Nieuwe werkvorm: Break Out Room
Break Out Room, Panic Room, Escape Room.
Het
fenomeen
fascineerde
mij
direct.
Ik
voel
de energiedoor mijn lijf stromen bij het idee van puzzels
oplossen onder tijdsdruk. Niet helemaal alleen voor je lol,
maar omdat je zonder die oplossing de ruimte niet uit
komt. Direct zag ik de mogelijkheden.
Dit is niet alleen gaaf in mijn vrije tijd, ik kan de Break Out
Room een plek geven in mijn werk als persoonlijk
ontwikkelingsadviseur!
Lees verder »

Ardis blogt! Voiceblog: Kiezen
Onze collega Vincent Hendriks vertelt in deze voiceblog
over Kiezen. Hoe je kunt leven en werken zonder
frustratie.
Lees verder »

Ontwikkelen als vak, ontwikkelen binnen Ardis
Huisartsen zijn de hele week bezig met de gezondheid van
anderen, maar zorgen vaak slecht voor zichzelf als het hun
eigen gezondheid betreft. Geldt dat principe ook voor
adviseurs van Ardis: de hele week bezig met de
ontwikkeling van individuen en organisaties, maar niks
doen aan onze eigen ontwikkeling? Gelukkig niet.
Lees verder »

Ardis versterkt! Lori Verlaan
Onze nieuwe collegaadviseur, Lori Verlaan, stelt zich voor.
"...Mijn passie ligt in het faciliteren van betekenisvolle leerprocessen op het snijvlak van
mens en organisatie, waarbij ik (vanuit mijn Humanistieke achtergrond) altijd zingeving als

uitgangspunt neem. "
Lees verder »

Een kijkje achter de schermen
In uw samenwerking met ons komt u ons tegen in
trainingen, conferenties, coach of adviesgesprekken. In
deze rubriek vragen we één van onze collega's foto's te
maken van interessante, mooie, inspirerende, grappige
momenten. Zo krijgt u een kijkje achter onze schermen. In
deze editie volgen we Robert van der Riet
Lees verder »

Vooraankondiging: Managementboek.nlevent in
samenwerking met Ardis
Op 7 oktober 2015 organiseert Managementboek.nl in
samenwerking met Ardis Organisatie Ontwikkeling het
event:'Verstoord leiderschap: van diepe dalen naar
ongekende pieken'
Gastsprekers: Mathieu Weggeman en Marja den Boer
Lees verder »

Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier
Aanmelden voor de nieuwsbrief »
Afmelden voor de nieuwsbrief »

