33 Minuten vol Inspiratie
"Het was een genoegen om, één keer per week, deze korte inspiratiefragmenten bij te
wonen. Het duurde slechts een half uurtje waardoor het toch mogelijk was een plekje in mijn
drukke schema te vinden. Ik vond de sessies erg verfrissend en interactief. Ze hielpen me
bovendien om mijn dagelijkse bezigheden op een andere manier te bekijken".
- Deelnemer BDO sessie

Wilt u dat uw collega's beschikbaar en flexibel blijven
tijdens deze crisis? Kunnen uw medewerkers een korte
motiverende boost gebruiken? Wilt u hen toegang bieden
tot enkele eenvoudige en pragmatische tools?
Internationale spreker Cyriel Kortleven zal de komende 5 weken de 'Change
Mindset' van uw medewerkers een boost geven. Zijn inspirerende sessies van
33 minuten zijn een unieke combinatie van 3 dingen:
1. Inspirerende inhoud door een top, internationale spreker
2. Kleine groepsdiscussies
3. Plenair delen van de beste inzichten.

Hoe werkt dit?
We kiezen een bepaald tijdstip op een willekeurige doordeweekse dag, en
in de komende 5 weken houden we deze online inspiratiesessie telkens op
dezelfde dag en hetzelfde uur.
We raden een maximum van 50 deelnemers aan,
zodat iedereen een kans heeft om te praten.
Met behulp van Zoom, we sturen een link +
wachtwoord om in te loggen. Deelnemers zullen
toegang krijgen tot dia's + extra inspirerende
materialen (artikelen, links, etc.), voor degenen
die iets dieper willen graven.

Menu

1. Connect & Network
Dit is een netwerksessie waar collega's de kans
krijgen om in een kleine breakout room een
gesprek te voeren over de gang van zaken.
Contact maken met je collega's op een informele
en leuke manier.

7. Crossing Borders
Wat kan uw organisatie leren van andere
industrieën & andere onconventionele bronnen?
Leer enkele eenvoudige manieren om inspiratie
te vinden buiten uw organisatie & hoe deze toe
te passen op uw eigen uitdagingen.

2. Ladders & Bananen
Hoe bekijkt u de inefficiënte patronen, procedures
en systemen in uw leven/organisatie? En, hoe
komen we ervan af?

8. Keuzes maken
Elk dag worden we geconfronteerd met
duizenden beslissingen. Hoe kun je betere
beslissingen nemen?

3. Dood de Idee-Killers
Worden veel ideeën afgeschoten met
uitdrukkingen als 'Ja maar...', 'Geen geld' of 'We
hebben het al geprobeerd'? Ontdek een
eenvoudig hulpmiddel om ervoor te zorgen dat
mensen hun oordeel uitstellen - zelfs als er
weerstand is tegen verandering.

9. Een idee verkopen
Aan de hand van het boek 'Made to Stick' zullen
we enkele methoden onderzoeken om ervoor te
zorgen dat uw boodschap opvalt en herinnerd
wordt.

4. Van perspectief veranderen
Verken de wereld vanuit verschillende
invalshoeken. Je kunt problemen omzetten in
kansen als je de situatie vanuit een ander
perspectief durft te benaderen.

10. Zes creatieve vaardigheden
Ontdek 6 vaardigheden die je creativiteit kunnen
stimuleren. Stel je oordeel uit. Verken de wereld.
Gebruik je verbeelding. Maak associaties. Stop
niet na je eerste idee. Doe het nu.

5. Experimenten & Rakelingen
Geef de ondernemingszin van uw mensen een
boost door kleine experimenten toe te staan.
Ontdek ook wat een “Rakeling” is en hoe het kan
helpen om de risicoaversie te verminderen.

11. De kunst van vragen
Het identificeren van de juiste vraag is
waarschijnlijk het meest cruciale element bij het
zoeken naar oplossingen. We zullen enkele
methoden onderzoeken om het juiste
extractieniveau te vinden & uw vraag te
verfijnen.

6. Less is Beautiful
Drie eenvoudige principes die aangeven hoe
'minder' kan leiden tot 'meer' succes. Begin met
stoppen. Vereenvoudigen. Loslaten.

12. No More Boring Webinars
Leer 7 eenvoudige, low-tech methoden om meer
interactie, betrokkenheid en plezier te creëren
tijdens uw live online sessies en vergaderingen.

"Cyriel's 33 Minuten Inspiratiesessies waren kort, to the point, nuttig, interactief en
omvatten veel praktijkvoorbeelden."
Diana Urbina - HR Business Partner @ Oryx Energies

