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Op naar 
blijvende 
impact in 
2022



Je hebt een veranderplan uitgewerkt, maar nu 
ervaar je weerstand en te weinig resultaat in 
je organisatie. Of je hebt een plan opgesteld 
voor de implementatie van een nieuw proces 
om de klanttevredenheid te verhogen, maar 
de vertrekpunten beklijven niet. Je merkt op 
de achtergrond verzet of niet-definieerbare 
belemmeringen waar je je vinger niet achter 
krijgt. Wat nu? 

Tijdens de eendaagse masterclass Impact maken 
van A tot Z laten we je kennismaken met het proces 
en de fases die essentieel zijn bij een verandering, 
implementatie, idee of doorbraak. We nemen je mee 

door het gehele proces en laten zien welke harde én 
vooral zachte factoren een rol spelen en koppelen 
die aan praktijkvoorbeelden. Je krijgt een model 
mee dat je gelijk kunt toepassen in jouw organisatie. 
We wisselen theorie van het impactmodel The Owls 
Breakthrough Method© af met groepsopdrachten.  

Na de masterclass begrijp je wat de meeste 
slagingskans geeft voor jouw idee, innovatie 
of doorbraak en hoe je blijvende impact kunt 
realiseren. Heb jij een casus die je in wilt brengen 
in deze masterclass? Laat het ons dan weten bij 
je inschrijving. Onze masterclass is gebaseerd op 
een methode uit de praktijk gehaald, ín de praktijk 
gebracht - The Owls Breakthrough Method©.

Op naar blijvende 
impact in 2022

Wat levert het je op?
•  Samenhangend en onderbouwd  

denk- en actiekader om anderen  
mee te krijgen.

•  Beter gebruik van je informatie en 
concretiseren van je gewenste impact.

•  Direct toepasbare kennis om dat in 
je dagelijkse werk(proces) te gaan 
integreren.

• Gratis naslagwerk en toolbox.
•  Bewijs van deelname (The Owls 

Breakthrough Method© - niveau Strix).

Voor wie is deze masterclass?
Deze masterclass is een eerste 
kennismaking met The Owls Breakthrough 
Method© en zeer geschikt voor 
onder meer de volgende functies bij 
organisaties, bedrijven, kennisinstellingen 
en overheden:
• Beleidsmedewerkers.
• HRM-professionals.
•  Medewerkers op hoger 

managementniveau.
• Project- en procesmanagers. 
• Innovatiemedewerkers.
• Kwaliteitsmedewerkers.
• Marketing en/of sales managers.

Impact en doelstellingen 
zijn niet helemaal 
hetzelfde want doel-
stellingen hoeven niet per 
definitie bij te dragen aan 
het succes van het proces 
dat je doorloopt...
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Programma

09.30 – 10.00 uur ontvangst met koffie & thee

10.00 – 12.30 uur masterclass

12.30 – 13.30 uur buffetlunch

13.30 – 15.00 uur vervolg masterclass

15.00 – 15.15 uur samenvatting en afsluiting

Trainingslocatie
De masterclass wordt gehouden in:
Postillion Hotel Dordrecht 
Rijksstraatweg 30 
3316 EH  DORDRECHT

Route & parkeren
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid voor 
de deur. Raadpleeg www.9292ov.nl als je met het 
openbaar vervoer reist.

Belastingaftrek
Als je in Nederland belasting 
betaalt, zijn studiekosten vaak 
aftrekbaar. Dit geldt voor 
werknemers, ondernemers en 
zzp’ers. De belastingdienst of een 
belastingadviseur kan je hierover 
meer vertellen.

Vergoeding werkgever
Medewerkers met open mind, 
ondernemersgeest en creativiteit 
zijn van doorslaggevend belang 
voor de kwaliteit en toekomst van 
een bedrijf of organisatie. Vraag 
naar de mogelijkheden binnen je 
organisatie voor vergoeding van 
deze masterclass.
The Owls Cooperative leid je op 
tot het procesmatig aanpakken 
van je werkzaamheden om je 
gewenste impact te kunnen 
realiseren. Daarmee word 
je een betere gespreks- en 
sparringpartner binnen je 

organisatie. Onze methode 
helpt je de brug tussen beleid 
en uitvoering te slaan. Bespreek 
met je werkgever de mogelijkheid 
deze masterclass onderdeel te 
maken van jouw persoonlijk 
ontwikkelingstraject.

Over The Owls Cooperative 
De praktische methode van 
The Owls Cooperative heeft 
een duidelijke ideële bron. Als 
internationale netwerkorganisatie 
wilden we al vanaf de 
start in 2011 innovatie- en 
doorbraakprocessen stimuleren 
om zo tot duurzame impact te 
komen. Het zijn de bouwstenen 
voor een gezonder, vreedzamer 
en duurzamere samenleving. 
Op onze website 
www.theowlscooperative.com 
vind je uitgebreide informatie 
over wie we zijn, waar we vandaan 
komen en waar we naartoe willen.

Aan de hand van onze 
methode maken we inzichtelijk 
welke generieke factoren 
een rol spelen in het al dan 
niet succesvol verloop van 
processen. Daarbij laten we, aan 
de hand van een dashboard ook 
zien hoe je deze factoren kunt 
beïnvloeden en wat de effecten 
daarvan zijn.
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Hoe ziet de 
trainingsdag 
eruit?

Aanmelden
Aanmelden kan tot 1 week voor de 
start van de training. De laatste open 
trainingsdata in 2021 zijn:

• optie 1 - vrijdag 26 november 2021
• optie 2 - vrijdag 10 december 2021

Voor een optimaal leereffect beperken we 
de groepsgrootte tot 8 personen. Vol = vol, 
daarom graag bij je aanmelding je eerste 
en tweede voorkeur voor de trainingsdag 
aangeven.

Let op: neem je laptop mee voor de 
groepsopdrachten.

Veilige leer- en werkomgeving
Jouw veiligheid en die van onze 
medewerkers staan voorop. Daarom 
werken we vanzelfsprekend volgens de 
actuele richtlijnen van het RIVM. 

Kosten
De kosten voor de masterclass zijn:
•  Eenmalig: € 595,00 (excl. 21 % btw). 

Na aanmelding krijg je een factuur 
toegestuurd. Je aanmelding is definitief 
zodra je betaling is ontvangen.

•  Studieboeken ter waarde van € 63,95 
gratis.

Deze masterclass kan naar
wens worden vervolgd met 
verdiepende workshops in 
2022. Informeer naar de 
mogelijkheden: 
training@theowlscooperative.com


