
Op 8 november organiseren wij een meet@MATT bijeenkomst over organisatieopstellingen.  
 
We kiezen voor dit onderwerp omdat veel klanten de voorkeur geven aan bijeenkomsten 
waarin zij kunnen werken aan hun persoonlijke groei. Heel logisch, want als directeur ben je 
zelf een belangrijk instrument in het ontwikkelproces van je organisatie.  
 
De methode “organisatieopstellingen” is een mooie manier om inzicht te krijgen in het 
systeem van je organisatie. Je ontdekt onderliggende patronen die belemmerend kunnen zijn 
voor de groei of ontwikkeling. Waardoor je beter zicht krijgt op welke interventies helpend zijn 
en welke juist niet. En welke positie je in bepaalde situaties het beste in kunt nemen. In deze 
methode werk je niet vanuit het denken, maar vanuit het ervaren. Het is daarmee ook een 
methode waarmee je je intuïtie aan kunt scherpen.  
 
Als je bezig bent met meer complexe ontwikkelingen zit je er soms teveel “in”. Vanuit de 
methode van organisatieopstellingen ga je onderzoekend te werk. Je kunt er daardoor even 
uitstappen en van buiten naar binnen kijken. Er ontstaan nieuwe invalshoeken om met “je 
vraagstuk” aan de slag te gaan.  
 
We willen je graag de kans bieden om kennis te maken met deze manier van werken. 
Annelies de Moet (Natuurlijk organiseren) is een ervaren organisatieadviseur die regelmatig 
familie- of organisatieopstellingen begeleidt. Zij geeft eerst uitleg over de methode. Daarna 
doen we een aantal praktische oefeningen, waardoor je de werking zelf kunt ervaren.  
Recent heeft een klant van ons ervaring opgedaan met organisatieopstellingen: “ Van de 
organisatie opstelling heb ik verrassend veel inzicht gekregen in  onderlinge 
verhoudingen.  Meer begrip voor de dynamiek  binnen ‘het management’, waardoor het nu 
makkelijker is  om negatieve energie om te buigen naar een positieve uitdaging. Ook weer 
meer over mezelf geleerd, en dat vind ik altijd fijn.”    
 
De meet@MATT bijeenkomst vindt plaats op 8 november 2018 van 14.00 – 17.00 uur met 
aansluitend een drankje en een hapje.  
De kosten voor de bijeenkomst bedragen € 100,00 per persoon. Als klant van MATT Talent 
krijg je € 50,00 korting. En als je nog iemand wilt meenemen, dan betaalt deze € 25,00.  
Afhankelijk van het aantal deelnemers kiezen we de locatie, ergens midden in het land.  
 
Graag horen we of je erbij bent. Je kunt je aanmelden door te mailen naar info@matt-
talent.nl. Als je je aanmeldt, sturen we je vooraf achtergrondinformatie over de methode.  
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