SHAKESPEARE WORKSHOPS
TO BE THE KING

PROMOTIE EN DEMOTIE
VOLGENS KONING LEAR

‘Op en top
een koning’

Koninklijk bloed. Dat is het enige selectiecriterium voor troonsopvolging dat er toe doet in de zeventiende eeuw. Soms gaat dat
goed, net zo vaak niet en in beide gevallen heeft Shakespeare
erover geschreven. Opvolging, promotie en demotie zijn heikele
onderwerpen in ieder bedrijf.
In deze workshop krijg je wijze lessen van de oude koning Lear.
Hij deed werkelijk alles fout toen een opvolger aangewezen
moest worden. Ook Othello ging flink de mist in. De pleuris brak
uit toen hij een adjudant de promotie gaf waar iemand anders op
rekende.
Een leerzame workshop voor (management)teams die deze complexe processen succesvol willen managen. Voor de organisatie
én de werknemer. Hoe voorkom je jaloezie, collega’s die vertrekken als ze geen promotie krijgen en het maken van foute keuzes?
Wat maakt het voor medewerkers zo lastig om een stap terug te
doen? Hoe wijs je de juiste opvolger aan?
Het is ook een leuke workshop voor de talenten in de organisatie
die popelen van ongeduld om een stap te zetten in hun carrière:
wat kun je doen om voor promotie in aanmerking te komen?
Stap in de schoenen van Othello, kijk door de bril van Lear en laat
je inspireren door de verrassend actuele inzichten van Shakespeare. Uiteindelijk wil iedereen zich koning voelen en dat voor
altijd blijven.
Duur: 2 uur
Kosten: v.a. 595 euro, exclusief BTW
Grootte van de groep: 5-10 personen
Maatwerk voor jouw organisatie is
mogelijk. Deze workshop is uitstekend te combineren met een lunch,
een borrel of als intermezzo tijdens
(meerdaagse) vergaderingen.
Je hoeft Shakespeare niet gelezen
te hebben om van hem te kunnen
leren. Iedere organisatie is immers
een theater en elke medewerker
heeft een rol.
De inhoud van deze workshop is
gebaseerd op het boek “Managen of

niet, dat is de vraag’ dat in september 2017 uitkwam bij uitgeverij
Haystack. Klik op de afbeelding om
te bestellen.
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