
 

Masterclass “Normaal is anders!” 

 

 

 

 

 

 

 

Ben jij er klaar voor om de complexiteit en paradoxen in de huidige werkcontext te omarmen? 

 

Programma Masterclass 

In deze masterclass word je geconfronteerd met een aantal van je eigen clichés, culturele denkkaders en 

patronen van gedrag. Je krijgt een helder overzicht van de ins en outs van het leidingeven aan culturele 

dynamiek. De werkwijze zal informatief en interactief zijn. Wees erop bedacht dat het ontdekken van 

verborgen patronen tot onverwachte bronnen in de organisatie kan leiden…  

 

  Programma 

14.00 – 14.20 check-in 

14.20 – 15.30 introductie “de muziek van culturele dynamiek” 

15.30 – 15.45 pauze 

15.45 – 17.00 culturele dynamiek in interactie  

17.00 – 17.15 pauze 

17.15 – 17.45 overzicht leidinggeven aan culturele dynamiek 

17.45 – 18.00 check-out 

18.00 - … Napraten en netwerken onder genot van wereldse maaltijd-hapjes 

 

De masterclass leider 

Jitske Kramer studeerde Culturele Antropologie en is sinds ruim 10 jaar werkzaam als facilitator / coach in het 

bedrijfsleven. Zij is gespecialiseerd in culturele dynamiek en richtte in 2006 de netwerkorganisatie 

HumanDimensions op. Auteur van “Normaal is anders!” en “Managing Cultural Dynamics”. Sinds mei 2009 

tevens werkzaam als lector Cultural Dynamics aan TIO HBO.  

 

Praktische informatie masterclass 

Datum:  30 November 

Tijd:  14.00 – 18.30, inclusief borrel met wereldgerechten 

Locatie:  The HUB, Heemraadssingel 219, 3023 CD Rotterdam, (http://the-hub.net/places/rotterdam) 

Kosten:  € 75,-    privé   

€ 125,-  zakelijk  

 

(excl. BTW 19%, incl. wereldse ‘maaltijd hapjes’ en boek “Normaal is 

anders!” of  “Managing Cultural  Dynamics”)  

  

 

Aanmelden 

Mail naar: info@humandimensions.nl (vermeld privé of zakelijk tarief) 

Je ontvangt vervolgens een bevestiging en factuur per email. Eventuele annulering graag schriftelijk. Annulering 

is tot 21 dagen voor de masterclass kosteloos, daarna geldt het volledige deelnamebedrag (en krijg je het 

gekozen boek thuisgestuurd). Uiteraard is een plaatsvervanger in dit laatste geval ook van harte welkom.  

 

Vragen? 

Bel met Jitske Kramer (0646634006) of mail: kramer@humandimensions.nl.  

Vrijwel iedereen heeft dagelijks te maken met mensen met uiteenlopende 

culturele identiteiten, binnen Nederland of in de internationale arena. 

Voortdurende veranderingen halen ons uit routines en hoe vinden we een nieuwe 

balans? Deze culturele dynamiek vraagt om sturing, maar waar te beginnen? 


