PARADEPLEIN

2 BOILER
RONDE 1, 2, 3 & 4
ETEN, DRINKEN EN ONTMOETEN

Ook bij de Gedoe Parade kun je samen met je team even bijkomen van al het gedoe. Even snacken,
genieten van een drankje, relaxen, bijpraten, of een collega-team ontmoeten, dat kan allemaal op het
paradeplein. Wil je toch liever uitgedaagd worden? Schuif je dan aan bij de jongleerworkshop Huub
Cooijmans 'Hoeveel ballen houd jij in de lucht?' of doe mee met het spel Twister.

ACTIVITEITEN RONDE 1
DE NOORD/ZUIDLIJN AAN DE HAND VAN DRIE CRISES

1 CENTRALE
RONDE 1

GERARD SCHEFFRAHN
Geen project zonder gedoe, maar de Noord/Zuidlijn heeft zijn portie wel gehad. In dit verhelderende
betoog aan de hand van drie crises laat Gerard zien hoe hij, door concrete interventies, een aantal
paradigmashifts heeft veroorzaakt.

SAMENWERKEN ALS ONBEDOELDE TEGENSTREVERS

3 LAB.004/005
RONDE 1

MAARTEN KRANEVELD
Het blijkt in de praktijk vaak lastig om tot betekenisvolle samenwerking te komen. In deze workshop
verkennen we welke patronen dit belemmeren en hoe je ze kunt doorbreken.

SAMENWERKEN EN CONFLICTHANTERING

4 LAB.106
RONDE 1 + 2
ELLEN VAN GESTEL & HELLA VAN DER LINDEN-LARSEN

Wil je leren hoe je effectief kunt omgaan met belangen en belangentegenstellingen? Wil je vooral leren
hoe je conflicten kunt voorkomen en oplossen? Dit gaan we in deze workshop samen verkennen.
Voor de toegang van deze

Voucher kan bij de kassa

De insteek van Nd Teams is

Vrije inloop voor de activiteit

activiteit heb je een

(11.30 – 13.00 uur)

dat je samen met je team

bij de Centrale en de Boiler.

deelnamekaart nodig.

ingewisseld worden voor

aan alle activiteiten

deelnamekaart.

deelneemt.

IS TECHNOLOGIE AANJAGER VAN INNOVATIE OF VEROORZAKER
VAN GEDOE?
TONY BOSMA

5 LAB.110
RONDE 1

Technologie belooft onze problemen op te lossen. Tegelijkertijd veroorzaakt technologie ook nieuwe
problemen. Wat speelt er? Welke houding neem jij aan ten opzichte van technologie? Wat is nodig om
in control te komen?

RELATIESPIEGEL

6 LAB.115
RONDE 1 + 2
HELENE KLEIJNE

Een bijeenkomst waarin twee teams elkaar de spiegel voorhouden rond een (recente) situatie die
gedoe opleverde binnen het team. Jullie worden gespiegeld op jullie aanpak en spiegelen het andere
team.

VERSTOKTE RELATIE

7 H3SO1
RONDE 1
JAAP VERKADE & LUC BOEKESTEIJN

Een fysieke oefening waarin samenwerking en het gedoe dat daarbij zomaar kan ontstaan zichtbaar
wordt.

GEBIEDSONTWIKKELING: WELKE PARTNERS EN WAARTOE?

8 H3SO2
RONDE 1

RACCOON
Steeds vaker ben je als project onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling. Met een game van
Raccoon onderzoeken we hoe de puzzel van de gebiedsontwikkeling het best kan worden gelegd.

OP JE GEMAK MET ONGEMAK

9 H3SO3
RONDE 1 + 2
JOOST KLABBERS

Gedoe is uitdagend, prikkelend én kan ook een gevoel van ongemak geven. En dat ongemak, daar
willen we meestal zo snel mogelijk weer van af. Joost Klabbers helpt jullie je spontane reacties op
ongemakkelijke situaties te gaan herkennen.

