DR. EDU FELTMANN
organisatiepsycholoog,
werkt
sinds 1970 als adviseur/ trainer/
begeleider
van
organisatieontwikkeling,
vanuit
IGOP te Hilversum. De door hem
ontwikkelde,
het
denken
ontstroevende adviesstijl, noemt
hij ‘Denkadviseren’. Sinds 1984
geeft hij ook een opleiding daarin.
Vanaf 2022 wordt deze opleiding
aangeboden door drs. Jorrit
Stevens, met Edu als cobegeleider. In 2010 verscheen
het boek “Denkadviseren, over de
relaties tussen het denken, de
taal en de problemen van mensen
in organisaties”, geschreven door
Edu en drie ex-deelnemers aan
de opleiding. (Uitg. Mediawerf,
Amsterdam).
DRS. JORRIT STEVENS
adviseert bij: ontwikkelen, leren,
samenwerken en organiseren. Hij
heeft 20 jaar ervaring als
(denk)adviseur in de publieke
(alle bestuurslagen) en zakelijke
sector
(van
adviesbureau
tot zorginstelling).
Hij
was
projectleider bij de oprichting van
een landelijke omroep en coprogrammaregisseur
bij
organisatiecultuurontwikkeltraject
De Hark Voorbij, bekend van
VPRO Tegenlicht. Jorrit was
gastdocent bij o.a. universiteiten
en hogescholen. Samen met Dr.
Edu Feltmann, met wie hij ±15
jaar samenwerkt, is hij docentbegeleider
van
Denkadviesopleidingen. In 2022 hebben zij
DENKADVISEREN.NL opgericht.
SANDRA

VAN

KOLFSCHOTEN

Eigenaar
OnderwijsKunst
Producties. Kennispartner bij het
Lectoraat
changemanagement
van de HHS. Kunstenaar en
Curator bij Studio Betekeniks.
Volgde
de
Opleiding
tot
Denkadviseur en bleef daarmee
vooral een DOENER ook.
Promoveert
inmiddels
tot
DADAviseur. You are a teacher,
zei de handlezer en hij keek
omhoog van mijn hand. You are
very good in teaching. Zijn vinger
langs de lijn die hem dat vertelde.
Hij keek me aan en lachte. Ik
lachte terug.
MARTIN SCHRAVESANDE
is pedagoog, pedagoochelaar en
pedagoochemerd. Hij traint en
adviseert vanuit zijn praktijk
OPENGEESTIG.NL
om
de
pedagogische relatie en wezenlijk
contact weer centraal te stellen in
het onderwijs. Daarnaast maakt
hij zich hard, en vooral zacht, voor
pubers die het moeilijk hebben.
Hoe hij dat doet is onder andere
te lezen in zijn boek ‘De
thuiszittersklas’ (van Gennep,
2021).
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DATUM:

donderdag 3 november,
10.00 uur tot 16.00 uur

LOCATIE:

kantoor DENKADVISEREN.NL
p/a ‘Villa Mollerus’ in Baarn
(onder voorbehoud)

JE INVESTERING:

€ 125 p.p. (incl. 21% BTW)
incl. lunch, locatie, koffie,
thee, versnaperingen en
ijsjes voor de organisatie.

GEINTERESSEERD? INSCHRIJVEN? WELKOM! MELD JE AAN VIA:
MAIL:

Onderwijsdag@DENKADVISEREN.NL

TEL.:

033 – 8890683

WEB:

