
12 april 2018 
Bijeenkomst voor 

klanten en relaties 

L’Esprit & Lucht  

DE VERWAARLOOSDE 
ORGANISATIE 

12 april  2018  

Landgoed De Horst Driebergen 

Adres: De Horst 1 - 3971 KR - 
Driebergen 

Programma 

15.30 ontvangst  

16.00 Workshop met Joost Kampen  

18.00 Afsluiting / Maaltijd 

Investering 

65 euro excl. btw (kostprijs) 

Inschrijven via een mailtje aan 

lesprit@gekekiers.nl 

Na betaling van de factuur ben je 
zeker van een plek.  

De verwaarloosde organisatie  

Iedereen weet dat het hier anders 
moet. Daarover zijn jij en de 
medewerkers het eens. Je ziet hen 
evenwel “ja” knikken maar “nee” 
doen. Geen enkele ingreep lijkt daar 
verandering in te kunnen 
aanbrengen…wat is dat toch???? 

Als manager maar ook als 
veranderaar kun je vastlopen in 
programma’s die je inzet om de 
organisatie, divisie of het team 
waarvoor je werkt, verder te 
ontwikkelen. Soms kan dat vastlopen 
zo sterk zijn dat je helemáál geen 
reactie ziet. Geen enkele. Zelfs geen 
weerstand. Wat is hier in 
hemelsnaam aan de hand zeg….?? 

Het concept van de verwaarloosde 
organisatie geeft woorden aan de 
onmacht of zelfs wrevel die 
managers, leiders en veranderaars 
kunnen ervaren in dergelijke 
situaties. Hoe herken je 
verwaarlozing, welke interventies 
werken wel en wat is er nodig voor 
herstel? Op deze en andere vragen 
wordt antwoord gegeven op de 
bijeenkomst die wij voor onze 
klanten en relaties organiseren onder 
de titel Verwaarloosde Organisaties 

Om jullie mee te nemen, te voeden 
met kennis en voorbeelden, met 
inspiratie voor jullie eigen 
organisaties.  

Niet omdat jullie organisaties 
verwaarloosd zouden zijn, wel om 
eens stil te staan bij dit begrip en 
wat het betekent.  

Het onderwerp zal voor iedereen 
eyeopeners geven die praktisch 
toepasbaar zijn in je eigen omgeving.  

Joost Kampen  

Joost is als veranderaar gefascineerd 
in ‘waarom het zo dikwijls fout gaat’. 
Hij werkt in verandervraagstukken 
vanuit die onderzoekende houding en 
kan putten uit een rijke ervaring en 
relevante wetenschappelijke 
inzichten uit gedragswetenschappen 
zoals psychologie, sociologie, 
orthopedagogiek en economie. De 
combinatie van ‘evidence based 
consultant’ en oriëntatie op de 
‘organizational reality’ maakte dat 
hij tijdens een lange 
veranderopdracht bij GVB Amsterdam 
een tekort in de veranderkundige 
theorie ontdekte: het ontbrak aan 
wederkerigheid in de relatie tussen 
leiding en medewerkers.  

Dit heeft geleid tot zijn onderzoek en 
promotie over het onderwerp “ de 
verwaarloosde organisatie” 

Kom je ook?  

Wij nodigen je van harte uit voor 
deze bijeenkomst waarin we naast de 
inhoud ook zelf onze ervaringen met 
dit begrip willen delen. Daarnaast 
nemen we de tijd om met elkaar 
kennis te maken en van gedachten 
wisselen. Dit onder het genot van een 
lichte maaltijd en een drankje.  

Geke Kiers & Liesbeth Meijer  
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