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REFLECTIE
TERUGBLIK: EEN JAAR VAN ‘DOEN WAT NODIG IS’
Corona, de stikstofcrisis, de toeslagenaffaire, klimaatverandering… 2020 leek een langgerekte wakeup call om veel minder ‘op de automatische piloot’ te handelen. Om veel alerter te reageren wanneer
de manier waarop wij ons hebben georganiseerd (onze systemen en instituties, maar ook onze eigen
routines en gewoonten) niet de goede resultaten oplevert. Om steeds verbinding te houden met en
waarnemen waar het echt om gaat, en dan te durven doen wat nodig is. Lees meer…

ARTIKEL
TOESLAGENAFFAIRE – VAN SCHULDVRAAG NAAR ORGANISATIEOPGAVE
De afgelopen maanden rolde de ene na de andere analyse over de
toeslagenaffaire over de tafel, met als voorlopig sluitstuk de rapportage van
de parlementaire commissie kinderopvangtoeslag. Helaas was men in de
analyse vaak op zoek naar de schuldige. Lees meer…

ARTIKEL
BENKADI – POWER OF VOICES
Meer dan 230 NGO’s vanuit vier West Afrikaanse landen (Mali, Burkina Faso,
Benin en Ivoorkust) hebben samen met de stichting Woord en Daad de handen
ineen geslagen om te bouwen aan een beter en duurzamer social contract
tussen overheid en inwoners. Het samenwerkingsverband, Benkadi, is door het
ministerie van Buitenlandse Zaken geselecteerd als een van de initiatieven die
de komende jaren gesteund zullen worden in het kader van het Power of
Voices-programma. Lees meer…

IN GESPREK MET…
HULPVAARDIGHEID – IN GESPREK MET MEINDERT FLIKKEMA
Hoe weet jij dat jij je klant ècht helpt? Die vraag stond centraal in onze
eindejaars-themasessie over hulpvaardigheid. Meindert Flikkema
(VU/Amsterdam Center for Management Consulting) ging daarover in
gesprek met adviseurs en interimmers van WagenaarHoes.
Lees meer…
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AANBOD
PRAATPLAAT

Toen begin dit jaar de eerste Corona lockdown een feit was
hebben wij ons als adviseurs van WagenaarHoes direct gericht
op de vraag: hoe kunnen wij onze klanten helpen de
vraagstukken waar zij nu tegenaan lopen te hanteren? Hoe om
te gaan met deze enorme verandering die alle elementen van
onze samenleving raakt en vraagt om herpositionering en
afweging van strategieën binnen volstrekt nieuw te ontwikkelen
scenario’s? Lees meer…

PODCAST
TOP-3 UIT PODCASTSERIE LEIDERSCHAP, VERANDERKUNDE EN ORGANISATIEONTWIKKELING
De podcast van Christian van den Berg over Leiderschap, Veranderkunde en
Organisatieontwikkeling werd een hit in 2020 met bijna 7500 downloads in de
eerste 10 maanden. Een inspirerende reeks aan thema’s en sprekers
passeerde de revu. Benieuwd wat de 3 meest beluisterde afleveringen
waren? Lees meer…

NIEUWSBERICHT
NIEUWE COLLEGA’S: NOORTJE GERRITSEN EN JEROEN VAN DEN HEUVEL
Per 1 december hebben twee oude bekenden zich opnieuw
verbonden aan WagenaarHoes: Noortje Gerritsen en Jeroen
van den Heuvel. Als collega’s zijn we erg blij met de komst
van Noortje en Jeroen! Lees meer…
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