Flyer masterclass transitie & positie
herfst-editie 2022: schrijf je nu in

Aarzel niet om onze site te bezoeken. Daar zie je meteen waar
Transitiefocus voor staat en voor wie we werken.

Transitiefocus ziet mensen als een sleutelfactor in een transitie. Zij beïnvloeden immers tempo,
creativiteit en tegenkracht in hoge mate. Dat er nog meer bij komt kijken, leer je in onze masterclass
Transities & jouw positie.
Terug naar die mens. Transitiefocus was de eerste die stelde dat élk karakter – dus niet enkel de
vernieuwer – een rol heeft. Nog steeds geven wij als enige de persoon – jou dus – serieus aandacht in
een masterclass transities. We doen dat met heldere denklijnen. Met een robuust referentiekader,
praktische tools en een assessment. Je maakt kennis met onze inmiddels zeer rijke praktijkervaring in
uiteenlopende domeinen.
De masterclass van Transitiefocus helpt je met de positionering van jezelf, van je organisatie en van
die twee binnen je sector. De denklijnen en instrumenten zijn direct inzetbaar voor je persoonlijke
ontwikkeling. Je leert anders te luisteren, te onderscheiden én te verbinden. Je leert de situatie te
lezen en te verbeelden. Je ontwikkelt een visie op samenwerking. Je leert positie in te nemen en aan
den lijve te ervaren. Je bouwt bovendien aan dossierkennis.
Onze driedaagse levert je rust op, inzicht en overzicht, een taal en visie, kennis, zelfkennis en tools. Je
gaat ‘buiten’ met ‘binnen’ verbinden. Zo word je betekenisvoller voor je collega’s en breder inzetbaar
op complexe dossiers. Deelnemers aan onze masterclass geven aan zelfbewuster te zijn gaan
opereren en betere gesprekspartners te zijn geworden.
Voor 2022/23 zijn sleutelzinnen in onze masterclass:
•
•
•
•
•
•

kennis over jezelf en je werkomgeving nu transities vol op stoom komen
je dossierkennis uitbreiden en koppelen aan ‘ervaren aan den lijve’
procesontwerpen en -interventies maken
dialogen ontwerpen en leiden
een cutting-edge participatievorm kruisen met inhoud zoals de energietransitie, landbouw of
ruimtelijke ordening
dempen van extreme geluiden, het stem geven aan het midden.

Onze masterclass: voor jonge talenten én oude rotten
Het zijn zowel jonge talenten als oude rotten die transitie-issues oppakken. Wie volgen dus onze
masterclass? Het zijn stafmedewerkers, afdelings- en programmaleiders, communicatieteams,
directies, marketeers, journalisten, ontwerpers, bestuurders en hun topambtenaren en
procesbegeleiders maar ook inhoudelijk specialisten. Oud en jong. Inhoud en proces. Specialist en
generalist.
Wat hebben ze gemeen? Allen opereren in complexe omgevingen met taaie vraagstukken rond
transities.
Inhoudelijk is Transitiefocus niet kieskeurig. Uiteenlopende transitiedomeinen komen langs. De
denklijnen, instrumenten en taal zijn vaak generiek, dus ongeacht het onderwerp inzetbaar. In
overleg met jou, deelnemer, leggen we accenten.

Programma masterclass
Geef je je op, dan heb je vooraf een online intakegesprek met ons en een kort assessment. Het
mondt uit in een individuele rapportage maar ook in accenten voor het lesprogramma.
De eerste twee lesdagen duik je in de wereld van transities. Je leert over persoonlijke reflexen in
tijden van transitie en krijgt te zien hoe je bouwt aan een sociale infrastructuur om transities
soepeler te doorlopen. Hierna krijg je enkele weken de tijd je eigen pad uit te werken te midden van
de dynamiek in jouw sector of onderwerp.
Tussen dag twee en drie heb je ruimte voor een persoonlijk gesprek met de trainer van jouw keuze.
Op dag drie verdiep je op je eigen case. Welke rol past jou in de spanning tussen het bestaande, het
nieuw opkomende en het onvermijdelijk verdwijnende? Op dag drie is er bovendien ruimte voor
maatwerkmodules.
Al met al komen vier blokken voorbij: kennis over transities, jij als weerbaar individu, wendbaarheid
van je organisatie en het vorderende netwerk.

