
 
Op donderdag 25 juni organiseert C voor Succes een interactieve workshop over arbeid. 

Aan de hand van kunstwerken nemen we u mee door de tijd  
om te zien hoe arbeid en ideeën daarover veranderden. 

 
Historisch perspectief: hoe heeft ons idee over arbeid zich door de tijd heen ontwikkeld? 
Kunsthistorisch perspectief: kunstenaars liepen vaak intuïtief op ontwikkelingen vooruit. 

Filosofisch/sociologisch perspectief: welke rol speelt arbeid in onze maatschappij en ons leven? 
 

In deze onzekere tijden, bieden we u een frisse kijk op arbeid, door het in breder perspectief te plaatsen. 
Wat kunnen we leren van de geschiedenis? 

Welke ontwikkelingen zien we en zijn deze van invloed op de huidige tijd? 
Wat is onze basis en hoe kunnen we hiernaar terugkeren? 

 
Voor managers die inspiratie zoeken voor leiderschap in de huidige economie.  
Op zoek naar antwoorden op vragen als: Hoe verder? Waar ligt een oplossing? Welke keuzes maken?  
 
Deze interactieve workshop biedt u de mogelijkheid in een andere setting te discussiëren, inspiratie op te doen 
met creatieve invalshoeken. Een moment van verdieping voor u zelf en uw organisatie. 
 
 
Programma: 
14:30 - 15:00 uur ontvangst 

15:00 - 15:15 uur  inleiding door Marie-José van Triest, oprichter C voor Succes 
   kennismaking en introductie deelnemers 

15:15 - 15:45 uur de geschiedenis van arbeid 
door Anne-Mieke Vermeer; kunsthistorica, marketeer, denker 
een blik op de historie van arbeid, geïllustreerd door beeldende kunst 

16:00 - 17:00 uur discussie, interactie, intervisie  
 o.l.v. Petra Exel, (project)manager HRM, ICT, veranderprocessen, coach 
 Wat kunnen we leren van de geschiedenis? 
 Wat is de basis? Hoe komen we weer terug bij de basis? 

Wat kunnen we doen om weer in balans te komen? 

17:00 – 17:15 uur afsluiting en evaluatie 

17:15 – 18:30 uur borrel en maaltijd 
napraten tijdens borrel en eten, bij goed weer genieten op terras aan de Linge 
 
 

Meer informatie en inschrijven: 
Informele setting waar u actief kunt geven en ontvangen.  
Breder perspectief op werken, vanuit diverse invalshoeken.  
Tips en adviezen voor boeiende literatuur.  
Intervisie en klankborden met managers werkzaam in diverse sectoren. 
 
Kosten voor deze middag bedragen 125 euro excl. BTW.  
Aan de workshop kunnen maximaal 12 managers deelnemen.  
U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar mvtriest@cvoorsucces.nl.  
Voor meer informatie, bel me op 06-46384223. Graag tot ziens op 25 juni! 

 


