
Vitha   presenteert   de   inspirerende   workshop:

de kunst van het combineren
E n   c o m b i n e r e n  k u n   j e   l e r e n !

Een training/workshop voor de gevorderde manager die verantwoordelijk is of 
verantwoordelijkheid gaat krijgen voor een grote(re) veranderingsoperatie (project, 
programma, reorganisatie, etc..) in een dynamische omgeving. In de training leert hij 
zijn effectiviteit te verhogen, door zijn combinerende vaardigheden aan te spreken. 

Met:  Uzelf en uw dagelijkse praktijk in de hoofdrol, diverse gastsprekers die over hun 
eigen praktijkervaringen verslag zullen doen en een gedreven trainer/begeleider. 
Allen tezamen spannen ze zich in om u  twee dagen te bezorgen die onvergetelijk, 
inspirerend en bovenal zeer leerzaam zullen zijn.

Aansprekende thematiek:

Theorie en 
gereedschap

o Hoe u uw inspanningen kunt ordenen.

o Hoe u uw inspanningen uit hun isolement haalt.

o Hoe uw inspanningen samen te voegen tot een evenwichtige veranderingsoperatie.

Praktijk en 
oefening

o Hoe u uw eigen combinerende vaardigheden leert herkennen.

o hoe u deze inzet in uw eigen praktijksituatie, en 

o hoe u daarbij van de aangereikte gereedschappen gebruik maakt.

De workshop wordt in een tweedaagse vorm gegeven, zoals in deze folder beschreven. Een eendaagse vorm, 
waarbij ook 's avonds hard wordt doorgewerkt hoort tot de mogelijkheden. U kunt daarover maatwerkafspra-
ken met ons maken.

Doelgroep:  U bent manager (lijn of project), functioneert op het niveau van hbo 
of hoger en heeft de ambitie om meer grip te krijgen op grote(re) verander-
opgaven (projecten, programma's, reorganisaties, etc..).

Kosten en vorm:  € 480 per deelnemer per dag. Individuele aanmelding is 
mogelijk. Aanmelding van groepen is mogelijk.

Datum en Plaats:  Nader te bepalen.  Eerste data eind Mei / begin Juni

Insteek Veel management goeroes, zoals Senge en Greenleaf spreken over “evenwicht” 
en “evenwichtigheid” als kenmerk van een succesvolle management aanpak. In deze 
workshop brengen we de gedachte van evenwicht een stap verder. 

Hulpmiddelen en -voorbeelden zullen ons op het spoor zetten van de ware oorzaak achter 
een evenwichtige aanpak, namelijk de beoefening van de kunst van het combineren. Zoals 
losse stenen in combinatie met elkaar een stevige muur vormen de veel belasting kan 
verdragen, zo kunt u uw inspanningen en vaardigheden combineren waardoor u in staat 
zult zijn om (grote) veranderingen trefzeker te leiden. 
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De kunst van het combineren.  
(olie op canvas; Anneke Schelwald) 
www.aschelwald.nl

Centraal in dit schilderij staat een niet uitgedetailleerde mens. Vanuit het 
mentale centrum van deze mens vertrekken golvende bewegingen, waarmee 
deze mens tot eenheid komt in één totale figuur. Aan weerszijden zijn ter 
hoogte van het mentale centrum stenen aangebracht die, door hun plaatsing 
en reliëf, stabiliteit en vaste referentie geven. Er is een snelheid aangebracht 
die het levenstempo van een moderne westerse samenleving uitdrukt.

Doordat het de mens lukt om zijn diversiteit te bewaren, lukt het hem om 
temidden van deze omgevingssnelheid in evenwicht te blijven. Zijn veelheid 
aan gaven, talenten en competenties weet hij te combineren tot een hechte 
levenskunst. De moderniteit stimuleert hem tot compleetheid en niet tot 
eenzijdigheid. Zijn leven verschraalt niet maar wordt steeds rijker.

Programma

Dag 1

In het ochtendprogramma leert u uw management inspanningen te ordenen met behulp van 
het Vitha LPM TM model. Vervolgens leert u hoe u deze verschillende inspanningen met elkaar 
synchroon kunt laten lopen met behulp van de Vitha synchronisatie systematiek.

In het middagprogramma gaat u de opgedane inzichten toepassen op uw eigen situatie. U 
wordt uitgenodigd om een casus uit uw eigen praktijk mee te brengen naar de workshop. Die 
casus moet bestaan uit een veranderings- of ontwikkelopgave waar u bij betrokken bent, of 
waar u bij betrokken zult raken.

Dag 2

Op dag twee gaan we ons volledig concentreren op de kunst van het combineren. De op dag 
1 gesynchroniseerde inspanningen zullen nu tot een samenhangende en evenwichtige aanpak 
worden gecombineerd. Onderdeel hiervan is, dat u uw eigen vaardigheden kunt combineren 
en tot een hechte levenskunst aaneen kunt smeden.

's middags gaat u in spelvorm wennen aan deze combinerende vaardigheden. U gaat deze 
combinerende vaardigheden in uzelf herkennen en vervolgens toepassen op uw eigen casus.

Entourage

De kunst van het combineren begint met het combineren van je eigen gaven en vaardigheden 
als mens. Peter Schuttevaar zal daar als trainer/begeleider zelf in voor gaan, door zijn 
vaardigheden als cabaretier, muzikant (pianist en componist), trainer, manager, verteller, 
wetenschapper en filosoof allemaal te combineren in zijn creatie van 
"Warretje" de entertainer. Deze bijzondere creatuur zal de workshop 
sfeer en levendigheid meegeven. U zult merken dat het u daardoor geen 
moeite kost om u op de “lesstof” te concentreren. Tussen de bedrijven 
door geeft Warretje allerlei voorbeelden uit wetenschap, techniek en 
samenleving. En zowel op dag 1 als dag 2 zal hij gastsprekers 
introduceren. Gastsprekers zullen ervaren managers zijn uit lijn of staf, 
die kunnen vertellen over hun ervaringen met grote veranderingen.
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