
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Incompanytraining 

Weergaloos werken 
 
Voortdurend veranderen is nodig. Maar ook vermoeiend en soms beangstigend. De atmosfeer 
verandert voortdurend. Op precies het juiste moment. Zodat winter overgaat in lente. En de 
zomer in de herfst. Moeiteloos en vanzelfsprekend. 
 
Maak kennis met de parallellen tussen weersveranderingen en organisatieveranderingen. Want 
ook in uw organisatie kan het regenen. Handig om dan een buienradar paraat te hebben. 
 
Kennis van het weer laat u dingen zien die u eerder nooit zag. Een verfrissende kijk op mens en 
organisatie. Harry Bakker is niet alleen gerenommeerd weerkundige maar ook internationaal 
organisatieadviseur. Hij staat garant voor een meeslepende dag waarin u veel leert over het 
weer, uw organisatie en uzelf. 

 
Programma training Weergaloos werken 
 
U leert ... 
 
... opnieuw te kijken door de 4 seizoenen 

 Hoe ontwikkelen winter, lente, zomer en herfst zich? 

 Herken de jaargetijden in uw organisatie. 

 En leer hoe u op het juiste moment verandert van jaargetijde. 
 
... opnieuw te kijken door de opbouw van de atmosfeer 

 Wat zijn de 4 lagen in de atmosfeer? Wat is de functie en hoe herkent u ze? 

 Herken dezelfde lagen in uw organisatie. 

 En leer dat balans tussen deze lagen zorgt voor rust. 
 
... opnieuw te kijken door de luchtstromen in de natuur 

 Hoe ontwikkelen hoge- en lagedrukgebieden zich? 

 Herken de drukverschillen in uw organisatie. 

 En leer hoe u op het juiste moment een frisse wind laat waaien. 
 
 

Resultaat training Weergaloos werken 
 
Na afloop van deze training ... 
... weet u in wat voor organisatie u werkt: lente, zomer, herfst of winter; 
... weet u op welk moment een verandering in uw organisatie nodig is; 
... weet u wat die verandering kan zijn en hoe u die in gang zet. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Doelgroep 
 
Voor iedereen ... 
... die een verfrissende nieuwe kijk zoekt op zichzelf of de organisatie. 
 
 

Didactiek 
 
Een organisatie als het weer 
We beginnen telkens met het weer. Leer hoe de wind werkt. En verandert. Als vanzelf. 
Dan de verrassing. Een organisatie werkt als het weer! Herken de overeenkomst. 
Dan het leermoment. Ook een organisatie kan veranderen. Op het juiste moment. Op de juiste 
manier. Als het weer. Als de atmosfeer. 
 
 

 


