Voorop lopen door vooruit te kijken

Hoe moet je ondernemen en leiden als alles steeds
verandert? Hoe vergroot je het innovatief vermogen
van je organisatie? Hoe kun je versnellen? Deze tijd
vraagt nieuwe manieren van organiseren, samenwerken en leidinggeven. Ga op ontdekkingstocht
samen met andere ondernemers en leiders in het
ontwikkelprogramma HOLLANDSE VERNIEUWERS
Hollandse Vernieuwers is een programma voor
modern en sterk leiderschap gebaseerd op het
Noord-Hollandse karakter & handelsgeest.

Voor wie?

Nieuwsgierige ondernemers en leiders van Hollandse bodem
die anders willen denken en doen. Die willen vernieuwen,
versnellen, verbinden en transformeren.

Wat levert het op?

• Inzicht in en kennis van nieuwe manieren van organiseren,
samenwerken en leiden
• Concrete handvatten voor transitie binnen je eigen
organisatie
• Groei in persoonlijk leiderschap (lef, visie, creativiteit,
lerend vermogen, nieuwsgierigheid)
• Inspiratie, nieuwe ideeën en meer impact
• Verruimde denkkaders
• Een frisse blik op je eigen organisatie
• Relevant netwerk én denktank van vernieuwende
Noord-Hollandse ondernemers en leiders

Programma

We leven in een tijdperk van enorme transities. Dat vraagt
een wakkere proactieve blik op de wereld om ons heen.
Met Hollandse Vernieuwers werken we daarom van buiten
naar binnen. We doen niet aan navelstaren, dan mis je de
boot. Wat gebeurt er in de Omgeving, wat vraagt dat van mijn
Organisatie en welk Leiderschap is nodig om dit te realiseren?
Hollandse Vernieuwers gaat over:
1. Omgeving

2. Organisatie

3. Leiderschap

Toekomst & trends
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Details
Duur

3 x 2 trainingsdagen (waarvan 3 met avondprogramma)
+ 1 dagdeel startup-ecosysteem, innovators & disruptors
(regio Amsterdam)
+ tussentijdse opdrachten (zelf in te plannen)

Data

Er starten meerdere groepen per jaar.
Kijk op www.hollandsevernieuwers.nl voor de meest
actuele data.

Talentontwikkeling
Zelfsturende teams
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Co-creatie & interactie

Hollandse Vernieuwers maken we samen! Op basis van de ideeën uit de groep verrijken we het programma. Er is volop ruimte
voor interactie, bedrijfsbezoeken en co-creatie tijdens en tussen
de modules. We stimuleren en faciliteren je om buiten je kaders
en comfortzone te gaan. Vernieuwing begint met het loslaten
van het oude vertrouwde en door op zoek te gaan naar het verrassende en onverwachte.

Ontmoet de experts & vernieuwers

Investering

€ 4.950 p.p. excl. BTW
& inclusief:
• intervisie-community
• boeiende sprekers, experts & bedrijfsbezoeken
• locatie en materialen

In Hollandse Vernieuwers ontmoeten we experts, trendwatchers
en inspirerende rolmodellen. Bekende namen afgewisseld met
‘unusual suspects’. Met parels uit Noord-Holland Noord en ook
boeiende cases van buiten de regio.

Contact

exclusief: kosten voor lunch & diner

&Sparring

		
Voordeelpakket persoonlijke coaching & sparring
in combinatie met Hollandse Vernieuwers:
3 persoonlijke sessies voor € 700,00 excl. BTW

Ben je geïnteresseerd in deelname of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Jolanda Bakker of Inge Hettinga op
072- 512 52 30 of via i.hettinga@hsadviesgroep.nl
Hollandse Vernieuwers is een programma van H&S Adviesgroep.
Wij geloven dat mensen bepalend zijn voor de kracht van je organisatie. Al 25 jaar zijn we dé partner in Noord-Holland Noord voor
het versterken van talent, teams, leiderschap en organisaties.

www.hollandsevernieuwers.nl

