
Vijf Actualiteitscolleges in het 
Academiegebouw van de Universiteit 
Utrecht, van 09.30-18.00 uur

Nederigheid en moed
Erik van de Loo
1 februari 2016

Onbegrensd gul
Aukje Nauta
7 maart 2016

Ons leven vormgeven
Joep Dohmen
13 april 2016

Over de grenzen
Hans Vermaak en  
Nicolette Engbers
25 mei 2016

Een goed gesprek
Noelle Aarts
7 juni 2016

De kosten voor een Actualiteitscollege 
bedragen € 550 (BTW-vrij), inclusief 
lunch en netwerkborrel. Neem je een 
collega mee, dan betaalt deze € 475. 
Bestel je een reeks, dan ontvang je  
€ 100 korting per volgend college. Voor 
de volledige reeks van vijf Actualiteits-
colleges betaal je slechts vier. Er is 
telkens plek voor maximaal 
16 deelnemers. 

1 college €    550
Introducé €   475
2 colleges €   1.000
3 colleges €  1.450
5 colleges €  2.200

Meer informatie: info@lesi.nl

Het wetenschappelijk kennisinstituut 
LESI stimuleert reflectie op sociale 
interventiepraktijken en maakt 
de uitkomsten ervan bruikbaar 
voor de praktijk. Bureau voor 
organisatieontwikkeling Yolk helpt zijn 
klanten een antwoord voor hun toekomst 
te vinden door het potentieel en de 
energie in hun organisatie los te maken.

Meld je aan
www.actualiteitscolleges.nl

Organisaties worden kleiner, organiseren wordt belangrijker. Hoe vind je in de nieuwe 
tussenruimte je rol en je betekenis? Als individu en als organisatie? Stap nu in de 
Actualiteitscolleges ‘Onbegrensd organiseren’ en neem zelf de eerste stap.

Nederigheid en moed
Gezagsvolle leiders spreken anderen aan op het niveau van ethiek. Zij 
stellen de moreel juiste vragen, zelfs als daardoor hun eigen positie in het 
geding is. Prof.dr. Erik van de Loo geeft inkijkjes in de bestuurskamers en 
laat zien welke leiders opstaan die richting geven.

Onbegrensd gul
Op zoek naar een nieuwe economie en samenleving, gebaseerd op gulle 
goedheid. Prof.dr. Aukje Nauta toont aan dat in iedereen een narcist én 
een altruïst schuilt. En dat dat goed is. Veel ruimte voor casuïstiek en 
experimenten om organisaties te stimuleren guller te worden.

Ons leven vormgeven
Hoe kunnen wij vandaag ons leven vormgeven? Markt, technologie en 
mediawijsheden verdringen moraal en levensbeschouwing. Prof.dr. Joep 
Dohmen vraagt zich af hoe we een tegencultuur kunnen opbouwen. Hij 
spiegelt zijn inzichten en praktijken aan die van jou.

Over de grenzen
Grensoverschrijdend samenwerken over instellingen heen, tussen burger 
en instituties, tussen privaat en publiek, tussen systeem- en leefwereld. 
Dr. Hans Vermaak haakt samen met Nicolette Engbers (Altra) in op 
decentralisaties bij overheid en in het sociale domein. 

Een goed gesprek
Als het echt ingewikkeld wordt, dan roepen we om een dialoog. Hoe voer 
je een gesprek met mensen die er wezenlijk anders over denken? Prof.dr. 
Noelle Aarts onderzoekt waarom gesprekken verlopen zoals ze verlopen, 
inclusief de achterliggende drijfveren van spreek- en luisterstrategieën.

Onbegrensd organiseren
Actualiteitscolleges over ontwikkeling en groei

www.lesi.nl www.yolk.nl


