
 
 

MASTERCLASS

TOPDOCENT
Laat je inspireren door een ervaren 
docent met jarenlange ervaring op 
gebied van change-management.

PRAKTIJKGERICHT
Ga direct aan de slag met Transformatie 
vraagstukken die spelen binnen jouw 
organisatie.

INZICHTEN
Herken de positie van een Transfor-
matietraject en de toegevoegde waarde 
van jouw rol daarin en maak kennis 
met de meest moderne manieren van 
samenwerken en transformeren.

DIALOOG EN ACTIE
Ga ik gesprek met de docent en mede-
deelnemers en ga concreet aan de slag 
met jouw persoonlijke/ individuele 
praktijksituatie.

DIRECT TOEPASBAAR
Pas direct de lessons learned toe binnen 
jouw team of organisatie.

VISIE
Leer je jouw organisatie te trans- 
formeren van statisch naar dynamisch.

TRANSFORMATIE IN ÉÉN DAG 

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN VIA WWW.TRANSFORMATIE-IN-EEN-DAG.NL

early bird KOrTiNG 
Schrijf je in vóór 1 oktober en profiteer van  
€150,- korting! Je betaalt slechts € 449,- ! 

Daarnaast ontvangt elke 2e van dezelfde 
organisatie € 50,- korting op het geldende tarief.  
Kom je met meer dan 5 personen van dezelfde 

organisatie? Profiteer dan van een groepskorting, 
je ontvangt 25% korting per kaart!

Er is slechts een beperkt aantal plaatsen  
voor dit exclusieve seminar, VOL=VOL!

Bart Hufen - auteur van Gamification als motor van verandering - leert je in 1 dag hoe je jouw organisatie 
(of die van je klant) zo kunt inrichten dat deze aanpasbaar is aan elke verandering, sterker nog: 
verandering (oké verbetering) is één van de vier kernprocessen van de nieuwe organisatie! 

Woensdag 10 november 2021

08.30 - 17.00 uur

Jaarbeurs te Utrecht

MASTERCLASS
TRANSFORMATIE IN 1 DAG

INITIATIEF EN ORGANISATIE

SAMENWERKINGSPARTNER

TIJDENS DE MASTERCLASS  
  Leer je jouw organisatie te transformeren van statisch naar dynamisch

  Ontdek je hoe klantgerichtheid kan bevorderen in tijden van onzekerheid

  Ontdek je de kracht van effectieve social care

  Wordt actuele thematiek behandeld door middel van theorie- én praktijksessies

MET INSPIRERENDE VISIES UIT DE PRAKTIJK
Play to Work!

Hoe zorg je ervoor dat MBO jongeren gevonden kunnen worden 
door het bedrijfsleven en andersom? Dat is de vraag die de gemeente 
Amsterdam in 2015 stelde aan een groep zakelijke experts in 
Amsterdam. Zowel de oorspronkelijke opdrachtgever als de CEO van het 
bedrijf Play2Work zullen uit de doeken doen hoe jongeren via een game 
uiteindelijk een baan vinden!

Femke Haccoû, Urban Innovation Officer, CTO Office Gemeente Amsterdam
Max Boodie, CEO, PlaytoWork

Transformatie in de zorg; van statisch naar dynamisch  
Succesvolle organisaties weten de tand des tijds naar hun hand te zetten 
en worden game changer op het zakelijk speelveld. Ontdek hoe je game 
elementen kunt gebruiken om jouw organisatie te transformeren van 
statisch naar dynamisch. Ervaar hoe je jouw effectiviteit als HR manager 
kunt verbeteren en de invloed op teams kunt vergroten. Ontdek hoe je 
onderling plezier kunt hebben terwijl je een veranderplan samenstelt!

Monique Kappert, Manager Kwaliteit & Innovatie, Franciscus Gasthuis
Jacco Boon, Verandermanager, Verbinder, Directeur CINX 

6 REDENEN OM ERBIJ TE ZIJN

Bart Hufen studeerde in 1999 af aan de HTS in de richting Technische 
Bedrijfskunde en in 2009 bij het European Institute for Branding in de 
richting Brand Management. Schreef mee aan boeken waaronder ‘Het grote 
innovatiemodellen boek’, ‘Basisboek Online Marketing’ en lanceerde twee 
eigen publicaties: ‘Laat met je merk spelen’ en ‘Gamification als motor van 
verandering’. Richtte twee bedrijven op waaronder BrandNewGame dat zich 
richt op het ontwikkelen van serious games en gamification platformen en de 
Gamification Academy, wat een netwerk is van gamification professionals met  
als doel het verspreiden van kennis en kunde binnen dit vakgebied.


