
 
 

 
 

WERKPLAATSSPECIAL 
 

Aanbod 

Heb je een persoonlijk professionele vraag? Heb je het verlangen of de verantwoordelijkheid om iets te 
onderzoeken, te ontwerpen en/of te conceptualiseren in je eigen werkcontext? 
 
Soms kan het dan fijn zijn om met anderen te reflecteren op wat je hebt gevonden, wat je hebt bedacht 
of hoe je de volgende stap kan maken. Hiervoor hebben wij de Werkplaatsspecial gemaakt. De 
Werkplaatsspecial biedt ruimte om met enkele andere gedreven professionals te werken aan je eigen 
opgave. Wij ondersteunen je met praktische hulp en state-of-the-art-inzichten uit de organisatiekunde, 
veranderkunde, systeemdenken, sociaal constructionisme, design thinking en actieonderzoek. 
 

Wat is het? – Unieke formule voor inspiratie en steun 

De Werkplaatsspecial is een werkplaats waarin je kan werken 
aan je eigen onderzoeks-, ontwerp- of 
conceptualisatieopgave. De Werkplaatsspecial is letterlijk een 
werkplaats, we zijn met elkaar aan het werk aan de eigen en 
andermans opgaven. De werkplaats helpt je je aandacht en 
tijd te richten. Ze biedt je maatjes om te sparren, feedback op 
te halen, kritische kanttekeningen te plaatsen, interessante 
theorie aangereikt te krijgen et cetera. Zo voorkom je dat je in 
je eigen groef terecht komt en borg je een bredere basis. Via 
de opgaven van de andere deelnemers raak je geïnspireerd en 
zie je voorbeelden van andermans actieonderzoek en 
ontwerpprocessen. Ook wij als begeleiders kijken inhoudelijk 
met je mee, dagen je uit en stimuleren je op basis van onze 
kennis(sen) en ervaring. Je werkt zelfstandig aan je eigen 
opgave – maar je staat er niet alleen voor! 
 
De Werkplaatsspecial bestaat uit 4 bijeenkomsten van een dag in een periode van een half jaar. De 
actuele vragen rondom de individuele opgaven van de deelnemers staan centraal. We hebben aandacht 
voor de inhoud van de opgave en voor het (onderzoeks/ ontwerp)proces. We toetsen en verrijken de 
behaalde resultaten en inzichten en kijken vooruit naar de te nemen vervolgstappen. 
 



Voor wie is het? – Organisatieprofessionals met een verlangen 

De Werkplaatsspecial is voor jou als je een organisatieprofessional (leidinggevende, manager, adviseur, 
beleidsmaker, eigenaar) bent met een persoonlijk professionele opgave. Je wil iets onderzoeken, 
ontwerpen en/of conceptualiseren in je eigen werkcontext. Die opgave is verbonden met je eigen 
ambitie en met de context waar je inzit. Je kunt denken aan: 

• Je bent gefascineerd door de dynamiek in je eigen 
werkcontext en wil die beter begrijpen. 

• Je wil je oorspronkelijke vakdiscipline in verbinding 
brengen met je werk als organisatieprofessional. 

• Je ziet een patroon tussen wat er in interactie met de klant 
gebeurt en wat er binnen de organisatie gebeurt en wil dit 
verder onderzoeken. 

• Je bent succesvol in je werk en je wil expliciteren wat de 
werkzame bestanddelen daarvan zijn. 

• Je hebt een eigen bedrijf en wil je bezinnen op de wijze 
waarop je dat doorontwikkelt. 
 

Je werkt zelfstandig maar realiseert je dat je actie-onderzoek of ontwerpopgave leuker en diepgaander 
wordt als je af en toe maatjes en begeleiders hebt om mee te sparren en te spiegelen. Zodat je niet 
verstrikt raakt in je eigen zienswijze en gedoe, en plezier houdt in je eigen fascinatie. 
 

Wat levert het op? – Resultaat 

Na afloop van deze special heb je de volgende opbrengst: 

• Je hebt stappen gezet en (tussen)resultaten geboekt in je persoonlijke onderzoek of ontwerp. 

• Je hebt relevante inzichten uit de organisatiekunde, veranderkunde, systeemdenken, en sociaal 
constructionisme meegenomen. 

• Je hebt je doorlopen proces verrijkt en verstevigd met actieonderzoek en design thinking. 

• Je hebt van dichtbij kunnen zien hoe anderen een dergelijk proces aanpakken en welke 
resultaten zij behaalden. 

• Je hebt je netwerk versterkt. 

• Je hebt een leuke een leerzame tijd gehad, want we maken zeker ook plezier! 
 

Wie zijn wij – Ervaren begeleiders 

Wij -Leike van Oss en Brechtje Kessener -zijn ervaren organisatieadviseurs en bieden begeleiding bij het 
ontwerpen, ontwikkelen en veranderen van (maatschappelijke) professionele organisaties. Daarnaast 
leiden we al jaren vakgenoten en managers op bij een groot aantal opleidingen.  
 
We werken regelmatig aan onze eigen fascinaties. Dat doen we door het opzetten van een actie-
onderzoek of het opzetten van nieuwe activiteiten. Schrijven van artikelen en boeken helpt ons onze 
ervaringen te expliciteren en conceptualiseren zodat ze voor onszelf en anderen meer 
handelingsperspectief bieden. We zijn pragmatische doeners met een grote belangstelling voor actuele 
en degelijke theorie. 
 



Wat kost het? – Zakelijke afspraken 

De Werkplaatsspecial staat open voor 5-6 mensen en wordt begeleid door 2 (eventueel wisselende) 
begeleiders. De werkplaatsspecial wordt georganiseerd vanuit Organisatievragen, het bureau van Leike 
en Jaap en kost € 2500,- voor de 4 bijeenkomsten. Over dit bedrag geldt een BTW-tarief van 0% 
(opleidingsactiviteit). Verblijfskosten zijn niet in dit bedrag opgenomen en worden apart in rekening 
gebracht. 
 

Wanneer en waar is het?  - Data en plaats 

De dagbijeenkomsten van de Werkplaatsspecial worden georganiseerd in Utrecht. De eerstvolgende 
werkplaatsreeks is gepland op: 

Woensdag 4 maart 2020 
Woensdag 15 april 2020 
Woensdag 20 mei 2020 
Woensdag 1 juli 2020 

 
De reeks gaat door bij voldoende deelname. We nemen hier een maand voorafgaand aan de eerste 
datum een besluit over. 
 

Aanmelden 

Als je deel wilt nemen, of vrijblijvend meer wil weten over ons of de Werkplaatsspecial, aarzel niet om 
contact met ons op te nemen. 
Leike van Oss: 06 51 42 63 30; Leike@organisatievragen.nl; www.organisatievragen.nl  
Brechtje Kessener: 06 38 183 83 00; Brechtje@brechtjekessener.nl; www.brechtjekessener.nl  
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