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ASSW 

         2022 

Uitnodiging themabijeenkomst  
Platform AS in de SW 

 

 
 
 
 
Beste ambtelijk secretaris en/of secretaris, 
 
Graag nodigen wij jou uit voor een platformbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen en 
secretarissen in de SW op donderdag 23 juni 2022.  
We mogen elkaar weer allen ontmoeten en dat willen wij graag met jullie vieren.  
 
We merken dat OR-en geconfronteerd worden met complexe vraagstukken en dat de OR 
hierin vast kan lopen. Tijd om oude patronen te doorbreken en op zoek te gaan naar nieuwe 
invalshoeken. 
 
Daarom gaan we tijdens deze bijeenkomst in op het thema:  

 
 

Creatief denken; train het creatieve brein ! 
 

Hoe zorg je voor een creatievere sfeer en hoe inspireer je OR-leden tot meer 
vindingrijkheid?  
Tijdens deze bijeenkomst gaan we aan de slag met allerlei creatieve vraagstukken en  
stimuleren we onszelf en elkaar om het brein inventiever te gebruiken. 
Middels opdrachten en creativity-tools krijgen jullie inzicht hoe het innovatieve brein 
werkt en hoe we kunnen stimuleren dat OR-leden meer invalshoeken gebruiken bij het 
oplossen van problemen of aanpakken van veranderingen/vernieuwingen. 
Resultaten bij deze workshop: 

❖ Inzicht in eigen creatief denken; 
❖ Inzicht in belemmeringen en teamdynamiek; 
❖ Creatieve denktechnieken ontdekken en modellen voor werkvormen; 
❖ Tips om het geleerde thuis en op de werkplek toe te passen en levend te 

houden. 
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Begeleiders platformbijeenkomst: 
Marijke Krabbenbos (trainer) 
Stephany Linthorst (trainer/coach) 
Els Huisman (adviseur) 
 
 
Vanzelfsprekend is er ook tijd om met collega (ambtelijk) secretarissen van gedachten te 
wisselen over de thema’s en te onderzoeken waar mogelijkheden liggen. Ten slotte is er aan 
het einde van de themabijeenkomst gelegenheid tot netwerken tijdens de lunch. 
 
    
Datum:    donderdag 23 juni 2022 
Tijd:    
vanaf 09.00 uur  Inloop 
09.30 uur Welkom, kennismaking, inventarisatie vraagstukken voor creatief 

denken 
10.00 uur   Start workshop creatief denken 
12.00 uur   Vertaling naar de praktijk 
12.30 uur   Netwerklunch 
13.30 uur   Einde van de platformbijeenkomst 
Locatie:    La Vie Meeting Center Utrecht, Sint Jacobsstraat 61, 3511 BP Utrecht 
Kosten:   Leden van het Platform ASSW kunnen kosteloos deelnemen.  

Accommodatie inclusief lunch wordt aangeboden door SBCM. 
 
 
Aanmelden: graag vóór 1 juni 2022 middels een e-mail aan: info@sl-impact.nl   
Begin juni ontvang je het definitieve programma met vermelding van de exacte locatie. 
 
Indien je na aanmelding onverhoopt niet aanwezig kunt zijn, dan kan jij je uiterlijk tot 15 juni 
kosteloos afmelden. Daarna zijn wij genoodzaakt administratiekosten en accommodatiekosten 
in rekening te brengen. 
 
Graag verwelkomen wij jou op de platformbijeenkomst ASSW op donderdag 23 juni 2022. 
 
Hartelijke groet, 
 
 
 
 
Stephany Linthorst 
Trainer/coach 
sl-IMPACT 
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