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De Proeverij

De Uitnodiging

Een Rijnlandse
visuele dialoog als
ontdekkingsreis
door het land van
organiseren,
managen, leiden
en vakmanschap

Schilder en teken,
in dialoog met
elkaar, een
droombeeld van
waar de Rijnlandreis heen zou
kunnen gaan.
En ook hoe we
daar dan komen….

Achtergond
‘Rijnland’ is een metaforisch thema dat veel verbindt:
– Een groeiende weerstand tegen fixatie van organisaties op eenzijdige
waardevermeerdering, voor alleen aandeelhouders/eigenaren en de top
– Een breed gevoelde behoefte aan herijking van:
• de grondslagen voor het inrichten, managen en leiden van bedrijven, not-forprofit instellingen en overheden
• de plaats van vakmanschap en de rol van professionals
• de verbinding van het meetbare en onmeetbare in organisaties
• het duurzaam realiseren van een stakeholder-benadering
• onze identiteit in het licht van ‘Europa en de wereld’
• onze weg naar de toekomst
‘Rijnland’ is vooral ook een ‘onaf’ thema, geen ‘terug naar vroeger’, meer een open
speurtocht naar oude wortels en nieuwe bronnen, een ontdekkingsreis naar andere
richtinggevende beelden en betekenisvolle symbolen.
De Rijnlandse uitdaging vraagt om stoutmoedige reizigers en inspirerende dromers!
Droom vandaag met elkaar en met ons een stukje nieuwe Rijnlanddroom.

Resultaten?
Aan het einde van deze dag kunt u een stukje van de gemaakte
Rijnlanddroom meenemen:
• als herinnering aan de eerste Grote Rijnland Conferentie
• als vertrekpunt voor toekomstige Rijnlanddromen
• als tastbare aanmoediging voor de verdere ontwikkeling van uw
eigen Rijnlandse drijfveren, dromen, denken, durven en doen
• als bron van inspiratie bij de transformatie van onze dromen in
de weerbarstige werkelijkheid van morgen

BOLD partners-voor-transformatie tijdens het Grote Rijnland Congres:
• Ger Jonkergouw ++31(0)620017105 GerJonkergouw@Bold-network.com
• Frans Trommelen ++31(0)622801033 FransTrommelen@Bold-network.com
• www.bold-network.com BOLD - Performance Improvement
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