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Wil je gebruik maken van deze uitnodiging? 
Reply dan vóór 15 juli 2016 op deze mail naar Sharon van Rooij.

E: s.van.rooij@sbo.nl | T: 06 - 202 475 67 

Reageer snel, er is een beperkt aantal plaatsen en vol = vol.

www.nextlearning.nl

CARLO 
KLERK

PROF. DR. 
HANS BAKKER

Wanneer:  4 OKTOBER 2016

Waar:  BRIGHT ALLEY, HERCULESPLEIN 80, UTRECHT

Tijd:  START 14.30 UUR - AFSLUITING 20.30 UUR

Kosten:  GEEN
learning 
bootcamp
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In een prikkelende keynote biedt Prof. dr. Hans Bakker ons een frisse 
blik op de (mogelijke) rol van HR bij digitale transformaties. Dit doet 
hij vanuit het perspectief van Organizational Development en 
Transformation Management, zijn expertise als hoogleraar Collaborative 
Strategies aan Nyenrode Business Universiteit. Zijn sterke visie is daarnaast 
gebaseerd op jarenlange praktijkervaring als internationaal business- en 
strategieadviseur met bedrijven en organisaties in transitie.

Carlo Klerk neemt je mee in de Hacker Mindset. Hij werkt als hacker in 
dienst van Achmea waar hij meewerkt aan de (digitale) beweging van het 
bedrijf. Carlo deelt zijn visie graag op prikkelende wijze, van werkvloer 
tot boardroom. Tijdens de Learning Bootcamp zet hij de kern van Digital 
Transformation scherp neer met behulp van praktijkvoorbeelden: 
hoe krijg je mensen in beweging en hoe ben je goed stout?

Digital Transformation
Continue innovatie, andere business modellen, nieuwe systemen, robotica, flexibilisering, data en slimme 
feedbackloops... De ontwrichting door digitale technologie dringt onmiskenbaar door tot in de haarvaten 
van ieder bedrijf. Voor HR betekent dit niet alleen verschuivende eisen aan medewerkers en nieuwe typen 
leerinterventies, maar ook verschuivende rollen in de organisatie zelf. Onderzoek op boardniveau onthult 
dat ze de afdeling HR vaak zien als grootste bottleneck bij Digital Transformation. Tijdens deze Learning 
Bootcamp ga je samen met 50 andere L&D en HRD beslissers in gesprek over dit onderwerp.

Wij trakteren je, kosteloos, op 2 inspirerende sprekers, interactieve ronde tafel gesprekken en een heerlijk 
3-gangen diner! De Learning Bootcamp is een unieke bijeenkomst, ontwikkeld in het verlengde van Next 
Learning en gehost door onze partner Bright Alley. Hier heb je de gelegenheid om, geheel in stijl van Digital, 
met prachtig uitzicht over Utrecht te sparren met peers. Ook is er de gelegenheid jouw eigen vraagstukken 
en uitdagingen ter tafel te brengen. Eén ding is zeker: je keert geïnspireerd weer terug naar de werkvloer!


