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Paul Raaijmakers, Hoofd Leren, Ontwikkelen en Innoveren bij 
zorgverlener Amarant, neemt ons op bevlogen wijze mee in 
zijn doorleefde verhaal over bedrijfstransformaties. Wie heeft 
de regie om zo’n verandering duurzaam door te voeren? 
Welke rol is voor managers weggelegd? Paul put zelfs uit een 
onverwachte bron van inspiratie: de Romeinse keizers.

Patty Post, leiderschapscoach en expert in paradigma 
verschuivingen, deelt haar boeiende visie op de huidige 
zeitgeist. Wat wordt er van ons gevraagd op het gebied van 
leiderschap, ondernemerschap en zingeving in organisaties? 
Patty presenteert een toolbox van mogelijkheden om een 
innerlijke en uiterlijke transformatie op gang te brengen. 



De pragmaticus Johan van den Elzen, auteur van 
‘Winst is goed, werk is beter’ legt door zijn 
jarenlange ervaring als CEO van Movares in 
no-time de vinger op de zere plek. Zijn motto? 
Niet denken, maar doen! Een tipje van de sluier? 
Werk met proeftuinen! 

Etienne Claessens, Vice President HR bij de 
medische multinational Baxter heeft meer dan 
25 jaar ervaring in overnames en het integreren van 
bedrijfsculturen. Wat is dé succesformule? Welke 
misstappen wil je voorkomen? Wat kun je 
toepassen in je eigen bedrijf?

Mignon van Halderen, auteur van ‘Thought 
Leadership’, stimuleert organisaties te handelen 
vanuit een vernieuwend perspectief. Zij belicht een 
aantal inspirerende casussen en laat zien hoe een 
‘novel point of view’ voeding kan zijn voor een 
prachtige transformatie.



Transformatie Management 
XXL-event HR Circle of Influence

Wanneer? Donderdag 13 oktober 2022 van 14.30 – 21.30
Voor wie? HR Managers, MT leden en cultuurdragers in de organisatie

Locatie: Melt, Strijp T
Achtseweg Zuid 159R, 5651 GW Eindhoven

Kosten: EUR 149,-- ex BTW incluis diner

Programma:
14.30 – 15.00: Welkom
15.00 – 17.00: Keuze uit 2 workshops
17.00 – 17.30: Aperitief
17.30 – 18.30: Diner
18.30 – 19.00: Gezamenlijk gedeelte
19.00 – 21.00: Keuze uit 2 workshops
21.00 – 21.15: Afsluiting


