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Start seminar 13.30 uur; inloop vanaf 13.00 uur

Afsluiting om 16.30 uur

CREATIEF EN INNOVATIEF LEIDERSCHAP

Organisaties moeten zich sneller dan ooit aanpassen aan allerlei 

complexe veranderingen. Zij worden steeds meer uitgedaagd 

om waardeproposities en businessmodellen aan te passen. 

Dat vraagt om creatieve en innovatieve ideeën die écht het verschil 

maken! Maar komen tot nieuwe innovatieve ideeën kan botsen met 

bestaande structuren, processen en heersende overtuigingen. 

Dit vraagt een ander soort leiderschap! 

CREATIEF & INNOVATIEF LEIDERSCHAP

DE VRAAGSTUKKEN VAN NU VRAGEN 
OM ANDERE ANTWOORDEN DAN GISTEREN 

Tijdens dit seminar nemen we je mee langs de vijf aandachtsgebieden om 

creatief en innovatief leiderschap vorm te geven in jouw organisatie. Naast 

het feit dat je enorm veel gaat leren over hoe je dat kunt doen, laten we 

je tijdens dit seminar ook de impact van creatief en innovatief leiderschap 

ervaren.  

Onderwerpen die deze middag aan bod komen:
•	 Waarom creatief leiderschap zo belangrijk is.

•	 Waarin creatief leiderschap écht anders is dan wat we gewend zijn.

•	 Vijf gebieden om aandacht aan te besteden als creatief leider.

•	 Wat houdt dat in voor mij en mijn organisatie?
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WAT HOUDT CREATIEF EN INNOVATIEF 
LEIDERSCHAP IN?
 

De creatief en innovatief leider:

•	 Communiceert een uitdagende visie en zet de organisatie hiermee aan 

het werk.

•	 Creëert commitment en eigenaarschap en maakt innovatie tot een  

taak van iedereen.

•	 Ontwikkelt innovatiegerichte competenties voor zowel het bedenken 

als implementeren van nieuwe, kansrijke ideeën.

•	 Creëert een creatief klimaat, waarin mensen zich veilig en uitgedaagd 

voelen.

•	 Geeft erkenning, durft te experimenteren, viert successen, accepteert 

fouten en leert ervan.

DE SPREKERS TIJDENS DIT SEMINAR

Erwin van Aken heeft lef en weet te confronteren. Daarnaast heeft 

hij een aanstekelijk gevoel voor humor. Hij is tevreden als zijn deel-

nemers zeggen: “Het was leuk én ik heb er ook nog iets aan gehad!”

Emile Mazerant gelooft in het creatief potentieel van mensen, 

teams en organisaties. “Neem remmende omgevingsfactoren weg 

en boor de aanwezige creativiteit weer aan, en mensen, teams en 

organisaties zijn tot veel meer in staat dan ze vaak denken!” 

Naast trainer is Emile docent Innovatief & Creatief Denken aan 

Nyenrode Business Universiteit.



ZAKENW  ZER  
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INFORMATIE
I www.zakenwijzer.nl
E aanmelden@zakenwijzer.nl
T 088 - 505 6000

AANMELDEN
www.zakenwijzer.nl/aanmelden-creatief-leiderschap/
Wees er snel bij!

DATUM
Donderdag 17 mei 2018 | 13.30 - 16.30 uur
Van der Valk Hotel Dordrecht, Laan van Europa 1600, 3317 DB Dordrecht

De zaal is vanaf 13.00 uur geopend. 

ORGANISATIE
Dit seminar wordt georganiseerd door ZAKENWIJZER passie voor mensen.

KOSTEN
Het seminar CREATIEF & INNOVATIEF LEIDERSCHAP 
is gratis toegankelijk. 
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