
Datum

12 februari 2015 

Tijd

16.00 - 19.00 uur

Plaats

Koffiehuis KHL 
Oostelijke Handelskade 44 
Amsterdam

Aanmelden vóór 1 februari

via marjorieke@iserruimte.org  
dan ontvangt u een week tevoren 
een bevestiging met nadere details 
over het programma

Vragen

marjorieke@iserruimte.org 
06 50635740

Informatie

www.iserruimte.org  
www.uitgeverij-ijzer.nl
vormgeving Karin Kerremans  
www.datbureau.nl

Boek 
Tot 12 februari is het boek 
Is er ruimte in de gevestigde orde?  
(à 25 euro) alvast te koop met een 
mail naar uitgeverij.ijzer@hetnet.nl  
o.v.v. titel, auteur, uw naam en 
adresgegevens.
Na 12 februari is het boek gewoon 
te verkrijgen via de (internet)
boekhandel.

 

Is er ruimte in de gevestigde orde? is een pleidooi voor het individuele vermogen 
om te blijven bevragen wat er speelt in organisatie, management en bestuur. 

In bondige observaties en reflecties omtrent het omgaan met organisatie en 
functioneel denken stelt Marjorieke Glaudemans kwesties ter discussie waar de 
hedendaagse ‘goed georganiseerde mens’ onvermijdelijk mee van doen heeft.  
Een boek dat de verwondering naar boven haalt, waarin van alles ter sprake komt, 
zonder de schijnbare geruststelling van een nieuw systemisch denkmodel dat in  
vijf of zeven stappen belooft hoe we de zaak onder controle kunnen krijgen.  
Voor al diegenen die wel eens nerveus worden van de heersende zelfverzekerde 
overtuiging dat overal een sluitend antwoord op zou zijn.

Tijdens de boekpresentatie zullen sprekers uit diverse domeinen van de 
samenleving het boek openen door hun perspectief te geven:
Mieke Moor, organisatiefilosoof en bestuursadviseur bij Vrij Werk respectievelijk 

Twynstra Gudde, promoveerde in 2012 met Tussen de Regels, een esthetische 
beschouwing over geweld van organisatie.

Daria Ofman, politicoloog, new leadership development, werkt in Egypte aan 
bewustwording in en duurzaamheid van de civil society.

Jos van Winkel, verandermanager en cultuurfilosoof, ontwikkelaar in het publieke 
domein, hoofd strategie en bestuur in de gemeente Amersfoort.  

Louwrien Wijers, kunstenaar en schrijver, werkte direct samen met Joseph Beuys, 
maakte onder meer de mentale sculptuur Art meets Science in a changing Economy, 
(Stedelijk Museum, 1990), een werk van immer actuele betekenis. 

Harry Starren, voormalig CEO de Baak, visionair denker, spreker en facilitator 
omtrent internationale ontwikkelingen in management en innovatie. 

Ruud Kaulingfreks, kunst- en organisatiefilosoof, verbonden aan Leicester School  
of Management, vertegenwoordigt de pied a terre van Critical Management 
Studies in Nederland en is nauw betrokken bij de totstandkoming van het boek. 

Daarna volgt een conversatie gefaciliteerd door Hellie van Hout, adviseur en 
procesfacilitator in de publieke sector, voormalig directeur van Instituut 
Maatschappelijke Innovatie.  

We hopen u graag te ontmoeten,  
Marjorieke Glaudemans, kunstenaar, adviseur 
Willem Desmense, uitgeverij IJzer

Uitnodiging boekpresentatie 12 02 2015
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