
‘In dubio staan’
symposium stichting Dialoog

SYMPOSIUM IN DUBIO STAAN - 2 NOVEMBER 2018, 13:30 UUR

Bij deze ben je van harte uitgenodigd voor ons symposium rond Dynamische Oordeelsvorming 
bij de aanvang van de Week van de Dialoog.

Hoe ga jij om met keuzes maken? Zeker daar waar het terrein onbekender is, kom je nogal eens 
in dubio te staan. Dubben, twijfelen, aarzelen, overpeinzen, wikken en wegen…. allemaal 
aanduidingen over het fenomeen dat je nog even niet weet hoe het zit en nog niet weet 
wat je kunt doen.
Hoe kom je hierover in dialoog met elkaar? 

We hebben Peter Blom gevraagd om te delen hoe hij daar mee omgaat, als CEO van Triodos bank, 
een bank die ook nog eens hoge morele doelen nastreeft. 
Aan jou als deelnemer willen we die vraag ook stellen, hoe ga je er mee om als je het even 
niet weet… Hoe doen jullie dat binnen je organisatie?

Dynamische Oordeelsvorming is een krachtig hulpmiddel om tot een doordachte keuze te 
komen. In een aantal werkgroepen kun je delen en ervaren hoe collegaʼs dit in hun werk 
toepassen.

Meld je voor 1 oktober aan via www.dialoog.net/symposium

symposium ‘in dubio staan’
AANMELDEN

Aanmelden kan direct via
onze website.
www.dialoog.net/symposium

DATUM

2 november 2018
13:30 - 17:00 uur

LOCATIE

Landgoed de Horst
Horstlaan 1
3971KR Driebergen

KOSTEN

Kosten: € 95,-, excl. 21% BTW

INFORMATIE

Secretariaat stichting DIALOOG
www.dialoog.net
E: stichting@dialoog.net
T: 0343 44 77 19



PROGRAMMA SYMPOSIUM IN DUBIO STAAN

13.30 uur       Opening    Reinier Steinbuch, stichting Dialoog

     Hoe is het om ʻIn dubio te staanʼ?  Peter Blom, CEO Triodos Bank
    
 Hoe ga jij zelf om met in dubio staan? Ron Henkes, stichting Dialoog
    
 Kunstzinnig intermezzo  Madeleine de Vletter - Wulff

pauze

     Werkgroepen o.l.v. procesbegeleiders uit diverse vakgebieden
    
    Diverse werkgroepleiders

 Kunstzinnig intermezzo  Madeleine de Vletter - Wulff

 Afsluiting  inclusief de activiteiten rond Dynamische Oordeelsvorming 
  in de week van de dialoog
    Reinier Steinbuch, stichting Dialoog

17.00 uur       Drankje

Meld je voor 1 oktober aan via www.dialoog.net/symposium

programma

ORGANISATIE

Stichting DIALOOG
www.dialoog.net
Engweg 65
3972 JD Driebergen
E: stichting@dialoog.net
T: 0343 44 77 19

AANMELDEN

Meld je aan, liefst voor 1 oktober, via www.dialoog.net/symposium
Let op: het aantal plaatsen is beperkt. Hopelijk tot ziens!


