MASTERCLASSES SYSTEMISCH HRM
Op deze pagina van de flyer lees je een snelle, praktische overview. Op de volgende pagina’s vind
je meer uitgebreide info.

MASTERCLASS SYSTEMISCH HRM IN VOGELVLUCHT – 1 DAG
Een aanvullend perspectief voor HRM professionals voor het doorgronden van lastige
vraagstukken.
Zie voor data en locaties het digitale aanmeldformulier op onze site via deze link:
https://vlonck.com/aanmelden -masterclass/_423____NL
De masterclass begint om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur.
Tarief: € 350 excl. BTW en incl. lunch
N a de z e dag ke n j e de s ys te mis c he w e tmatig he de n in org anis atie s . J e he bt door de z e bril
le re n kij ke n naar H R -vraag s tukke n. J e ke nnis e n e rvaring is aang e vuld me t s ys te mis c he
org anis atie -w ij s he id w aardoor j e op e e n ande re manie r aan de s lag kunt me t ‘ las tig e ’
vraag s tukke n. J e kunt e r s ys te mis c h naar kij ke n e n ande re vrag e n s te lle n w aardoor j e
die pe rlig g e nde oorz ake n e n e ffe c tie ve oplos s ing e n g aat ontde kke n.

MASTERCLASS SYSTEMISCH HRM – 5 DAGEN
Voor het leren, ervaren en toepassen van een grondig HRM ‘onderstroom’-perspectief en het
herkennen en beïnvloeden van hardnekkige patronen en vraagstukken in je organisatie
Zie voor data en locaties het digitale aanmeldformulier op onze site via deze link:
https://vlonck.com/aanmelden -masterclass/_423____NL
De dagen beginnen om 9.30 uur en eindigen om 16.30 uur.
Tarief: € 1950 excl. BTW en incl. lunch
N a de z e 5 -daag s e s ys te mis c he ‘de e p dive ’ he b j e grondig e ke nnis van s ys te mis c he
w e tmatig he de n e n ve rs c hille nde ove rle ving s me c hanis me n in org anis atie s . J e he bt
uitg e bre id ve rke nd hoe j e die ke nnis e n e rvaring kunt toe pas s e n op hardne kkig e
patrone n, ing e w ikke lde dynamie ke n e n ‘las t ig e ’ vraag s tukke n in j ouw org anis atie . O ok
kun j e de l ink le g g e n naar de rol e n pos itie van j e z e lf e n van H R in j e org anis atie e n he b
j e g e le e rd om s ys te mis c h te kij ke n naar le ide rs c hap e n c hang e manag e me nt. O m j e te
he lpe n de ve rtaals lag te make n na ar j e org anis atie kun j e e e n c olle g a uitnodig e n om m e t
j ou s ame n e e n dag (de e l) van de z e mas te rc las s te volg e n.
Wil je deelnemen? Vul dan het digitale aanmeldingsformulier in op onze site via de link
https://vlonck.com/aanmelden -masterclass/_423____NL
Je ontvangt dan van ons een bevestiging.
Heb je vragen? Bel of app naar Marisa Dijkstal van Vlonck op 06-10432443.
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MASTERCLASSES SYSTEMISCH HRM
Er zit enorm veel kracht, potentie en energie in organisaties, teams en medewerkers.
Maar als HRM professional ben je vaak betrokken bij situaties waarin de energie, het
resultaat of de flow ver te zoeken is. Dan wordt er bij uitstek een beroep g edaan op je
expertise en ervaring, op je vaardigheden om te analyseren wat er speelt en advies uit te
brengen of zelf in actie te komen.
Met de masterclasses Systemisch HRM kun je je expertise en ervaring verder ontwikkelen,
verruimen en verrijken. We nemen je in deze masterclasses mee langs een perspectief
waarvoor veel HRM professionals belangstelling hebben, maar wat nog niet zo top of
mind in ieders kennis en ervaring zit. Een waardevolle aanvulling om je repertoire en
toolkit mee uit te breiden!
Het organisatiesysteem met haa r dynamieken en patronen is vaak sterker en
bepalender dan de individuen die er werken. D aarom is het zinvo l om als HRM
manager de systemische dynamieken te begrij pen, te onderzoeken en ermee aan
het werk te gaan !

IETS VOOR JOU?
Deze masterclass is bedoeld voor HR professionals (adviseurs, business partners,
managers, consultants) die nieuwsgierig zijn naar een nieuw en ander perspectief, een
andere kijk op hun vak, hun organisatie en hun rol in de organisatie. Een kijk die diep ‘de
onderstroom’ in gaat. En vanuit daar waardevolle inzichten, informatie en oplossingen
kan aanreiken.

