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OMSCHRIJVING

Vrije ruimte 1e druk is een boek van Jos Kessels uitgegeven bij Boom uitgevers Amsterdam. ISBN
9789053528273 In organisaties is grote behoefte aan vrije ruimte. Dat blijft meestal een vrome wens. Dit
boek legt uit wat het belang is van vrije ruimte en hoe deze tot stand kan worden gebracht. Klassieke
scholing voor de hedendaagse praktijk.Verantwoording afleggen speelt een steeds belangrijkere rol in
organisaties: klopt het wat we doen? Is dit waar het ons om begonnen is? Dit soort vragen stellen en
beantwoorden is noodzakelijk en lastig tegelijkertijd. Daar is een vorm van gesprek voor nodig die is
gericht op de verheldering van essenties, het opschorten van oordelen, het verwoorden en toetsen van
persoonlijke visies.Een dergelijk gesprek wordt gekenmerkt door vrije ruimte. In deze ruimte is het
gesprek niet gericht op belangen en resultaten, maar op onderzoek naar essenties, dat wil zeggen
filosofisch onderzoek. Het boek is behalve een hulpmiddel bij trainingen een aanrader voor cursusleiders,
P&O-ers, managers, en voor hen die op de een of andere manier betrokken zijn bij organisaties.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

La Biennale di Venezia 2018 hangt als los zand aan elkaar. Maar dat hoeft geen probleem te zijn, aldus
Tim Peeters

Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van
woorden, kunt u bij ons ook terecht voor synoniemen ...

De invulling van de vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt door de werkgever vastgesteld met
instemming van de ondernemingsraad. Voor wat betreft de invulling ...
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