Nive Management Development Programma 2020
•

Dinsdag 4 februari – leerlijn Persoonlijke Ontwikkeling
De veranderende werkomgeving – De onvermijdelijke impact van digitalisering en kunstmatige intelligentie
Hoe ziet ‘het werk’ er in de toekomst uit en wat vraagt dit van mij? Welke veranderingen zien we gebeuren?
Hoe bereid ik me daarop voor, pas ik me aan en blijf ik inzetbaar?
Spreker: Dr. Willem Peter de Ridder, directeur Futures Studies

•

Woensdag 12 februari – leerlijn Finance, Business & IT
Blockchain Simulatie & Smart Contracts
Wat is het effect van Block Chain & Smart Contracts binnen Finance en wat kan je hiermee?
Spreker: Jeroen Perquin, Blockchain Consultant bij Perquin Blockchain for Financials

•

Dinsdag 17 maart – leerlijn Goed Bestuur
Goede Raad voor Commissarissen - 21 inzichten voor toezichthouders en bestuurders
Een dwarsdoorsnede van het boek
Spreker: Puck Dinjens, Eigenaar Governance in Balans, hoofdredacteur Goed Bestuur en Toezicht

•

Donderdag 2 april – leerlijn Persoonlijke Ontwikkeling
Vitaliteit – Wat als persoonlijke innovatie even tegen zit?
Spreker: Klaas Koster, Vitaloog, Trainer & Coach, Spreker & Docent

•

Woensdag 10 juni – leerlijn leerlijn Finance, Business & IT
Fraude & Integriteit
Spreker: Jurjen Bouwens, Mede-eigenaar; Interim- & Restructering manager, Fraude-auditor & Business
Valuator bij Forensics & Finance

•

Dinsdag 16 juni – leerlijn Goed Bestuur
Waarderend toezicht – Een vernieuwende kijk op de praktijk van bestuur en toezicht
Waarderend toezicht biedt een frisse en positieve kijk op bestuurlijk governance, waarbij anders gekeken
wordt vanuit de concepten van de antropologie, positieve psychologie en waarderend onderzoeken
Sprekers: Rixt Heegsma en Carla Dubbelman, beiden Partner bij Waarderend Toezicht

•

Dinsdag 15 september – leerlijn Persoonlijke Ontwikkeling
De woelige wereld van werk en energie - Waar haal ik de energie vandaan om te blijven innoveren en niet
stil te blijven staan?
Gebaseerd op het boek ‘Werkvuur’ - Hoe energieke mensen en teams positieve impact maken
Spreker: Hans van der Loo, Co-founder van betterday (versneld veranderen) en Energyfinder (energie als basis
van prestaties) en medeauteur van Werkvuur

•

Woensdag 23 september – leerlijn Finance, Business & IT
Power BI / Invloed van BI tools
Hoe kunnen we omgaan met BI tools en hoe kunnen we KPI dashboards bouwen?
Spreker: Peter van Herk, Algemeen Directeur HighQ

•

Woensdag 7 oktober – leerlijn Goed Bestuur
Foute besluiten – Patronen en oorzaken
Spreker: Wim van Hennekeler, Management Consultant, auteur ‘Foute besluiten’

•

Woensdag 28 oktober - leerlijn Finance, Business & IT
Hoe kunnen financials inspelen op duurzaamheid en wat is de invloed van duurzaamheid?
Spreker: Diane Zandee, Interim manager en PhD-candidate bij FinChain Consulting / Nyenrode

•

Dinsdag 10 november - leerlijn Goed Bestuur
Grip op innovatie – de balans tussen creativiteit en daadkracht
Met een goede structuur kan elke organisatie innoveren
Spreker: Jasper Baggerman, Interim innovatie manager bij DOK 5 - innovation management

•

Donderdag 26 november – leerlijn Persoonlijke Ontwikkeling
Lead by example – develop the team & achieve success
Hoe creëer ik een team waar leiderschap en onvoorwaardelijk wederzijds vertrouwen bepalend zijn, en met de
juiste mindset, eigenaarschap en commitment operaties succesvol worden afgerond?
Spreker: Armand van Velzen, Managing Partner - Consultant bij Allied Forces

