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ANDERS DENKEN OVER DE TOEKOMST

ANDERS DENKEN OVER LEREN

ANDERS DENKEN OP DE WERKVLOER

Technologie is de meest besproken en gevreesde verandering van de 21e eeuw. Veel
vraagstukken blijven binnen dit domein onbesproken. Hoe ziet de toekomst eruit? Wat
kunnen we over 10 jaar verwachten en hoe gaat onze maatschappij hierop reageren?
Marco van Beers is designpoëet en technofilosoof met een fascinatie voor de sociale
impact van technologie. Met zijn uitdagende ontwerpen wil hij de discussie over de status quo van technologie aanwakkeren. Invulling geven aan de ruimte tussen technologie
en de maatschappij. Hiermee richt hij zich voornamelijk op het domein zorg.

Veel maatschappelijke domeinen staan onder druk. Zo ook het onderwijs. De stijgende
vraag naar goede leraren en de constante druk van ouders en leerlingen die zoeken naar
het perfecte onderwijs zorgen voor een gespannen tijdgeest. Koploper en dwarsdenker
Jan Fasen stond voor de uitdaging van een grote onderwijstransitie: onderwijs volledig op
maat voor elk individueel kind. Hij liet het huidige systeem los en vond het onderwijs opnieuw uit en met succes. Na de start in 2014 werd Agora een nationaal succes en geroemd
door overheid, wetenschappers, ouders en leerlingen. Het kreeg grootschalige publiciteit
en was bijvoorbeeld te zien in VPRO’s Tegenlicht.

Ons leven wordt steeds voller. Gezin, vrienden, carrière en sport. Gepaard met vele trends
op het gebied van voeding, opvoeding en leven is dat een stressvolle combinatie. Het is
niet gek dat het aantal personen met een burn-out blijft groeien. Meer en meer zijn we
daarom op zoek naar geluk. Geluk is de belangrijkste drijfveer voor volwassenen en kinderen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat 40% van ons geluk te beïnvloeden
is door ons gedrag en onze manier van denken. Social Enterprise ‘Gelukskoffer’ ontwikkelde ‘lessen in geluk’ voor het primair onderwijs en verzorgt steeds meer lezingen, inspiratieen teamdagen binnen het bedrijfsleven over “De kracht van sturen op geluk”.

Marco van Beers

Bex*stage
Marco neemt je mee in de wereld van technologie en de sociale impact daarvan. We kunnen immers de technologische vernieuwingen zoals robotica en artificial intelligence niet meer tegenhouden. Technologie biedt veel mogelijk
heden en oplossingen. Toch zien wij allemaal de kanttekeningen en obstakels. Marco gaat de discussie aan over
technologie en intimiteit in onder andere de zorg en geeft een helder beeld van onze technologische toekomst en de
sociale impact.
Over de spreker
Uitgeroepen tot één van de twintig jonge designtalenten van 2013 door Fontanel. Marco behoort tot de club van de
40 innovatieve mensen onder de 40, samen met onder andere Daan Roosegaarde. Zijn visie op design, technologie
en de maatschappij werd bekroond met een runner-up plaats bij de internationale Future Ideas-competitie en met een
‘Next Big Idea’ door ARS Electronica.

ANDERS DENKEN OVER TRANSITIES
Ezra van Tiel

“We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.”
Aldus Jan Rotmans, één van de grondleggers van transitiemanagement. Onze maatschappij is volop in beweging. Niet een beetje, maar radicaal en ingrijpend. De zorg, de
energiesector, de landbouw, mobiliteit, het onderwijs. Talloze organisaties – zowel profit
als non-profit – worden vroeg of laat geraakt door deze transities. Ze kunnen decennialang duren, zijn ongelofelijk complex en kennen een grote mate van onzekerheid: zeker
in de beginfasen van een transitie weet niemand wat de uiteindelijke uitkomst zal zijn.
Maar dat wil niet zeggen dat we passieve volgers hoeven te zijn, integendeel zelfs.

Bex*stage
In de sessie over transitiemanagement slaat Ezra van Tiel de brug tussen de complexe en onzekere wereld van maatschappelijke veranderingen en de concrete dagelijkse praktijk van organisaties. Hoe verlopen grote maatschappelijke
transities? Hoe kun je ze herkennen, hoe kun je het bewustzijn in jouw organisatie over transities vergroten en hoe kan
jouw organisatie bijdragen aan het versnellen ervan? Iedere organisatie heeft te maken met transities. Zoveel is zeker.
Op welke boot spring jij?

Jan Fasen

Bex*stage
Jan Fasen neemt je mee in de transitie van onderwijs. Hij vertelt over leiderschap in een veranderende omgeving. Hij
geeft je een kijkje in de toekomst en vertelt voor welke uitdagingen hij staat bij de doorontwikkeling en implementatie van
Agora naar nog twee middelbare scholen.
Over de spreker
Jan Fasen is oprichter en producteigenaar van Agora en directievoorzitter van het Mundium College Roermond. In 2013
was hij grondlegger van Agora, een nieuwe visie op onderwijs die zowel door wetenschappers als ouders met applaus
werd ontvangen.

