Masterclass SKILLS 2022
“Transities zijn mensenwerk”

Circulaire economie vereist een systeemverandering. De noodzaak voor een fundamentele verandering is
alom tegenwoordig. Een systeemverandering vraagt ook om een persoonlijke verandering, waarbij alles wat
vanzelfsprekend is ter discussie komt te staan.
“Ogen openen voor verandering en jezelf opnieuw uitvinden”
Dat geldt ook voor bedrijven, immers de meest wendbare bedrijven overleven in de orkaan die op ons
afkomt. De nieuwe tijd vraagt om een ander type organisatie, meer horizontaal, meer organisch, meer
wendbaar. De eerste uitdaging, voor zowel organisaties als individuen is het overwinnen van weerstand. (Jan
Rotmans)
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2022 SKILLS OUTLOOK
Declining

Analytical thinking and innovation
Active learning and learning strategies
Creativity, originality and initiative
Technology design and programming
Critical thinking and analysis
Complex problem-solving
Leadership and social influence
Emotional intelligence
Reasoning, problem-solving and ideation
Systems analysis and evaluation
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Manual dexterity, endurance and precision
Memory, verbal, auditory and spatial abilities
Management of financial, material resources
Technology installation and maintenance
Reading, writing, math and active listening
Management of personnel
Quality control and safety awareness
Coordination and time management
Visual, auditory and speech abilities
Technology use, monitoring and control

Methodiek:

Op basis van principes uit de natuur en wetenschap geeft deze eendaagse masterclass een aantal
fundamentele inzichten in relatie tot de Skills 2022. De dag bestaat uit een theoretische introductie over de
Skills 2022 en de mens in organisaties, gevolgd door een serie praktische oefeningen die gerelateerd zijn
aan de dagelijkse praktijk. De toegevoegde waarde van deze masterclass bestaat ook uit de diversiteit,
aantal deelnemers en de groepsdynamiek. Om die reden behouden we ons het recht voor om de
masterclass niet door te laten gaan als het minimum aantal deelnemers onder de 20 is.

Deelnemers zijn:
• Managers/leidinggevenden/HRM die zich willen voorbereiden op transities en toekomstige

ontwikkelingen
• Medewerkers die hun persoonlijke kwaliteiten willen ontdekken voor hun toekomstige
werkomgeving
• Innovators die nieuwsgierig zijn naar hoe SKILLS 2022 benut kunnen
worden

Jullie investering: Nieuwsgierigheid, flexibiliteit, creativiteit en €295,— (excl BTW) incl.
lunch, thee/koffie
Data/locatie: op aanvraag/ worden later bekend gemaakt
De masterclass is eveneens beschikbaar als in-company-training / teambuilding /
netwerkbouwer
Verdere informatie te verkrijgen via: a.faasse@ibi2-academy.nl of 0031 77 352 32 85

