


Doel

1. Inspireren en begeleiden 
2. bij het ontwikkelen van eigen ideeën
3. Om je ambities waar te maken



4 etappes

0. Aftrap 

1. Anders Denken - Losbreken uit de kaders

2. Anders waarnemen - Bekijk het 's van de andere kant

3. Anders zien - Kansen creëren

4. Anders handelen - Kansen pakken



Etappe 0: Aftrap

De basis

• Toelichting curriculum

•Waar wil je naartoe?

• Kennismaking door elevatorpitch 

Eindtermen

• Je leert je medecursisten kennen

• Je kunt duidelijk formuleren wat je wensbeeld 
is (en let op: misschien gaat dat wensbeeld 
gedurende de academie wel veranderen)

• Je weet jezelf in korte tijd voor te stellen en 
een goede indruk achter te laten



Etappe 1: programma vandaag

De basis

•Mensen en koeien: het blijven kuddedieren 

• Hoe werkt denken en vernieuwen?

• Hoe vastgeroest zijn we? Waar zit jouw blinde vlek?

• Gesprekstechnieken

Eindtermen

• Je begrijpt hoe mensen denken

• Je begrijpt iets meer van psychologie en hoe mensen beslissingen nemen

• Je ziet in hoe belangrijk gesprekstechnieken zijn als ondernemer

• Je beseft je dat iedere stap er één is



De kipster academy

leren van Kipster leren van en met elkaar



De elevatorpitch

• Wie ben je? 

• Waar wil je naartoe? 

• Wat kom je hier halen & brengen?

• 2 minuten



Reflectie achteraf

Schrijf voor jezelf op:

Wat blijft hangen?



Innovatie is een eitje



https://www.youtube.com/watch?v=4Qa6QXBxxWw




Intensief





0. Biologisch
1. Vrije uitloop
2. Scharrel







Fijnstof

















`Samen op zoek naar je eigen weg’



Waar wil je naartoe?



Fundamental attribution error



Creativiteit, wat is dat?



Scheppingskracht



Doen is de beste manier van denken



Het menselijk brein

een krachtige patroonmaker, 

een goed patroongebruiker,

Én een slechte patroondoorbreker



Hoe vast 
zitten wij 

in ons 
denken?











Lees hardop

•Tarweveld

•Maïsveld

•Graanveld

•Beneveld 



Kleur

•De kleur van sneeuw is…



FEATURE FILMS ARE THE RE-
SULT OF YEARS OF SCIENTI-
FIC STUDY COMBINED WITH
THE EXPERIENCE OF YEARS

FEATURE FILMS ARE THE RE-
SULT OF YEARS OF SCIENTI-
FIC STUDY COMBINED WITH
THE EXPERIENCE OF YEARS



Creativiteit is de kunst van het 
doorbreken van patronen, 
gewoontes en zekerheden.



“If I had asked people what they
wanted, they would have 
said faster horses.”
Henry Ford





Oefening

Change your words and it will change your world

Omschrijf jouw doel in ZES NIEUWE woorden



Oefening

Stal
Veehouderij
Efficiency



Oefening

Stal
Veehouderij
Efficiency

Boerderij
Boeren
Betaalbaarheid 







Oefening

Change your words and it will change your world

Omschrijf jouw doel in ZES NIEUWE woorden



Reflectie

Wat is jouw belangrijkste 
les?

• Wat doe je goed?

• Wat kan beter?

• Wat is nieuw voor je?



`Samen op zoek naar je eigen weg’



We vergeten wat we HOREN

We onthouden wat we ZIEN

We werken met wat we zelf ONTDEKKEN



Etappe 0 & 1: programma vandaag

1. Anders denken – losbreken uit de kaders

De basis

• Mensen en koeien: het blijven kuddedieren 

• Hoe werkt denken en vernieuwen?

• Hoe vastgeroest zijn we? Waar zit jouw blinde vlek?

• Gesprekstechnieken

Eindtermen

• Je begrijpt hoe mensen denken

• Je begrijpt iets meer van psychologie en hoe mensen beslissingen 
nemen

• Je ziet in hoe belangrijk gesprekstechnieken zijn als ondernemer

• Je beseft je dat iedere stap er één is

0. De aftrap 

De basis

• Toelichting curriculum

• Waar wil je naartoe?

• Kennismaking door elevatorpitch 

Eindtermen

• Je leert je medecursisten kennen

• Je kunt duidelijk formuleren wat je wensbeeld is (en let op: misschien 
gaat dat wensbeeld gedurende de academie wel veranderen)

• Je weet jezelf in korte tijd voor te stellen en een goede indruk achter 
te laten



‘Wat ga je 
morgen 
anders
doen?’



Etappe 2: Wat kun je verwachten?

De basis

• Incidenten, trends en patronen: hoe de wereld verandert

• Trends en ontwikkelingen in markten en technologie

• Succesvolle voorbeelden uit binnen- en buitenland ontrafeld

• De macht van NGO's en hun achterban: hun geheim ontrafeld

• Stereotypen en vooroordelen: grachtengordel en boeren

Eindtermen

• Je ontwikkelt een gevoel bij hoe de toekomst zich aan jou gaat ontvouwen

• Je hebt meer zicht op jouw positie in het maatschappelijke krachtenveld en kunt hierop onbevangen reflecteren

• Je snapt beter wat 'de andere kant' denkt, vindt en voelt

• Je leert bedreigingen om te zetten in kansen

• Je kunt benoemen wat nieuwe mogelijkheden voor jouw eigen toekomst zijn en blijft niet hangen in wat onmogelijk is

• Je kijkt door een onbevangen bril naar je eigen bedrijf en benoemt wat je wilt of kunt veranderen 



Tot 7 november!
Om 11.00 @Kipster


