Nive Management Development Programma 2019
Dinsdag 29 januari
Masterclass
Spreker

Leerlijn Marketing & Communicatie
Doet marketing ertoe? - Effectieve marketing door te sturen op waarde
Ruud Frambach, Hoogleraar Marketing – Vrije Universiteit Amsterdam

Is marketing misleiding en geldverspilling? Dit beeld kan ontstaan als marketing verkeerd wordt ingezet. Zonde, want
marketing heeft de potentie zeer waardevol te zijn. Ruud Frambach laat zien hoe.

Dinsdag 5 februari
Masterclass
Spreker

Leerlijn HRM & Coaching
Collectief eigenaarschap versterken in agile coaching
Marijke Lingsma, directeur Coachboulevard

Hoe kan een projectmanager, die tijdelijk een gelegenheidsteam begeleidt, middels de uitgangspunten van agileteamcoaching het collectief eigenaarschap tijdig opstarten voor resultaten en duurzame ontwikkeling?

Woensdag 13 maart
Workshop
Spreker

Leerlijn Finance, Business & IT
De toekomst van een Business Controller / Financial Controller - Wat kunnen wij leren van
het digitaliseringsproces van Accounts Payable bij ASML? Albert Buijze, Teamlead AP bij Koninklijke Ahrend, tot 31 okt. 2018 Global AP Manager bij ASML

Hoe kun je een business proces simplificeren, transformeren en naar een hoger niveau tillen.
Donderdag 28 maart
Masterclass
Spreker

Leerlijn Goed Bestuur
Dienen en Deugen - Een reflectie op kracht & kwetsbaarheid in bestuur en leiderschap
René Weijers, zelfstandig bestuurs- en managementadviseur - René Weijers Bestuursadvies

Bestuurders en topmanagers staan dagelijks in het brandpunt van de maatschappelijke aandacht. De verwachtingen over
hun functioneren zijn terecht hooggespannen. Vaak is die aandacht niet positief en domineren de incidenten in de
berichtgeving: dwalen, falen en schandalen voeren de boventoon. De vraag is of dit recht doet aan de pluriforme
werkelijkheid van bestuur en topmanagement.
Dinsdag 2 april
Masterclass
Spreker

Leerlijn Persoonlijke Ontwikkeling
Persoonlijke effectiviteit in een digitaliserende wereld
Dafir Kramer, Senior Organizational consultant Strategy and Change bij Strategy Works

Hoe pas ik mij aan als professional aan de digitalisering van mijn werkomgeving?
Dinsdag 16 april
Masterclass
Spreker

Leerlijn Facility Management
FM as an enabler of change - Facility Management doet er toe binnen jouw organisatie!
Leo Laanen, directeur Ifmec (International Facility Management Expert Centre)

Hoe functioneert FM binnen een organisatie als een enabler of change? Welke samenwerkingsverbanden binnen de
organisatie en - nog belangrijker - buiten de organisatie - bevorderen het innovatievermogen van het bedrijf?
Dinsdag 21 mei
Masterclass
Spreker

Leerlijn HRM & Coaching
Coachen bij stress – De dienende Coach
Viki Broes, zaakvoerder Re-Move Burn-Out Coaching / Re-Move Business | Design Thinking

Hoe ga je verstandig om met medewerkers met stress en burn outs? Wat kan jij als dienend manager doen om
medewerkers goed te doen herstellen? Je gaat aan de slag met de basiskennis van het functioneren van het brein en de
effecten erop bij korte en langdurige stress. Je leert het verschil kennen tussen stress en burn-out.
Dinsdag 28 mei
Masterclass
Spreker

Leerlijn Facility Management
Facility Management - Meerwaarde zoals we dat graag willen!
André Salomonson, Managing Partner / organisatieadviseur / opleider / trainer bij
ResetManagement, Academie voor Samenwerken

Dinsdag 4 juni
Workshop
Spreker

Leerlijn Goed Bestuur
Spiegel aan de top: over de praktijk van executive coaching
Yvonne Burger, Hoogleraar, organisatieadviseur, toezichthouder en executive (team)coach Vrije Universiteit en Burger Organization Development

Vanuit haar ervaring als executive (team) coach en vanuit haar onderzoek geeft Yvonne Burger een inkijk in wat er in de
bestuurskamers gebeurt. Waarom gaan leiders met coaches in zee? Om welke vraagstukken gaat het aan de top? Op
welke wijze krijgt coaching en reflectie vorm aan de top? Wat zijn do’s & don’ts bij executive coaching?

Donderdag 13 juni
Workshop
Spreker

Leerlijn Finance, Business & IT
Casus Imtech – Welke lessen kunnen wij leren uit het Imtech-debacle?
Francis Bouman, Partner bij 4Partners for Management

In de zomer van 2015 is Nederland opgeschrikt door het faillissement van beursfonds Imtech. Jarenlang was Imtech een
zeer gewild aandeel en werd de onderneming alom geprezen. Hoe is het mogelijk dat een schijnbaar florissant
beursfonds in korte tijd ten onder gaat?
Woensdag 19 juni
Masterclass
Spreker

Leerlijn Marketing & Communicatie
6 Megakrachtige technieken om alles voor elkaar te krijgen
Bas Wouters, Cialdini Method Certified Trainer bij Persuasioin.nl

