Summer School Innovatie & Business 28 t/m 30 augustus 2019
Hotel de Heerlickheijd van Ermelo
Dag 1 Woensdag 28 augustus
10.30 – 11.00 Ontvangst
11.00 – 11.15 Opening
11.15 - 12.45 De psychologie van Innovatie- Hoe blijft u innovatief als u al de beste bent?
Docent: Paul Rulkens
Innoveren is duur, kost veel tijd en brengt hoge onzekerheid met zich mee. Dit is echter een
hardnekkige mythe. De meest succesvolle innovaties zijn juist snel, goedkoop en vrijwel
zonder risico. In deze masterclass gaat Paul Rulkens in op een fascinerend, eenvoudig en
bewezen proces, wat high performance innovatie toegankelijk maakt voor iedereen. Het
toepassen van deze ideeën geeft u de kans om alles te halen uit alles wat u al
heeft. Onderwerpen & resultaten van deze masterclass:






Waarom de meerderheid altijd ongelijk heeft als het gaat om zakelijk en
professioneel succes.
Waarom u geen probleem heeft om alles te krijgen wat u wilt, als u eerst anderen
geeft wat zij willen.
Hoe u uzelf en uw organisatie ‘uit de box kunt schoppen.’
Waarom samenwerken essentieel is om nieuwe en belangrijke dingen te doen
Hoe u van anderen buiten uw industrie of professionele omgeving kunt leren door te
‘stoppen, gluren, gebruiken’.

12.45 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.30 Paul Rulkens
15.30 – 15.45 Pauze
15.45 – 17.30 Business Model Innovatie
Docent: drs. Yousri Mandour
17.30 – 17.45 Pauze met snack
17.45 – 19.00 Business Model Innovatie
19.30

Diner

Dag 2 Donderdag 29 augustus
09.00 – 10.30 Volgt
10.30 – 10.45 Pauze
10.45 – 12.15 Volgt
12.15 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Workshop Fail it till you nail it
Docent: Sven Lanser
Bedrijven moeten steeds wendbaarder worden om sneller te kunnen inspelen op
veranderingen in de markt. Organisaties passen hun bedrijfsstructuur aan en vereisen andere
skills en mindset van hun medewerkers. In deze energieke workshop ga je onderzoeken en
ervaren waar jij op dit moment staat als het gaat om o.a. eigenaarschap nemen, flexibel
reageren op veranderende omstandigheden en fouten durven maken. Dit gaan we doen aan
de hand van interactieve werkvormen die ook worden toegepast binnen het
improvisatietheater. De nadruk ligt op ervarend leren met een positieve insteek.
14.30 – 14.45 Pauze
14.45 – 16.15 Revolutionizing the way Organizations work
Docent: Catelijne Beskens, Corporate Rebel
16.30 – 18.00 Profilen als communicatiemiddel
Docent: Kirsten Heukels
Naast de woorden die je iemand kunt horen spreken, zijn er nog veel meer communicatieve
signalen die aangeven wat iemand graag zou willen. Als hekkensluiter van de dag, gaan we
interactief kijken naar wat deze kunnen betekenen in jouw dagelijkse praktijk. Dit betekent
(zo objectief mogelijk) kijken naar gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal en stemgebruik.
Hoe kan je deze elementen op een zuivere wijze om een gesprekspartner sneller en beter te
begrijpen en op diegene in te spelen? Een kennismaking met de wereld van profilen!
18.30

Diner

Dag 3 Vrijdag 30 augustus –Verplichte training Fraude(risicofactoren)
09.00 – 10.30 training
10.30 – 10.45 Pauze
10.45 – 12.15 training
12.15 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Training
14.30 – 14.45 Pauze
14.45 – 16.15 training

