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DATUM: donderdag 19 maart 2015
PRODUCTIEBEDRIJF: BARCO - Noordlaan 5 - 8520 Kuurne – België
THEMA: BETROKKENHEID van mensen binnen een

Verander Cultuur
ZAAL: Kennedy Hotel - President Kennedypark 1 - 8500 Kortrijk - België

WCM Xchange
België – Nederland
listen – see – exchange



= presentatie en bedrijfsbezoek bij een productiebedrijf met

en

hoge toegevoegde waarde




Vrij netwerkmoment tijdens broodjeslunch én na het World Café
= rondetafelgesprek in de vorm van World

Café (= gebalanceerde manier voor

internationale uitwisseling mét cultuurverschillen)

DAGPLANNING
09.00u – 16.30u
 bedrijfsbezoek
voorstelling – presentatie – gemba walk – Q&A

 broodjeslunch met netwerkmoment
 World Café: 4 rondes

2 uitwisselingen vraag 1.1/2.1 – break –
2 uitwisselingen vraag 1.2/2.2

 vrij netwerkmoment met hapje en drank
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INVULLING WORLD CAFE
Met 5 rond de tafel

Tijdsdruk

 1 tafelvoorzitter door de bedrijven
zelf afgevaardigd
 kennis van het onderwerp
 2 deelnemers uit België
 2 deelnemers uit Nederland

 3 minuten per deelnemer:
voorstelling voorbereiding vraag
 15 minuten vrije discussie,
gemodereerd door tafelvoorzitter
 3 minuten gezamenlijke
eindconclusie, genoteerd door
tafelvoorzitter

Vooraf bepaald thema
 hoofdthema opgedeeld in 2
keuzepakketten met elk 2 vragen
 2 verschillende vragen per
deelnemer (pakket 1 of 2)

4 rondes
 na elke ronde wisselen van tafel
 2 gespreksrondes vraag 1.1 en 2.1,
zelfde voor vraag 1.2 en 2.2
 maximale kruisbestuiving
 meerwaarde voor tafelvoorzitter

Voorbereid
 = efficiënt uitwisselen van
kennis en ervaring
 iedereen aan het woord
 info beschikbaar op beschermde
webpagina

Tastbaar
 eindconclusies op flipchart
 nagestuurd als verslag

DEELNEMINGSPRIJS

Geen tafelvoorzitter

1 deelnemer

2 deelnemers
Tafelvoorzitter

1 deelnemer

2 deelnemers

Geen lid WCM on the move

Lid WCM on the move

€ 350 pp

€ 280 pp

€ 315 pp

€ 255 pp

€ 315 pp

€ 285 pp

€ 255 pp

€ 220 pp

Prijzen exclusief BTW

INSCHRIJVEN
Inschrijven kan u via www.avedo.eu bij ‘WCM Xchange’ (linker kolom). Detail volgt na inschrijving.

“There’s no good to be better, you get to be different”
-Charles Handy-

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BIJ INSCHRIJVING
Barco kan tot 60 deelnemers ontvangen en heeft het recht om concullega ’s te weigeren.
AVEDO behoudt zich het recht voor om deelnemers, tafelvoorzitters te verplaatsen of weigeren in het belang van de groepsgrootte en de
garantie voor een maximale kruisbestuiving.
Het FIFO-principe wordt gehanteerd.
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