EVENTS 2017
ONDERSTAAND VIND JE EEN OVERZICHT VAN AL ONZE BIJEENKOMSTEN IN 2017.
VAN TRAINING TOT WORKSHOP, VAN BUSINESS GAME TOT COLLEGE TOUR.
WELKE PASSEN HET BESTE BIJ JOUW ONTWIKKELING?

INSCHRIJVEN? NEEM CONTACT OP!
SIMON KLOP | S.KLOP@YSEPROGRAM.COM | +31 (0)6 2146 9272

THEMA

SPREKER

INHOUD

PROJECT- EN
STAKEHOLDERMANAGEMENT

Maarten Dellebeke
Junior-directielid
Projectmanagementbureau
Gemeente
Amsterdam

Amsterdam verandert voortdurend. De grote projecten als de 3 maart
Noord-Zuidlijn liggen daarbij onder een vergrootglas. Hoe manage 13.00 – 17.00
je een mega project als de Noord-Zuidlijn dat zeer politiek gevoelig Amsterdam
ligt? Neem tijdens deze College Tour een kijkje bij de Rode Loper,
de nieuwe entree van de stad. Het projectmanagement bureau
geeft jou de mogelijkheid te leren van de complexe belangen waar
het project mee valt of staat.

Rolf Striekwold
PR/Communicatie/
Marketing
manager
Atlant Groep

Marketing en zorg lijken op het eerste oog niet veel met elkaar te 17 maart
maken te hebben. Tijdens deze College Tour zal uitgelegd worden 9.30 - 12.30
hoe er achter de schermen in de zorg toch hard wordt gewerkt om Baarn
een goed imago op te bouwen en klanten binnen te krijgen.

Hans Stellingsma
Voormalig
toezichthouder bij
o.a. Simac

Tijdens deze dag organiseert de Governance by Meaning 23 maart
Community een interactieve lezing over ‘Inzicht in Toezicht’. De 10.00 – 16.00
gastspreker is de ervaren toezichthouden Hans Stellingsma. Hij zal Hoofddorp
aspirant toezichthouders en geïnteresseerden een introductie
geven in de wereld van governance en een overzicht van het
toezichthoudersvak presenteren. In deze sessie van één dag gaat
een kleine groep deelnemers interactief aan de slag met
verschillende casussen.

Inge van Bogerijen
Coördinator
Expertise
KNVB

Bijna iedere Nederlander heeft wel een mening over ons betaald 24 maart
voetbal. Maar hoe zien de (kantoor)organisaties achter de betaald 9.00 - 12.00
voetbal clubs er eigenlijk uit? Wat zijn hun uitdagingen in de Zeist
bedrijfsvoering en hoe worden clubs hierin vanuit KNVB Expertise
ondersteund? Welke partijen vervullen allemaal een rol in het
speelveld? Als jij hier meer over wilt weten, dan is deze College
Tour iets voor jou!

YSE/Ygenwijs

Tijdens deze aftrap van de Business Game gaat het event 24 maart
beginnen. Leer je team kennen, vind uit voor welk bedrijf jij de 13.00 – 17.00
case gaat kraken en let the game begin!
Baarn

YSE/Ygenwijs

Op deze eerste dag van de Business Game gaat ieder team aan 30 maart
de slag bij opdrachtgever. 's Avonds is er een workshop Op locatie
georganiseerd en sluiten we de dag af door samen te eten en te klant
borrelen.

YSE/Ygenwijs

Vandaag is de dag; de afronding van de Business Game waarbij 31 maart
alle teams de presentaties op zullen leveren. Wordt jouw team Baarn
eerste met een knallende pitch en nemen jullie de beker mee naar
huis?
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Investering €300 per dagdeel, studenten gratis, vraag per event naar de voorwaarden
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DIGITAL
MARKETING

Björn Smets
Digital Marketing
Manager
Damen Shipyards

Damen Shipyard is een wereldwijd opererende organisatie. 7 april
Digitale communicatie maakt het mogelijk dat Damen haar klanten 13.00 – 17.00
wereldwijd veel beter en sneller kan bedienen. Welke oplossingen Baarn
heeft Damen voor deze wereldwijde digitale uitdaging? Tijdens
deze College Tour leer je over wat wel en niet werkt in de wereld
van digitale marketing.

Ton Nabben
Director Laser
Light Creation &
Performance
ASML

Een van Nederlands bekendste bedrijven wereldwijd komt naar 21 april
Baarn voor een interessante College Tour. Wil jij leren van deze 14.30 – 17.00
frontrunner, meldt je dan alvast aan!
Baarn

Wouter Barkman
Manager Supply
Chain Projects en
Innovatie
BOL.com

Het goed managen van de supply chain is voor elke organisatie 28 april
een grote uitdaging. BOL.com opent in 2017 een eigen 13.00 – 17.00
warehouse. Dit heeft grote impact op de supply chain, Baarn
samenwerking en communicatie in de organisatie. Hoe zij er in
slagen om dit project te bolwerken, komen ze uitgebreid vertellen
tijdens deze College Tour !

Marco Leeuwerink
Teamleider Crisis
Communicatie
Team
Nationale Politie

Tijdens deze College Tour zal het Crisis Communicatie Team 16 juni
(CCT) van de nationale politie uitweiden over data-analyse in de 09.30 – 13.00
snel veranderende wereld van de communicatie in de
samenleving, bijvoorbeeld door het gebruik van social media.
Naast een introductie over de werkzaamheden van het team zal
er ook een simulatiespel gespeeld worden om inzicht te krijgen in
hoe deze lessen ingezet kunnen worden buiten de context van de
politie.
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