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Groepsworkshops in het Thaise huis, de vogelkooi en  zweten in de vlindertuin
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Volgend evenement “Beestachtig goede Ambities” 21 sept 2007

Rondleiding door biologen met leiderschap bewijs ui t de natuur

De catering en afsluitende BBQ zijn hoogstandjes van  topkwaliteit 
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Evaluatieronde in het Auditorium:
(0 = slecht 5 = uitmuntend)

Algemeen: 4
Het idee: 5
De locatie: 5
De uitwerking: 3

Specifiek :Specifiek :
Natuurlijk Leiderschap 3
Instinctief Leiderschap 4
Zebras en Leeuwen 3
Leiderschap door Focus 5
Rondleiding biologen 5
Evaluatieronde 5
Speech Henk Hiddingh 5
Catering 5
Afsluitende BBQ 5

Algemene indruk : Zeer positieve interpersoonlijke sfeer tussen de deelnemers. Waardevolle en inspirerende 
momenten. De combinatie van “evenement en dierentuin” werd als fantastisch ervaren. De meeste deelnemers 
gaven aan weer mee te willen doen en het evenement aan te bevelen.

Punten ter verbetering: Sommige workshops maakten een zweverige indruk en kunnen concreter aansluiten op 
het thema van de dag. Meer diepgang in de workshops is zeker gewenst. Inspirerende openingsspreker.

Thematische voorstellen: 
Vele deelnemers tonen interesse in een reguliere aanpak binnen dit dagconcept met in acht name van de punten 
ter verbetering. 
• Herhaling van de dag. Sommige deelnemers hadden graag ook aan andere workshops deelgenomen en 
hebben gevraagd om een herhaling. (voorlopige datum: 21 september 2007)
• Renaissance : Er zijn vele groepen mensen die graag verandering zien in Nederland maar er wordt veel 
gesproken maar weinig actie ondernomen. Men ziet het gehanteerde model als een ideaal inspiratiekader voor 
reguliere doelgerichte ontmoetingen van ambitieuze Nederlanders.
• Milieu : Er is veel gaande op gebied van afval, milieu en grondstoffen. De entourage van de dag en het kader 
werd gesuggereerd om als reguliere ontmoetingsplaats te dienen voor brainstorming en acties op dit gebied.
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Globale uitdagingen – Individuele ambities

Allen hebben wij een visie over de enorme veranderingen die 
globalisering van menselijke activiteiten en 
welvaartontwikkeling met zich meebrengen. Dit beïnvloedt 
ons privéleven en ook ons werk. We lopen tegen de limieten 
aan van onze eigen historische organisatievormen omdat onze 
omgeving niet onuitputtelijk bij kan dragen aan de ingeslagen 
weg. Krampachtig houden materiële instellingen vast aan 
“behoud” van het verleden. Wij hebben de gezamenlijke 
ambitie om op creatieve wijze oplossingen te vinden om voor 
een duurzame, veilige, actieve en aangename toekomst. Het 
evenement is een structureel kader, de visies worden door de 
deelnemers bepaald.

Doelgerichte workshop – Gezamenlijke visieontwikkeling  
Zorg is een recht, geen kostenpost

Hoe kunnen wij  elke mens  zorg  garanderen? Is dit een verantwoordelijkheid van de overheid of 
spelen wij zelf daar ook een fundamentele rol in? Hoe kunnen wij effectieve zorg betaalbaar maken of 

1 dierentuin
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2 biologen  

1000den dieren

Een uniek 
programma

Algemene programmathema’s
Gezamenlijke visie ontwikkeling, bepaling van doelst ellingen en samenwerkingsinitiatieven

180 € + BTW
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en

U

Voorlopige datum: 21 september 2007 

6e K

spelen wij zelf daar ook een fundamentele rol in? Hoe kunnen wij effectieve zorg betaalbaar maken of 
zelfs helemaal loskoppelen van materiële  organisatievormen?
Wat willen wij bereiken? En hoe gaan we dit doen? 

180 € + BTW

Doelgerichte workshop  - Gezamenlijke visieontwikkel ing
Afval is wegwerpgoud

Afval is nu een kostenpost maar steeds meer afval wordt als grondstof gebruik voor hergebruik. Naar mate de 
originele grondstoffen schaarser  en duurder worden door de effecten van globalisering en groei ontwikkelt er 
zich een visie over de waarde van afval als grondstof van de toekomst. Het winnen van deze grondstof is 
tevens enorm arbeidsintensief en verspreid door de gehele samenleving. Dat biedt uiterst interessante opties 
voor structurele inzameling en ontwikkeling van lokale werkgelegenheid. 

