Nyenrode High Potential Platform Ketensamenwerking
(voor managers, hoofden, projectleiders e.d.)
Daar waar de directie de randvoorwaarde schept om ketensamenwerking te kunnen
implementeren, hebben de High Potentials de taak om het daadwerkelijk te gaan doen. Dit
roept diverse praktische implementatievragen op, waarover in dit platform met
gelijkgestemden van gedachten kan worden gewisseld en waarbij men elkaar kan inspireren
en stimuleren.

Data en programma
Bijeenkomst 1: Donderdag 14 februari 2019 van 12:00 – 15:30
Thema: hoe woningcorporatie GroenWest een transitie naar professioneel
opdrachtgeverschap maakt om daarmee tot prestatiedoorbraken in de samenwerking met
marktpartijen te komen.
Er zal worden stilgestaan bij de consequentie die die transitie heeft voor de eigen organisatie
en haar ketenpartners en hoe dat leidt tot meer integrale, gebiedsgerichte en langjarige
opdrachten aan ketenpartners met een duidelijke opdracht om maximaal van leercurve
effecten gebruik te gaan maken en daarover te rapporteren.
•
•
•
•

12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 14:00 Egbert Kunst (GroenWest) en Dennis Rutges (Rutges Vernieuwt)
14:00 – 15:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en
don’ts. Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker.
15:30 – 16:00 Borrel en napraten.

Bijeenkomst 2: Donderdag 11 april 2019 van 12:00 – 15:30
Thema: De 3de succesfactor van verduurzaming. De invloed van woningbouwprojecten met
hoge energie-ambities op samenwerking en organisaties.
Corporaties richten zich bij verduurzaming vaak op de technische en de financiële kant, maar
er is nog een derde belangrijke, maar vaak onderbelichte, factor in het spel: de menselijke
factor. Hoe ga je daar mee om? Wat betekent het voor de samenwerking tussen
ketenpartners?
•
•
•
•

12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 14:00 prof. dr.ir. Anke van Hal (Nyenrode) / professor Sustainable Building &
Development en drs. Maurice Coen (Nyenrode / Stroomversnelling).
14:00 – 15:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en
don’ts. Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker.
15:30 – 16:00 Borrel en napraten.

Bijeenkomst 3: Donderdag 3 oktober 2019 van 12:00 – 15:30
Thema: hoe je kunt leren Innoveren van start-ups en grown-ups?
Hoe is het op dit moment gesteld met het innovatievermogen op de werkvloer? Wat gaat
goed en wat blijft achter?
•
•
•
•

12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 14:00 Wouter Truffino, oprichter van Holland ConTech & PropTech
14:00 – 15:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en
don’ts. Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker.
15:30 – 16:00 Borrel en napraten.

Bijeenkomst 4: Donderdag 12 december 2019 van 12:00 – 15:30
Thema: Hoe zorgen we er door ketensamenwerking voor dat we meer klantwaarde creëren
en dat alle strategische partners profiteren van de samenwerking? Met voorbeelden uit de
lucht-, scheepvaart en bouwsector.
•
•
•
•

12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 14:00 prof.mr.dr. Sicco Santema, TU-Delft
14:00 – 15:30 Tafeldiscussie, delen ervaringen en inzichten, definiëring do’s en
don’ts. Terugkoppeling per tafel en reflectie door de spreker.
15:30 – 16:00 Borrel en napraten.

Deelnemen?
Mocht u willen deelnemen aan de platformbijeenkomsten, dan kunt u het
antwoordformulier invullen en aan mij mailen (m.noordhuis@nyenrode.nl). U ontvangt dan
van mij een deelnamebevestiging en een factuur op naam van het platform
ketensamenwerking. De kosten die we in rekening brengen om deel te nemen aan de 4
bijeenkomsten voor High Potentials met lunch, borrel en introduce bedragen €1.400 per
jaar.

ANTWOORDFORMULIER
(per e-mail: m.noordhuis@nyenrode.nl)
S.v.p. aankruisen wat van toepassing is:

O Hierbij meld ik onderstaande deelnemer AAN voor het Nyenrode High Potential
Platform Ketensamenwerking ’19
De kosten om als High Potential deel te nemen bedragen €1.400 ex. BTW per jaar voor 4
bijeenkomsten met lopend buffet, borrel en introduce.
Uw gegevens
Naam organisatie

:

Naam

:

Functie

:

Postadres, postcode en plaats

:

Telefoonnummer

:

E-mail

:

Uw handtekening

:

Disclaimer
Ieder jaar opnieuw bepalen wij of er voldoende deelnemers zijn om het programma
doorgang te laten vinden. Wij laten u tijdig weten of dat het geval is. Mocht u inmiddels
betaald hebben en de bijeenkomsten gaan onverhoopt niet door, dan krijgt u e.e.a.
vanzelfsprekend weer teruggestort.

