Programma Digital Organization
Het programma* van de Talent Circle Digital Organization bestaat uit 7 verschillende kennissessies.
Alle sessies vinden plaats van 16.00 tot 20.00 uur
Datum

Locatie

Omschrijving

April 2018

Online + telefonisch

Vooraf, in aanloop naar de start van de sessies, vindt
een intake plaats. Deze bestaat deels uit telefonische
en deels uit online vragen.

4 april 2018

BOVAG, Bunnik

Je maakt kennis met de groep en krijgt een overview
van het programma. Daarna kijken we naar je
ambities. Waar sta je en waar wil je naartoe met je
organisatie? Waar moet je aan werken om digitaal
volwassen te zijn? Waar liggen kansen en valkuilen?

18 april 2018

BOVAG, Bunnik

Digitale volwassenheid betekent ook dat je je kunt
aanpassen aan toekomstige ontwikkelingen. Welke
trends en onzekerheden bepalen het toekomstige
speelveld? Hoe kun je die herkennen? En hoe bereid je
de organisatie hier tijdig (!) op voor? (NB o.b.v.
Trendvizier 2018)

25 april 2018

Bol.com, Utrecht

Bedrijfsbezoek op locatie bij Bol.com. Welke eisen
stellen zij aan de mensen, zowel in de top als in de
operatie? Hoe selecteren zij de beste mensen en hoe
blijven medewerkers up-to-date? En hoe werken mens
en systeem optimaal samen?

16 mei 2018

BOVAG, Bunnik

Je hebt nu een beeld waar je naartoe wilt, maar… hoe
krijg je de organisatie echt in beweging? En hoe zorg
je dat veranderingen ook echt beklijven? Leer de
basics van verandermanagement!

30 mei 2018

Bedrijfsbezoek, locatie
volgt

We gaan kijken bij een bedrijf dat zich de afgelopen
tijd getransformeerd heeft. Hoe hebben ze dat gedaan?
Wat ging er goed? En wat ging er niet zo goed?

13 juni 2018

BOVAG, Bunnik

De bouwstenen van digitale volwassenheid zijn
behandeld. Op voordracht van de deelnemers zoomen
we nader in op specifieke onderwerpen.

27 juni 2018

BOVAG, Bunnik

Hoe ga je je inspiratie omzetten tot plannen? En hoe
ga je zorgen dat je plannen omgezet worden in acties?
Presenteer en leer van elkaar.

Vergroot je kennis, je netwerk en omzet. Mis het niet! Meld je aan via www.e-academy.nl
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