Als je doel bestaat uit stijgende conversie- of salescijfers, dan ben je bij deze Masterclass aan het juiste adres. Maar ook
als je beter wilt leren onderhandelen, presenteren, managen, je persoonlijke relaties wilt verbeteren, of als je het
gevoel hebt dat je in het algemeen overtuigingskracht mist in het dagelijks leven.
Donderdag 19 sept.
Masterclass
Spreker

Leerlijn Persoonlijke Ontwikkeling
Hoe conditioneer je jouw eigen gedachtegang voor succes? – Lessen van een Karateka
Beirem Ben Barrah, Co-founder @ Neurofied en Founder @ Think Tank United

Alles is met elkaar verbonden. Dit is een fundamenteel inzicht en toch zijn er maar weinig mensen actief mee bezig. En
wat verandert er wanneer je jouw leven hier wel volledig op inricht? Beirem Ben Barrah vertelt hoe dit hem helpt in zijn
grote missie. Van zijn 12e tot 18e had hij een karate-carrière die eindigde in een 3e plaats op het wereldkampioenschap.

Woensdag 25 sept.
Masterclass
Spreker

Leerlijn Goed Bestuur
Goed Toezicht
Dick Ruimschotel, directeur CMC Consultants en Good Governance Centrum

Deze Masterclass heeft tot doel de deelnemers goede concepten, ideeën en methodieken aan te reiken om toezicht goed
te begrijpen, te evalueren en de eigen lokale praktijk te verbeteren. Welke methoden heeft jouw organisatie om de
juiste problemen te selecteren, en om daarbij de juiste doelen en strategieën te formuleren

Donderdag 10 okt.
Masterclass
Sprekers

Leerlijn Facility Management
Succesvolle community building op een R&D Campus vanuit een Facility Management
perspectief
Brigitte de Haan, sitemanager van het Brightlands Campus Greenport Venlo en Marjolein Biert,
Consultant, onderzoeker bij Ifmec

Het bouwen van een community gaat niet zozeer over de kwaliteiten van de ‘leider’, maar vooral om de eerste volgers.
Tijdens deze Masterclass word je meegenomen in de do’s & dont’s van community building. Hoe betrek je stakeholders
bij community building? Wat werkt wel, en wat niet? Wat levert loslaten op?

Dinsdag 29 okt.
Workshop
Spreker

Leerlijn Marketing & Communicatie
Interne communicatie en verandering: wat brengt mensen in beweging?
Huib Koeleman, Partner / senior adviseur bij Orange Otters Verandercommunicatie

Permanente verandering is in de meeste organisaties eerder regel dan uitzondering. Interne communicatie wordt
daarmee steeds belangrijker als cruciale succesfactor. Hoe kun je interne communicatie zo optimaal mogelijk
neerzetten binnen een organisatie?

Woensdag 6 nov.
Workshop
Spreker

Leerlijn Finance, Business & IT
Het Kompas – Succesvolle KPI’s – Hoe kunnen de juiste KPI’s zorgen voor grip op het
bedrijfsresultaat? Eldert de Jager, Financial Business Coach, Oprichter van Fenmen B.V.

Het opstellen van een KPI-Dashboard dat past bij de organisatie is maatwerk. Ieder bedrijf heeft andere stuurvariabelen
en wijze van werken. We doorlopen met jou de 10 samenhangende stappen om te komen tot echte grip.

Donderdag 14 nov.
Workshop
Sprekers

Leerlijn Persoonlijke Ontwikkeling
Vitale mensen in een wendbare organisatie
René Vos van Reenen en Saskia Drenth (Changekitchen Groep B.V.)

Hoe blijf ik gezond en gelukkig in mijn professionele leven? Hoe kan mijn organisatie daaraan bijdragen? Hoe kan de
organisatie succesvoller worden en zich schijnbaar moeiteloos aanpassen door aandacht te hebben voor vitaliteit en geluk?

Dinsdag 19 nov.
Masterclass
Spreker

Leerlijn HRM & Coaching
One Minute Coaching
Victor Mion, directeur One Minute Coaching

One Minute Coaching komt direct tot de kern van datgene dat de ander beweegt of juist verhinderd in beweging te
komen. Uitgangspunt voor deze aanpak is de mindset van de mens. Vier mentale stemmingen waar mensen zich vaak
niet bewust van zijn en zowel gemak als last van kunnen hebben. Door het verruimen van de grip op die mindset
ontstaat een topsportmentaliteit.

Locatie
De Nive bijeenkomsten vinden plaats in het Miele Experience Center in Vianen (De Limiet 2).
Tijdstip
Van 15.30 tot 18.00 uur (inloop met koffie/thee en lekkernij vanaf 15.00 uur).
Aansluitend vindt er een Netwerkborrel plaats tot 19.00 uur.
Deelnamekosten
Nive leden: gratis.
Leden van branche- en beroepsorganisaties: € 50,- (incl. koffie/thee, lekkernij en Netwerkborrel) p.p. per bijeenkomst.
Niet-leden: € 145,- (incl. koffie/thee, lekkernij en Netwerkborrel) p.p. per bijeenkomst.
Meer weten of inschrijven?
Binnenkort vind je meer informatie over de Nive bijeenkomsten op www.nive.org/website/activiteiten. Inschrijven kan
via de button ‘aanmelden’ met vermelding van welke branche- of beroepsorganisatie je lid bent. Voor meer informatie
kun je ook contact opnemen met: Marie-Thérèse Schlatmann: 06 – 20 01 36 28 – mt.schlatmann@nive.org.
Foto-impressie Nive bijeenkomsten 2018

