
Workshopgever Titel Inhoud workshop
HiHaHo Interactieve video voor werkplekleren? #Hoe dan? #Zo dus! Video zorgt ook in de HR-wereld de komende jaren voor grote veranderingen, waar het gaat om opleiding en ontwikkeling van 

personeel. Immers, deze twee factoren zijn voor veel professionals van nu belangrijker dan salaris. Waar tot nu toe klassikale sessies 
met e-learning werden gefuseerd tot blended learning, verschuiven steeds meer organisaties leeractiviteiten naar de werkplek zelf. Het 
70-20-10 model van Jennings (70% leer je door je werk, 20% via collega’s en 10% formeel in de klas of op cursus) is in veel L&D 
organisaties al gemeengoed. Leren wordt daarbij benaderd als bedrijfskritisch proces, ingericht vanuit de principes van de 5 meest 
kritische leermomenten. Interactieve online video voegt daar een nieuwe dimensie aan toe: doen we een e-learning module van 30 
minuten of bieden we 10 korte online interactieve video’s van 3 minuten 'on demand'? En wat levert dat dan op? Jeroen Krouwels 
neemt u mee in de wereld van leren met technologie aan de hand van een heldere en inspirerende visie op leren en aansprekende 
praktijkvoorbeelden. Met de nieuwe kennis en inzichten die u opdoet bent u in staat uw beleid verder vorm te geven en nieuwe 
effectieve leeroplossingen in de werkomgeving te realiseren.  

CSS Breda Werkplekleren toepassen in een HR-ontwikkelcyclus #hoedan? De verrijking van ‘het goede gesprek’
In deze interactieve sessie laten we je ervaren hoe je werkplekleren praktisch kunt toepassen in de vorm van een HR-ontwikkelcyclus.

De HR-ontwikkelcyclus is een inspirerende vorm van talentontwikkeling die een bijdrage levert aan het boeien, binden en behouden van 
medewerkers. Met volop inzet van leertechnologie vormen 5 of 7 stappen in een cyclus een aansprekend proces.

De werkpraktijk staat centraal en een medewerker krijgt meer inzicht in zijn kracht- en ontwikkelpunten, leert collega’s beter kennen en 
is beter in staat om ‘Het goede gesprek’ te voeren. 

Bekijk onze videoboodschap: https://youtu.be/jGhWKtYyx10 

A New Spring Proefballon reporters' Bij praktisch innoveren hoort het oplaten van proefballonnetjes. Tijdens de workshop-ronde worden in diverse sessies ongetwijfeld 
allerlei proefballonnetjes opgelaten die bestaan uit bruikbare tips, aanpakken, methodieken, inspiratie en ideeën. Het zou jammer zijn 
als die alleen binnen de betreffende groep blijven of zelfs 'zomaar' verdwijnen. Gelukkig zijn daar de 'proefballon reporters'. Als team 
gaan wij zoveel mogelijk van die mooie proefballonnen verzamelen, vastleggen en delen zodat deze voor alle deelnemers beschikbaar 
zijn. Wat is er mooier dan een bijdrage te leveren aan dit congres als 'meta-praktisch-innovatie-proefballon-jager'! Schrijf je snel in, want 
er zijn maximaal 10 plekken beschikbaar.

UP Learning Magische Learning Experiences #hoedan In hoog tempo vliegen de technologische ontwikkelingen op jou als Learning Professional af. Aan middelen geen gebrek om van leren en 
ontwikkelen een ‘magische experience’ te maken. Maar hoe zorg je dat technologie bij je leer- en ontwikkeldoelen aan blijft sluiten? 
Tijdens het Develhub Jaarcongres dompelen we je onder in de meerwaarde van Interactieve Video, Gamification, Augmented Reality en 
VR voor een optimale engagement en performance verbetering. Ervaar zelf de voorbeelden uit de praktijk: van ‘immersive Onboarding 
campagnes’ tot het trainen van vaardigheden, klantgericht handelen en slim voorraadbeheer.

ScanCoaching Welk sprookje vertel je jezelf…
of laat je jezelf vertellen?

Lang nadenken gaat je het antwoord niet geven. Onze hersenen zijn immers meester in het verhullen en vervormen van de waarheid. 
Met onze revolutionaire techniek vragen we het je hele lijf. Door het lezen van de trillingen uit honderdduizend miljard lichaamscellen, 
leggen wij hun geheugen bloot. Hiermee gaan verder dan jouw verhaal en jouw cognitie. Het brengt je bij de (onbewuste) bron van je 
frustraties en blokkades.
Waardoor je de kans krijgt om uit dat beperkende verhaal te stappen en je je volle potentieel kunt gaan leven.

KIT Welke ingrediënten heb jij nodig om succesvol praktisch te innoveren? Welke ingrediënten heb jij nodig om succesvol praktisch te innoveren binnen jouw organisatie, voor (en met) je (L&D) collega’s? Welke 
hordes kom je tegen? Waar heb je rekening mee te houden?

Aan de hand van jullie ervaringen, beelden uit de magische sprookjes wereld, mijn werkervaring bij KPMG, CenterParcs, de Baak, Walt 
Disney World & Disneyland Resort Paris en mijn huidige ervaring als Managing Director bij KIT Intercultural Professionals gaan we op 
een ontdekkingsreis die heet “praktisch innoveren: hoedan?”. Uiteraard belichten we dit onderwerp mede vanuit het interculturele en 
diversiteitsperspectief. Stap je mee op het vliegende tapijt? Dan strijk in je organisatie neer met een succesvol recept om praktisch te 
innoveren!!!

Liberros / Roscoaching  ‘Paardenkracht als innovator’ 
Creativiteit is de motor!

Herinner jij je ook nog de magische wereld van je kindertijd, waarin alles mogelijk was? Ben jij ook een deel van die magische manier 
van denken bij het opgroeien kwijtgeraakt? Voor innovatie binnen organisaties is creativiteit een absolute voorwaarde.
De inzet van paardenkracht tijdens teamsessies wakkert de creativiteit bij medewerkers weer aan. Voor ons geldt: ‘Praktisch innoveren, 
met paardenkracht als motor’.

Wat vertellen de paarden ons over creativiteit? Paarden zijn van nature super nieuwsgierig. Die nieuwsgierigheid zorgt voor veel 
creativiteit, waarmee ze nieuwe voedselbronnen en veilige leefgebieden ontdekken. Ze balanceren steeds tussen zekerheid door te 
vluchten èn zichzelf te ontwikkelen door hun nieuwsgierigheid. Net als op de werkvloer  Hoe zit het met jouw creativiteit? Ontdek het 
in onze workshop ‘Paardenkracht als innovator’! Je komt direct in beweging! We gaan naar een andere locatie. Trek stevige schoenen 
aan en zorg voor warme en waterdichte kleding.

BrandNewGame Spelenderwijs ontwikkelen Door het spelen van Talent Hold’em, het analyseren van Donkey Kong, Pac Man en games naar keuze uit het publiek ontrafelen we de 
mythische kracht van spelmechanieken die games zo verslavend maken.  

Gamification expert Bart Hufen laat je zien en ervaren wat de kracht is van game mechanieken. Hoe komt het dat binnen een maand 1,7 
miljoen Nederlanders Pokemon Go spelen, terwijl ze daarvoor nooit van plan waren met virtuele ballen virtuele wezens te vangen… Hoe 
kun je gamification inzetten om jouw organisatiedoelstellingen te realiseren? Leer van praktijkvoorbeelden van Vodafone, Nationale 
Nederlanden en Foot Locker! In de aanloop naar het congres kun je één van de games al online spelen via deze 
https://demo.brandnewgame.biz/powerplay/ Meer informatie vind je op brandnewgame.nl 

Laura van den Ouden Eigen regie pakken: zo werkt het wél! ‘Medewerkers moeten eigen regie pakken in hun baan’, het wordt steeds vaker gezegd. En het wordt ook makkelijk gezegd, maar is 1 
van de moeilijkste gedragsveranderingen om te realiseren! Leer in deze workshop van teams waarbij eigen regie wel gepakt is. Bij 
piloten, zeilcrews en arrestatieteams krijgt men eigen regie namelijk succesvol voor elkaar. Wat hebben deze teams gemeen? Wat zijn 
werkende principes in eigen regie pakken? In deze workshop ga je een aantal oefeningen doen vanuit de zeilwereld: zelfs zonder echt 
schip zul je ervaren dat deze oefeningen al meer in gang zetten dan je had verwacht!
Maak eigen regie echt werkend in organisaties, kom lessons learned ervaren en ophalen in deze frisse workshop!
Workshop aangeboden door: Expert Trainers, Laura van den Ouden

Open dialoog met peers #hoedan? Leercultuur, maar... #hoedan? Leercultuur.., maar hoe dan?
 
L&D Goeroe Nick van Dam zegt: In fast changing environments, it’s about a ‘learning for all’ culture.
Maar wat is zo’n cultuur dan precies? En hoe kun je als L&D professional zo’n cultuur bevorderen?
Ik ben heel benieuwd naar jouw vragen, ervaringen en inzichten over dit thema, en deel graag de mijne.
 
Hugo Hoetink
Senior Trainer/Consultant
Horizon Training&Ontwikkeling

Netwerk-plein/social learning Netwerk-plein/social learning Zoek je een goede gesprekspartner? Of heb je een thema dat je wilt bespreken dat zó specifiek is, dat het niet zomaar in een workshop 
past? Dick Krikke en Brenda Slagter (directeuren Develhub) staan klaar om je te verbinden met andere gesprekspartners en het gesprek 
te faciliteren.
Zo’n 7 jaar geleden was Loren Roosendaal verantwoordelijk voor de 3D trainingsgames die soldaten voorbereide op operaties in 
bijvoorbeeld Mali & Afghanistan, reddingswerkers voorbereide op een grote aardbeving en beveiligers hielp om risico’s beter in te 
schatten.

Tijdens de uitrol van deze en andere trainingen kwam hij er achter dat kennis een nog groter probleem was dan ervaring…

In deze workshop laat Loren zien hoe hij hier dankzij AI en gamification een oplossing voor vond en bouw je vervolgens je eigen gamified 
learning module over de Efteling die je mee naar huis krijgt!  

SkillsTown Video Feedback Pro Op een praktische manier de communicatieve skills van medewerkers verbeteren? In deze nieuwste leervorm worden realistische 
werksituaties gecreëerd waarop medewerkers moeten reageren met behulp van een video. Zo leren ze op een actieve en praktische 
manier omgaan met moeilijke vraagstukken. Bijvoorbeeld aanspreken op gedrag, feedback geven en omgaan met agressie. 
https://youtu.be/f6Xwxkp8f8Y

Knowingo In 3 stappen naar gamified mobiel leren
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