ACTIVITEITEN RONDE 2
“GEDOE MOET, GEDOE IS GOED”

1 CENTRALE
RONDE 2
NICOLINE MULDER

Interactieve presentatie over waarom gedoe in een complex project noodzakelijk is. Nicoline laat in
deze presentatie zien dat ‘gedoe’ een functie heeft, zelfs noodzakelijk is in de verdere ontwikkeling van
een complex project.

Voor de toegang van deze

Voucher kan bij de kassa

De insteek van Nd Teams is

Vrije inloop voor de activiteit

activiteit heb je een

(11.30 – 13.00 uur)

dat je samen met je team

bij de Centrale en de Boiler.

deelnamekaart nodig.

ingewisseld worden voor

aan alle activiteiten

deelnamekaart.

deelneemt.

HOE PARADIGMAVERANDERING DE NOORD/ZUIDLIJN 3 CRISES
3 LAB.004/005
HIELP DOORSTAAN
RONDE 2 + 3
GERARD SCHEFFRAHN & MAARTEN KRANEVELD
Gerard Scheffrahn laat op overtuigende wijze zien hoe interventies gericht op paradigmaverandering
leidden tot succesvolle overdracht en indienststelling.

IS TECHNOLOGIE AANJAGER VAN INNOVATIE OF VEROORZAKER
VAN GEDOE?
TONY BOSMA

5 LAB.110
RONDE 2

Technologie belooft onze problemen op te lossen. Tegelijkertijd veroorzaakt technologie ook nieuwe
problemen. Wat speelt er? Welke houding neem jij aan ten opzichte van technologie? Wat is nodig om
in control te komen?

VERSTOKTE RELATIE

7 H3SO1
RONDE 2
JAAP VERKADE & LUC BOEKESTEIJN

Een fysieke oefening waarin samenwerking en het gedoe dat daarbij zomaar kan ontstaan zichtbaar
wordt.

GEBIEDSONTWIKKELING: WELKE PARTNERS EN WAARTOE?

8 H3SO2
RONDE 2

RACCOON
Steeds vaker ben je als project onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling. Met een game van
Raccoon onderzoeken we hoe de puzzel van de gebiedsontwikkeling het best kan worden gelegd.

ACTIVITEITEN RONDE 3
DE HARTSLAG VAN EEN ANDER

1 CENTRALE
RONDE 3
WOUTER DUINISVELD

Deze lezing gaat over het leven en over hoe ‘gedoe’, dit flink overhoop kan halen, maar ook hoe je hier
kracht uit kan halen. Wouter vertelt over hoe hij van een gezonde, sportieve, jonge man plotseling ziek
werd. En hoe hij nu leeft met donorhart.

VIER GAMECHANGERS VOOR MINDER ‘GEDOE’ OVER
POLARISATIES
MARIANNE SCHEEPERS & GUUS PIETERS

4 LAB.106
RONDE 3

In deze sessie leer je over de krachtenvelden binnen polarisaties en ga je met 4 gamechangers aan de
slag waarmee je polarisaties kunt beïnvloeden.

Voor de toegang van deze

Voucher kan bij de kassa

De insteek van Nd Teams is

Vrije inloop voor de activiteit

activiteit heb je een

(11.30 – 13.00 uur)

dat je samen met je team

bij de Centrale en de Boiler.

deelnamekaart nodig.

ingewisseld worden voor

aan alle activiteiten

deelnamekaart.

deelneemt.

BEATRIXSLUIS: MET ECHTE SAMENWERKING GEEN GEDOE

5 LAB.110
RONDE 3

ROY STROEVE & JEROEN IN ’T VELD
Wat kunnen we leren van de Beatrixsluis? Hoe voorkwam het team “gedoe”? Ervaar hoe het team dit
gemanaged heeft bij dit succesvolle project. Het is een verhaal van echte samenwerking.

RELATIESPIEGEL

6 LAB.115
RONDE 3 + 4
JAAP VERKADE

Een bijeenkomst waarin twee teams elkaar de spiegel voorhouden rond een (recente) situatie die
gedoe opleverde binnen het team. Jullie worden gespiegeld op jullie aanpak en spiegelen het andere
team.

