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Voor wie is deze studiemiddag?

Routebeschrijving trein

Deze studiemiddag is (‘invitation only’) gericht op managing

De kerk van de Doopsgezinde Gemeente te Bussum is het

partners van middelgrote advocatenkantoren of hun met de

gemakkelijkst bereikbaar per openbaar vervoer. In minder dan

portefeuille HR belaste mede-bestuursleden. De opzet van deze

drie minuten bent u er vanaf NS-station Naarden-Bussum: loop

studiemiddag is die van een Rondetafel, waarbij de ervaring

rechtdoor de hoofdingang uit, steek de straat over, neem vervol-

van de afgelopen jaren is dat deze opzet een forum biedt voor

gens de eerste straat links (Wladimirlaan), waar het het tweede

managing partners om onder ‘lotgenoten’ te verkeren en met

pand is aan uw rechterhand.

hen uitdagingen en zorgen te delen.

Routebeschrijving auto/valet parking
P.O.punten en kosten

Vanaf de A1 (Amsterdam-Amersfoort) neemt u afslag 7 (richting

Deze studiemiddag levert 4 punten op i.h.k.v. de Permanente

Jan Tabak) en dan voor het hotel links de Brediusweg op.

Opleiding. De kosten voor de cursus bedragen € 495,- exclusief

Brediusweg afrijden, bij kruispunt met stoplichten (ter hoogte

19% BTW. Inschrijven door het retourneren van de antwoordkaart

van uitspanning Archibald Schimmelpenninck) rechtdoor en dan

of per email aan info@langhofadvies.nl voor 1 november en het

vervolgens de eerste straat rechts (Albrechtlaan). Voor het station

overmaken van het cursusgeld (€ 589,05 inclusief BTW) op

naar rechts en direct daarna naar links: u bent nu op de Wladimir-

rekeningnr. 42.12.01.339 t.n.v. Langhof Advies te Bussum o.v.v.

laan. Omdat de parkeermogelijkheden ter plekke beperkt zijn is

‘Studiemiddag partnerevaluatie’.

voorzien in valet parking.
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Studiemiddag Partnerevaluatie
Bussum, woensdag 30 november 2011

Programma
13.30

Lang is het zo geweest dat wie eenmaal toetrad tot de

Inleiding door Dolph Stuyling de Lange,
Langhof Advies, en Pieter van Gent, Gentle Solutions

maatschap nooit meer werd beoordeeld – en bij veel kantoren

14.00

Inventariseren van ervaringen

is dat helaas nog steeds de situatie. Ook bij kantoren die

14.30

Redenen om partnerevaluatie in te voeren door

min of meer volwassen beoordelingssystemen hanteren voor
medewerkers, houdt de beoordeling vaak opeens op als het

Karen Verkerk, Dirkzwager, en Dave Dirks, Certa Legal
14.45

om partners gaat. Er bestaan, zo blijkt in de praktijk,

Kritische kanttekeningen bij partnerevaluatie door
Leo Spigt, Spigthoff

zeer grote reserves tegen het invoeren van partnerevaluatie.

15.00

Thee

“Als partnerevaluatie op dit kantoor wordt ingevoerd, dan

15.30

Elementen van partnerevaluatie door

zal ik daar dwars voor gaan liggen” zo kon onlangs worden
opgetekend uit de mond van een zich kennelijk bedreigd voe-

Dolph Stuyling de Lange
16.15

lende partner. Niet zelden wordt het verzet ingegeven door de
angst om aangesproken te worden op het eigen functioneren.

Mr

uit te nodigen voor de studiemiddag Partnerevaluatie op 30 november in Bussum.

Vormen en modaliteiten door Erik van Zadelhof,
Langhof Advies, en Fred Balhuizen, Synmind

17.00

Daarom vergt partnerevaluatie een sfeer van veiligheid,
zonder dat dit leidt tot een ‘afrekencultuur’. Steeds meer

Langhof Advies heeft het genoegen om

18.00

Hoe verder in eigen kantoor?
Groepsgewijze discussie, concrete voornemens

Locatie:

Borrel

Kerk van de Doopsgezinde Gemeente, Wladimirlaan 10, Bussum

kantoren beginnen het verband te zien tussen wezenlijke
Informatie:
verbetering, accountability en partnerevaluatie. Over dit alles
Erik van Zadelhof: +31 651 289 221 - Erik.vanzadelhof@langhofadvies.nl
organiseert Langhof Advies op 30 november een studiemiddag
voor managing partners van middelgrote kantoren, die in het
teken staat van inventariseren en delen van ervaringen.
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