Zevende Maatschappelijke Opdracht met succes afgerond!
Wat is de houding van de gemeente Amsterdam ten opzichte van
burgerinitiatieven? Zestien deelnemers aan de Management Leergang
Amsterdam werkten drie dagen bijna onafgebroken aan hun
Maatschappelijke Opdracht. De deelnemers zetten hun leiderschap en
talenten in om een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk
vraagstuk, dat zij zélf definiëren en waar zij zelf een opdrachtgever
bij zoeken.
Lees verder >

Durven Doen Wat Je Raakt
'Ieder kan zijn of haar eigen bijdrage leveren.' Onze collega Marja den
Boer presenteerde eind vorig jaar haar boek Durven Doen Wat Je
Raakt. Marja interviewde 22 mensen die er in haar beleving 'toe doen'
en het verschil hebben gemaakt tussen gewoon functioneren en
bevlogen functioneren dat leidt tot maatschappelijke impact. Mensen
zoals Neelie Kroes, Wubbo Ockels of Arnon Grunberg. Naast de 22
interviews beschrijft Marja in haar boek de rode draden die ze in de
verhalen van haar gesprekspartners ontdekte.
Het interview dat Marja aan Trouw gaf, kunt u hier lezen.
Lees verder >

Boekje Blinde Reflexen in herdruk
Van alle cahiers die we vanuit Ardis de afgelopen twintig (!) jaar
hebben gepubliceerd, is Blinde Reflexen zonder twijfel één van de
succesvolste. Niet verwonderlijk, want het boekje beschrijft de vaste
patronen tussen lagen  de 'systeemdynamiek'  die zich in elke
organisatie afspeelt. De eerste en tweede druk (samen zesduizend
stuks) zijn volledig uitverkocht of weggegeven, zodat een derde druk
noodzakelijk is. In de nieuwe uitgave gaan we, op basis van onze
ervaringen van de afgelopen jaren, dieper in op de systemische wetten binnen
organisaties.
Lees verder >

Van de markt: Column Ronald Witjas

"Hoe is het bij jullie?"
Gewoonlijk een gemakkelijke startvraag tussen vakgenoten van
verschillende adviesbureaus. Maar de laatste maanden klinkt
diezelfde vraag toch wat serieuzer, of bezorgder. We weten allemaal
dat er bureaus in deze markt zijn die in een lastige fase verkeren.
Hier en daar hoor je van ontslagen en van het afstoten van bepaalde
onderdelen. De bezuinigingen binnen de Rijksoverheid en de recessie
die ook delen van het bedrijfsleven in de greep heeft, doet zich ook in
onze markt van opleiding en organisatieontwikkeling gelden.
"Wel, om eerlijk te zijn, bij ons gaat het eigenlijk nog best goed," antwoord ik dan.
Afgelopen jaar was een goed jaar, maar voor het komende jaar zijn wij ook voorzichtiger
in onze prognose. Want er is wel degelijk iets aan de hand.
Lees verder >

Yiriwaa Foundation: Ardis laat 70 kinderen naar school
gaan
Bij ons twintigjarig jubileum maakten we met het complete team van
Ardis een reis naar Gambia met als thema "halen, brengen en
vieren". We organiseerden een leiderschapsconferentie waaraan alle
Ardismedewerkers én veertig Gambiaanse leiders deelnamen. Een
bijzondere en inspirerende reis die mede geleid heeft tot de
oprichting van de Yiriwaa Foundation, een stichting die beurzen
toekent aan kinderen in Gambia zodat ze (weer) naar school kunnen en hun opleiding
kunnen afmaken. Tijdens een recent bezoek in maart maakten Roelien Bokelmann en
Ronald Witjas op drie locaties in Gambia kennis met alle gesponsorde kinderen en de drie
coördinatoren die zorgen voor intake en begeleiding van de kinderen.
Lees verder >

Bye Bye Brenda
14 juni 2012 was de laatste werkdag van Brenda Vernee bij Ardis. Na
zes jaar op ons secretariaat maakte ze de overstap naar Mojo
Concerts, de grootste concert en festivalorganisator van Nederland.
Lees verder >

Ter leering ende Vermaeck!
Wil je mensen in beweging krijgen? Zorg dan dat het alternatief leuker is dan het oude

Open inschrijving
Wij krijgen regelmatig de vraag of we ook trainingen verzorgen waar mensen op
individuele basis op in kunnen tekenen. Daarom hebben wij voor een aantal onderwerpen
open aanbod trainingen ontwikkeld. Hieronder kunt u klikken voor meer informatie over
de training die u aanspreekt.
Masterclass Persoonlijke Advieskracht
Management Leergang Vrouwen
Impact: Leertraject voor senior kenniswerkers
Oriëntatie op Leidinggeven
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