Vrijdag 12 oktober 2007

Het Grote Rijnland Congres
We kunnen niet meer stil blijven bij de opstekende Angelsaksische wind in ons land. Meer ruimte voor vakmanschap en
beroepseer, meer energie steken in sociaaleconomische afwegingen en een andere manier van organiseren.
Daar gaat het over op Het Grote Rijnland Congres op 12 oktober in Vught.
Lawaai zal er gemaakt worden door onder andere drummer Cesar Zuiderwijk (Golden Earring), bedrijfskundige Mathieu
Weggeman (TU Eindhoven), econoom Frank den Butter, publicist Joep Schrijvers, Jaap Jan Brouwer, Teun van Aken,
organisatieactivist Jaap Peters (Intensieve Menshouderij) en de Samba Percussie Band Dale Cana.
En er komen drie praktijkcases aan de orde: Amsterdam Admirals, Gulpener en Tendris.
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Het Grote Rijnland Congres
•

Een congres anders dan anderen: een bron van inspiratie gekoppeld aan
praktijkkennis en met een after-party. Locatie: Huize Bergen in Vught.
Maximaal 200 deelnemers .

•

Investering: € 295,-. U kunt zich verzekeren van een plaats door te mailen
naar secretariaat@delimes.nl, met vermelding van het aantal inschrijvers
en hun naam, adres en functie.

•

Sprekers zijn onder andere bedrijfskundige Mathieu Weggeman (TU
Eindhoven), econoom Frank den Butter, publicist Joep Schrijvers, Jaap Jan
Brouwer, Teun van Aken en organisatieactivist Jaap Peters (Intensieve
Menshouderij).

•

Workshops zijn er o.a. over: Taalgebruik (Hermine Tien), Middelbaar
Beroepsonderwijs (Karin Geurts), Rationaliteitschaamte (Noud van der Ven),
Rijnlands in Amerika (Harold Janssen) en de cases Gulpener Bier, Tendris,
Amsterdam Admirals, …… en waar u zelf mee wilt komen in de Open Space.

•

Muzikale omlijsting Cesar Zuiderwijk (die een drum clinic verzorgt) en de
Samba Percussie Band Dale Cana. Humorvolle ondersteuning zal door Rol
en Co en Troje training en theater worden ingevuld.

•

De organisatie is in handen van Ton Bruining (KPC Groep), Henk Hogeweg
(fiNext), Juditha Melssen (Juditha Melssen Training Coaching, Advies), Jaap
Peters (DeLimes organisatieontwikkeling) en Frits Schipper (VU). Zij zijn lid
van Vanwoodman en/of Rijnland-weblog.

•

Vanwoodman Society en Rijnland weblog vormen samen de ruggengraat
in het Nederlandse landschap voor Rijnlands Organiseren en deze backbone bestaat uit ondernemers, consultants, managers en wetenschappers
die streven naar een waardig gebruik van de inzet, denkkracht en
vakmanschap van mensen in organisaties.

www.vanwoodman.com
www.vanwoodman.comen
enrijnland-weblog.nl
rijnland-weblog.nl
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In Europa, in de zogenoemde ‘Oude Wereld’, zijn wij al eeuwenlang bekend met fenomenen als internationale diversiteit (talen, volken, etc.) en grote
interafhankelijkheden (onze economieën en culturele betrekkingen zijn nauw verweven en stimuleren elkaar). Het is ten koste gegaan van grote strijd en
andere zaken waar we niet trots op zijn, zoals kolonialisme, maar uiteindelijk is hieruit een samenleving ontwikkeld die stevig is gebaseerd op
fundamentele uitgangspunten als: democratie op basis van vrijheid, gelijkheid, broederschap; kwaliteit van samen-leven, mede door zorg voor elkaar
(stakeholders-perspectief); onderling vertrouwen en een hierop aansluitende zogenoemde ‘principle based’ wetgeving. Dat heeft geleid tot grote
welvaart in combinatie met welzijn.
Door de toenemende mondialisering en de veranderende politiek-economische verhoudingen staat onze ‘Oude Wereld’ economisch, politiek en
maatschappelijk steeds meer onder druk. Sterker: wij worden in toenemende mate gedwongen het spel van anderen uit de ‘Nieuwe Wereld’ (vooral
Amerika en in toenemende mate ook Azië) mee te spelen. Het huidige spel vanuit deze wereld is geworteld en wordt gevoed vanuit wezenlijke andere
historische uitgangspunten en principes: plutocratie, met het ideaal van recht van de sterkste; dominantie van groei van economisch bezit
(shareholdersperspectief) en ‘rule based’ wetgeving (alles is geoorloofd zolang het volgens de letter van de wet niet verboden is).
De Europese manier van organiseren en samenwerken (ook wel “Rijnlands” model genoemd) staat steeds meer onder druk; we Ver-Angelsaksen
steeds meer, ten koste van welzijn en wanneer we niet oppassen ook welvaart. We staan voor een kruispunt: passen we ons aan en adopteren en
integreren we in het ons van oorsprong vreemde Angelsaksische economische en maatschappelijke model, of blijven we trouw aan onze roots en gaan
we in de realiteit van vandaag en morgen aan de slag met het uitvinden van een model voor “nieuw rijnlands organiseren” (re-inventing the Rhineland
model) waarmee wij in de komende economische-politieke-maatschappelijke orde op een authentieke ‘Rijnlandse’ wijze een blijvende hoge staat van
welvaart en welzijn kunnen combineren.

(bron: Stichting DeLimes nieuw rijnlands organiseren)

