UITNODIGING | BIJEENKOMSTEN 2020
Netwerken – verbinden – ontmoeten

Jaarprogramma IJsselvliet Interim Management
Het jaar 2020 heeft een andere wending genomen. Het Corona-virus vraagt veel flexibiliteit en
creativiteit van bedrijven en van ons allemaal.
Voor ons betekent het dat de vier bijeenkomsten die wij georganiseerd hebben voor jullie als onze
professionals deels zijn geannuleerd. Verbinden en faciliteren blijft ons doel. Daarom hebben we
besloten om – zolang de crisistijd duurt – online webinars te organiseren. Denk aan korte, inhoudelijke
programma’s waarin ontmoeten en leren centraal staan. De bijeenkomsten in de tweede helft van het
jaar blijven vooralsnog staan.

Online programma
Zo ziet het online programma, dat tot de zomerperiode loopt, er uit:

Ontdek de kracht van BI – voor financials (1 sessie)

Dinsdag 26 mei 2020
15.30-17.00 uur

Waarom wil je dit niet missen?
Analyses uitvoeren kost vaak veel tijd. Excel is een mooi, maar ook foutgevoelig knutselboek. Power
BI is daarentegen een krachtige tool die zorgt voor snelle inzichten, met zowel interne als externe
data. Waarom wil je hier mee werken? Omdat een moderne organisatie werkt met data in haar
bedrijfsvoering. Met het optimaal gebruik maken van data kun je zorgen voor snelle en relevante
adviezen. Hoe je dat doet? Daarvoor dit webinar. Aan de hand van een concrete casus gaan we aan
de slag met Power BI.

Veranderkracht door verbinding (1 sessie)

Dinsdag 16 juni 2020
15.30-17.00 uur

De volgende onderwerpen komen tijdens dit webinar aan bod:
• Tips en valkuilen van verandering
• Ten Have probleemanalyse
• Veranderstrategieën voorspellen
• Veranderstrategie succesvol doorvoeren in de organisatie
Het wordt een interactieve sessie met veel praktijkvoorbeelden. De sessie wordt begeleid door een
ervaren adviseur op het gebied van veranderkracht.

Strategie & Performance Management

Donderdag 18 juni 2020
15.30-17.00 uur

Passen en Presteren, organisatiedoelstellingen behaal je als jouw medewerkers passen binnen de
organisatie en optimaal presteren. Maar op welke manier zorg je dat je dit in kaart hebt? En wat past
er dan bij jouw organisatie en welke prestatie moeten je mensen dan leveren? Dit noemen we
performance management.
In ons seminar nemen we je op een interactieve manier mee in de laatste stand van zaken van
performance management, gerelateerd aan de strategische doelstellingen van jouw organisatie. Wat
is ervoor nodig om het denkproces aan de MT tafel te laten plaatsvinden en dit terug te brengen naar
het gesprek met je medewerkers. Welkom om hierover van gedachten te wisselen.

Live programma: wat staat er in de agenda?
De eerste twee bijeenkomsten van het jaarprogramma zijn geannuleerd vanwege de Corona-crisis. De
laatste twee bijeenkomsten staan dus nog in de agenda. En.. er is nog plek!*

Strategie – dinsdag 29 september 2020
Heb je een bestendig businessmodel? Zo ja, hoe hou je dat zo? En zo nee, wat moet daar dan aan
gedaan worden? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is kennis nodig over wat businessmodellen
zijn, hoe je er naar kunt kijken, naast het cruciale inzicht in hoe strategie kan bijdragen aan het succes
van een organisatie. Aan de hand van het ‘Business Model Canvas’ en de theorie over ‘De Winnende
Strategie’ gaan we hiermee aan de slag.
Wat is een bedrijf zonder strategie? Essentiële informatie en een boeiende avond gepresenteerd door
een zeer ervaren adviseur op het gebied van strategie.

Onbewust beïnvloeden – dinsdag 24 november 2020
Vaak wordt gedacht en verondersteld dat mensen rationaal denkende wezens zijn. Niets blijkt minder
waar. We blijken onbewust zoveel makkelijker te beïnvloeden dan dat we denken. Dit is een valkuil,
maar als je deze kennis goed toepast, kan je het ook in jouw voordeel gebruiken. We gaan samen aan
de slag, zodat jij jezelf kunt behoeden voor onbewuste beïnvloeding en het zo kan toepassen dat andere
mensen dát gaan doen wat jij graag wilt.
De avond staat onder leiding van een goeroe op het gebied van mensenkennis en onbewuste
beïnvloeding.
* De fysieke bijeenkomsten worden gehouden bij de Golftuin in Zwolle (Harculose Esweg 2), met
voldoende parkeermogelijkheid. We volgen de richtlijnen van het RIVM.

Tot slot
•
•
•
•

De online bijeenkomsten zijn kosteloos bij te wonen.
De webinars worden gehouden via Teams. Na aanmelding ontvang je een link waarmee je kan
inloggen.
We hanteren een max. aantal deelnemers, om het interactief en overzichtelijk te houden. Mocht
er meer belangstelling zijn, dan plannen we extra bijeenkomsten.
Voor de fysieke bijeenkomsten geldt een tarief van € 100 per bijeenkomst. Dit is inclusief PEpunten, drankjes en de maaltijd. Genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Vragen?
Heb je naar aanleiding van deze uitnodiging nog vragen? Bel of mail gerust, wij staan je graag te woord!
Wij hopen dat jullie net zo enthousiast zijn als wij en ontmoeten jullie graag op één of meerdere
bijeenkomsten!
Met vriendelijke groet,
IJsselvliet Interim Management
Willem Timmers
06 36 33 94 86
willemtimmers@ijsselvliet.nl

Inge Arkes-Pothof
038 444 9671
Interim@ijsselvliet.nl

