Uitnodiging
TOP-CLASS IFMEC
en EuroFM meeting
Westendorf/Kufstein

THEMA: De nieuwste
ontwikkelingen op FM
gebied vragen om
samenwerking.
Hoe dit te realiseren?
Tijdens deze Top-class wordt een focus
aangebracht in de samenwerking:
Hoe de samenwerking te bevorderen met en
tussen aanbieders?
Hoe de samenwerking vorm te geven richting
HRM, ICT en Accountancy binnen de eigen
organisatie?

Plaats
Westendorf en afsluiting in Kufstein Oostenrijk

PROGRAMMA
In een afwisselend programma van inhoud en reflectie
wordt aan dit thema inhoud gegeven. Tevens wordt het
internationale programma Euro FM in Kufstein bezocht.
Tussentijds is er gelegenheid tot intervisie. U kunt ook
de keuze maken om bij één van de twee delen aan te
sluiten, in plaats van de gehele week aanwezig te zijn.
Zaterdag 3 maart:
Ontvangst in Apart Resort Rabl Westendorf.
Zondag 4 maart:
Masterclass: meer leiderschap minder management. Nicole Groothengel
Maandag 5 maart:
Masterclass: systematisch kijken naar verandering
vanuit een ander perspectief. - Annelies Meijers
Dinsdag 6 maart:
Wisseldag en aanvang deel 2 Top-Class.
Woensdag 7 maart:
Masterclass: nieuwste ontwikkelingen op FM gebied en
de betekenis hiervan voor de focus in samenwerking.
19.00 uur: welkomstreceptie EuroFM in Kufstein.

Prijs
€ 1.400
Incl. verblijf, diners, lunches, ontbijten,
masterclasses en lokale transfers. Exclusief
reiskosten (vliegen/trein +/- € 200)

Donderdag 8 maart:
Transfer naar Kufstein voor internationaal symposium
‘20 years FM & REM Challenges & Developments’.
Vervolgens terugreis naar NL.

Masterclass ‘Meer leiderschap, minder management’ met Nicole
Groothengel geeft een masterclass op het gebied van persoonlijk
leiderschap.
Nicole heeft inmiddels een grote coaching- en trainingspraktijk opgezet.
Na afloop van de masterclass is er voldoende ruimte voor intervisie.
Nicole Groothengel

Annelies Meijers

Leo Laanen

Masterclass ‘Ontwikkelingen
binnen FM’, met Leo Laanen:
Experts zijn het eens over de
aard van de veranderingen die
versneld op ons afkomen door
communicatie en versnelde
ontwikkelingen op het gebied van
technologie. De betekenis
hiervan voor de organisatie en
de mensen en de snelheid van
veranderingen is onduidelijk. De
richting echter niet! Hier zal het
vooral in deze masterclass over
gaan.

Masterclass 'Patronen herkennen om teams en in omgang met de ander'
met Annelies Meijers
Patronen zijn overal om ons heen: op persoonlijk-, organisatie- en op
maatschappelijk niveau. Gebeurtenissen lijken zich te herhalen en het
is soms moeilijk met het hoofd te begrijpen waarom. De teamleider of
ondersteuner die in elke functie gedoe krijgt met de leidinggevende,
het project team waarin de samenwerking niet tot stand komt ondanks
alle heidagen die het team samen al doorlopen heeft, organisatie
waarin de OG moeite heeft om daadwerkelijk leiding te geven, de
organisatie waarin initiatieven niet van de grond komen; allemaal
voorbeelden waarin bepaalde patronen de gewenste resultaten
negatief lijken te beïnvloeden.
In deze workshop krijg je inzicht welke patronen je tegen kunt komen en hoe je daar beweging in kunt
krijgen. Je krijgt een idee hoe je anders naar vraagstukken kunt kijken; je leert systemisch waar te
nemen, waardoor er ook andere oplossingsrichtingen mogelijk lijken. Daarnaast krijg je een aantal
praktische (systemische) tools, werkvormen die je kunt inzetten in jouw werk, bij jouw teams.
Eerdere deelnemer aan een van de trainingen, systemische workshops "Ik kan nu op een nieuwe
manier naar mijn team kijken en vanuit het begrip van patronen en systemen heb ik ook andere
manieren van optreden in het team aangereikt gekregen."
Annelies Meijers is bedrijfskundige en organisatie-teamcoach en heeft ruim 11 jaar haar eigen bedrijf
AM Kwadraat. Zij combineert de “harde en zachte” kant bij het begeleiden van teams, organisaties. Zij
zet naast diverse bedrijfsmatige modellen ondermeer de kracht van beelddenken in en
systeemdynamiek, organisatie opstellingen.

