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Met de winter voor de deur informeren we je wederom graag over de nieuwste
ontwikkelingen bij ADRIBA en rondom OBM.
•

Jumbo en OBM, een grootse combinatie
Supermarktketen Jumbo heeft op meerdere plekken binnen de distributiecentra
ervaring opgedaan met OBM, met aantoonbare verbetering van veiligheidsprestaties.
Tijd voor het opschalen naar een landelijk programma. Wat komt hierbij kijken? Onze
vrijwilligster Liesbeth ging op pad en sprak met Gé Keurentjes, Certified OBM
Trainer/Coach en Lean programmamanager binnen Jumbo. Het artikel laat zien dat
het opschalen grote vragen met zich meebrengt die niet zomaar te beantwoorden
zijn. Interessante kost die in de aankomende alumni-bijeenkomst op het programma
staat tijdens een presentatie met discussie.

•

Wat kan OBM leren van de Constructionele gedragstherapie?
Op 27 september jl. behaalde ADRIBA een mijlpaal met de certificering van de 200e
OBM Practitioner. Zijn naam is Marc Slits, en er zit een leuk verhaal achter zijn reden
om mee te doen aan de opleiding. Als zelfstandig gedragstherapeut kende hij
namelijk de principes van het ABC-model al, en weet hij net als Aubrey Daniels in zijn
jonge jaren mensen te helpen weer goed te functioneren dankzij de kracht van R+.
Hij ziet zowel overeenkomsten tussen beide toepassingen als mogelijkheden om
OBM als aanpak nog sterker te maken! Kortom, lees het interview.

•

OBM in nieuw boek van Jancees van Westering
Alumnus Jancees van Westering heeft een nieuw boek uit en de kracht van R+ krijgt
daarin een bijzonder plekje. Lees hier het interview.

•

Voor wie nog géén OBM Practitioner is… opleiding weer van start in Q1!
OBM staat steeds meer in de belangstelling in zowel het bedrijfsleven als publieke
sector. En dat merken we! De maandelijkse workshops worden goed bezocht en dat
leidt tot de nodige inschrijvingen voor onze opleidingen. De reeks van Q4 is net weer
gestart. Heb jij ook ooit onze workshop bezocht? En wil je net als de honderden
andere deelnemers ook profiteren van de voordelen van de gedragsanalyse?
Schroom dan niet en schrijf je nu in voor de reeks die start op 12 februari
Wees er snel bij want er zijn nog maar enkele plekken beschikbaar!

Tot zover weer. Heb je ook nieuws te melden of wil je ervaringen met OBM delen? Laat het
ons weten op info@adriba.nl! Voor nu alvast een prettig feestseizoen toegewenst en graag
tot volgend jaar!
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