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EVENT
Managen in een 
onvoorspelbare 
wereld
Reset je brein & business

14 DECEMBER 2016
SPANT! BUSSUM

Wacht niet langer, zet nu de eerste  
cruciale stappen voor de organisatie 
van de toekomst!

De ontwikkelingen op het snijvlak van  
technologie, organisaties en meerdere 
generaties op de werkvloer gaan in razend 
tempo. Om deze onvoorspelbare wereld 
succesvol te managen is het noodzakelijk  
uw organisatie anders in te richten en 
vaardigheden van professionals in de 
juiste richting te ontwikkelen.  

Kom 14 december en  
reset uw brein & business!

VROEGBOEK- 
KORTING TOT  
1 NOVEMBER

Voor wie?
Deze dag is voor professionals die meewerken aan de 
strategie en innovatie van organisaties en voor iedereen 
die professionals begeleidt in het ontwikkelen van de 
juiste vaardigheden. Zoals managers, teamleiders,
hr-managers, opleidingsmanagers, directeuren,
mt-leden, marketing- en communicatiemanagers,
it-managers, zorgmanagers, kwaliteitsprofessionals,
beleidsmedewerkers, docenten, coaches en
(organisatie)adviseurs.

Over het event
Managen in een onvoorspelbare wereld is een initiatief 
van de MI Academy (de eventtak van het nieuwe platform 
Management Impact) en PW De Gids. Deze platformen 
van Vakmedianet publiceren vakinformatie voor  
directeuren, managers, adviseurs en hr-professionals.

Datum en locatie
Woensdag 14 december 2016
Van 9.30 tot 17.00 uur
Spant! Bussum

 #resetjeBenB
 
Vragen over uw inschrijving?
Telefoon: 088-5840889
E-mail: klantenservice@vakmedianet.nl

Voor alle overige vragen
Telefoon: 088-5840854 
E-mail:  opleidingenmanagement@vakmedianet.nl

Kosten en korting
Alle genoemde prijzen excl. btw, per persoon.
Reguliere prijs: € 595 

Vroegboekkorting tot 1 november! 
•  U ontvangt € 75 korting en  

betaalt € 520 
•  Als abonnee of relatie ontvangt 

u € 100 korting en betaalt € 495 

Groepskorting 
Komt u met meer collega’s, mail dan naar  
opleidingenmanagement@vakmedianet.nl voor  
aantrekkelijke prijzen. 

Als deelnemer van het event ontvangt u deze  
twee boeken gratis: 

Partner of exposant worden?
Wilt u uw organisatie op de kaart zetten tijdens dit event? 
Neem dan contact op met Silvia Dragt, Accountmanager
Telefoon: 088-5840910
Mobiel: 06-11742744
E-mail: silviadragt@vakmedianet.nl

VROEGBOEK- 
KORTING TOT  
1 NOVEMBER



Inspiratie in de ochtend
In het ochtendprogramma brengen de dagvoorzitter en sprekers diverse thema’s en trends  
aan de orde. Zoals de werkelijkheid van morgen, nieuwe businessmodellen en de werkvloer  
van de toekomst. Laat u inspireren! 

Masterclasses:  
aan de slag in de middag
De thema’s uit het ochtendprogramma gaan we �s middags doorvertalen naar uw praktijk in twee  
interactieve masterclasses. Sta stil bij uw eigen rol en de impact die u kunt creëren. Ervaar zelf hoe  
u de onvoorspelbare wereld kunt managen. 

Geen tijdperk van verandering, maar een  
verandering van tijdperk 
Organisaties die klaar zijn voor de toekomst weten hun 
belangrijkste onderscheidende factor, namelijk mensen,  
op een andere manier aan zich te binden.

DAGVOORZITTER RENS DE JONG, 
VEELZIJDIG PRESENTATOR EN 
JOURNALIST 

STEPHAN VAN DEN BROEK,  
PARTNER MANAGEMENT  
MEETS SINGULARITY 

RICHARD VAN HOOIJDONK, 
TRENDWATCHER EN FUTURIST 

SASKIA NIJS,  
PARTTIME PROMOVENDUS  
VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM 

Managen in Singularity 
We staan aan de vooravond van de vierde industriële 
revolutie. Veranderende technologie biedt ons een  
wereld vol nieuwe uitdagingen, nieuwe risico’s, maar  
minstens zoveel nieuwe kansen.

The future is here!  
De toekomst is dichterbij dan u denkt.  
Richard van Hooijdonk geeft een overzicht van alle  
trends en ontwikkelingen en neemt u mee naar een 
inspirerende toekomst waarin leven, werken en  
managen drastisch veranderen.

Innovatief werken met oude en nieuwe  
generaties samen 
Hoe gaat u om met 21e-eeuwse vaardigheden in  
organisatiesystemen uit de 19e eeuw? Als we luisteren 
naar de nieuwe generatie, kunnen we traditionele  
organisatievormen vernieuwen en radicaal wijzigen. 

MARGRIET SITSKOORN, HOOGLERAAR KLINISCHE NEUROPSYCHOLOGIE  
MASTERCLASS Reset je Brein  
Door afleidingen, drukte en ingebakken gedragspatronen komen beoogde 
doelen voor u en uw organisatie vaak moeilijker binnen handbereik. Aan de hand  
van verschillende tips en oefeningen, laat Margriet zien hoe u uw brein in de juiste 
richting ontwikkelt en hoe u deze doelen sneller en makkelijker behaalt. Ontwikkel  
uw executieve vaardigheden en bereik uw doelen in de ‘nieuwe wereld’.

PATRICK VAN DER PIJL, CEO VAN BUSINESS MODELS INC 
MASTERCLASS Reset je Business 
Start vandaag met het ontwerpen van een betere business door te denken en werken 
als designers. Zij weten al jarenlang met onzekerheid hun voordeel te doen. U krijgt de 
tools om strategie en innovatie te (her)ontwerpen en werkt aan de vaardigheden die u en 
uw teams tot snellere en betere inzichten brengen. Met succesvolle cases uit de praktijk.

Napoleon Hill ‘Wat het brein kan bedenken, kan ook worden bereikt’

Ralph Marston ‘What you do today can improve all your tomorrows’

Charles Darwin ‘Het zijn niet de sterkste 

soorten die overleven en ook niet de 

meest intelligente. Het is het soort dat 

het beste reageert op veranderingen’




