
Relatie-programma TEAM WIAL NL 

PERSOONLIJKE UITNODIGING

Namens TEAM WIAL Nederland, heb ik het genoegen jou deze persoonlijke uitnodiging te 
sturen.

Met een select gezelschap openen we donderdag 24 september 2020 ons bedrijf in 
Nieuwegein met een exclusieve masterclass en sprekers. Vanzelfsprekend kan een hapje en 
drankje op deze avond niet ontbreken.

Dat het gezellig, inspirerend en leerzaam mag zijn.

Op de volgende pagina’s vertellen we meer over het programma. 

Accepteren van deze persoonlijke uitnodiging kan hier: AANMELDEN. 
Ik zie met veel plezier uit naar onze ontmoeting.

Wij zouden het enorm waarderen als jij je op korte termijn al inschrijft en aan onze 
openingsmasterclass komt deelnemen.

Hartelijke groet en graag tot 24 september 2020,

Richard Bryce
Frank Campman
Christoph Maria Ravesloot
Twan Paes

Dynahouse 
Perkinsbaan 11, 3439 

ND Nieuwegein

 OPENING WIAL NL
donderdag 24 september 2020

https://www.wialnl.nl/wial-openings-masterclass-2-april-2020/
https://www.wialnl.nl/aanmelden-team-wialnl-relatie-event/


INHOUD PROGRAMMA

16:00 

16:15 

DO. 24 september VAN 16:00 - 19:00 UUR

Opening Twan Paes

Bert Bouwer - de Louis van Gaal van het handbal
In 1983 speelde het Nederlands Heren handbalteam de openingswedstrijd 
op het WK in Nederland tegen Tsjechoslowakije. 
Bert Bouwer een van de spelers destijds, begon vol vertrouwen aan de wedstrijd. Na 
60 minuten spelen toonde het scorebord een nederlaag 22-8. 
Tien jaar later werd Bert bondscoach van het Nederlands damesteam. 
Hij begon met een missie! In december 2019 wordt Nederland voor het eerst 
in de geschiedenis Wereldkampioen handbal.

Wat was de toegevoegde waarde van Bert en de 4 coaches die na hem kwamen? Wie 
was eigenaar van het teamproces? Hoe balanceer je tussen sturing en zelfsturend 
vermogen? Wat is de houdbaarheid van een leider? 
Deze vragen komen tijdens de presentatie aan de orde. 
Een mooi verhaal met diepgang in teamontwikkeling.

17:00 Action Learning Break-Out
Reflecteren op dit verhaal. Wat betekenen deze inzichten voor mij en mijn organisatie?



DO. 24 september VAN 16:00 - 19:00 UUR

INHOUD PROGRAMMA

17:30 DisGover
Disgover stoomt jonge hoog opgeleide trainees klaar voor een baan binnen de overheid.

Binnen de nieuwe overheid krijgen ze veel voor elkaar omdat ze samenwerken, gebruik 
maken van elkaars kennis en netwerken delen. Hier experimenteren ze en durven ze hun nek 
uit te steken. Ze maken lol, zijn creatief en maken gebruik van de nieuwste tools; bij 
voorkeur van wat de wereld hen gratis biedt. Kennis ligt volgens hen voor het oprapen.

Niet alles wat oud is is slecht en wat nieuw is, is goed. Het beste uit deze twee werelden halen 
is de sleutel tot succes! DisGover ademt deze nieuwe overheid! Het stroomt door hun aderen! 
Een DisGoveraar herken je aan flair, enthousiasme en tomeloze ambitie om de wereld te 
verbeteren.

Sanne Schwarte van Disgover geeft je een kijkje in de wereld van ambitieuze jongeren en je 
zult versteld staan van wat zij voor elkaar krijgen. Daarnaast krijg je inspirerende inzichten 
hoe in jouw organisatie de oudere en jongere generaties met elkaar te verbinden.

18:00 Action Learning Break-Out
Reflecteren op dit verhaal. Wat betekenen deze inzichten voor mij en mijn organisatie?
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18:30 
De Staffing Groep

De Staffing Groep (DSG) heeft al meer dan 35 jaar ervaring in de werving en plaatsing van 
tijdelijk professionals. Groot geworden in de IT met haar merk IT-Staffing is DSG al lang niet 
meer de pure ‘ZZP-bemiddelaar’ die ze ooit was. Met een omzet van 400 miljoen en meer dan 
3200 actieve professionals groeit DSG constant mee met de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. 

