
Inspiratiesessies

Mensen anders laten kijken naar zichzelf, hun organisatie en hun omgeving. Dat is wat we 
graag doen bij Gewoon-HR. Al weer tien jaar inmiddels! In die tijd hebben we veel mensen 
ontmoet die ons ook anders hebben laten kijken. Mensen die door hun ervaring en kennis van 
ons hebben geïnspireerd om dingen anders aan te pakken.

In ons jubileumjaar willen we je graag uitnodigen om kennis te maken met een aantal 
buitengewone leidinggevenden die hun verhaal willen delen. Mensen die je uitdagen om een 
keer vanuit een ander perspectief te kijken naar jouw leidinggevende of adviesrol.
“Gewoon-Leidinggeven” bestaat uit informele, interactieve inspiratieworkshops door 
leidinggevenden uit verschillende organisaties waar je kosteloos aan kunt deelnemen.

Je wordt van harte uitgenodigd voor de eerste inspiratiesessie: 

Boze Bazen
door: Gerhard Bosch en Colinda van Dijk

Gewoon-HR 10 jaar

10 jaar… ‘Wij doen gewoon wat werkt’
10 jaar… ‘Realistisch dromen’
10 jaar… ‘Het draait nu gewoon om jou’
10 jaar… ‘Een aanpak die nuchter, concreet en 

doelgericht is’
10 jaar… ‘Vernieuwende, verrassende en 

inspirerende trainingen en workshops’
10 jaar… ‘Creatieve werkvormen’
10 jaar… ‘Maatwerk’
10 jaar… ‘Praktisch’

De sessies worden gegeven aan kleine groepen. 
Wanneer je aan een workshop wilt deelnemen, 
laat ons dat dan weten. Stuur een email naar 
secretariaat@gewoon-hr.nl of bel met 030-820.0920.

We kijken er naar uit je te spreken! 

Hartelijke groet,

Namens Gewoon-HR,
Colinda van Dijk en Erik Kaptein

Werkbeleving staat volop in de aandacht. Colinda is de afgelopen tijd door zowel het NRC als 
Managementteam geïnterviewd onze workshop “Omgaan met je baas”. In deze 
inspiratiesessie draaien we het om; hoe verklein je de kans dat je zelf een “boze baas” wordt in 
de ogen van jouw medewerkers? We combineren kennis uit recent onderzoek met ervaringen 
uit de dagelijkse praktijk. Mr. Gerhard Bosch heeft als mediator en advocaat veel te maken met 
onhandige bazen. Vanuit zijn praktijk deelt hij zijn ervaringen en geeft praktische tips die 
leidinggevenden en HR-professionals aan het denken zetten!

dinsdag 12 september 2017  - 15:30-17:30   - Grebbeberglaan 15, Utrecht

UITNODIGING

Gewoon Leidinggeven
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