Leading to 2020...

Leading to 2020
vooruit kijken en leiding nemen

De wereld om ons heen wordt complexer en dat
vraagt om een balanceer-act tussen de interne
organisatie en de externe omgeving, waarbij
ambiguïteit centraal staat.

2015 wordt voor BRUG het jaar van vooruit kijken
en de leiding nemen. We hebben ervoor gekozen
de activiteiten dit jaar te organiseren rondom één
centraal thema: “Leading to 2020!”
Een jaar over leiderschap, leiding geven en
nemen, vooruit kijken en over jou. Want leiden
doen we eigenlijk allemaal...
Op vijf maandagavonden verzorgt BRUG speciaal
voor haar leden - in samenwerking met de faculteit
Economie en Bedrijfskunde - een programma van
onderling samenhangende workshops. Met nieuwe
inzichten en tools om jouw skills als leider te
vergroten. Met aandacht voor theorie én praktijk.

Jeroen Smit (auteur van o.a. De Prooi)

9 maart 2015
Onder het genot van een diner vindt de kick-oﬀ
plaats van het BRUG-thema 2015: Leading to 2020
met twee fantastische gastsprekers.

Zoeken naar die juiste balans tussen controle (regels)
en vrijheid (innovatie), het verbinden en samen
creëren met stakeholders en vooral out of the box
denken. Als bedrijfskundige heb je te maken met
deze uitdagingen die leiderschap en visie vergen.

BRUG-jaarprogramma 2015

“Leiders van nu kunnen echt luisteren; ze
begrijpen dat het bij leiding geven niet gaat
over gelijk hebben, maar over gelijk krijgen”

Kick-off themajaar 'Leading to 2020'

Jouw resultaat: een verrijking van je toolbox om de
juiste keuzes te maken teneinde jouw organisatie,
afdeling en/of collega’s richting te geven naar 2020.

Harry Garretsen, decaan Faculteit
www.rug.nl/staﬀ/j.h.garretsen

Harry Garretsen - decaan - vertelt waarom de faculteit
Economie en Bedrijfskunde behoort tot de beste 1%
business schools van de wereld. Hij geeft een aanzet tot
samenwerking voor kennisdeling en uitwisseling van
ervaring tussen studenten, onderzoekers en alumni.

Jeroen Smit (bekend van o.a. De Prooi en Het drama
Ahold) zet de toon voor het thema. Hij gaat in op
trends in het vakgebied van leiderschap als opmaat
voor de leergang van vijf bijeenkomsten voor het hele
jaar.

"Een sterk uitgewerkt
thema in 5 avonden"

Omgaan met je stakeholders
11 mei 2015

Chris van Vlissingen
De Collectieve Code

Bij stakeholders kan gedacht
worden aan afnemers,
medewerkers, leveranciers,
overheden en business
partners. Wat betekent een
prominente rol van
stakeholders voor innovatieve
organisatieontwikkeling?

Wat kunnen stakeholders bijdragen aan het
functioneren en presteren van de organisatie? Hoe
kun je de nadelen van hun rollen in besluitvorming en
operatie ondervangen? Chris laat je zien op welke
wijze je je stakeholders kunt managen.

BRUG-jaarprogramma 2015

Lean leading
september 2015

Gytha Heins
www.be7.nl

9 maart 2015
dé Leading kick-oﬀ to 2020

Janka Stoker
www.rug.nl/staﬀ/j.i.stoker

Uit de ontwikkelde scenario's komen nieuwe
uitdagingen voort die vragen om een frisse blik op
leiderschap. Kan het leiden efficiënter en/of effectiever
en welke aandachtspunten moet je daarbij meenemen
om verandering te realiseren? Gytha en Janka gaan in
op leiderschap en verandering.

Tijdens de eerste twee
bijeenkomsten is kennis
gemaakt met de
veranderende wereld om
ons heen. Maar welke
implicaties heeft die
veranderende omgeving
eigenlijk op je eigen
organisatie?

Intuïtief leiden
5 oktober 2015

Bart Hamming
www.barthamming.nl

Bart gaat tijdens deze sessie in op het gebruik van de
scenarioplanningsmethodiek. Wat is
scenarioplanning, wanneer pas je het toe, hoe doe je
dat en hoe komen je stakeholders daarin terug?

Locatie en tijden
Landgoed De Heiligenberg,
Heiligenbergerweg 5, Leusden
18.00 Inloop en diner
19.00 Start programma
21.00 Napraten met een borrel
22.00 Einde
Deelname (incl. diner) is gratis voor BRUG-leden!

Van buiten naar binnen
22 juni 2015

Programma
9 maart: Kick-oﬀ met Jeroen Smit en Harry Garretsen
11 mei: Omgaan met je stakeholders
22 juni: Van buiten naar binnen
sept.:
Lean Leading
5 okt.: Intuïtief leiden

Soms lijkt het wel of er
krachten aan het werk zijn
Martijn Meima
waar we geen grip op
www.martijnmeima.nl
hebben. De traditionele
managementtheorieën en -methoden zijn dan niet
meer toereikend. Dan wordt het tijd om terug te gaan
naar de basis, naar jezelf en vanuit jouw intuïtie
leiding te nemen en beslissingen te nemen. In deze
workshop ga je gaan ontdekken hoe je toegang krijgt
tot deze informatiebron.

i n s c h r i j v e n : w w w. b r u g . n e t
Contactgegevens:
BRUG-secretariaat, Christa Haasewinkel
Postbus 486, 7550 AL Hengelo
info@brug.net, www.brug.net
074-250 48 00

Bedrijfsbezoek
november 2015
Aansluitend op de inhoudelijke sessies organiseren
we een bedrijfsbezoek. We zijn te gast in een bedrijf
waar verandering en leiderschap het afgelopen jaar
een prominente rol hebben gespeeld: leiderschap in
de praktijk. Een mooi moment om ervaringen te delen
en vooruit te kijken naar 2020!

