
Inspiring Women  
Masterclass  

Wanneer en Waar? 

dinsdag 6 juni 2017   
15.45 – 19.30 uur in Den Haag 

 
Drs. Mirjam Bijnsdorp  

Mirjam Bijnsdorp MCM heeft een 
financieel, bedrijfskundige achtergrond 

met een specialisatie in 
organisatieontwikkeling en 

veranderingsprocessen. Ze houdt van 
verandering en dat blijkt wel uit haar CV. 

Ze heeft in de financiële sector gewerkt, ze 
was directeur van een GGZ instelling en ze 

werd door de politie gevraagd om als 
programmadirecteur de personele 
reorganisatie weer vlot te trekken. 

Momenteel werkt ze als interim-manager 
en adviseur en geeft ze les op de 

Hogeschool van Amsterdam en begeleidt 
ze master studenten van het SIOO. 
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 Hoe ga jij om met veranderingen in jouw organisatie? 

 Als leidinggevende of als professional? 

 Wat is jouw invloed in het proces? Hoe beweeg jij? 

 Waar ga jij – of gaat jouw team – succesvol en geïnspireerd van werken? 

 

Vrouwelijke gastspreker Mirjam Bijnsdorp 

 
De afgelopen jaren hebben veel organisaties  
ingezet op reorganisaties en bezuinigingen,  
als gevolg van de financiële crisis. Deze bewegingen kenmerkten zich vaak door een 
top-down approach.  
 
Nu het langzaam weer beter gaat, lijken we direct  
‘door te slaan’ naar de andere kant van de medaille. 
Het gaat over zelfsturing en zelforganisatie.  
Is dit niet gewoon een volgende verkapte bezuiniging? Hoe dan ook, verandering lijkt 
een constante geworden te zijn. 
 
En jij? Hoe stel jij je hierin op? Word je meegevoerd door de stroom of verleg jij zelf 
een paar stenen in de rivier? Wat drijft jou? 
 
De Masterclass bestaat uit twee delen: 

Organisaties in beweging, beweeg jij mee? 
Over leiding geven aan jezelf en je team  

Over zakelijk en persoonlijk koers bepalen 

http://www.marliesruijgrok.nl/
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Inspiring Women  
Masterclass 
Wanneer en Waar? 

dinsdag 6 juni 2017 
van 15.45– 19.30 uur in Den Haag 

 
Mr Marlies Ruijgrok LL.M 

Marlies is coach en trainer in carrière, 
leiderschap- en teamontwikkeling van 

vrouwelijke juristen, professionals en hun 
teams. Vrouwelijke professionals en 
teams in beweging brengen naar het 

bevlogen resultaat dat ze willen bereiken 
is wat haar inspireert. Met een 

achtergrond in rechten en psychologie 
begeleidt en adviseert zij 

leidinggevenden, senior professionals en 
de organisaties waarin zij werken: 

advocatuur, overheid, bedrijfsleven, 
banken en verzekeraars. Marlies heeft 

gewerkt als advocaat, overheidsjurist en 
consultant juridische executive search. 
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 In het 1e deel zal gastspreker Mirjam Bijnsdorp vertellen over veel toegepaste 
veranderstrategieën. Aan de hand van enkele casussen zal zij laten zien hoe 
organisaties hun transitie vorm geven, hoe ze van A naar B denken te komen.  
En specifiek: de rol van het management en senior professionals. 
 
In het 2e deel zullen wij met elkaar in gesprek gaan over de vraag of en hoe jij 
invloed uitoefent op veranderingen in jouw organisatie. Hoe doe je dat als 
leidinggevende en als senior professional? 

 

 Wil je de Masterclass van Inspiring Women Masterclass bijwonen?  
Meld je aan via Inspiring Women Masterclass  
of mail naar info@marliesruijgrok.nl.  
 

 Bijdrage in de kosten: € 70,-  ex btw,  
inclusief broodjes en netwerkborrel  
en een carrièregesprek met mij. 

 Locatie: in Den Haag, volgt na aanmelding.  
 

Waarom organiseer ik Inspiring Women The Hague? 
Professionele vrouwen bij elkaar brengen is voor mij zeer inspirerend! Ik geloof erin 

dat vrouwen elkaar versterken door met elkaar in gesprek te gaan, elkaar aan te 
moedigen, een hart onder de riem te steken en te enthousiasmeren. Dit maak ik graag 

mogelijk op een open, toegankelijke en informatieve en manier. 

 
Op naar een inspirerende bijeenkomst op 6 juni a.s.! 

 

 

Organisaties in beweging, beweeg jij mee? 

http://www.marliesruijgrok.nl/
http://marliesruijgrok.nl/inspiring-women/
mailto:info@marliesruijgrok.nl

