
 

 

Leidinggeven aan co-creërend veranderen 

 
In een wereld gekenmerkt door diversiteit en verandering, wordt 
organiseren en veranderen op basis van beheersing en externe sturing 
steeds problematischer. ‘Meer van hetzelfde’ werkt niet meer. Hoe kan dan 
‘het andere’ worden gerealiseerd? Wat is nodig om patronen in gedrag te 
veranderen? Wat zijn condities voor processen van co-creatie? Hoe kunnen 
we verschil waarderen én samenwerken?  
 
André Wierdsma, biedt een inkijkje in deze boeiende materie, waarbij de 
aanwezigen deel nemen aan het proces. Je wordt als deelnemer 
geprikkeld en uitgedaagd waardoor de avond interactief en extra 
inspirerend wordt.  
 
  
Over André Wierdsma 
 
Hoogleraar ‘Organiseren en co-creëren’, 
Nyenrode Business Universiteit  
&  
Hoogleraar ‘Management and 
Organization’, CEIBS (China Europe 
International Business School, 
Shanghai/Beijing) 
	  
André Wierdsma studeerde bedrijfskunde (Nyenrode) en klinische- en 
organisatiepsychologie (VU Amsterdam). Verwierf bekendheid als co-auteur 
van de bestseller ’Op weg naar een lerende organisatie’ in 1990. 
Promoveerde in 1999 op het proefschrift ‘Co-creatie van verandering’. 
Doceert sinds 1986 aan de China Europe International Business School 
(CEIBS,Shanghai). In werk en studie ligt de aandacht op de relatie tussen 
de persoonlijke levensweg, de culturele bedding en de wijze waarop mensen 
vormgeven aan processen van samenwerken, organiseren en veranderen. 
Hij heeft dertig jaar ervaring op het grensgebied tussen 
organisatieontwikkeling en leiderschapsontwikkeling middels collectieve 
leerprocessen gericht op het doorbreken van patronen in denken en 
handelen. Meest recente boek is ‘Lerend organiseren en veranderen’ uit 
2011. 
 
 



  
Het bestuur van de kring Interim Management nodigt u van harte uit op: 
 
Datum: 11 februari 2014 
Tijd:  18:00 – 21.30 
Locatie: Universiteit Nyenrode, Albert Heijn gebouw zaal C 
Catering: 18:00 – 18:45 
 
Aanmelden 
Voor deze workshop kunnen alumni van Nyenrode zich aanmelden via de 
agendafunctie van de VCV-website http://www.vcv.org/vcv/agenda.do of 
door een mail te sturen naar charlotte@charlottekrielaart.nl. Aanmelden 
kan tot uiterlijk 7 februari 2014. 
 
Financiële bijdrage  
Deelname aan deze workshop is: 
• voor leden van de Vereniging Kring Interim Management gratis 
• voor VCV-leden wordt € 40 gerekend 
• voor niet-VCV-leden en introducés wordt € 55 gerekend 
 
Na aanmelding ontvangt u een factuur. Wij verzoeken u om die uiterlijk 9 
februari 2014 te voldoen. Afmelden kan tot 72 uur van te voren. Daarna 
is het volledige bedrag verschuldigd (ivm kosten catering etc.). 
 
Met vriendelijke groet en graag tot 11 februari, 
 
Het kringbestuur VCV Interim Management 
Peter Beerten, Bard Dolmans, Koen Meeusen en Charlotte Krielaart 


