
Bonaire, olieverf op linnen 30x40: "there is more than meets the eye"

Management is 'zien' en niet 'kijken'

Je bewust worden van de manier waarop je naar de

wereld kijkt en daardoor ontdekken hoe je de dingen

ziet, en wat de bouwstenen zijn van je persoonlijke

werkmodellen, doen we door eenvoudige opdrachten

op het gebied van tekenen en schilderen.

• Tekenen vraagt het stilleggen van je linker-

hersenhelft. Die hersenhelft zit vol clichés,

vooroordelen en werkelijkheidsbeelden waar je

soms meer last dan gemak van hebt.

• Door te tekenen word je je bewust van de

vooroordelen en clichés die je als manager hanteert.

• Schilderen verfijnt deze ervaring door er kleur aan

toe te voegen. En een volledig andere materiaal- en

middelen ervaring.

• Beide domeinen vergen ook een handmatige

inspanning die voor veel managers buiten de

ervaringsgrens ligt. De parallel met wat een

medewerker ervaart die een nieuwe opdracht krijgt,

ligt zeer voor de hand. Hoe om te gaan met de

eigen spanningen en het gevoel bewust

onbekwaam te zijn?

Wie zijn we

Over ons

Met samen meer dan een halve eeuw ervaring in

organisatieontwikkeling en managers te helpen met

meer succes hun teams te leiden, weten we dat er meer

is dan alleen maar theorie over leiderschap.

Managers hebben echte ervaringen nodig in een andere

context om te ondervinden welke verborgen

werkmodellen hun gedrag sturen. Die werkmodellen

worden manifest door dingen te doen die buiten de

ervaringsgrens liggen.

Het managementatelier van Ockeloen & Kiene maakt dit

mogelijk. Wij bieden activiteiten en ervaringen aan op

het gebied van schilderen en omgaan met hout die

individueel en in teamverband kunnen worden gevolgd.

Dit in een psychosociaal veilige en reflectieve context.

Deze atelier-activiteiten zijn geen doel op zich maar

middel om het gesprek op gang te brengen over de

eigen innerlijke drijfveren. Dit ondersteunen we met

behulp van onder andere het instrumentarium Insights

Discovery Profile, Lifestyles Inventory 1 en 2, de Myers-

Briggs type indicator MBTI en de Big Five.

Contact opnemen

Rik Kiene:

020-6696459  0651083627

dolphin.fjk@planet.nl

Renée Ockeloen

020-6365569  0653156925

dolphin.roc@planet.nl

www.ockeloen-kiene.nl

Ockeloen & Kiene
Ardennenlaan 187

1066 SE Amsterdam

De door ons ontwikkelde methodiek EXCEED® voor

managersontwikkeling combineert het gebruik van de

creatieve, simultane rechterhersenhelft met de analytische,

lineaire vermogens van de linkerhersenhelft: confluent

managementdevelopment. Dit resulteert in een grotere

effectiviteit van zelfsturing en het sturen van teams.

Ockeloen & Kiene

Management-
atelier®

"Your hands produce, what's in your

minds eye"



Wat ga je meemaken?

We geven een paar suggesties…

• Een eerste keuze is die voor het type atelier waar

je aan wilt deelnemen: hout of

schilderen/tekenen.

• Vervolgens brengen we met elkaar je leer- en

sturingsvragen in kaart. Dat vormt de basis voor je

programma.

• Ieder programma is een maatprogramma. Dat

individueel kan worden uitgevoerd of in een

groepje van maximaal vier deelnemers met

vergelijkbare leervragen.

• Een EXCEED® basisprogramma omvat tenminste

twee dagen. De dagopbouw volgt de

Demingcyclus: in de ochtend Plan-Do. Dan een

onderbreking voor de lunch. De middag Check-Act

en een afronding omstreeks 1700 uur. Op dit

stramien is iedere variatie mogelijk.

Met wie krijg je te maken?

Identificeren en analyseren van je leervragen doe je

met Rik Kiene en/of Renée Ockeloen. Beide

founding partners van Ockeloen & Kiene

organisatieontwikkeling.

Planontwikkeling doe je met ons gericht op het

atelier van je keuze.

“Treed buiten de paden.

Ontdek je innerlijke kracht

en mogelijkheden. Je zult

versteld staan.

En je omgeving trouwens

ook.”

Altijd de gewenste resultaten

De uitvoering van het programma staat onder
leiding van ons bureau. Waar je dat wenst of waar
het programma dat vereist, schakelen we
gastdocenten of specialisten in. Dat garandeert dat
je een programma op maat krijgt.

Waar gebeurt het allemaal

Er is een diversiteit aan locaties mogelijk. Een

beetje afhankelijk van het type atelier dat je kiest

en je persoonlijke smaak..

Er zijn op dit moment de volgende mogelijkheden:

Amsterdam; Hilversum; Saint-Sernin-du-Bois en

Pézenas, Frankrijk; Kralendijk Bonaire.

Daarnaast is ieder andere locatie denkbaar, in

overleg met elkaar te regelen.

Bureau voor creatief werk: management-atelier hout

Onze producten en services

Een EXCEED® programma wordt voor iedere deelnemer

individueel ontwikkeld.

Hierbij gaat het om de leervraag en de daaraan verbonden

keuze van het type atelier, de daarbij passende activiteiten

en ervaringen, de locatie, de materiaal- en middelenkeuze

evenals de psychosociale ondersteuning en instrumentatie,

alsmede de inzet van eventuele gastdocenten/specialisten,

plus de locatie en het verblijfsarrangement (catering etc.).

Investering in tijd en geld

Dit gegeven is vooraf niet exact te bepalen. Het is een

onderdeel van het ontwikkelproces. Ga van een richtprijs uit

van € 1.975 per dagdeel, ex. 21% btw, ex. de inzet van extra

gastdocenten en inclusief de normaal te achten

verblijfskosten.


