Leiderschapsprogramma 2019-2020
‘Busines Game

Data




Maandag 28 oktober 2019, 13.30-20.00 uur (groep 1)
Woensdag 30 oktober 2019, 13.30-20.00 uur (groep 2)
Donderdag 31 oktober 2019, 13.30-20.00 uur (groep 3)

Locatie
 Sfeer en smaak (het Kiemkwartier) te Klarenbeek

Programma van de dag
Tijd
Voorwerk

13.30

Wat
 Lees een aantal van de aangeboden artikelen over technologische innovatie in de
zorg, maar focus op die elementen die voor jou nieuw zijn.
 (her) Lees het document Gelre Metrokaart
 Zorg dat er een actueel journaal op Learning Spaces staat waarin je experimenten
uit je werkpraktijk en ontwikkelingen in je case en waagstuk beschrijft.
 Geef feedback op de journaals van je peers.
Welkom





Welkom.
Verbinding vandaag en startdag.
De omgeving nodigt uit om aan de slag te gaan. Dat doen we.
Iets over proces van deze dag in de samenhang met de rest van het traject en de
opbouw van het programma als geheel.

13. 45

 Introductie op de game.
 Voorbereiding door de teams.

14.15

 Start ronde 1a met selectie projecten, spelen en samenwerken waarbij er
tussentijds events zijn die effect hebben op de genomen besluiten.
 Dobbelen en bespreken van aantal genomen besluiten en projecten.

14. 40

Theorie blokje ondernemerschap, experimenteren en itereren versus planning en
control.

14.50

Start ronde 1b idem.

15.15

Break-reflectie op hoe het vanuit de rollen in de game gaat, met als extra vraag of men
ook bezig is met persoonlijke waagstuk.
En theorie blokje 2 dataficeren en externaliseren.

15.45

Koers bepalen.
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16.00

Nieuwe info en start ronde 2a.

16.30

Reflectie in de game overgaand naar wat vertelt ons dit over hoe wij het met elkaar
doen.

17.00

Break.

17.45

Het trendspentagram in samenhang zien en de eigen organisatie en eigen eenheid
scoren op mate van ontwikkeling daarin.

18.15

Het trendspentagram vertalen naar de metrokaart en de metrolijnen.

18.30

In kaart brengen van persoonlijke lopende initiatieven, experimenten en projecten; de
bijdragen aan de metrolijnen bepalen en deze beoordelen op strategisch gehalte. En of
ze eventueel aangepast moeten en kunnen worden om strategischer te worden. Binnen
de eigen invloedsfeer ideeën initiatieven voor initiatieven, experimenten en projecten
identificeren.

19.45

Doorkijkje naar seminar dag 3 Leiderschap bij Gelre.

20.00

Afronding.