Doelgerichte workshop  - Gezamenlijke visieontwikkel ing
Grondstoffen en innovatie

In de hele wereld is er enorme stress ontstaan rond de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen zoals hout, olie, 
cement,  zoet water. Innovatieve en creatieve processen moeten onze afhankelijkheid van deze grondstoffen 
verminderen door het gebruik van alternatieve materialen te definiëren of nieuwe materialen te ontwikkelen en te 
produceren. Vaak wordt innovatie niet optimaal benut omdat  bepaalde grondstoffen een structurele plaats hebben 
ingenomen in de materiële organisatie van overheden. Hoe kan dit zonder  risico doorbroken worden?

Doelgerichte workshop  - Gezamenlijke visieontwikkel ing
De mens als onderdeel van de natuur

Klimaatveranderingen, CO2, zure regen….de mens lijkt een vernietigende stempel te drukken op de aarde. Wat 
men vergeet is dat deze vernietiging vooral de mens zelf aangaat. Het universum houdt zichzelf perfect in stand 
ondanks de enorme agressieve krachten die erin actief zijn en die van de mens ruim overtreffen. Als de mens haar 
plekje in dit geheel met de nodige bescheidenheid  en respect  zou weten te bepalen in plaats van  die van een 
arrogante heerser dan zouden ook nieuwe organisatievormen bespreekbaar worden om onze plek veilig te stellen. 
in plaats van  door te parasiteren totdat de koek op is, voor ons althans.
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Dierenpark 

Emmen

Beestachtig goede Ambities 

Standaard structuur van het programma:

10.00: Aanvang van het programma 

Inspirerende spreker 

De deelnemers worden uitgenodigd doelgericht mee te  denken aan de 
uitdagingen van deze tijd en zelf, persoonlijk of p rofessioneel, bij te gaan 

dragen aan verandering

AANMELDINGSFORMULIER
Bedrijf:
Naam:
Functie:
Uw emailadres:
Factuur adres:

Ik wens  …..  plaatsen te reserveren.
De bevestiging wordt u toegezonden wanneer wij de betaling hebben ontvangen.

Hoe meldt u zich aan?
Het programma zal voor 30 juni 
definitief gemaakt worden. Mail uw 
vooraanmelding en suggesties aan:

Meld u nu al vrijblijvend aan. De definitieve detai ls van het programma worden 
u begin juli toegestuurd. Dan pas vragen wij u om b evestiging van deelname.

6e K

Welkomstwoord

10.30: Thematische workshops

12.30 – 13.30: Netwerk lunch in ‘t Paviljoen

13.30: Thematische rondleidingen

14.30: Thematische workshops

16.30: Evaluatie

Inspirerende spreker

17.00: “Beestachtige borrel” 

Barbecue op het Safariterras

Met uitzicht op de prairie

Weekeinde Drenthe, eventueel met de familie? 
Hunebedden, musea, de natuur, het unieke jeneverbesbos of een uitstapje naar de wadden? Dat is mogelijk door het 
weekeinde in Emmen en omgeving te blijven. U bent er nu toch. 

Samen met het Dierenpark Emmen hebben wij speciale tarieven voor u bedongen in het centraal gelegen hotel de 
Giraffe te Emmen. Mocht u belangstelling hebben of informatie wensen over dingen die u kunt doen dan kunt u contact 
opnemen met Dhr. R. Reurink, Dierenpark Emmen, tel: 0591 690355, email: r.reurink@dierenpark-emmen.nl

vooraanmelding en suggesties aan:

beestachtig@marktleiderschap.nl

Om het programma de gewenste  
concretie, doelgerichtheid en 
diepgang te geven wordt door de 
workshopleiders gebruik gemaakt 
van de 5K methode voor doelgericht 
ondernemen.

Het programma is onderdeel van uw 
eigen club voor Ambitieuze 

Nederlanders: 

De 6e Kracht

De 6e kracht staat voor het bundelen van ambitieuze 
doelgerichtheid op basis van  de unieke toegevoegde 
waarde van structureel overleg  tussen de 
deelnemers van deze evenementen. Gelijkdenkende 
personen worden  gestimuleerd samen te werken 
naar een nieuwe toekomt.


