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20 juni 2019 
HET GROOTSTE KENNISFESTIVAL IN DEVENTER

• Kleine groepen (zo’n 35-40 personen),  
dus actieve deelname van sprekers én deelnemers

• Met elkaar in dialoog over de praktijk van Innovatief 
Organiseren

Januari 2019

JEROEN KEMPERMAN   •  Briljante Business Modellen

Februari 2019

FERENC VAN DAMME   •  Elimineer de burger

Maart 2019

THIJS HOMAN   •  In Control 

April 2019

RIANCA EVERS   •  Samensturing 

Mei 2019

BAS KODDEN   •  De kunst van duurzaam 

Juni 2019

JACQUELINE JANSEN   •  Gedoe komt er toch!

Organisaties kunnen als co-creator deel nemen aan deze serie. Een co-creator doet met vier personen mee aan 
de serie en zorgt tijdens één van de masterclasses voor een goede locatie, inclusief eten en drinken en brengt  
een eigen casus in. Daarnaast is er plek voor een beperkt aantal individuele deelnemers

• Bouwen aan waardevolle netwerken in werkomgeving
• Van 16.30 - 20.00 uur. Een maaltijd is inbegrepen.
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Hoe kan je op andere manieren de ‘kracht uit de samenleving’ aanboren en het  

tweerichtingsverkeer met verschillende ‘soorten’ inwoners of klanten stimuleren.  

Vooral ook met de groeiende groep mensen die zich niet meer vertegenwoordigd  

voelen of bereikt worden door organisaties, instituten en overheden. 

Conventioneel communiceren en toepassen van traditionele ‘burgerparticipatie’ met 
‘the usual suspects’ levert minder en minder op, dat is duidelijk. Maar wat werkt er  
dan wel? Hoe betrekken wij onszelf bij mensen die vitaal hun eigen weg zoeken, en  
die in een soort stille revolutie een nieuw soort samenleving aan het maken zijn?
Hoe voorkom je dat jouw organisatie voor 2030 ook een Kodak, Nokia, V&D of  
Kijkshop wordt?…

Ferenc van Damme, communicatiestrateeg en beleidsontwikkelaar ‘Participatie &  
Communicatie’ bij de provincie Overijssel, winnaar van de Galjaard Prijs 2016 voor  
beste communicatie in de non-profit sector en de enige ambtenaar in Nederland  
met 3 Grammy nominaties en een Edison op zijn naam, leidt een vurige interactieve  
discussie met overtuigende cijfers, inspirerende praktijkervaringen en werkbare  
inzichten.

Ferenc van damme      
 Elimineer de burger

PROGRAMMA

AANMELDEN CO CREATOR AANMELDEN INDIVIDUEEL

INFO

TiCkets

OVER FERENC

INNOVATIEF ORGANISEREN
Samen op zoek naar nieuwe en werkende vormen van innoveren,  

organiseren, besturen, samenwerken en ondernemen!

masterclasses


