RIJNLAND PRAKTIJK DAG

Programma 17 mei 2017
10.00uu Welkom!

10.15u

11.00u

Jesse Frederik (1989) is correspondent Economie
voor De Correspondent. Hij schreef onder andere
voor Follow The Money, nrc.next, de Volkskrant en
Vrij Nederland. In 2013 won hij samen met
coauteur Eric Smit de journalisQeke prijs de Tegel.
Samen met zijn collega Rutger Bregman schreef hij
het eBoek 'Waarom vuilnismannen meer
verdienen dan bankiers’ (2015).
Oma wordt binnenkort 90 jaar. En dat gaan we
vieren. Gewoon en leuk feestje met de hele
familie. Nou ja, gewoon, het is nog best een hele
kluif om dat te organiseren.

Als alles anders moet,
dan moet je overal
beginnen
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11.30uu Op bezoek bij de koplopers

Onderwijs

Geen klassen, geen boeken, geen huiswerk,
maar ook geen graﬃQ op de muren en geraas
in de gangen. Wel 100 gepersonaliseerde
leerplekken en uitstekende resultaten. Niekée
Roermond is een mix van Harvard, De E_eling,
een atelier, een BoeddhisQsch klooster en een
marktplein. Met recht de meest innovaQeve
en leukste plek om te leren.

Zorg

Al jaren staat Buurtzorg Nederland in de
thuiszorg op nr.1 als meest innovaQeve
zorgorganisaQe. En ook in de jeugd- en
gezinszorg scoren ze als beste. Dat krijg je als
je alle ballast van ‘de organisaQe’ overboord
gooit, vakmensen de ruimte gee_ en je je
volledig richt op de bedoeling. Dan ontstaan
de mooiste dingen.
De gemeente Heemstede koos al jaren gleden
via de weg van Het Nieuwe Werken voor de
Rijnlandse organisaQeﬁlosoﬁe. Dat pakte niet
verkeerd uit. In 2009 en 2010 werd
Heemstede verkozen tot beste
dienstverlenende gemeente in Nederland.
Luister naar hun heldenreis .

Gemeente

Ondernemers

‘De organisaQe’ wordt steeds minder
belangrijk. Het gaat tenslode om wat de
mensen kunnen die er samenwerken.
Part-Up bedacht een tool om die
samenwerking te ondersteunen. Geen
organisaQe dus, maar een plaform die
samenwerken tussen mensen faciliteert.

www.slowmanagement.nl
een andere kijk op organiseren

RIJNLAND PRAKTIJK DAG
12.30uu

13.30u

14.00u

LUNCH

Hoe zou het met oma gaan?

De uitgever geloofde aanvankelijk niet dat zo’n lullig
klein boekje een bestseller kon worden. Het (blauwe)
Rijnland Boekje ging inmiddels meer dan 40.000 keer
over de toonbank. En het rode prakQjkboekje meer
dan 20.000 keer. En nu is de trilogie compleet met het
groene Rijnland Vveranderboekje.
U hee_ keuze uit 4 workshops:

14.15u

1. Rijnlands voor DirecEes/Besturen/Managers:
Als anders moet, dan moet je overal beginnen.
Dus ook direcQeleden, bestuurders en andere
managers leren zich Rijnlands te organiseren.
2. Beyond budgeEng:
Een zelforganiserende vakman (m/v) hee_
behoe_e aan grip op de ﬁnanciën en een goede
informaQevoorziening. Dat is meer dan
budgederen en managementrapportages.
3. De menselijke maat:
In Rijnlands bestaat er geen human resource
management. Het gaat hier om de lerende mens,
individueel, als team en als organisaQe.
4. De reis van de held in de frontlinie:
Je bent vakman, maar moest je jarenlang houden
aan regels en procedures. En dan mag je het
ineens zelf weten. Held per ongeluk.

Het enige vakblad voor
Rijnlands organiseren

Begeleiding

Eelco Bilstra

Fokke Wijnstra

Henk Hogeweg
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Begeleiding

U hee_ keuze uit 5 workshops:

15.15u

16.15u

1. Ik heb een vraag aan:
Stel de vragen nu (nog) hebt aan iemand die je
vandaag hebt ontmoet en laat je inspireren voor
jouw volgende stap in de omslag.
2. Werken met Het Rijnland Veranderboekje:
Het 3e boekje in de trilogie is dikker hee_ een
zellulp-methode in zich. Jaap Peters legt uit hoe
je daar je voordeel mee kunt doen.
3. Teamleren:
Zelforganiserend leren door te doen. De
teampreneurs van Mondragon Team Academy
Heerlen vertellen alles over hun ervaringen met
teamleren zoals Peter Senge het bedoeld hee_.
4. Rijnlands PO-onderwijs:
Twee prachQge Rijnlandse koplopers in het POonderwijs uit hetzelfde dorp: Heerhugowaard.
5. Radicale Vernieuw in verpleeghuiszorg:
Tietsjannie is werkzaam in het landelijke project
Radicale Vernieuwing in de Zorg en bedacht en
passant zelf een radicaal vernieuwend
verpleeghuis concept

Jaap Peters
Anna Aguirre
Lars Rompen
Maider Pagola
Maider Villaverde
Jan Tolhuijs
Stef van Wickeren

Tietsjannie Hamstra

En dan is Oma jarig. Het feest kan beginnen.

16.45u

17.00u

Zet in je agenda:

14 maart 2018

