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Verdiepen. Ontwikkelen. Inspireren. Prikkelen. Leren. In onze
opleidingsprogramma’s creëren we betekenisvolle ontmoetingen
en zetten we onze deelnemers aan tot verder denken. Ook tijdens
onze events nemen we u graag mee in de nieuwste inzichten voor in
uw dagelijkse praktijk. Voor op de golf, zoals u van ons gewend bent.
In 2016 hebben we weer een interessant en boeiend eventprogramma voor u samengesteld. Door, naast
met de Rijksuniversiteit Groningen, ook samenwerkingen aan te gaan met kennisnetwerken en diverse
partners, kunnen we u blijven inspireren.

Wilt u na het bezoeken van één van onze events op zoek naar verdere verdieping binnen uw vakgebied?
Bent u geïnspireerd en wilt u weten hoe u op toekomstige ontwikkelingen inspeelt? Dan zijn onze
opleidingen interessant voor u! Op www.aog.nl vindt u ons complete opleidingsaanbod.

PGM Open is hét event over programmamanagement in Nederland. Namens AOG School of
Management verzorgt dr. Inge Nuijten een workshop over dienend leiderschap in programma’s.
Niet zweverig of soft. Integendeel, veel aandacht wordt besteed aan prestatie-indicatoren en
hoeveel efficiënter teams en organisaties gaan functioneren wanneer zij dienend geleid worden.
Keynote dit jaar is Michael Young PhD. Hij doet vanuit de University of Canberra mondiaal onder-

4 februari 2016

PGM Open | donderdag 4 februari, De Fabrique Utrecht

zoek naar het falen van programma’s.

dinsdag 8 maart, Martiniplaza Groningen
Tijdens de 27e MARUG Marketing Conference wordt u een dag lang worden meegenomen in de
wereld van Big Data, die door zijn explosieve toename de potentie heeft om de marketing voorgoed
te veranderen. Door lezingen en interactieve workshops van onder anderen prof.dr. Peter Verhoef
(Marketing Professor Rijksuniversiteit Groningen), Pieter Zwart (CEO Coolblue), en Ron Broeren
(Global Director CIO Office Heineken) ontdekt u de relevantie van het gebruik van Big Data.

8 maart 2016

The Jungle of Data - Discover your opportunities, MARUG Conference

Masters of Management 2016 Leiderschap = Verbinding
donderdag 17 maart, Theater De Flint Amersfoort

17 maart 2016

Daar waar mensen samen zijn en samen werken ontstaat de zoektocht naar verbinding. Vaak een
complex proces in een dynamische omgeving. Om u meer inzicht te geven in verbindingen staat de
Masters of Management 2016 in het teken van ‘Verbinding’. Kunt u disfunctionele en destructieve
verhoudingen voorkomen en gewenste verbindingen binnen wederzijdse beïnvloeding realiseren?
Vanuit Engeland komt prof.dr. Dennis Tourish (Royal Holloway, University of London) over om u
mee te nemen in zijn verfrissende, nieuwe kijk op leiderschap. Prof.dr. Jan Derksen, hoogleraar
psychodynamische psychotherapie aan de Vrije Universiteit Brussel en verbonden aan de
Radboud Universiteit, gaat dieper in op de donkere kanten van narcisme en megalomanie.

De adaptieve overheid: van regels naar ruimte | dinsdag 17 mei, Theater De Flint Amersfoort
Economisering, de vernetwerking van onze wereld, de disruptieve werking van technologisering,
sterk veranderende behoeften van burgers; het zijn ontwikkelingen die overheden op hun grondvesten doen schudden. Effectief zijn in het publieke domein betekent vandaag de dag niet zozeer totaal

17 mei 2016

iets anders doen, maar vooral dat er iets extra’s van u wordt gevraagd. En dat ‘iets extra’s’ is geen
peulenschil. Naast risico denken, nog steeds omgaan met command&control en het volgen van
procedures, dienen zich vraagstukken aan die maatwerk vereisen en die niet geprotocolleerd kunnen
worden. Regels als terugvalopties blijven van belang in onze rechtsstaat, maar er is ruimte nodig
voor nieuwe arrangementen. Dit roept veel vragen op over leiderschap en hoe om te gaan met
het laveren tussen omgeving en organisatie. Key-note deze middag is prof. dr. Paul Verhaeghe van
de Universiteit van Gent. Zijn belangstelling gaat uit naar de invloed van maatschappelijke veranderingen op het functioneren van de samenleving.

Voor de zevende keer is Groningen de hoofdstad van kunst & wetenschap. Deze nacht, vol
onverwachte ontmoetingen tussen kunst en wetenschap op bijzondere plekken in de binnenstad
van Groningen, heeft dit keer als thema het hart. Een uitgebreid programma met verrassende
optredens, experimenten, muziek, installaties, theater en meer laat bezoekers kennismaken met

4 juni 2016

De Nacht van Kunst & Wetenschap | zaterdag 4 juni 2016, Groningen

inspirerende projecten en wetenschappelijk en artistiek talent.

Wat is het effect van wanneer een online community onze reële wereld ontmoet? Tijdens dit event
worden grote ontwikkelingen van dit moment bij elkaar gebracht; zoals big data, the internet of
things en robotisering. Wat betekenen ze voor uw ontwikkeling als professional, uw visie, uw
leiderschap en uw organisatie? Hoe betekenisvol blijft de ontmoeting van mens tot mens?
Wij brengen iedereen bijeen; sprekers en deelnemers, virtueel én live. Laat u verrassen!

23 juni 2016

Destination: Future - When online meets offline | donderdag 23 juni, midden Nederland

Maak het Mee 2016 Verbinden onder hoogspanning | vrijdag 23 en zaterdag 24 september
(inclusief overnachting) Amsterdam
Na het succes in 2014 staat dit tweejaarlijkse event in 2016 opnieuw op het programma. Initiatiefnemers, mee makers en deelnemers zorgen met elkaar voor de transitie én de verbinding. Niets
staat daarbij vast. Deelnemers bestijgen het podium, meemakers dalen neer van een voetstuk.
Het onverwachte geeft spanning, maar is een weergaloze ervaring. Hoe verbinden wij ons onder
hoogspanning? Ga het aan! Initiatiefnemers van Maak het Mee zijn dr. Marco de Witte,
dr. Paul Kloosterboer, drs. Michiel Nannen en drs. Maurits Jan Vink.

23 & 24 september 2016

Prof.dr. Peter Leeflang verzorgt speciaal tijdens dit event zijn afscheidscollege.

HR on the Move De nieuwe rol van HR | donderdag 13 oktober, midden Nederland
Nu organisaties sterk veranderen, bezint HR zich op haar rol. Niet alleen structuren van organisaties
veranderen, ook nieuwe generaties brengen verandering met zich mee. Generaties die zaken op

13 oktober 2016

hele andere manieren aanpakken, minder sturing willen hebben en leven volgens het principe van
D.I.Y. (Do It Yourself). HR zal minder direct strategisch invloed uitoefenen vanuit beleid en modellen
en meer indirect strategisch door de factor arbeid te onderhouden en te optimaliseren. Net zoals de
afdeling maintenance dat doet voor het overige kapitaal in de organisatie. Waar staat HR te midden
van dit geweld? Wilt u verder denken over uw toekomstige rol in Human Factor Management? Wilt
u weten wat u te doen staat om de mens weer het centrale kapitaal in de organisatie te laten zijn?
Wilt u weten hoe in te zetten op duurzame ontwikkeling? Dan zien we u graag bij HR on the Move.

Vooruit Denken! Uw volgende stap in visie en leiderschap | donderdag 8 december,
Midden-Nederland

8 december 2016

Denkt u na over de volgende stap in uw persoonlijke ontwikkeling? Uw leiderschap, academisch
verdiepende colleges, een mastertitel wellicht, verbreding of verdieping van uw eigen
professionaliteit? Dan is ons eindejaarsevent een niet te missen belevenis. Betekenisvolle
ontmoetingen met thought leaders, in een feestelijke sfeer, gelardeerd met heerlijke gerechten.
Daar draait het om tijdens ‘Vooruit Denken’. Wij zorgen voor de inhoud en ambiance waarin uw
geest gescherpt wordt. Uw duurzame inzetbaarheid verdient, juist in deze periode van het jaar,
uw aandacht. Zorgt u ervoor dat u er bij bent?

Onze events zijn prachtige voorbeelden van offline, interactieve betekenisvolle
ontmoetingen. Ook online zetten we het contact met u graag door, onder andere
door blogs, webinars en massive open online courses gevat in onze Ecademy.
Alle online en offline ontmoetingen worden aangekondigd in onze digitale
nieuwsbrief. Ontvangt u deze nog niet? Meld u dan aan via onze website:
www.aog.nl of stuur een mail naar info@aog.nl.

Aanmelden? Ga naar www.aog.nl/events
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