Die arbeidsmarkt is op dit moment aan enorme revolutie bezig. Door steeds snellere 
veranderingen binnen afnemers, andere behoeften bij professionals, en wettelijke kaders die 
onvoldoende aansluiten op die veranderingen, moet ook een organisatie als DSG steeds 
dynamischer worden om relevant te blijven voor haar stakeholders. 

Jeroen Kuijlen, COO van De Staffing Groep, neemt u mee in de grote uitdagingen waar veel 
organisaties op dit moment voor staan om hun toekomst veilig te stellen. Hierbij wordt hun 
innovatiekracht mede bepaald door de manier waarop organisaties in staat zijn om het juiste 
talent en de belangrijkste competenties te vinden, te binden én te behouden. Dát vraagt een 
duidelijke visie op Staffing.

19:00 Afsluiting officiële deel van het programma en start hapje /drankje

PRAKTISCHE INFORMATIE
Certificaat van deelname

Voor deze openings-masterclass ontvangt u 
een certificaat van deelname met 3 studie uren.

Investering
U neemt op persoonlijke uitnodiging van WIAL Nederland deel aan deze 

openings-masterclass en wij zijn verheugd u op onze kosten te mogen begroeten.

Aanmelden
Jij kunt je tot 1 juli 2020 voor deze openings-masterclass aanmelden, 

klik hier

https://www.wialnl.nl/wial-openings-masterclass-2-april-2020/
https://www.wialnl.nl/wial-openings-masterclass-2-april-2020/
https://www.wialnl.nl/aanmelden-team-wialnl-relatie-event/


WORLD INSTITUTE for ACTION LEARNING 
Vooruitgang verrassend eenvoudig maken, dat is onze drijfveer.

Wij van TEAM WIAL NL bieden jou veel meer dan alleen kennis en ervaring in het oplossen van 
complexe problemen. Wij bieden verrassende nieuwe inzichten en team vooruitgang  op basis van 
erfgoed van ruim 75 jaar. Wij borgen vooruitgang in jouw team door de combinatie van onze 
persoonlijke kennis en ervaring, Action Learning Coaching en de Team Performance Loop. 
Dit maakt ons uniek en jouw team succesvoller.

Wij zijn er voor alle professionals die in teamverband het verschil willen maken.
TEAM WIAL NL is er voor teamend Nederland. Wij zijn er voor jou!

De WIAL is met vestigingen in dertig landen actief over de gehele wereld met kleine en grote klanten in 
alle sectoren. WIAL Nederland is de officiële tak van WIAL Worldwide voor Nederland en is daarmee 
ook het opleidingsinstituut voor action learning coaches en international certificering.

In twee uur heb ik meer bereikt via het actieleerproces dan ik in zes maanden zou hebben bereikt. 
Action Learning is onderdeel geworden van onze cultuur en heeft ons geholpen veel verkeerde 
beslissingen en acties te vermijden.
WIAL Action Learning is aantrekkelijk, zowel qua structuur als qua resultaten.

Twan Paes is een van de vijf wereldwijde 
gecertificeerde Masters of Action Learning. 
Twan is boardmember van WIAL global en als 
directeur Action Learning verbonden aan 
WIAL Nederland. Hij begeleidt teams in hun 
vooruitgang en leidt gecertificeerde action 
learning coaches op.

Frank Campman is een zeer ervaren 
bedrijfskundige (internationaal) manager en 
bestuurder. Binnen WIAL Nederland is hij 
programmadirecteur Team Eigenaarschap en 
directeur Marketing. Daarnaast begeleidt hij  
teams in hun vooruitgang.

Christoph Maria Ravesloot is architect, 
wetenschapssocioloog en gepromoveerd op het 
ontwerp van een management tactiek. Hij is 
BIM lector op Hogeschool Rotterdam. Binnen 
WIAL Nederland is hij Directeur Action 
Research en ondersteunt hij als ervaren coach 
organisaties met action learning programma’s.

Richard Bryce is binnen PWC en BAYER 
opgegroeid en voordat hij aansloot bij WIAL was 
hij BAYER directeur van de acht landen als 
Kroatie, Slovenië, Kosovo en Montenegro. 
Binnen WIAL Nederland is Richard Algemeen 
Directeur en begeleidt hij teams als pizza man 
en action learning coach in hun vooruitgang.

 Wat WIAL klanten zeggen
1.
2.

3.

Wat wil jij te weeg brengen?
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T:  030 - 7200189 
E:  info@wialnl.nl 
I: www.wialnl.nl

WIAL Nederland contactgegevens

WIAL KLANTEN ZIJN BIJVOORBEELD...




