Workshops
Bepaal de strategie voor
de toekomst

Workshops
Toekomstbestendigheid is een randvoorwaarde voor
elke organisatie. Het omvat een breed scala aan
onderwerpen en raakt alle medewerkers. In de
workshops gaat u samen met uw team aan de slag
om inzicht te krijgen in wat toekomstbestendigheid
inhoudt en wat dit voor u betekent. Inspireren en
motiveren, ga direct aan de slag, stel doelen en maak
concrete afspraken!
Bio-inspired innovatietechnieken
De natuur herbergt 3,8 miljard jaar aan ervaring
met duurzaamheid! Biomimicry is de wetenschap en de kunst van het nabootsen van
de beste ideeën uit de natuur. In deze
workshop leert u natuurlijk ontwerpen
en innoveert u op basis van natuur
lijke principes. Verkrijg nieuwe
inzichten en creëer samen nieuwe
technische duurzame oplossingen.

Het kompas voor de toekomst
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Het Waardenkompas is een sturings
instrument voor de organisatie van
de toekomst. Het helpt u uw visie
te concretiseren en wat dit vraagt
van uw medewerkers in de nabije
toekomst. In deze workshop discussieert u onder leiding van onze
professionals, vult u samen het
kompas in en definieert u smart KPI’s.

KPI 3

Hoe veranderingsgezind is uw team?
Bent u een leeuw, of misschien gans?
Wederzijdse afhankelijkheden en
groepsprocessen komen onder
druk te staan bij veranderingen.
Ontdek hoe inzichten over het
dierenrijk uw team kan helpen
bij veranderingen. Welke
interventies helpen en hoe
communiceert u met wie. Begrijp
elkaar beter en leer de dynamiek
van de groep te doorgronden.

Klimaatambitie bepalen
Ga met uw team de uitdaging aan om uw
klimaatambitie uit te werken en in de
tijd te plaatsen. Onder leiding van
onze professionals structureert u de
doelen en afspraken binnen uw
organisatie. Deze workshop helpt
u op een eenvoudige manier
uitdagingen te koppelen aan
acties en het concretiseren van
een plan.

Hoe toekomstbestendig is uw organisatie/team?
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In deze workshop analyseert u op negen
fronten uw team. Het model is
gebaseerd op natuurlijke principes
waardoor de gehanteerde begrippen voor iedereen te begrijpen
zijn. Kijk kritisch naar uw eigen
organisatie en ontdek de
kansen voor de toekomst.
Hoe scoort u op een toekomstbestendige strategie, flexibiliteit
en innovatievermogen?

Persoonlijke klimaatgesprekken
Ga met onze klimaatcoaches in
gesprek over de klimaatveranderingen en -maatregelen die uzelf en
eventueel uw organisatie kunnen
nemen. Wat weerhoudt u, welke
ervaringen heeft u opgedaan en
wat zou u morgen kunnen doen….
Tijdens een wandeling door de Oosterbeekse bossen ervaart u de impact van de
klimaatveranderingen. Welke bijdrage kunt u
leveren aan het stoppen van de klimaatverandering? Stap
voor stap komt u tot inzicht en bepaalt u uw eigen klimaatplan.

Briljante mislukkingen,
innoveren en leren
We zijn gewend onze successen te
delen, maar we leren juist van onze
mislukkingen. Deze vaak kostbare
leermomenten delen we met trots
in deze sessie. Wat kunnen we van
onze fouten leren en welke tips en
tops levert ons dit op. Het delen van
deze kennis is cruciaal, juist omdat het
vaak zeer kostbare ‘lessons learned’ waren.
Innovatie zonder mislukkingen is als leren lopen
zonder vallen. Leer en deel de lessons learned. Ontloop
bekende valkuilen in de toekomst en word als team sterker!

Praktische informatie
• Voor wie:
		
		
		
• Tijdsduur:
• Programma:

Afdelingen en teams die inhoudelijk stappen willen maken
naar de toekomst. Wilt u als team nieuwe kansen ontdekken,
leren strategisch om te denken en duurzaam te veranderen,
dan zijn deze workshops zeker iets voor u.
De workshops duren 2, 4 of 8 uur.
Al onze events zijn zo ingericht dat we altijd een passend
programma kunnen aanbieden dat exact aansluit bij de
		wensen en behoeften van uw organisatie. Naast Xperiences, 		
bieden we ook workshops, lezingen, en Serious Games aan.

Meer informatie
		
www.futureXperience.nl
info@futureXperience.nl
026 213 65 50 (kantooruren)

