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PROGRAMMA
1300- 13.30 uur
Inloop met koffie/thee

13.30 uur
Opening van Live-Lab
Leven in een wereld waar kennis 24/7 beschikbaar is. 
Door Saskia TIggelaar
Van Social Learning Lab

14.00 tot 17.00 uur 
Je neemt deel aan drie van de vier onderstaande labsessies:

Labsessie 1 - Virtual Reality
VR-ontwikkeling/innovatie
Door Jos Harms
Van Provrex

Labsessie 2 - Second Brain
Inzet van je second brein. Persoonlijk kennismanagement.
Door Jean- Luc Laval

Labsessie 3 - Het spel
Inzet van spelvormen bij leren, (mobiele) escaperooms, boxen.
Door Veerle van Rooijen & Peter Maas
Van Mobile Stories

Labsessie 4 - De waarde expositie
Expositie met visuals van Jeff Kortenbosch.
Persoonlijke blik op ontwikkeling en eigen waarden. 
Begeleiding door Margriet van de Kamp.
Van Welkom Thuis.

17.00 - 17.30 uur
Borrel

17.30 - 20.00 uur (informeel)
Diner en Opening Social Learning Lab



Wat is van waarde in
jouw werk?
Labsessie De (waarde)
expositie.
Door Margriet van de Kamp
Van Welkom Thuis – Business
Retraites
Om gelukkig te zijn in je werk heb je te
leren je diepste drijfveren de ruimte te
geven. 
Gek genoeg nemen we zelden de tijd om
deze drijfveren te leren kennen. We zijn
ons bewust van wat belangrijk is voor
ons, maar vaak minder bewust van het
verhaal daarachter dat dolgraag
gehoord wil worden.

Hoe meer je weet wat jij nodig hebt om
ruimte te maken voor wat van waarde is
voor jou, hoe meer regie je kunt nemen. 

In deze labsessie ga je aan de hand van
de visuals van Jeff Kortenbosch (zie
instagram of zijn website) jouw verhaal
achter je waarde(n) onthullen. 
Laat je verrassen en neem een
inzicht mee naar huis dat je concreet hebt
vertaald naar een actie in je werk.

Hoe organiseer jij je
brein?
Labsessie Second brein.
Door Jean-Luc Laval
Van JeanLucLaval
Wat als je nooit meer iets zou vergeten?
Als je meteen wist waar je die ene notitie
had staan? En wat als je binnen een paar
minuten een presentatie kon
samenstellen of een nieuw idee kon
verzinnen? De laatste jaren is de “second
brain” movement behoorlijk snel
gegroeid. In mijn sessie neem ik je mee in
mijn kijk op deze methode en gaan we
meteen aan de slag met jouw second
brain!  

Hoe daag je uit om te
leren met spelvormen?
Labsessie Het spel
Door Veerle van Rooijen &
Peter Maas.
Van Mobile Stories.
Mobile Stories zet zich in voor creatieve,
educatieve en technische
conceptontwikkeling voor zowel
recreatieve als educatieve concepten.
Naast traditionele escaperooms hebben
we onze horizon verbreed met serious
games, educatie & gamification. Wij
geloven in belevend leren waarbij je
bewustwording creëert door ervaren.
Tijdens onze labsessie ga je deze vorm
van leren zelf ervaren. We hebben een
aantal escapepuzzels voor je klaar staan
waarbij je bijvoorbeeld even in de huid
van een ‘kwetsbare oudere’ stapt.
Daarnaast laten we graag zien hoe het
toevoegen van een klein beetje techniek
zorgt voor beleving, continuïteit en
gemak.

Krachtigere
leerervaring met VR?
Labsessie Virtual Reality.
Door Jos Harms
Van Provrex
Met de focus op visueel leren, trainen en
opleiden levert Provrex oplossingen om
de techniek, zorg en het onderwijs te
ondersteunen. 
Wat kan VR betekenen in het aanleren
van gedrag, vaardigheden in complexe
situaties?
Met voorbeelden en door het zelf te
ervaren verkennen we in deze labsessie
de mogelijkheden van VR.
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De Abbelaar
Barneveldstraat 24 Renswoude
Voldoende parkeergelegenheid.

Kom je met openbaar vervoer? 
Het is mogelijk je op te halen op
Station Veenendaal- den Klomp

WAT DOET SOCIAL LEARNING LAB?
Social Learning Lab is 6 jaar geleden gestart als blogsite met de intentie om kennis
te delen in de markt. Onafhankelijk, kritisch en toegankelijk.
Op deze manier help ik organisaties om de interventies en innovaties te kiezen die
bij hun visie op leren past.
Om zo (zorg)professionals binnen hun organisatie te laten groeien, ontwikkelen en
presteren.

Nu ik zelf ondernemer ben, blijf ik de behoefte voelen om onafhankelijk te
adviseren en om inzichtelijk te maken wat er beschikbaar is in de markt/ wat wel
werkt en wat ook (nog) niet.

In de LivingLab's zie (en proef je) van interventies op de markt. Je ziet
instrumenten en kunt de 'makers' kritisch bevragen. Ik hoop dat hieruit ideeën
ontstaan die je meeneemt naar je organisatie.

Ik inspireer en daag je uit kritisch te kijken naar wat je nodig hebt. Wat echt werkt
en past bij jouw organisatie.

Ik hoop je te ontmoeten op 7 oktober, 13.30 tot 17.30 uur. 

Voel je aansluitend welkom bij de opening van Social Learning Lab van 17.30 tot
20.00 uur (dit heeft een feestelijk & informeel karakter)

Saskia Tiggelaar

INSCHRIJVEN?
Sa ontwikkelen in zorgorganisaties.
Alshttps://forms.gle/R1Z11vEhwRy7gmPaA

LOCATIE LIVE LAB

https://forms.gle/R1Z11vEhwRy7gmPaA
https://forms.gle/R1Z11vEhwRy7gmPaA

