
Jazzing up your organisation

Snelle veranderingen. Globalisering. Lage-loon 
landen. Scherpere specificaties. Milieueisen. De 
Euro. Polen. Nog snellere veranderingen. China. 

Veeleisende klanten. Nieuwe vragen…

• Hoe belangrijk is communicatie?
• Wat is de impact van een duidelijke strategie?
• Hoe gaan we om met fouten?
•  Hoe kunnen we creatief zijn zonder in chaos te 

belanden?
•  Hoe flexibel gaat onze organisatie om met wen-

sen van klanten?

“Jazzing up your organisation” 
gaat met u mee op zoek naar  

antwoorden

“Jazzing up your organisation” neemt u mee 
naar de wereld van de jazzmuziek. Het confron-
teert u met vragen waarvoor uw organisatie zich 
gesteld ziet. Het laat u zien en horen op welke 
manier jazzmusici tegen soortgelijke vragen 
zijn aangelopen, maar vooral hoe ze daarop ant-

woorden hebben gezocht en vaak gevonden.

Na “Jazzing up your organisation” 
zult u nooit meer op dezelfde manier 

naar muziek luisteren en … 

u zult nooit meer op dezelfde manier 
naar uw organisatie kijken…

Meer informatie?  

Contacteer :
Gert Poppe 
00 31 610745230
gert.poppe@jazzing-up.nl 

Frank Roberscheuten 
00 32 11 515326
Frank.Roberscheuten@planet.nl 

Uw reactie? Plaats hem in ons gastenboek : www.
jazzing-up.nl 

Programma

1. Prelude

2. Jazzing up what?

3. Creativity without purpose

4. Jamming to a vision

5. There’s a new kid in town

6. There’s no such thing as a fatal mistake

7. Fluid leadership

8. Throw away your sheet music

9. Totally jazzed up

10. Finale

“Life is a lot like jazz… 
it’s best when you improvise…

George Gershwin

 

“Successful organisations must be 
masters of improvisation”

Tom Peters

 “Jazzing up your organisation” is een cocktail van 
de meest recente bevindingen over het managen 
van creativiteit en innovatie in organisaties, gemixt 
met de swingende muziek van 5 doorgewinterde 

jazz musici.

“Without creativity, there would be 
no progress, and we would be forever 

repeating the same patterns”
Edward de Bono

Jazzing up your 

organisation



Een paar impressies….

 “Jazzing up your organisation” is a unique and po-
werful concept that makes you see, hear and feel the 
impact that creativity has on organisations.

Dr.ir. Marcel Stakenborg
Managing Director

The MathWorks Benelux

The comparison between jazz and innovation is 
striking and informative.  The demonstration of the 
creative use of “wrong notes” to develop a new varia-
tion on a melody and it’s comparison to the accidental 
development of post-it notes is a good example of the 
relationship.

Dr. Keith Phillips
Director Trespa Technology Center

Trespa International

“Jazzing up your organisation” laat duidelijk zien én 
horen op welke manier je een goede performance 
krijgt in een organisatie. Met “dissonaten” kun je geen 
mooie muziek maken, met “querulanten” geen goed 
team. De voorstelling illustreert mooi op welke manier 
de dirigent toch de “dissonanten” bij de les (“de mu-
ziek”) kan houden. Ze geeft ook goed aan dat managen 
ook “fun” kan zijn.

Wim Schonk
Voorzitter regio Zuid

FME-CWM

Heel goed! Boeiend en spannend. Kietelt de nieuwsgie-
righeid. Super!

Frank de Boeff
Managing Director

Bodec

The Jazzing up Band

Frank 
Roberscheuten

• Bandleader
• Alt- en Tenorsax
•  Oprichter van de 

Swingcats
•  Speelde o.m. op  

North Sea Jazz en in het Metropoolorkest
•  Verantwoordelijk voor de muzikale invulling van 

“Jazzing up your organisation”

Menno Daams

• Trompet 
•  Arrangeur voor o.m. het 

Metropool orkest
•  Speelde o.m. bij het 

Dutch Jazz Orchestra en 
The Beau Hunks

•  Speelde o.m. met Mathil-
de Santing, Toots Tiele-
mans, Lee Konitz

Olaf Polziehn

• Piano
•  Won recent met 

het “Olaf Pol-
ziehn trio” de 
Jazz Prize Baden-
Württemberg

•  Speelde o.m. op Gateway-Jazz-Festival, St.Louis, 
Jazz Festival Ascona 

The Jazzing up Band

Jos Machtel

• Bassist
•  Speelt in het Brussels 

Jazz Orchestra
•  Speelde o.m. op North 

Sea Jazz, Capetown Jazz 
Festival

Moritz Gastreich

• Drums
•  Speelt bij de Swingcats 

en Joys of Jazz
•  In 2005 tournee met 

“The European All-stars”

Gert Poppe

•  Presentator en 
bedenker van 
“Jazzing up your 
organisation”

• Altsax
•  Consultant en trai-

ner op het gebied 
van “management 
van creativiteit en 
innovatie” in orga-
nisaties


