Workshops online Jaarcongres Develhub
Xprtise
5 Moments of need
Trainers: Saskia Huussen & Janine van Zoest
Maximum aantal deelnemers: Geen
Tijdstip: 2e ronde 15:30 uur – 16:30 uur
In deze workshop wordt er een tastbaar voorbeeld voor een vernieuwde aanpak van
een opleidingsvraag binnen een voor jou vergelijkbare organisatie getoond. Xprtise
verwacht dat na deze uiteenzetting de handen jeuken om innovatie van opleiding en
ontwikkelen in jouw organisatie te bewerkstelligen. ’’5 Moments of need’’ is een
methodologie voor het analyseren en opzetten van opleidingsvraagstukken
ontwikkeld door Bob Mosher en Conrad Gottfredson. Het is een methode om
invulling te gaan geven aan het 70:20:10 principe. In deze best-practice workshop
besteedt Janine van Zoest aandacht aan de HOE vraag omtrent het implementeren
van werkplekleren.

Hihaho
Trends op het gebied van leren en technologie
Trainers: Jeroen Krouwels
Tijdstip:
1e ronde 14:15 uur – 15:15 uur
2e ronde 15:30 uur – 16:30 uur
Maximaal aantal deelnemers: 20 deelnemers
Door de eeuwen heen hebben technologische ontwikkelingen gezorgd voor enorme
veranderingen in de maatschappij. De boekdrukkunst maakte dat kennis makkelijk
verspreid kon worden maar ook dat we moesten leren lezen en schrijven. De
stoommachine veranderde fundamenteel de arbeidsmarkt. Moderne internettechnologie
doet dat opnieuw, en meer dan ooit en beïnvloedt daarbij in belangrijke mate wat we
leren, waar we leren, wanneer we leren en hoe we leren. Jeroen Krouwels neemt je mee
in de belangrijkste ontwikkelingen op dit moment en de betekenis daarvan voor het vak
van L&D professional.

Hihaho
De impact van interactieve video op leren
Trainers: Jeroen Krouwels
Tijdstip:
1e ronde 14:15 uur – 15:15 uur
2e ronde 15:30 uur – 16:30 uur
Maximum aantal deelnemers: 20 deelnemers
80% van het internetverkeer is inmiddels video. Daarmee is video de nieuwe norm in
content geworden. Het traditionele TV kijken is fundamenteel veranderd door Netflix,
YouTube en andere videoplatforms. De nieuwste ontwikkeling is interactieve video.
Daarbij wordt een video net zo 'klikbaar' als een website of e-learning module. Dit biedt
interessante nieuwe kansen voor L&D, voor zowel kennis-, vaardigheids- als
gedragsgerichte leertrajecten. Jeroen Krouwels praat je bij over wat het is, hoe het
werkt en wat het belang van video leren is, ook in relatie tot hoe ons brein leert.

CSS Breda / SDB Groep
Flexibele online training: Lessons learned voor de tweede golf
Trainers: Anouk van Kesteren & Claudia de Wild
Tijdstip:
1e ronde 14:15 uur – 15:15 uur
2e ronde 15:30 uur – 16:30 uur
Maximum aantal deelnemers: 15 deelnemers
Door de eerste coronagolf heeft online trainen een enorme vlucht genomen. Razendsnel
werden fysieke bijeenkomsten en trainingen (tijdelijk) omgezet naar digitale varianten
en werden nieuwe werkvormen ontwikkeld. Met alle ervaringen en onze expertise in
online leren heeft CSS Breda het concept Flexibele Online Training ontwikkeld.
In de afgelopen maanden is veel ervaring opgedaan met Flexibele Online Training en we
delen de ‘Lessons Learned’ graag tijdens deze workshop. Zo vraagt online opleiden
bijvoorbeeld veel variëteit in werkvormen en technologie en willen deelnemers eigen
ervaringen inbrengen en daarover met elkaar in dialoog gaan (leerinteractie). Ontdek in
deze workshop hoe dit concept zich onderscheid van andere manieren van online
opleiden en hoe je hiermee kunt werkplekleren zonder je vertrouwde werkplek.





Ontdek je het concept Flexibele OnLine Training (FOLT4) als toepassing van
werkplekleren
Maak je kennis met de uitgangspunten, organisatie, leerproces en didactiek
Ga je in dialoog over ervaringen (Lessons Learned) op gebied van Online
Training
Leer je hoe je online trainen leuker, flexibeler en leerzamer maakt voor
deelnemers

Na afloop heb je een aantal concrete handvaten voor het geven van een Online Training

Brain Bakery
No More Boring (Online) Training
Trainers: Jan-Peter Hoogstrate & Jeanne Bakker
Tijdstip: 1e ronde 14:15 uur – 15:15 uur
Maximum aantal deelnemers: Geen maximum
In navolging van het succes van de Develhub Summer University geven Jeanne Bakker
en Jan-Peter Hoogstrate je 10 tips over (online) trainingen. We behandelen zowel het
ontwerp, de organisatie als (natuurlijk!) het No More Boring gedeelte. Hoe hou je een
(online) training leuk en energiek? De hoofdfocus zal liggen op online trainingen, maar
er komen zeker ook tips voorbij die ook gelden voor face 2 face trainingen. We geven
ook tips voor het opzetten van je eigen studio, voor het nog professioneler uitvoeren
van je online trainingen. Een uur vol energie, werkvormen, voorbeelden en 10 hele
praktische tips die je in je trainingen kunt toepassen.

Hans de Graaf
Brain, Body, Business
Trainers: Hans de Graaf
Tijdstip:
1e ronde 14:15 uur – 15:15 uur
2e ronde 15:30 uur – 16:30 uur
Maximum aantal deelnemers: Geen maximum
Je kunt geen krant of tijdschrift meer openslaan of het gaat over 'verslechterende
mentale gezondheid’ en de ‘extra coronakilo’s’. Beide zijn fnuikend voor de vitaliteit van
jou, jouw medewerkers en je organisatie. #EnnU? In deze confronterende sessie leer je
de relatie tussen je brein, je lichaam en je bedrijf/baan (weer) in het juiste perspectief
te zetten. Je krijgt inzicht hoe 'gezondheid' werkt in je brein en waarom vitaliteit start in
je brein.
Hans de Graaf is na meer dan 20 jaar nog steeds dagelijks geobsedeerd door en
verwonderd over de werking van het menselijke brein. Hij ontwikkelde 'Brainfulness',
een eenvoudig model om je brein beter te begrijpen en volop gebruik te maken van de
fantastische mogelijkheden die je brein je biedt.
Hij is auteur van 'Breinlijnen', een manier om met breinprincipes en breintrucs een
gezond gewicht te krijgen en te houden.
Hans studeerde Analytische Chemie aan de Universiteit Utrecht. Na een korte carrière in
de farmaceutische industrie startte hij sinds 1995 diverse ondernemingen in de ICT,
online leren en interactieve video.

Meer over Hans kun je vinden op LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/drshansdegraaf/

Horizon T&O
De ervaren professional als sleutelspeler in verandering
Trainers: Hugo Hoetink & Marlies Timmerman
Tijdstip:
1e ronde 14:15 uur – 15:15 uur
2e ronde 15:30 uur – 16:30 uur
Maximum aantal deelnemers: Geen maximum
Elke (corporate)organisatie kent een ruggengraat van ervaren professionals. Loyale
medewerkers die meegebouwd hebben aan het bedrijf. Zij kennen de processen door en
door, zij vormen het geheugen van de organisatie en hebben een groot intern netwerk.
Als het gaat over wendbaarheid en innovatie is deze groep doorgaans niet in beeld. En
dat is zonde! Wij zijn overtuigd van het belang van deze doelgroep en hebben inmiddels
ruime ervaring en bewijs dat investeren in deze doelgroep loont!
In deze workshop krijg je:
Onze visie op hoe ervaren professionals sleutelspelers in verandering kunnen zijn
Twee cases, waarbij je ziet hoe investeren in deze doelgroep concreet resultaat
oplevert
Discussie en uitwisseling aan de hand van stellingen
- Een voorbeeld van een programma hoe je deze doelgroep in ontwikkeling krijgt

Expert Trainers
Online verleiding
Trainer: Laura van den Ouden
Tijdstip: 2e ronde 15:30 uur – 16:30 uur
Maximum aantal deelnemers: Geen maximum
Hoe kun je ervoor zorgen dat je online net zulk leuk en warm contact hebt met
opdrachtgevers, cursisten en collega's in vergelijking elkaar fysiek zien? Dat is best een
opgave, want online samenwerken is letterlijk op afstand en anoniemer. We kunnen veel
leren van de filmindustrie: technieken die Hollywood hanteert om ons via een
beeldscherm te ontroeren of te laten glimlachen! Wie is er niet gevallen voor een
Disney-figuur op bewegend beeld? In deze workshop leer je online de kijker verleiden:
warm inchecken en kennismaken, opdrachtgevers overtuigen, fun en beleving creëren
online. Je leert de 3 principes die liggen onder online verleiden!

Kracht coaching en training & Well-bee coaching en training
Mindfull werken, leren en ontwikkelen
Trainers: Grieta Kracht & Masja Bijman
Tijdstip:
1e ronde 14:15 uur – 15:15 uur
2e ronde 15:30 uur – 16:30 uur
Maximum aantal deelnemers: 14 deelnemers
En nu? Ga je mee in de waan van de dag? Of sta je af en toe even met bewuste
aandacht stil in het hier en nu (zonder oordeel) en ben je echt aanwezig? Wat is jouw
automatische reactie als je het (te) druk hebt en ben je je daar bewust van? Hoe kun je
korte praktische momenten van mindfulness toepassen tijdens je werk (of studie) en
wat kan dat betekenen voor jouw eigen welzijn en effectiviteit?
Ervaar wat Mindfulness voor jou kan betekenen in deze Coronatijd waarin we ook veel
online aan het werk zijn.

Mijnskillpaspoort
Strategische & kritieke skills in je werk: Fit for your future?
Trainers: Maries Dinaux
Tijdstip:
1e ronde 14:15 uur – 15:15 uur
2e ronde 15:30 uur – 16:30 uur
Maximum aantal deelnemers: 16 deelnemers
In de workshop gaan we aan de gang met de belangrijkste skills die jij in je werk/rol
nodig hebt.
We bepalen samen de routekaart om deze skill gap te analyseren en te dichten.
Na deze workshop is het belang van kritieke skills helder en kun je aan de slag met
praktische handvatten om voor jezelf en je organisatie.

HAN University of Applied Sciences
Q&A-sessie: een interactief vragenuur over inkopen van L&D
Trainers: Petra Jagtman & Marlo Kengen
Tijdstip: 1e ronde 14:15 uur – 15:15 uur
Maximum aantal deelnemers: 20-25 deelnemers

Management Drives
#Ennu? RE: Nu WAT!
Het andere perspectief middels de Management Drives Methodiek
Trainers: Marieke Teela
Tijdstip: 2e ronde 15:30 uur – 16:30 uur
Maximum aantal deelnemers: Geen maximum
Wat gebeurt er met ons ‘zijn’ en met ons functioneren wanneer we overvallen worden
door een virus welke een enorme impact op onze samenleving heeft? Experts doen
voorspellingen, welke door andere -zelfbenoemde- experts van een tegengeluid worden
voorzien. Gedachtes, gevoelens en zelfs gecheckte feiten kennen een eigen interpretatie
van de werkelijkheid en hoe eenieder daar betekenis aan geeft. In deze workshop dagen
we je uit om zaken vanuit een ander perspectief te bekijken, middels de zes drijfveren
van Management Drives. We zoomen in op onderwerpen als werken vanuit huis,
overleggen middels videobellen en leidinggeven op afstand. We geven concrete
handvatten om het beste uit jezelf te halen en anderen daartoe te stimuleren. Het beste
passend bij dé werkelijkheid van nu. Nu WAT!

Flamingo Training & Coaching
Webinar
Trainers: Alies Tax-Alberts & Carl Hoogvliet
Tijdstip: 1e ronde 14:15 uur – 15:15 uur
Maximum aantal deelnemers: 30 deelnemers
Wist je dat een video 12x meer wordt gedeeld dan alleen tekst met een afbeelding?
Korte video’s zijn op dit moment de snelste manier om je netwerk, collega’s of je hele
bedrijf aan te spreken. Alies & Carl doen sinds maart niet anders. Voor klanten maken
zij korte video’s over allerlei onderwerpen zoals feedback en coachen, maar ook tips
voor thuiswerken en de energie hoog houden tijdens virtuele sessies.
In deze workshop vertellen zij hoe zij dat doen. Je leert onder andere hoe je dynamiek
in je video creëert, hoe je als jezelf overkomt, hoe je impact maakt en hoe je makkelijk
monteert en ondertitelt. Na deze workshop slaan je collega’s steil achterover van jouw
video skills!

Werkgroep toekomstbestendige L&D professionals
Visie L&D professional
Van #ENNU naar #ENSTRAKS
Trainers: Jeannot van Mierlo, Lois Baas, Sjia
Cornelissen, Wim van Wieren.
Tijdstip: 1e ronde 14:15 uur – 16:30 uur
Deze workshop heeft een duur van twee uur met pauzes.
Maximum aantal deelnemers: 20 deelnemers
Develhub richt op het verbinden en professionaliseren van iedereen die zich structureel
bezighoudt met leren en ontwikkelen van individuen, teams en organisaties. De diverse
activiteiten en hubs van Develhub, bieden hiervoor volop kansen en mogelijkheden.
Maar wat verstaan we eigenlijk onder professionaliseren en professioneel werk? We
adviseren en activeren anderen in leren en ontwikkelen. Maar hoe doen we dat voor
onszelf? En tegen welke normen of kaders? In hoeverre zijn wij zelf toekomst-proof?
In de workshop van 2 uur nemen we je kort mee in onze bevindingen tot dusver
(onderzoeken – literatuur – ronde tafelgesprek met Rob Poel & Manon Ruijters over het
vak) om daarna met elkaar een actieve prikkelende dialoog te voeren over ons
vak(manschap) en de veranderende wereld: Hoe zie jij je rol? Zie jij jezelf vooral als een
ontwerper, aanbieder en begeleider van interventies of meer als een businesspartner in
het optimaliseren van de dienstverlening van een organisatie? Kan het één zonder het
ander? En welke expertise moet je als leer- en ontwikkelprofessional minimaal in huis te
hebben?
Mooi om met elkaar in gesprek te gaan en wijsheid over onze beelden van het
toekomstbestendige vak(manschap) te delen.

Zelfreflectietool
Model Based Information Systems
Trainer: Harry Oude Wolbers
Tijdstip:
1e ronde 14:15 uur – 15:15 uur
Maximum aantal deelnemers: Geen maximum
Zelfreflectie in vergelijking met het ATD model. Hoe doen ze dat nou? De meer
theoretische achtergrond van de modellen die het fundament voor de zelfreflectie
vormen. We geven je meer inzicht in achtergronden en werkwijze.

Zelfreflectietool
Reflectie ATOS
Trainer: Gerard Meijer, ATOS Competence Team Leader & Johan Burgemeester
Tijdstip:
2e ronde 15:30 uur – 16:30 uur
Maximum aantal deelnemers: Geen maximum
Hoe krijg je de beste match? Atos voert een actief loopbaanbeleid en is voortdurend op
zoek naar middelen om de match tussen klant en medewerker te verbeteren. Ze voeren
deze loopbaan coaching onder andere met behulp van de instrumenten van
Humanversity, met name de LinkedIn analyse gaf inzicht. We nemen je mee in het
proces.

Zelfreflectietool
Processen
Trainer: Vincent Damen & Jacco Albers
Tijdstip:
2e ronde 15:30 uur – 16:30 uur
Maximum aantal deelnemers: Geen maximum
Van proces naar persoon. De Processpecialisten heeft voor de VNHG in het kader van de
omgevingswet de processen gedefinieerd, maar wat betekent dat voor de medewerkers
en hun opleidingsbehoefte en noodzaak. Hoe zorg je dat nieuwe processen ook voor de
medewerkers werken.

aNewSpring
Trainers: Jos Berden
Informatie over deze inspirerende workshop volgt zo snel mogelijk.