VECHTKUNST

7 H3SO1
RONDE 3 + 4
ALWIN DE RIJKE

In de training ‘Vechtkunst’ onderzoek je op een fysieke manier hoe je je onder spanning gedraagt. Leer
op een speelse en confronterende manier meer over jezelf en over je teamgenoten.

MINDFULNESS, EERSTE HULP BIJ GEDOE OP HET WERK

8 H3SO2
RONDE 3

MINDFULL RIJK
Mindfulness betekent letterlijk ‘opmerkzaamheid’ en is een praktische vorm van aandachttraining.
Mindfulness helpt bij het vergroten van mentale veerkracht en van jullie focus.

WENDBAAR BIJ GEDOE

9 H3SO3
RONDE 3
ANDRE BESSELING & RENE IDEMA

Wat werkt wel en wat werkt niet als je ergens tegen aan loopt? Met deze vraag ga je praktisch aan de
slag met je team. Methodieken vanuit het improvisatietheater zorgen voor een andere kijk op het
theater van alledag.

ACTIVITEITEN RONDE 4
GEDOEMANAGEMENT

1 CENTRALE
RONDE 4
FRANK SCHURINK

In deze presentatie over ‘gedoemanagement’ krijg je meer inzicht in waarom het brein op gedoe
reageert en hoe je dat gedoe weer ‘uit’ kunt zetten met een eigen aan/uit knop.

Voor de toegang van deze

Voucher kan bij de kassa

De insteek van Nd Teams is

Vrije inloop voor de activiteit

activiteit heb je een

(11.30 – 13.00 uur)

dat je samen met je team

bij de Centrale en de Boiler.

deelnamekaart nodig.

ingewisseld worden voor

aan alle activiteiten

deelnamekaart.

deelneemt.

SAMENWERKEN IS NIET ALTIJD MOOI WEER

3 LAB.004/005
RONDE 4
AB DE WIT, DANIEL INNEMEE & PIM VERHEIJEN

Veel belangen, veel eisen en verlangens: bouwen aan een markant Gerechtsgebouw in Breda en aan
een nieuwe ‘werksamenleving’. Hoe heeft juist ‘gedoe’ hen verbroederd?

ESCALEREN BIJ GEDOE

4 LAB.106
RONDE 4
TJEERD ROOZENDAAL, ALEX VERMEULEN & ALIJD BUNGE

Projectteams kunnen een hoop gedoe hanteren. En omzetten in resultaten. Toch is het niet altijd slim,
wenselijk of haalbaar om alles met het team op te lossen. Ga in gesprek over effectief (de)escaleren
met HID Tjeerd Rozendaal (HID Rijkswaterstaat) en Alex Vermeulen (directeur Neerlands diep).

PARTICIPATIE EN DE OMGEVINGSWET: GEDOE OF KANS?

5 LAB.110
RONDE 4

RUUD STEVERS & JOLANDA OOSTING
Met de komst van de omgevingswet verandert het speelveld van projecten aanzienlijk. In deze
workshop kiezen we positie vanuit verschillende perspectieven en gaan daarover in dialoog.

MINDFULNESS, EERSTE HULP BIJ GEDOE OP HET WERK

8 H3SO2
RONDE 4

MINDFULL RIJK
Mindfulness betekent letterlijk ‘opmerkzaamheid’ en is een praktische vorm van aandachttraining.
Mindfulness helpt bij het vergroten van mentale veerkracht en van jullie focus.

WENDBAAR BIJ GEDOE

9 H3SO3
RONDE 4
ANDRE BESSELING & RENE IDEMA

Wat werkt wel en wat werkt niet als je ergens tegen aan loopt? Met deze vraag ga je praktisch aan de
slag met je team. Methodieken vanuit het improvisatietheater zorgen voor een andere kijk op het
theater van alledag.

Voor de toegang van deze

Voucher kan bij de kassa

De insteek van Nd Teams is

Vrije inloop voor de activiteit

activiteit heb je een

(11.30 – 13.00 uur)

dat je samen met je team

bij de Centrale en de Boiler.

deelnamekaart nodig.

ingewisseld worden voor

aan alle activiteiten

deelnamekaart.

deelneemt.

