LEERGANG
VOOR AANJAGERS VAN VERNIEUWING
Uniek lesprogramma voor uitvoerende medewerkers in de Rotterdamse haven
Kan het werk in jouw bedrijf ook slimmer
georganiseerd worden? Met meer ruimte voor
vakmanschap
en
verbeterideeën
van
medewerkers? Geloof je dat vernieuwing vanaf de
werkvloer pas echt duurzame resultaten oplevert?
De leergang Sociale Innovatie biedt een uniek
lesprogramma gericht op nieuwe manieren van
samenwerken.

Medewerkers ontwikkelen zich tot aanjagers van
vernieuwing, met de kennis en vaardigheden om
bij te dragen aan een slagvaardige organisatie.
Een programma op maat voor de haven: leren van
docenten uit de praktijk en de academie in een
kleine groep met sectorgenoten.
Een coproductie van de Sociale Innovatie
Academie en partners uit de Rotterdamse haven.

PROGRAMMA
OP MAAT
VOOR DE HAVEN

SUPPORT VAN
LEERCOACH EN BUDDIES

WERKEN AAN
EIGEN
INNOVATIE
PROJECT

KENNIS ÉN
VAARDIG-HEDEN

“Het project dat ik op de leergang heb
uitgewerkt is door Vopak echt omarmd.”
Ricardo, maintenance coördinator Vopak

LIVE OP LOCATIE,
ONLINE ALS NODIG

ONLINE SOCIAL
LEARNING
PLATFORM

“Je leert om anders te werken met het
zelfde resultaat, of zelfs een mooier
resultaat..”
Benthe, technical administrator APMT-MVII

PROGRAMMA IN VOGELVLUCHT
LESDAGEN – Verdieping op de inhoud. Nieuwe
inzichten toegepast in de praktijk.
WORKOUTS – Actief werken aan persoonlijke
vaardigheden.
WORKSHOPS – Innovatiecoaches helpen deelnemers
een verbeteridee te realiseren.
live op locatie in de haven of bedrijfsbezoek bij
koplopers in sociale innovatie

PROGRAMMA 2021*
4 lesdagen, inclusief workouts
5 workshops: van probleem tot
implementatie
3 bijeenkomsten met interne sponsor:
kick-off, midterm meetup en wrap-up party
start: september 2021
inzet deelnemer: +/- 4 uur per week
bijdrage per deelnemer: €2.500 - €3.000
* data en bijdrage zijn indicatief en worden nader afgestemd

WAAROM DOEN MEDEWERKERS MEE ?

WAAROM DOEN WERKGEVERS MEE ?

ü Realiseer eigen idee voor echte
verbetering
ü Verbreden van inzicht in organisatie
en vernieuwing
ü Ontwikkelen persoonlijk leiderschap
ü Energiek programma met certificaat
Erasmus Universiteit

ü Meer veranderkracht
ü Aanjagers van vernieuwing
inspireren collega’s
ü Concrete innovaties vanaf de
werkvloer
ü Aantrekkelijke werkgever boeit en
bindt

in samenwerking met

MEER INFO EN AANMELDEN OP WWW.SOCIALEINNOVATIEACADEMIE.NL OF MAIL INFO@SOCIALEINNOVATIEACADEMIE.NL