Kennis over transities
- wat zijn transities
- transitietechnieken
- HR van transities: link tussen persoonlijke reflexen, teamreflexen en maatschappelijke transities
- de Transitie- & Positiemap als instrument voor dialoog en voor je eigen ontwikkeling
- interveniëren in een transitie, ja of nee, waarom
- bewegen tussen mens, organisatie en netwerk
- mensen, teams en netwerken in conditie brengen.
Jij, weerbaar individu tijdens transities
- AEM-Cube als onderlegger voor jouw inzet en interventies
- omgaan met emoties en weerstand, omgaan met rouw
- snel de context lezen, snel jouw plek daarbinnen doorzien.
Wendbaarheid van je organisatie
- lezen van groeicurves versus team- en organisatiegedrag
- HR van organisaties tijdens een transitie, effectieve teams samenstellen
- dilemma’s en valkuilen voor je organisatie ten tijde van transities
- handelingsperspectieven voor jouw organisatie
- procesinterventies ontwerpen.
Werken aan vorderende netwerken
- communiceren met grote groepen betrokkenen, organiseren op ‘crowd intelligence’
- organiseren op vorderende netwerken: interventies, netwerkconditie, ruggengraat van
Diepenmaat
- stuurschap als middel om wijsheid samenleving te koppelen aan besluitvorming
- urgentieverklaring: monitoring transitie over de tijd, hoe snel en hoe diep, ethische toets
interventies.
Voorts hebben we een scala aan gespecialiseerde modules die we waar nodig uit de kast trekken.
Desnoods op nader te organiseren terugkomdagen.

De generieke of toch liever eentje op maat?
Hierboven staat de generieke masterclass die Transitiefocus brengt: drie dagen in Rotterdam, open
voor elke geïnteresseerde. Daarnaast geven we ook op groepen en organisaties toegesneden versies.
Die variëren in omvang en geven we op locatie.

Praktische details
De herfst-editie 2022 van onze generieke masterclass beslaat drie dagen. De dagen duren van 9.00
tot 17.00 uur. De data zijn 21 & 22 september en 13 oktober 2022. De locatie is dit keer in de
Hofbogen Rotterdam, Ruimte voor Ideeën (www.deruimtevoorideeen.nl). Prima bereikbaar vanaf
twee stations (CS en Noord, resp. 15 en 20 min wandelen, de trams doen het nog sneller). Een
parkeergarage op zes minuten wandelen.
Inschrijven
Voor inschrijving neem je contact op met één van ons of mail je. We plannen dan je intakegesprek.
Esther van der Valk 0646088290 | Harry te Riele 0655180946| masterclass@transitiefocus.com.
De kosten bedragen € 1.995,00 excl. BTW. Dit is inclusief koffie, thee en lunch. Voor twee of meer
mensen van één organisatie geldt een korting van 10% over het totaal. Toch mooi meegenomen.
Referenties

“het begrijpen van je eigen gedrag en vooral dat van je collega’s vind ik super waardevol”
“ik deed veel trainingen maar deze zette me écht aan
het denken. Ik hoorde dagenlang nieuwe dingen en
vind de inhoud fantastisch. Zit zelf zó enorm op dat
innovatieve”
“ik heb er heel veel aan gehad. De AEM-stretch
bijvoorbeeld, ik dacht altijd niet te voldoen en dat is
rustig nu. Ook werken met causaliteit interesseert
me”
“het werken in opstellingen heeft me dingen doen
aanpakken”
“ik werk er nu elke dag mee en het wordt alleen
maar meer. In een ondernemersgesprek ben ik veel
rustiger nu bijvoorbeeld”
“enkele dagen alles loslaten – werk en privé, dat
lukt me normaliter nooit”
“aan veel klanten stel ik de vraag begrijp je de
huidige tijd? hier spitten we dat uit.”
“ik heb daar zo ontzettend veel geleerd”

Transitiefocus: comfortably out of control
Transitiefocus is Esther van der Valk en Harry te Riele. Beiden hebben Rotterdam als thuisbasis
www.transitiefocus.com | esther@transitiefocus.com | harry@transitiefocus.com
Esther van der Valk 0646088290
Harry te Riele 0655180946
Vind ons ook op LinkedIn

