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In je werk, maar echt niet alleen daar, word je vaak gevraagd wat je van iets vindt. 

Soms weet je dat meteen, maar lang niet altijd heb je helder wat je standpunt is. 

Dat staat betekenisvolle communicatie in de weg. Je herkent vast de worsteling hiermee 

bij het schrijven van off ertes, beleidsstukken, strategische documenten, speeches, 

contacten met collegae, enzovoort. In het driedaagse programma Eff ectief Denken, 

leer je op een nieuwe, inspirerende en constructieve manier naar de totstandkoming van 

je denk- schrijf- en spreekwerk kijken. 

Je leert denken te onderscheiden van gedachtestromen, waardoor er structuur en helderheid 
ontstaat. Helder denken wordt zo een fundament waar je verder op kunt bouwen. 
Daarmee ben je in staat om:

  je visie helder en logisch te formuleren zowel geschreven als gesproken;
  in communicatie ervaringen te verbinden met concepten;
  eff ectiever, overtuigend, kortom betekenisvoller te communiceren.

 
Eff ectief Denken bestaat uit drie aandachtsgebieden. We starten in maart 2018. 

Denken | maandag 19 maart | Centrum voor Informatietechnologie (CIT) in Groningen
Je krijgt inzicht in hoe je je proces van denken kunt aanscherpen, wat een helder fundament 
oplevert waarop je verder kunt bouwen.
 
Schrijven | maandag 9 april   | Geert Groote huis in Deventer
Je leert nadenken over de precisie, de zeggingskracht en de overtuigingskracht van je woorden en 
zinnen. Je oefent met verschillende manieren om redeneringen op te bouwen en te formuleren.
 
Spreken | maandag 23 april | Theater de Flint in Amersfoort
Je leert vrijmoedig spreken: zeggen wat er gezegd moet worden, zonder de verbinding te verliezen.

“Je hebt natuurlijk allerlei cursussen 

om te leren communiceren, maar dit 

programma is anders. Dit is geen 

communicatietraining met technieken 

en rollenspelen, maar een programma 

op fi losofi sche basis waarbij je leert om 

open en vrij te denken. Je leert geen 

kunstjes, maar je krijgt handvaten 

aangereikt, waarmee je zelf 

iets moet doen.”

Alfred Velthuis 
senior-adviseur RDW

Effectief Denken | Voor betekenisvolle communicatie
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‘O
ptimisme is een morele plicht’, zei Karl Popper (1902–
1994). De uitspraak van de wetenschapsfilosoof wordt 
nog vaak aangehaald, maar meestal zonder het eerste 
deel: ‘Omdat de toekomst nog alle kanten uit kan, is 

optimisme …’ Misschien is dat juist een drijvende kracht voor veel 
wetenschappers: Hún onderzoek, hún ontdekkingen zouden die 
toekomst immers een tikkeltje zonniger kunnen maken. 
Het zijn woelige tijden, met Trump, een op haar grondvesten 
schuddende Europese Unie, de digitale hectiek, zich uitspreidende  
vleugels van China en meer waar we ’s nachts wakker van zouden 
kunnen liggen. De andere hoofdpersonen in dit decembernummer  
leggen een positieve daadkracht aan de dag die blijk geeft van opti- 
misme. Lilianne Ploumen, oud-minister van Handel en Ontwikke-
lingssamenwerking, zet zich graag in voor de rechten van vrouwen.  
Dat werd ook internationaal opgemerkt, toen zij ‘She Decides’ 
oprichtte om tegenkrachten te bundelen tegen een decreet van  

president Trump. Omdat ze zich haar hele leven al sterk heeft 
gemaakt voor vrouwenrechten, krijgt zij op 8 maart de Aletta 
Jacobsprijs van de RUG uitgereikt. Voormalig Alumnus van het Jaar 
Luuk van Middelaar wil met zijn nieuwe boek de Europese leiders 
een hart onder de riem steken. Hij geeft ze de raad: ‘Laat u sterken 
door tegenspraak en wees niet bang voor de kiezers, noch voor een 
open toekomst.’ En pendelend tussen Groningen en Azië probeert 
godsdienstwetenschapper Stefania Travagnin het moderne China 
te begrijpen. Kunnen Chinezen een verondersteld moreel vacuüm 
opvullen met bidden? Hoe zit die driehoek van staat, burgers en 
religie daar eigenlijk in elkaar? 

Lezers, religieus of niet, geniet van kerstmis en jaarwisseling als een 
optimistisch feest van licht en een nieuw begin! 

Fijne feestdagen en veel leesplezier.

REDACTIEB5@RUG.NLREDACTIONEEL

REDACTIONEEL EN INHOUD

COVER LILIANNE PLOUMEN, WINNARES ALETTA JACOBSPRIJS 2018 COVER ANP FOTO / JERRY LAMPEN

mailto:REDACTIEB5%40RUG.NL?subject=

