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Workshop Trends in LSI
Actualiseer je toepassingsmogelijkheden voor Large Scale Interventions
Maandag 19 juni 2017, van 13.30 – 17.00 uur
Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht.
www.accommodatiedomstad.nl/

Waarom Trends in LSI verkennen?
We leven in een VUCA wereld: Snel, onzeker, complex en onduidelijk. Mensen proberen daar
grip op te krijgen met andere vormen van organiseren. Enkele actuele trends daarin zijn Agile,
zelfsturing, prototyping, sensing, gedeeld leiderschap, streven naar duurzaamheid, ……..
Hoe passen de principes van LSI bij deze ontwikkelingen? Wat kan dat betekenen voor je praktijk? Welke nieuwe tools zijn hiervoor beschikbaar? In deze workshop kan je je toepassingsmogelijkheden voor LSI actualiseren en uitbreiden.

Programma
We starten om 13.30 uur met een interactieve kennismaking. Dan maken we gezamenlijk een
overzicht van relevante trends voor toepassing van LSI:

•
•
•
•
•

Cynefin model
Agile, Lean
Theory U, leiden vanuit de toekomst, sensing the system
Zelfsturing
…………..
Meer informatie over LSI en toepassingsmogelijkheden: zie www.alignment.nu
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Vervolgens bespreken we hoe de principes van LSI hierbij passen en welke (nieuwe) tools hiervoor beschikbaar zijn. Alle werkvormen in de workshop gaan over de vraag ‘hoe kan ik met de
LSI aanpak inspelen op trends in organiseren?’ Gesprekken in kleine groepen wisselen we af met
individuele reflectie en plenaire bespreking van toepassings(on)mogelijkheden en voorwaarden
voor je eigen werkpraktijk. Uiterlijk 17.00 uur sluiten we af.

Is dit iets voor mij?
Heb je in het verleden een praktijktraining of
workshop LSI gevolgd en wil je je kennis actualiseren, uitbreiden, of opfrissen? Dan is deze
workshop iets voor jou. Als je nog weinig bekend
bent met LSI, kom dan naar de proeverij op 17
mei 2017 en/of naar de praktijktraining LSI van 79 februari 2018. Zie www.alignment.nu

Facilitators
Dr. Tonnie van der Zouwen MCM is zelfstandig organisatieadviseur en
lector Sustainable Working & Organising aan Avans hogeschool. Zij is gespecialiseerd in het betrekken van mensen bij organisatieverandering en
verzorgt trainingen in participatieve methoden voor ervaren adviseurs
en trainers. Voor meer informatie zie www.tonnievanderzouwen.nl
Dr. Eva van der Fluit is zelfstandig organisatie adviseur. Zij begeleidt verander- processen in organisaties op het snijvlak van strategie en realisatie. Hierbij helpt zij opdrachtgevers om bewust te kiezen voor directief of
participatief veranderen en alles wat daar tussen zit. Voor meer informatie zie www.EvavanderFluit.nl

Datum en locatie
Maandag 19 juni 2017, van 13.30 – 17.00 uur
Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht.
Een routebeschrijving vindt u op www.accommodatiedomstad.nl/

Deelnamekosten en registreren
Deelnamekosten zijn € 95,- excl. BTW, per persoon.
Om deel te nemen aan de proeverij stuurt je een email met je gegevens naar
secretariaat@alignment.nu. Je ontvangt dan een factuur en een deelnamebevestiging.
Heb je vragen, bel dan naar Tonnie van der Zouwen, tel. 06 50 69 79 82, of stuur een email naar
tonnievanderzouwen@alignment.nu
Meer informatie over LSI en toepassingsmogelijkheden: zie www.alignment.nu

