Duurzaam verbeteren
met medewerkers?
Zeventig procent van alle verbeterideeën komt van
de werkvloer. Operationele medewerkers en leidinggevenden zijn cruciaal voor innovatie en slimmer
samenwerken. Maar hoe ontketen je hun talent?
Hoe realiseer je duurzaam vernieuwingsvermogen
op de werkvloer? Sociale innovatie in de haven vraagt
om geïnspireerde medewerkers!

Een praktisch lesprogramma voor aanjagers
van vernieuwing op de werkvloer

Leren innoveren, slimmer samenwerken.
Het lesprogramma Sociale Innovatie in de Haven reikt
nieuwe inzichten aan: hoe kan samenwerking slimmer
vorm krijgen? Hoe wordt je ondernemer van je eigen
idee? Het programma is gericht op praktische toepassing
van kennis en de ontwikkeling van vaardigheden.
Innoveren als een ontwerper. Leren van andere
organisaties binnen en buiten je sector. Eigenaarschap
van je eigen ontwikkeling en die van je werkomgeving.

Hoe past het bij de deelnemer?
v Op maat voor havenwerkers
v Leren met collega’s uit op- en overslag en industrie
v Fysieke bijeenkomsten op aansprekende locaties
‘Het project dat ik op de leergang heb
uitgewerkt is door Vopak echt omarmd.’

v Digitaal leerplatform en online coaching

Ricardo – maintenance coördinator

Waarom meedoen?
‘Je leert om anders te werken met
het zelfde resultaat, of zelfs een
mooier resultaat.’
Benthe – technical administrator

> Ik zie hoe samenwerken echt slimmer kan
> Ik realiseer mijn eigen idee voor echte verbetering
> Ik ontwikkel vaardigheden om te innoveren
>E
 en energiek programma met certificaat Erasmus
Universiteit

Meer weten over het programma? Lees meer op de achterzijde >

Het programma in vogelvlucht
Lesdagen

>S
 ociale innovatie: voorbeelden
uit de praktijk
> Nieuwe inzichten direct toepassen
> Inspirerende bedrijven bezoeken

Workshops > Een eigen verbeteridee uitwerken
> Vijf stappen: van idee naar echt doen!
> Begeleid door ervaren innovatiecoaches
Waar hebben we het over?
>S
 limmer samenwerken met sturing
én ruimte
> Innoveren met collega’s op de werkvloer
>D
 enken als een ontwerper: leren door
te doen
>Z
 elfleiderschap en talenten ontwikkelen

De docenten:

Praktische informatie

3 lesdagen, inclusief workouts
5 workshops: van probleem tot oplossing
3 bijeenkomsten met interne sponsor:
kick-off, mid-term meetup, wrap-it-up slotdag
Dr. Niels van der Weerdt
Expert in sociale innovatie

“Zien hoe het anders kan.
Slimmer en leuker. Mij gaat het
om de ontwikkelingsreis
van deelnemers.”

Start: september 2022
Einddatum: februari 2023
Inzet deelnemer: +/- 3 uur per week
Investering: €2750,-

Inschrijven of aanmelden:
socialeinnovatieacademie.nl of
mail: info@socialeinnovatieacademie.nl

Jan Hoetmer
Meest ervaren ideeëncoach van Nederland

“Duizenden idee-ondernemers
heb ik begeleid. Elke medewerker
kan het en verdient het.”

* data en bijdrage zijn indicatief en worden nader afgestemd
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