Programmaoverzicht Event Anders Denken, Anders doen
Wanneer: donderdag 27 november 2014
Locatie: Congrescentrum Achmea, Handelsweg 2, 3707 NH Zeist
Er zijn 3 rondes met interactieve werksessies. De meeste werksessies duren 1 uur.
Tijdens de rondes en de lunch kunnen deelnemers kennismaken met standhouders
die hun innovatieve technologieën presenteren (= Marktplaats).

08.30 – 09.00

Inloop met koffie en thee

09.00 – 09.15

Welkomstwoord

09.15 – 10.00

Keynote Speech

10.10 – 11.10

Pauze en zaalwissel
Ronde 1 Werksessies
Marktplaats met
innovatieve technologieën
in de ontvangsthal

11.20 – 12.20

Pauze en zaalwissel
Ronde 2 Werksessies
Marktplaats met
innovatieve technologieën
in de ontvangsthal

12.20 – 13.20

Lunch

13.20 – 14.05

Debat
Tijdens het debat kunt u
zien hoe `Fishualization’
en `Biomarkers’ werken!

14.15 – 15.15

15.30 – 16:15

16:15– 17:00

Pauze en zaalwissel
Ronde 3 Werksessies

Marktplaats met
innovatieve technologieën
in de ontvangsthal
Pauze en zaalwissel
Uitreiking Kroon op Werk
Prijs
Borrel

Het welkomstwoord wordt gehouden door Wouter van Ginkel,
directeur van Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid.
Bibi de Vries (Achmea) is dagvoorzitter.
Yuri van Geest is professioneel innovator en promotor van singulariteit. Hij geeft
zijn visie op zich exponentieel ontwikkelende technologieën die de wereld van
arbeidsorganisaties radicaal veranderen en kunnen verbeteren.
* Energiemanagement van CEO’s werkt door cultuur en bedrijfsresultaten
* Baan je toekomst: praktijkgerichte instrumenten van werkgevers en werknemers
* Werken met bezieling in turbulente tijden (2 uur)
* Duurzaam E-HRM
* Engagementgame: verminderen werkstress en stimuleren bevlogenheid (2 uur)
* Gebruik van Biomarkers voor het voorspellen van burnout
* Optimaal presteren een hoofdzaak
* Duurzaam succesvol bij Gemeente Bronckhorst
* Werken met bezieling in turbulente tijden (vervolg)
* Een leven lang mee! Ook voor werknemers die wisseldienst draaien
* Engagementgame (vervolg)
* Fishualization: een aquarium voor stressreductie
* Weerbaarheidsdashboard voor leidinggevenden van de politie
Een prima lunch en gelegenheid tot netwerken of (verdere) kennismaking met de
gepresenteerde, innovatieve technologieën.
De presentatie van Yuri van Geest levert input voor het debat met Yvonne van den
Berg (Philips), Henk van der Kolk (FNV-coördinator Topsectoren) en
Hans Biesheuvel (initiatiefnemer ONL voor Ondernemers) over de kansen en
grenzen van innovatieve technologieën voor werkgevers én werknemers.
Twee coreferenten, Paulien Bongers (TNO) en Wilmar Schaufeli
(Universiteit van Utrecht) ondersteunen het debat en de stellingen met hun
wetenschappelijke kennis.
Bibi de Vries (Achmea) begeleidt het debat.
* Duurzame inzetbaarheid in de praktijk. Revolutie of evolutie, wat werkt?
* Mensen volgen geen strategie, mensen volgen mensen
* Job Engineering, duurzaamheid in alle banen
* Leidinggeven aan een duurzaam succesvol team
* Eigenaarschap op eigen inzetbaarheid: basis voor zelforganiserende teams
* Hoe wij uw organisatie verjongen
De prijs stimuleert organisaties een gezonde en inspirerende werkomgeving te
bieden aan hun medewerkers. De winnaar wordt gekozen door een deskundige
jury onder leiding van Ton Heerts (voorzitter FNV)
Met een hapje en drankje afsluiten en netwerken

