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Je wint als je verbindt!
 
INK-najaarssymposium,
19 november 2015

De Ruwenberg, St. Michielsgestel
 

Beste &lt;&lt;Achternaam>>,

Zowel in de maatschappij als in de markten vinden drastische verschuivingen plaats.
Er ligt een sterke druk op onze kostenniveaus. â€˜Vasteâ€™ waarden en vertrouwde
rolopvattingen staan ter discussie. Succesformules uit het verleden blijken een blok
aan het been in de toekomst; hebben het einde van hun levenscyclus bereikt.

Op de grens van crisis en keerpunt staan de â€˜verbindersâ€™ op. Uit onvrede
omdat zaken niet lopen, uit vertrouwen dat het anders kan. Vanuit het besef dat
meer van hetzelfde niet gaat helpen. Vanuit de overtuiging dat meer waarde ontstaat
als er verbindingen worden gelegd. Nieuwe onverwachte verbindingen, of oude die
in onbruik zijn geraakt.
 
Verbindingen soms tussen instituties, maar altijd tussen mensen. Tussen start-ups
en gevestigde bedrijven. Tussen organisaties en hun klanten. Tussen de basis van
de organisatie en de top. Tussen collega-organisaties en partners in de keten.
Tussen publiek en privaat.
 
De rol van de verbinder staat centraal tijdens het INK-najaarssymposium. Praktische
handvatten en talloze voorbeelden uit de praktijk. Over uitdagingen die de moeite
waard zijn om aan te gaan.
 
Je wint als je verbindt! Welke rol wilt u zelf vervullen?
 
Sprekers zijn onder andere:

Jan Rotmans
Hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, internationale
autoriteit op het gebied van transities en duurzaamheid. Oprichter van ICIS, DRIFT,
URGENDA en Nederland Kantelt. Auteur van o.a. â€˜In het oog van de orkaanâ€™

https://us4.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=e9f0a1623702aa5cdac8d0338&id=4fb2d7473b


en â€˜Nederland Kanteltâ€™.

Willemijn Maas
Oud-directeur AVRO, gaf in die functie mede leiding aan de fusie tussen
AVRO en TROS.
Thans interim-manager en consultant bij o.a. USG People, Nationaal
Restauratiefonds.

Arnoud Haverlag
Disrupted.vc, Rockstart Accelerator, STIKK
voorheen werkzaam bij PostNL,Marvia (PostNL) en Simplicio

Vorm
Niet alleen luisteren, maar ook doen. Korte plenaire voordrachten en actieve
discussies in kleine groepen. Centrale themaâ€™s plenair en aansprekende cases
in het parallelprogramma.
 
Datum en plaats
19 november 2015
De Ruwenberg, St. Michielsgestel

Ontvangst 9.30 uur, start programma 10.00 uur
Afsluiting met een borrel 17.00 uur.
 
Prijs
De deelname bedraagt â‚¬ 495,- exclusief btw per persoon.

Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven, kunt u vinden op www.ink.nl in
augustus.

 

Vriendelijke groet,
Ruud Stassen,
directeur INK
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