
SKL bijeenkomst   
 

Donderdag 14 November 2019 van 9.00 – 17.00 uur 

Plaats: MFC De Grous (Heerstraat Centrum 38, 6171 HW  Stein) 

(Let op: Hele dag workshop op donderdag met lunch – max. 30 personen) 

 

 
 

Donderdag 14 November staat een forse, zeer interactieve en ook unieke workshop door Paul 

Wouters op het programma. Aan de hand van zijn boek krijgen we een training in het toepassen 

van denkgereedschappen. Een denkgereedschap is een bepaalde manier van denken, een denk- 

trant of misschien ook wel een (onbewuste) denkgewoonte die we dagelijks hanteren om 

problemen aan te vliegen, om zin te geven aan je werk, aan samenwerken, aan successen en 

mislukkingen, aan levenservaringen, en ….natuurlijk ook aan allerlei kwaliteitsvraagstukken. 

Die manieren van denken, die fundamenteel verschillend van aard zijn, laat Paul Wouters achter 

elkaar de revue passeren. Hij zal daarbij vooral de verbeeldingskracht van ons als publiek 

aanspreken, met illustraties en voorbeelden uit beeldende kunst en muziek. De 

denkgereedschappen staan namelijk niet op zichzelf, ze staan in verbinding met alles wat in de 

breedst mogelijke zin tot onze cultuur behoort. 

Het gaat Paul erom met de gereedschappen aan de slag te gaan. Hij licht ze toe, geeft er een 

gebruiksaanwijzing bij en samen zoeken we dan naar nieuwe uitzichten en openingen. Breng 

dus vooral je eigen weerbarstige vragen mee! 

Het boek is onderdeel van de workshop en zal deels gebruikt worden om uit te werken. 

‘The proof of the pudding is in the eating’: de ambitie van Paul is dat u na deze forse workshop 

over meer mogelijkheden beschikt om de uitdagingen die u bezighouden aan te gaan . 



Ervaringen van Paul : 

Soms kun je niet volstaan met op het niveau van processen en procedures te sleutelen aan 

kwaliteit. Als adviseur kijk je dan mee in de lachspiegel die een team zichzelf voorhoudt, 

wanneer ze werkprocessen visualiseren en ontdekken hoe vaak op verschillende plekken nog 

eens hetzelfde gebeurt, hoeveel overdracht momenten eigenlijk overbodig zijn en welke 

gigantische efficiencylekken men met elkaar in stand houdt. Succes verzekerd. Maar vaak 

moeten ook meer fundamentele vragen gesteld worden om een echte doorbraak te forceren. 

Dan komt onherroepelijk de vraag op tafel: waar ging het ons ook alweer om? Ziedaar de vraag 

naar zin. Nu schiet de filosoof wakker, gespecialiseerd in weerbarstige vragen, vragen naar de 

onbekende weg op niet in kaart gebracht terrein. Vragen die het nodig hebben om ze op een 

radicaal verschillende manier aan te pakken. Gebruik van de denkgereedschappen kan je op een 

ander en beter spoor zetten, laat je toe met andere brillen naar kwaliteit en 

kwaliteitsmanagement te kijken. 

AGENDA  

09.00 uur Ontvangst, registratie en kennismaking bezoekers  

09.15 uur Opening SKL door Chretien Haenen (voorzitter SKL) 

09.20 uur Denkgereedschappen – Workshop deel 1 - door Paul Wouters  

12.15 uur Lunch in MFC De Grous 

13.00 uur Denkgereedschappen – Workshop deel 2 - door Paul Wouters 

17.00 uur Afsluiting door de dagvoorzitter, waarna netwerken aan de bar 

SPREKER 
Paul Wouters is filosoof en werkt als management consultant. Hij was gedurende 18 jaar 
directeur van de ISVW in Leusden. Zie verder www.paulwouters.be  
 
LOCATIE  
Multi Functioneel Centrum (MFC) De Grous 
Gevestigd in het centrum van Stein, tegenover zorgcentrum  "De Moutheuvel".  
Heerstraat Centrum 38 
6171 HW  Stein (Zuid Limburg) 
 
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 € 75,00! 
Deze kosten worden in mindering gebracht op de jaarbijdrage als men besluit lid te worden. 
 
AANMELDEN (max. 30 personen) 
Aanmelden kan via de link in de bijgevoegde mail of via skl@lwv.nl.  
Mocht u onverhoopt na aanmelding toch niet kunnen, meld u dan af zodat een ander lid van de 
wachtlijst kan deelnemen. SKL behoud zich anders het recht voor om de gemaakte kosten door te berekenen! 

http://www.paulwouters.be/
mailto:skl@lwv.nl

