NETWERKGROEPEN
ERVARINGEN DELEN
Innoveren staat hoog op de agenda. De uitdagingen waar je tegenaan loopt, wil je zo slim mogelijk aanpakken. Je kunt dan het wiel opnieuw uitvinden, óf je
kunt leren van de kennis en praktijkervaring van professionals uit andere, soortgelijke organisaties met soortgelijke uitdagingen. Wij ondersteunen daar graag in.

DE NETWERKGROEPEN

Wij helpen graag in het

Arrange Consultancy faciliteert in het delen van kennis en ervaringen door het organiseren van

vinden van antwoorden

diverse regionale en landelijke (netwerk)bijeenkomsten. Loop je tegen een specifieke uitdaging

op jouw uitdagingen

op de agenda. De netwerkbijeenkomsten vinden over het algemeen plaats bij deelnemers zelf,

aan? Als deelnemer bepaal jij, in samenspraak met de andere deelnemers, de onderwerpen

wat het mogelijk maakt om letterlijk een kijkje in elkaars keuken te krijgen. Om informatie snel en

en het delen van kennis
en ervaringen

gemakkelijk te kunnen delen, is een online platform opgericht. Als lid van dit onafhankelijke en
besloten facilitaire netwerk van Arrange Consultancy krijg je hier toegang toe.
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Nieuwsgierig geworden? Je bent van harte welkom bij een volgende net-

Deelname aan een van onze netwerkgroepen brengt nóg meer voordelen

werkbijeenkomst. In onze agenda staat genoteerd wanneer welke bijeenkomst

met zich mee. Als lid van een netwerkgroep kun je namelijk, met twee

plaatsvindt. Schrijf direct in voor een vrijblijvende kennismaking en bekijk welke

personen, kosteloos deelnemen aan ons jaarcongres. Elk jaar wordt tijdens het

groepen al actief zijn. Denk aan gemeenten, provincies en het onderwijs.

congres ingezoomd op een ander thema, gebaseerd op (facilitaire) trends en

Aanmelden kan eenvoudig via de mail: consultancy@arrangegroup.nl.

ontwikkelingen die op dat moment spelen. Diverse sprekers en een inspirerende
locatie maken het congres elk jaar weer tot een succes.

the facility brains

THE FACILITY LAB
Innovatie en het delen van kennis en ideeën is één van onze belangrijkste drijfveren. The facility lab is een synoniem voor onze ontwikkeldrang. Het
is onze manier van werken waarbij wij ruimte bieden voor creatieve en flexibele maatwerkoplossingen. Je bent van harte welkom op ons kantoor
in Hilversum om te brainstormen, te experimenten en te innoveren.

LEES MEER

OVER ARRANGE CONSULTANCY
Arrange Consultancy is onderdeel van ArrangeGroup, een facilitair
ondernemershuis. Wij bieden inzicht en doorzicht in vraagstukken om
zo (facilitaire) organisaties verder te helpen in hun ontwikkeling. Dit
doen wij door het in kaart brengen van verschillende scenario’s, het
meedenken met de facilitaire professionals en het geven van advies. In
onze adviestrajecten combineren wij onze uitgebreide kennis met de
eigenschappen van jouw organisatie en strategische doelstellingen.
Wij bieden het nieuwe perspectief en werkbare oplossingen. Welke
oplossing het beste past, wordt uiteindelijk bepaald door de facilitaire
professionals zelf. Wij ondersteunen daarin.

LEES MEER
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