SKL Voorjaarsbijeenkomst
Vrijdag 12 april 2019
Workshop ‘LEGO® Serious Play®’
“Het is een methode die organisaties helpt bij teambuilding, plannen maken,
innovatie en visieontwikkeling. Ik ben zelf al jarenlang actief als
organisatiedeskundige en moet zeggen dat dit de beste methode is die ik tot nu
toe heb gebruikt. (Arjan Visser in Intermediar)”

 Voor je werk Lego-blokjes stapelen, is dat niet raar? De groeiende interesse voor workshops
Lego Serious Play bewijst het tegendeel!
 Het is de ultieme tool omdat het niet het traditionele systeemdenken stimuleert, maar de
bestaande verhoudingen tussen mensen inzichtelijk maakt en alle medewerkers evenveel

invloed geeft. Het voorkomt conflicten maar dwingt wel tot confrontatie. Het effect is echt
magisch omdat het leidt van hiërarchie en controle tot een lerende organisatie.'
 De methode zorgt voor evenwicht tussen de linker- en rechterhersenhelft. Het geeft
introverte en extraverte workshopdeelnemers evenveel inbreng om dynamische
groepsprocessen te beïnvloeden.
 In tegenstelling tot veel overige technieken en theoretische verhandelingen, is
daadwerkelijk concreet resultaat in deze workshop bij voorbaat verzekerd!
Meld je snel aan om niets van deze unieke beleving te willen missen!
AGENDA
13:00-13:30 Ontvangst, registratie en kennismaking bezoekers
13:30-13:45 Opening SKL en introductie gastspreker Arjan Visser (ARTe Group)
13:45-15:00 Workshop – Interactieve Sessie LEGO® Serious Play®.
15:00-15:15 Pauze (koffie/thee/fris/versnapering)
15:15:16:30 Workshop – Interactieve Sessie LEGO® Serious Play®.
16:30-17:00 Sluiting en netwerken
SPREKER
Arjan Visser is een organisatie deskundige en certified LEGO® Serious Play -trainer en facilitator.
https://www.linkedin.com/in/apvisser/
As a business revivalist Arjan has consulted for a wide range of clients including the
government of Canada, Dutch Defense, DSM, SAP AG, faith-based charities and sporting
associations. He now runs a series of start-ups in which he aims to transform businesses
and individuals by enabling them to experience freedom in creativity and identity using
tools like business model innovation and LEGO® Serious Play®.
LOCATIE
Merode
Merodestraat 31
6171 XM STEIN
KOSTEN
Voor leden van SKL zijn er geen kosten aan deelname aan deze bijeenkomst verbonden.
Voor niet-leden kunnen wij deze bijeenkomst aanbieden voor slechts €50,00!
Deze kosten worden in mindering gebracht op de jaarbijdrage als men besluit lid te worden.
AANMELDEN
Aanmelden kan via de link in de bijgevoegde mail of via skl@lwv.nl.