WELKE OPTIES ZIJN ER?
Op basis van gesprekken met HR Managers hebben we het aanbod bepaald.
Je kunt kiezen voor:
de masterclass “Systemisch HRM in vogelvlucht” van één dag,
de ‘deep dive’ masterclass “Systemisch HRM” van vijf dagen.
Je kunt op beide masterclasses instappen. Als je de 1 -daagse masterclass hebt gevolgd bij
ons, kun je daarna de 5-daagse verdieping volgen. Maar je kunt ook meteen intekenen
voor de 5-daagse.
Ook kun je kiezen voor twee verschillende locaties in het land: beide masterclasses geven
we op Nieuw Annaland in Vught en bij De Rozengaard in Groenekan.
Voor beide masterclasses geldt een groepsgrootte van maximaal 8 deelnemers i.v.m. de
1,5 meter. Marisa Dijkstal en Annemieke Nijman van Vlonck hebben deze masterclasses
ontwikkeld. Marisa zal de masterclasses geven en begeleiden.
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HOE ZIET DE EENDAAGSE ‘SYSTEMISCH HRM IN VOGELVLUCHT’ ERUIT?
We combineren op deze dag theorie met jullie vragen en observaties uit je werkpraktijk.
De theorie verschaft je nieuwe kennis en inzichten, en we gaan er op deze dag meteen
mee oefenen en aan het werk.
Thema’s zijn:
Het systemische perspectief op organisaties: wat ís dat, hoe herken je het, wat zijn
de systemische wetmatigheden.
Wat is de link met HR-thema’s zoals leiderschap, zelfsturing, ziekteverzuim,
verandering en weerstand tegen verandering, organisatie - en functieontwerp, en
leren en ontwikkelen.
Hoe kun je systemische informatie ophalen uit je organisatie en in gesprekken,
waar zit dat en hoe doe je dat?
Systemische interventies doen d.m.v. vragen en systemische krachtenveld -analyse.

HOE ZIET DE VIJFDAAGSE MASTERCLASS ‘SYSTEMISCH HRM’ ERUIT?
Iedere dag bestaat uit een inspirerende afwisseling van deze vier onderdelen:
Systeemtheorie (verdeeld over de dagen, om een dag niet te zwaar & theoretisch
te maken);
De link tussen de theorie en organisatiesystemen en HR vraagstukken;
Systemisch kijken, ervaren, oefenen, vragen en opstellen;
Aan het werk met casuïstiek uit jullie eigen organisaties en werk.
Voor alle deelnemers is het mogelijk, mits de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden,
om een keer een dag(deel) een collega uit je organisatie mee te nemen naar de
masterclass. We gaan dan samen met je collega erbij systemisch kijken naar een vraagstuk
uit jullie werkpraktijk.
Thema’s zijn:
Een duik in de systeem-theorie: over wetmatigheden, overlevingsmechanismen en
patronen in organisaties.
Hoe zijn deze systemische principes te herkennen in je organisatie en te linken aan
HR-vraagstukken en complexe veranderprocessen?
De rol en positie van HR in jouw organisatie systemisch bezien : is er sprake van
flow, waarom wel of niet?
Hoe ga je nu te werk, hoe analyseer en intervenieer je? Hoe kun je het systemische
perspectief aanvullend gebruiken zonder dat je iets af hoeft te leren?
Je informatie en perspectief vergroten door systemisch en fenomenologisch waar
te nemen (“tussen de regels luisteren” voor gevorderden).
Hoe herken je patronen, wat is hun functie en hoe zijn ze in te zetten of te
veranderen?
Wat betekent de systemische kijk voor leiderschap, change management en het
succes van teams?
Manieren om systemisch informatie te verkrijgen en de vertaalslag naar je
organisatie te maken (zonder dat het ‘zweverig’ wordt of de stoelen aan de kant
moeten in het MT voor een organisatieopstelling)
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Alle deelnemers ontvangen na af loop van de m asterclass onze ‘Systemische
wegwij zer’ op A 3 fo rmaat als samenvatting, re minder en hulpmid del om in
praktij k het systemische niet uit het oog te verliezen en te kunnen (blij ven)
gebruiken.

WIE ZIJN WIJ?
Vlonck zijn Annemieke Nijman en Marisa Dijkstal. Zes jaar geleden begonnen we samen
ons bureau voor organisatieverandering en teamontwikkeling. Meer informatie over
Vlonck en ons vind je op www.vlonck.com.
Dankzij onze opdrachtgevers en de vele vraagstukken waaraan we met hen werkten
leerden we steeds beter te onderzoeken en aan te voelen wat er achter lastige
vraagstukken en hardnekkige patronen schuil kan gaan. Onze kennis en ervaring hebben
we in de loop van de jaren steeds verder ‘de diepte in’, naar de ‘onderstroom’ toe
uitgebreid. We werden systemisch wijzer: we leerden te werken met de systemische
wetmatigheden en we leerden dat er naast ratio en analyse een hele andere bron van
kennis, wijsheid en inzicht is. Wat hadden we dat graag eerder willen weten in onze
eerdere HR(D)-banen! Vandaar dat we nu met heel veel plezier onze liefdes bij elkaar
brengen: de liefde voor de mens in organisaties en de liefde voor systemisch werken en
hoe die twee elkaar kunnen versterken.

ONZE BRONNEN

We hebben beiden jarenlange HR(D) ervaring bij diverse werkgevers. Onze systemische
opleidingen en trainingen hebben we met veel verwondering (aanvankelijk) en plezier en
enthousiasme gevolgd bij Joep Choy, Hylke Bonnema, Leanne Steeghs, Philippe Bailleur,
Hilbrand Westra, Jan-Jacob Stam en last but not least Els van Steijn en Elmer Hendrix.
Nog vragen of wil je je aanmelden? Vul het digitale aanmeldingsformulier in op onze s ite
via de link https://vlonck.com/aanmelden-masterclass/_423____NL of neem contact op
met Marisa Dijkstal van Vlonck.
Dat kan via mail marisa@vlonck.com, of telefonisch/Whatsapp 06-10432443
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