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LATE LANE ACADEMY 2016: SAMENSPEL 

We leven in een wereld waarin verandering vanzelfsprekend is en 
in hoog tempo plaatsvindt. Succesvol zijn die mensen, teams en 
organisaties die in staat zijn om snel, flexibel en relevant op deze 
veranderingen in te spelen. Samenwerking blijkt een belangrijke 
sleutel om dit te realiseren. Het gemak waarin mensen, teams en 
organisaties een samenspel weten te creëren met anderen. 
Maar het teamwerk van vroeger lijkt al lang niet meer op het 
samenspel van nu. Aantallen van samenwerkingen nemen toe, 
team samenstellingen wisselen sneller, hebben fluide grenzen en 
de complexiteit van vraagstukken is toegenomen. 
Dit roept nieuwe uitdagingen en verschuivingen op zoals: van 
binnen naar buiten, van proces naar opgave en van leidinggeven 
naar gedeeld leiderschap. Ongetwijfeld kunnen we op het terrein 
van samenspel en teamwerk binnenkort een flinke storm 
verwachten.  
Alle reden om samenspel het onderwerp te maken van Late Lane 
Academy 2016. 

LATE LANE ACADEMY 
Late Lane Academy is een uniek avondseminar waarin prominente 
denkers, doeners en talentvolle kunstenaars hun visie, ervaringen, 
en uitdagingen delen rond het onderwerp ‘Samenspel’. 

Late Lane Academy is bedoeld voor professionals en 
besluitvormers die te maken hebben met de moderne uitdagingen 
van nu rondom teamwerk en samenwerking tussen mensen, teams 
en organisaties. 

DETAILS 
Late Lane Academy vindt plaats op woensdag 24 augustus 2016 
van 17.30 tot 22.45 uur inclusief Walking Dinner en afsluitende 
borrel in het Maitland Theater op Landgoed de Horst, 
Driebergen. 

INSCHRIJVEN & KORTING TICKETS 
Als relatie van de Baak en Twynstra Gudde kun je deelnemen aan 
Late Lane Academy voor het speciale tarief van EUR 175,00 
exclusief 21% BTW per persoon (normale prijs: EUR 225,00 
exclusief BTW).  
Gebruik hiervoor de kortingscode L@teL@ne2016 bij je bestelling. 
Deze kortingscode is geldig tot 31 juli 2016.

Paul Verhaeghe 
Hoogleraar Klinische Psychologie & 
Psychoanalyse, Universiteit van Gent 
Titel: “Identiteit en Samenspel” 

Judith van der Wel 
Auteur van oa. het boek 'Stemmen', het geheim 
van het Koninklijk Concertgebouworkest 
Titel: “Het geheim van het Koninklijk 
Concertgebouworkest” 

Wouter Landman 
Organisatie adviseur, Twynstra Gudde 
Titel: “Verwarrend samenspel in een 
chaotische politieorganisatie” 

Carmien Michels 
Winnaar Nederlands Kampioenschap, Poetry  
Slam 2016 

Manon Ruijters 
Adviseur Twynstra Gudde, Lector Aeres 
Hogeschool (Wageningen), Kerndocent VU 
Gastvrouw Late Lane Academy 2016 

William Strobbe 
Trainer & adviseur, de Baak 
Gastheer Late Lane Academy 2016 

Bart van Rosmalen 
Lector Kunst &  Professionalisering,  
HKU | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Het programma van Late Lane Academy bevat bijdragen van:

Late Lane Academy is een initiatief van:                                                                                  En wordt mede mogelijk gemaakt door:

Meer informatie en het bestellen van tickets voor Late Lane Academy via de website: www.latelaneacademy.nl.
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