
Nieuw in het FCE-programma: 

‘Je kracht als adviseur: 
spelen met licht en schaduw’

OVER DEZE VERDIEPINGSDAG
‘Onze kracht als adviseurs op het gebied van leer- en 
verandervraagstukken zit voor een deel in onze kunde: 
de theorieën, technieken, tools die we inzetten om 
situaties te analyseren en interventies te ontwerpen. 
Voor een ander, misschien nog wel groter deel, zijn we 
zelf ons belangrijkste instrument. Vakmanschap heeft 
een persoonlijke kleur. We nemen onszelf mee bij elke 
vraag en in elke situatie. Onze sterktes, drijfveren en 
helpende overtuigingen. En onze onzekerheden, irrationele 
gedachten en blinde vlekken. 

 
Groeien als vakman of –vrouw vraagt van ons dat we met al die aspecten van onszelf 
leren werken: dat we ze kennen, ze aanvaarden, weten hoe ze in te zetten of ze te 
omzeilen. Dat we ze serieus nemen. En er soms een beetje om kunnen lachen. Met 
andere woorden: dat we kunnen spelen met onze lichte en onze schaduwkanten. 
 
Op 2 februari 2012 verzorgen Hans Vermaak (associate van SIOO & Twynstra Gudde) 
en Saskia Tjepkema (FCE, Kessels & Smit) een verdiepingsdag met precies dat doel. 
 

THEMA’S
We werken rond vier thema’s:

Verlangen: waar is het je om te doen? Waar wil je graag aan bouwen? Wat wil je 
toevoegen of bereiken?
Angst: welke ‘monsters onder het bed’ heb je? Welke kleine stemmetjes maken 
je onzeker?
Kracht: waar zit je sterkte, welke kracht breng je mee? Waar zitten je kwaliteiten?
Keuze: wanneer en hoe kies je? Hoe neem je beslissingen die je lastig vindt? 

 
Elk thema verkennen we met een oefening. We spelen en onderzoeken, houden het 
licht en tegelijk serieus. Je leert jezelf in je werk beter kennen en vergroot op die 
manier je handelingsruimte en authenticiteit als professional. Sommige onderdelen 
zullen je makkelijk afgaan, andere vind je lastiger. Ook dat is goed om te weten. 
Omdat het je iets over jezelf zegt, en over de mate waarin je de thema’s angst, 
verlangen, kracht en keuze kunt gebruiken als aangrijpingspunt bij het ondersteunen 
van anderen in hun ontwikkeling. 
 

Donderdag
2 februari 2012
9 tot 19 uur
(inclusief borrel)

Lokatie:
Maliebaan 45
3581 CD Utrecht
www.maliebaan45.nl

De kosten 
bedragen ! 450,-

Verdiepingsdag
‘Je kracht als 
adviseur: spelen 
met licht en 
schaduw’  met 
Hans Vermaak
Saskia Tjepkema

www.corporate-education.com

Inschrijven via 
info@corporate-
education.com

We werken in een 
groep van 12 - 16 
vakgenoten. 

Als er interesse is, 
organiseren we een 
vervolg.

De FCE biedt naast leergangen ook professionele 
ontmoetingen aan rond actuele thema’s. 
Met inspirerende sprekers uit ons netwerk. 
Een laagdrempelige manier om bij te blijven en 
vakgenoten te ontmoeten!


