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De wereld om ons heen verandert sneller en sneller. Van groei op

basis van continu verbeteren naar groei op basis van duurzame en

disruptieve innovatie. Wat is er fundamenteel veranderd in deze

wereld van vandaag? Hoe moeten we leren, werken en disruptieve

innovatie organiseren om het sluimerende potentieel van studenten

en medewerkers te activeren? Wie zullen de leiders van morgen

zijn? Welk is de grootste ‘innovatie-killer-in-je-organisatie’? Na de

sessie zijn de begrippen 2D, 3D, 3D-Smarting, ‘The Power Defect’

en Rode Apen onuitwisbaar in je geheugen gekerfd. Ze geven je een

kader om een echt debat te starten over de toekomst van leren,

werken en innovatie in uw bedrijf, organisatie, netwerk of school. Je

kijk op organisatieontwikkeling zal voor altijd veranderen.

Formaat en Doelstelling

Afhankelijk van de doelstelling, kan de sessie ‘Breaking Yesterday’ georganiseerd worden in

verschillende formaten en duurtijd. Het benodigde budget wordt afgestemd met de klant en houdt

rekening met het gekozen formaat, de nodige afstemming en de begeleiding.

De sessies kunnen gegeven worden in het Nederlands en het Engels.

Meer info

Indien interesse in deze denkkader doorbrekende sessie dan kan je contact

opnemen via volgende link … https://www.jefstaes.com/book-jef

‘Breaking Yesterday’

Spreker, Teacher, Concept Ontwikkelaar …

Jef Staes, architect op het gebied van lerende en innovatieve organisaties neemt je niet alleen mee

in denkfouten in beleid maar reikt ook oplossingen aan. Met een uitgebreid pallet aan

confronterende inzichten maakt hij niet alleen duidelijk waar managers en beleidsmakers in de fout

gaan, maar biedt hij eveneens oplossingen aan om organisaties te transformeren in lerende en

innovatieve (netwerk)organisaties. Jef is auteur van 'Ik was een schaap', 'Mijn manager is een held'

en 'Mijn organisatie is een oerwoud’.

Gestart als ingenieur in digitale telefonie vond hij zijn passie als Training Manager en Corporate

Learning Officer. Het is de fusie van zijn ervaring in digitaal en zijn ervaring op het gebied van leren

& ontwikkeling die de basis vormt van een unieke, confronterende en pragmatische kijk op

cultuurinnovatie. Google ‘Jef Staes’ en je bent op de hoogte over wie hij is en wat hij doet …

Inhoud

https://www.jefstaes.com/book-jef


De doelstelling van ‘Breaking Yesterday’ is de deelnemers ‘wakker

maken’ … ‘Awakening’. Brengen van de toestand ‘Onbewust

Incompetent’ naar ‘ Bewust Incompetent’ en dit zoveel mogelijk op

een ‘niet-bedreigende’ manier.

De wereld verandert zo snel dat het bijna onmogelijk wordt om de

veranderingen snel genoeg waar te nemen en hierop snel genoeg te

reageren. ‘Breaking Yesterday’ is een sessie die medewerkers,

managers, executives en beleidsmensen bewust maakt over de

noodzaak in hoe we leren, werken en innoveren moeten veranderen

om te kunnen overleven in dit snel veranderend tijdperk. Over het

waarom en hoe we organisatieculturen kunnen veranderen.

‘Warning’

De poging tot ‘wakker maken’ kan gebeuren op verschillende

manieren waarbij het succes niet alleen afhangt van het gekozen

formaat en de inhoud maar ook van de (soms onvoorspelbare)

weerstand tegen verandering bij de deelnemers.

‘Doelstelling’

Mogelijke ‘Awakenings’ …

De ‘hoofdinhoud’ van ‘Breaking Yesterday’ blijft steeds dezelfde maar het aantal slides en de

reflectieoefeningen kunnen verschillen afhankelijk van het gekozen formaat.

De verschillende mogelijkheden zijn (maar niet gelimiteerd tot) …

• Een ‘Lezing’ of ‘Keynote’. ‘Breaking Yesterday’ kan gebracht worden als een lezing tussen de

60 en de 90 minuten. Afhankelijk van de duur, doelgroep, setting, locatie en extra’s, hanteren we

een prijsvork tussen de 2.500 en 5.000€. De onderhandeling van de fee gebeurt door

www.despreker.nl …

• Een ‘Webinar’. Is ongeveer dezelfde opzet als een Lezing / Keynote met het grote verschil dat

het echt wereldwijd kan en dit met alle voordelen (nadelen) van een online event. De

mogelijkheid bestaat om te beschikken over een ‘recording’ en dit voor een afgesproken

tijdspanne. De onderhandeling van de fee gebeurt eveneens door www.despreker.nl …

• Een ‘Workshop’ of ‘Seminarie’. In dit geval vertrekken we van de inhoud van een keynote of

lezing maar worden de deelnemers actief betrokken in het ‘verwerken’ van de aangebrachte

inzichten. De deelnemende groep wordt verdeeld in ‘Packs / Tafels’ en de ‘Packs’ worden

begeleid door een coach tijdens de reflectie-oefeningen. Wij zorgen voor de begeleiding van de

interne of externe coaches. Voor workshops wordt een halve dag voorzien. Prijsvork zit rond de

4.000€ (met voor- en na-traject), zonder eventuele externe coaches.

• Een ‘Journey’. In dit geval kiezen we voor ‘Teach Global  Coach Local’. Awakening vraagt

tijd. De hersenen moeten de kans krijgen om de nieuwe inzichten te verwerken en te aanvaarden.

‘Je gaat het pas zien als je het begrijpt (Cruijff)’. Om deze reden starten we met een nieuw

(hybrid) concept. De deelnemende groep wordt verdeeld in packs. Breaking Yesterday wordt

verdeeld in 2 interactieve webinars met daartussen periodes waarin de packs de aangereikte

concepten verwerken met een interne coach. Afhankelijk van de feedback kunnen extra online

momenten worden ingepland. Deze formule is uitermate geschikt voor gemotiveerde deelnemers.

De fee wordt bepaald in samenwerking met de ‘Journey Organizer / Partner’. Een afsluitende

‘Markt’ is mogelijk.




