
 

 

 

Platform Crown Gillmore  

voor Bestuurders en Toezichthouders 

 

Onze corebusiness; search, interim management, assessments en coaching is het meest eenvoudig 

te beschrijven als we het herleiden naar het beoordelen van mensen in hun functioneren op een 

specifieke (toekomstige) positie in of voor een organisatie en hun toegevoegde waarde voor die 

organisatie. Dit doen we op strategisch en tactisch functieniveau; Raad van Toezicht, Raad van 

Bestuur en 1e echelon management.  

 

Veranderen 

Nieuw bestuur, nieuw management gaat gepaard met verandering. Tegelijkertijd bevinden veel 

organisaties zich als gevolg van externe ontwikkelingen in belangrijke en omvangrijke (soms 

moeizame) veranderingstrajecten.  

 

“Veranderen, ‘flexibiliseren’ en reorganiseren zijn in uw sector, de zorg en het onderwijs, aan de 

orde van de dag. Optimistisch gestemde projectmanagers volgen diep teleurgestelde voorgangers 

in hoog tempo op en Raden van Bestuur kondigen nieuwe reorganisaties aan om het mislukken van 

voorgaande te verhullen.  

Hoe kan het toch dat we steeds weer voor verandering gaan, terwijl we in de praktijk zien dat het 

meestal mislukt? En, hoe kunnen we op basis van het antwoord op deze vraag in het vervolg 

rationeler te werk gaan?”  

 

Heel graag willen wij met u en elkaar van gedachten wisselen over dit onderwerp en u uitnodigen 

voor onze platformbijeenkomst in de vorm van deze (korte) masterclass: 

 

Duurzaam veranderen in gedrag en organisatie, wat is er nodig? 

Masterclass over duurzame verandering op individueel-, relationeel-, team- en 

organisatieniveau. 

Inleider: dr. Martin Appelo psycholoog / publicist 

 

31 januari 2017  

15.00 tot 18.00 uur 

Leerhotel het Klooster te Amersfoort 

 

Dr. Martin Appelo 

Mocht u dr. Martin Appelo nog niet kennen van onder meer zijn boeken over gedragsverandering, 

of als columnist bij het NPO 1 radioprogramma Nieuws en Co dan kunt u met hem 

kennismaken op www.martinappelo.com of op vrijdag 30 december om 21.10 uur op NPO2 

waar hij en anderen in gesprek gaan met Paul Witteman over diens zoektocht naar geluk. 

 

Masterclass 

Tijdens deze masterclass schetst Martin eerst hoe de mentaliteit in onze samenleving ‘van 

dokwerker naar amoebe’ is veranderd. Dan presenteert hij de formule voor duurzame 

gedragsverandering. Dit is de spectaculair bruikbare samenvatting van jarenlang wetenschappelijk 

onderzoek naar verandering en het mislukken daarvan. Om het praktische nut te illustreren laat hij  

http://www.martinappelo.com/


 
 

vervolgens zien hoe deze formule op individueel, relationeel en teamniveau kan worden gebruikt 

om te bepalen of veranderingsgerichte actie zinvol is, en zo ja, waar dan het zwaartepunt moet 

liggen. 

Ten slotte gaat Martin met u in gesprek om de toepasbaarheid van de formule op organisatieniveau 

te onderzoeken. Hij daagt u uit met zijn motto: ‘Het is steeds hetzelfde drama, in een steeds 

wisselend decor’. Gedoe over verandering, is volgens hem dus ook op organisatieniveau met de 

formule aan te pakken. De vraag is of u dit met hem eens bent! 

 

Aanmelden 

Mocht u geïnteresseerd zijn deze bijeenkomst bij te wonen dan verzoeken wij u de datum (31 

januari 2017) reeds te noteren in uw agenda. Een uitnodiging met het definitieve programma kunt 

u op een later moment van ons tegemoet zien.  

 

Indien u Bestuurder of Toezichthouder bent en belangstelling heeft om aanwezig te zijn op deze 

bijeenkomst dan kunt u zich aanmelden bij ons secretariaat, Yvonne de Groot.  

Haar e-mailadres is: yvonne.degroot@crowngillmore.nl 

  

Wij begroeten u graag op 31 januari 2017.  

 

Met vriendelijke groet, 

CROWN GILLMORE BV 

 

  

 

 

E.M.H. (Ellen) van den Hoven  Mr. J.A.M.L. (Jos) Houben MC 
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