


Wil jij:
•  je kennis uitbreiden en verspreiden?
•  je netwerk vergroten?
•  je persoonlijk ontwikkelen?

Doe ook mee!

Jij &
?



CrossOver brengt jou samen met young 
en experienced professionals van andere 
organisaties om met elkaar en van elkaar 
te leren.

Wat is
?

Deelnemer Marjolein: “CrossOver was 
voor mij een leerzaam project. Ik heb 
mijzelf zowel inhoudelijk kunnen 
ontwikkelen, als meer op de 
relationele- en procesmatige kant.” 



•  Tekort aan technisch personeel

•  Geluk/Wellbeing in het werk

•  Geofencing (Slim informatie over de 
ondergrond delen)

•  Innovatieve manieren van leren (o.a. 
gamification)

•  Nutsbedrijf van de toekomst

Thema’s van deze

Kennis delen 
en ontwikkelen

* Je kan je voorkeur voor 1 of meerdere 
thema’s opgeven bij je aanmeldingVerbeterpotentieel analyseren

•  Wat doen jullie organisaties nu op dit 
thema?

•  Wat kunnen we van elkaar leren en 
wat kunnen we verbeteren?

Verbeterpotentieel ontwikkelen
•  Hoe kunnen we elkaars ideeën ook 

echt benutten?
•  Kunnen we samen nog nieuwe 

ideeën bedenken? (design thinking)

De
aanpak



Netwerk 
Tijdens CrossOver zit je in een team met 3-5 
professionals van andere organisaties. Je legt 
meer dan 200 nieuwe verbindingen



Persoonlijke ontwikkeling
Workshop 1 Presentatietechnieken: hoe word jij een ster 

         in presenteren?

Workshop 2 Lean-startup: het toepassen van de nieuwste 
startuptechnieken (en dus snel met een 

         idee aan de slag)

Workshop 3 Invloedvaardigheden en strategisch succes 
claimen: hoe maak ik mijzelf zichtbaar?

* Je kan bij de aanmelding kiezen of en welke workshops je wilt doen



Inspiratie &
inhoud in 5 dagen
Start bij Brabant Water (Veghel)
Vrijdag 6 oktober van 10.00 tot 17.00

Analyse bij CrossOver (Amsterdam)
Vrijdag 10 november van 13.00 tot 17.00
(Optie: workshop in de ochtend)

Expertbijeenkomst bij Enexis (Den Bosch)
Donderdag 7 december van 10.00 tot 17.00

Design thinking bij CrossOver (Amsterdam)
Dinsdag 18 januari van 13.00 tot 17.00
(Optie: workshop in de ochtend)

Slotbijeenkomst bij WENB (Arnhem)
Dinsdag 13 februari van 10.00 tot 17.00



Coaching op leerdoelen

Inspirerende workshops

Kijkje in de keuken bij Hosting 
Partners

Toegewijde begeleiding

Toegang tot groot netwerk

Eigen budget voor pilots & 
prototypes

Deelnemers over

“Ik vind het een goed initiatief en leerzaam voor 
de deelnemers en bedrijven. CrossOver is een 
absolute must voor onze branche.”

“"CrossOver heeft mijn verwachtingen op alle 
fronten overtroffen. Naast een nieuw en 
waardevol netwerk heb ik kennis en ervaring op 
mogen doen buiten mijn eigen werkgebied. We 
hebben er een nieuwe expertise bij!”

Inbegrepen bij

Waarom ?

94% van de 
deelnemers beveelt 
CrossOver aan bij zijn 
of haar collega’s.

88% van alle 
deelnemers geeft 
aan dat deelname 
aan CrossOver het 
eigen werkproces 
verbetert.



Start Compleet Max

1 workshopZonder workshops 3 workshops

Drie pakketten:



Wie 
zoeken we?

We zoeken mensen met HBO/WO-denkniveau. De 
tijdbesteding is 5 dagen + een aantal to do’s ter 
voorbereiding. Maar het belangrijkste is dat je gemotiveerd 
bent om mee te doen aan dit project! 

Wil je meedoen? Bespreek het met de contactpersoon bij 
je organisatie en geef je thema- en workshopvoorkeuren op 
op vóór 12 juli. Geef je hier op: http://bit.ly/2qXYqQQ

Vragen over het project? Bel Josje Damsma op 06 
55905957 of mail josje@projectcrossover.nl. Kijk op 
www.projectcrossover.nl  
  


