
De virtuoze manager 
Een verfrissende lezing/workshop, gebracht door Jan Vayne, 
virtuoos op de piano en Peter Schuttevaar, virtuoos ideeënkunstenaar.

Het onderwerp samenwerken eens lekker anders benaderd
“Concurrentie is een vorm van samenwerken”, “daadkracht werkt vaker 
verstorend voor samenwerking dan stimulerend” en “wie een bonuscultuur 
voorstaat gelooft dat de drijfveren van anderen minder edel zijn dan die van 
hemzelf”. Deze en andere stellingen worden op een humoristische en on-
derhoudende manier door Peter Schuttevaar onderbouwd en muzikaal verklankt 
door Jan Vayne. In een verfrissende setting doet u nieuwe ideeën en inspiratie 
op voor het oplossen van uw eigen vraagstukken op het vlak van samenwerken 
en bedrijfsethiek.

Pianospelen als metafoor voor samenwerken! 
Pianospelen is het managen van tien vingers in het uitvoeren van een gezamenlijke taak! De 
samenwerking van de tien vingers en de ontwikkeling van die samenwerking in verschillende fasen 
scheppen een beleving van waaruit de manager kennis kan maken met de diverse aspecten van 
samenwerking. U wordt tijdens de bijeenkomst ook zelf aan het werk gezet, want het is aan u om 
Jan Vayne met behulp van de juiste input tot zijn beste improvisaties aan te zetten. En om dat te 
bereiken zult u toch echt onderling moeten samenwerken!

Doel en doelgroep
Doel van de bijeenkomst is om te laten zien dat samenwerken echt niet zo voor de hand ligt als vaak 
wordt gedacht en in menselijke relaties ook al helemaal niet zo'n natuurlijk gegeven is als wel vaak 
voetstoots wordt aangenomen. Samenwerking moet worden bevochten, vaak tegen het natuurlijke, 
instinctieve gedrag van mensen in. Uit talloze, vaak hilarische of absurde voorbeelden wordt duidelijk 
dat je virtuoze samenwerking tussen mensen alleen middels een ontspannen en natuurlijke aanpak 
bereikt. Oefeningen geven daar vervolgens een belevingswaarde aan. De bijeenkomst is dan ook 
bedoeld voor ondernemers en managers die niet alleen kennis willen nemen van de droge theorie 
achter samenwerken maar die er meer beleving en gevoel bij willen krijgen, zodat ze de kennis beter 
in daden kunnen omzetten. 

De lezing/workshop kan zowel overdag als 's avonds 
worden verzorgd. De volgende vormen zijn mogelijk:  
1. Een korte versie van twee uur die op zichzelf kan worden besteld maar die ook bijzonder 

geschikt is om te integreren in een management ontwikkel-traject of in een heisessie. 
2. Maatwerk workshop van een dagdeel (4 uur) waarvan de invulling wordt voorbesproken, zodat 

uw eigen thematiek er in aan bod komt en uw eigen thema's en vraagstukken aan bod komen.
3. Een eerste oriënterende sessie op samenwerken die naadloos overgaat in vier tot vijf 

vervolgsessies waarin aspecten van samenwerken nader worden behandeld en geoefend.

De workshop bestellen? Neem contact op met Peter Schuttevaar van Vitha
op 06 2415 2341 of via peter@vitha.nl

Peter Schuttevaar 
is een natuurlijk 
spreker met een 
fijnbesnaard gevoel 
voor humor. Zijn 
creatieve inslag, ge-
koppeld aan twintig 
jaar ervaring met 

samenwerkingsvraagstukken dragen zorg voor 
een rijke ideeënwereld, die hij graag met u deelt.

www.vitha.nl

Jan Vayne is met zijn fameuze 
improvisatie-talent en zijn aan-
sprekende muzikale verbeel-
dingskracht bij uitstek in staat 
om de virtuoze pianist als 
metafoor voor samenwerking 
tot leven te wekken. Hij geeft 
met zijn persoonlijkheid en 
muzikaal elan glans en span-
ning aan de bijeenkomst. 


