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Interactieve spreeksessies
Joris Mencke – De wereld van verandering
10.00-11.00 – Plenaire sessie
De Perserij
Joris neemt je mee in de wereld van verandering en draagt keuzes aan
die het wellicht niet makkelijker maken, maar wel leuker!
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Interactieve spreeksessies

Rico Bakker – De kracht van een slecht idee
11.15-12.15
De Perserij
Als we op een andere manier willen denken, helpt het om andere
vragen te stellen. Wat als…? Krankzinnige, onrealistische en ronduit
slechte ideeën laten je loskomen van je gebruikelijke denkwijze en een
spoor nemen waarvoor we normaal gesproken zullen passen. Maar hoe
doe je dat?

Nicolaas Duin – Chaos in de orde…. hoe klinkt dat?
16.30-17.15 – Plenaire slotsessie
De Perserij
Nicolaas Duin is pianist en professioneel luisteraar. Van achter zijn
piano raakt hij de juiste snaar. Iedereen kan luisteren maar niet
iedereen hoort hetzelfde. Deze interactieve luisterreis met Nicolaas
inspireert, verwondert en resoneert.

Peter Ros – Het geheim van innovatieve teams
11.30-12.30
Loods 6
Bij innovatie denken we vaak aan technologie, voldoende geld, tijd en
ruimte om te experimenteren en soms aan zitzakken, tafelvoetbal en
schommels in de werkruimte. En hoewel al deze zaken meespelen (het
een wat meer dan het ander) zit het geheim toch echt ergens anders,
namelijk
in jou!

Workshops

Esther van der Voort – Weg met wollig
12.45-13.45
De Perserij
Zoveel woorden en zo weinig tijd voor daden. Geen wonder dat
organisaties zo stroperig aanvoelen. Tijd om er iets aan te doen. Weg
met dat wollige. Met humor scheert Esther de schaapjes.

Daphne van Mourik – Ontwerp je eigen werkvorm
Kalvermelk 2C
11.15-12.15 en 14.00-15.00
Ideeën heb je genoeg. Maar hoe kom je tot een concreet resultaat als
je met een groep werkt? In deze workshop ga je aan de slag om jouw
eigen werkvorm te ontwikkelen.

Peter de Kock – Anarchistisch organiseren
13.15-14.15
Loods 6
Vernieuwing is rete-lastig. Zelfs organisatievernieuwers hebben er
moeite mee als ze niet zelf aan het roer staan. Of wanneer ze geen
invloed hebben op het proces en de uitkomst. Co-creatie klinkt mooi,
maar in praktijk is het eng en spannend. Want wat als je een proces
écht democratisch maakt?

Annemarie van der Sluijs – Sketchnoting voor beginners
15.15-16.15
Kalvermelk 2A
11.30-12.30
Kalvermelk 2B
‘Laten we de notulen van de vorige keer doornemen.’ Brrr, deze zin
kennen we allemaal. De aantekeningen van een overleg zijn vaak
ongeïnspireerde, saaie verslagen. Ze worden slecht gelezen, vragen te
veel tijd. Sketchnoting biedt uitkomst.

Ilse van Ravenstein – De 9 tot 5 kantoor mythe
14.00-15.00
De Perserij
Dat ‘kantoortje spelen’, daar gelooft Ilse niet in, net zomin als in bazen
trouwens. Wel in minder regels en meer ruimte. Ze geeft je alles in
handen om in jouw organisatie een nieuwe balans te vinden. In elk
geval voor jezelf.

Miranda Schellevis – The Art of Play
11.15-12.15 en 13.00-14.00
Kalvermelk 2A
Wake and shake up your inner artist.
Tijdens deze artclass wordt je geïnspireerd door kunst en ga jezelf
creatief aan de slag. Stiften, scharen en vellen papier liggen voor je
klaar. Je gaat creëren en experimenteren zonder verkapt zakelijk doel.

Eva Brouwer – Van verveling naar vervoering
14.00-15.00
Loods 5
We informeren elkaar teveel. En informatie… blijft niet plakken! Tijdens
presentaties over beleid, strategie en plannen raak je al snel verveeld.
Wil jij anderen niet vervelen, maar juist in vervoering brengen? In deze
sessie vind je jouw verhaal.

Marlon Doomen – Urban sketching
15.15-16.15
Kalvermelk 1
Marlon neemt je mee over het festival terrein. Je leert van haar te
tekenen door te observeren en versimpelen.

Judith Webber – Van hokjes naar puzzelstukjes
15.00-16.00
Loods 6
Het leven is bedoeld om alles eruit te halen wat erin zit, uit jezelf én
elkaar. Hiervoor is het nodig dat je tevoorschijn durft te komen. Dat je
niet langer verdwijnt achter je formele functietitel, maar je eigen rol
binnen de organisatie gaat vormgeven.

We gaan nog
niet naar huis:
borrel
Workshops

Hapjes en drankjes

Festivalterrein

Marijne Vos en Ben Kuiken – Fröbelen voor adviseurs
15.15-16-15
De Perserij
Speelruimte. Ruimte om te spelen. Doe jij dat nog wel eens, spelen? En
fröbelen? Of is je werk daar te serieus voor? Lijd jij, of de mensen om je
heen, soms aan terminale serieusheid? Daar is een remedie voor: ga
lekker spelen! En fröbelen!

Marlon Doomen – Visual design thinking
13.30-14.30
Kalvermelk 2B
Ontwerpers lossen de hele dag complexe problemen op en gebruiken
daar hun onuitputtelijke creativiteit voor. Probleemoplossend denken is
een waardevolle vaardigheid om te hebben en leidt vaak tot snellere
verandering en innovatie binnen jouw organisatie.

Joël Willems – Mag ik je er wat meer over vertellen?
12.45-13.45 en 15.15-16.15
Kalvermelk 2C
Gespreksvoering is een sleutel als je wilt dat je boodschap
overkomt. In deze workshop maak je kennis met een
aantal principes uit de motiverende gespreksvoering
én ga je natuurlijk direct ervaren of het werkt.