Anke Appel-den Boer

Bex*stage
Van werkdruk naar werkgeluk. In een snelkookpansessie krijg je inzicht in de factoren die ertoe doen voor meer werkgeluk. Je leert hoe je onderscheid maakt tussen objectieve en subjectieve werkdruk. Alles gebaseerd op de nieuwste
inzichten vanuit de positieve psychologie.
Over de spreker
Anke Appel-den Boer, jurist en mede-oprichtster van Gelukskoffer, verzorgt de sessies. Samen met haar zus Clara is zij
zes jaar geleden Gelukskoffer gestart. Clara den Boer, psycholoog en bedrijfskundige, ontwikkelt leiderschapsprogramma’s voor directies en managers in het bedrijfsleven. Met diverse professionals uit het onderwijs en de wetenschap zijn
de gelukslessen binnen Gelukskoffer ontwikkeld.
Deze sessie geeft toegang aan maximaal 20 personen.

ANDERS DENKEN OVER LEIDERSCHAP

De toekomstmuziek van nu: nieuwe oplossingen

David Baars

Niets is zoals het ooit was. Onze voeding. Het vervoer. Huizen. De maatschappij. Het verandert. Steeds sneller. Als organisatie wil je relevant, wendbaar en uniek zijn. Op de hoogte zijn van elke verandering is hiervoor een must. Een goed
vizier op alles wat anders is dan anders.

Anders denken. Dat zit sommige mensen in het bloed. Ze reageren razendsnel op veranderingen en vernieuwingen. David Baars (millennial) ontwikkelde Abel, een startup met een
millennial-visie op vervoeren. Met Abel daagde David startup Uber uit. Abel werd ontwikkeld en gerund voor en door de millennial (20-35). Het is gebaseerd op verschillende millennialprincipes zoals: social sharing (het einde van het bezit), influencers (vloggers en bloggers), promocodes en duurzaamheid (elektrisch rijden).

Daarvoor heb je een kompas nodig. En andersdenkers. Frisdenkers. Zij die anders naar het nu en de toekomst kijken.
Dwarsdenkers die hun visies najagen. Klein of groot. Mensen die de verandering niet enkel zien, maar de verandering
zélf zijn. Zij zijn het kompas in die altijd veranderende wereld. Andersdenkers.
Bex*underground is een platform voor die andersdenkers. Wij kijken door de ogen van generatie Y (geboren tussen
1986 - 2000), en stimuleren het anders denken. Omdat het positieve energie geeft. En nieuwe oplossingen. Bex*underground zoekt en brengt de verandering. Door de jonge generaties en andersdenkers voorop te zetten. Zij die anders
denken in hun DNA hebben zitten. Zij zien en zijn de verandering. Bex*underground gaat dit geluid van anders denken
in de wereld doen weerklinken.
Wij zijn Bex*underground. En wij brengen je de toekomstmuziek van nu.

Bex*stage
David neemt je mee in zijn verhaal over leiderschap door, van en aan millennials. Bij de startup Abel, maar ook bij zijn
familiebedrijf, opgericht door zijn vader. Je hoort zijn ervaringen als millennial op het gebied van startups, leidinggeven
en anders denken.
Over de spreker
David Baars (31) studeerde Business Development aan de Rijksuniversiteit van Groningen en werkte daarna voor
verschillende organisaties waaronder zijn familiebedrijf Outdoor Furniture Nederland. David is andersdenker en een
originele millennial. Anderhalf jaar geleden richtte hij vervoersbedrijf Abel op waarmee hij een nieuwe visie op vervoer
implementeerde. Inmiddels is hij weer terug in zijn familiebedrijf.

Over de spreker
Ezra van Tiel is senior expert issues en transities bij Bex*communicatie. Ze volgde de masterclass transitiemanagement bij DRIFT Dutch Research Institute for Transitions en adviseert haar klanten over de impact van maatschappelijke transities op hun organisatie.
Deze sessie geeft toegang aan maximaal 20 personen.

Aanmelden

Bex*stage goes UNDERGROUND

Kosten en annulering

Bex*stage goes UNDERGROUND heeft een beperkte beschikbaarheid per spreker. Meld je daarom op tijd aan via de
homepage van bexcommunicatie.nl en ga naar Bex*stage goes underground. Meld jezelf en de andersdenker uit jouw
organisatie aan bij de sprekers van jouw voorkeur.

Ben jij een bestuurder, communicatieprofessional of andersdenker die zich wil laten inspireren door andersdenkers en
millennials uit verschillende vakgebieden? Kom dan naar Bex*stage goes UNDERGROUND. Dit jaar organiseert Bex*underground het jaarlijkse inspiratie en netwerk event.

Bex*underground heeft als missie andersdenkers een podium te geven. De deelnamekosten bedragen € 140,- excl.
BTW per persoon. Neem een collega mee, liefst een jonge millennial en de deelnamekosten zijn € 190,- excl. BTW voor
twee personen.

Programma*

Nieuw, spannend, uitdagend en anders. Het thema van dit jaar is: anders denken. Andersdenkers uit alle hoeken en
gaten van de maatschappij nemen je mee in hun wereld van verandering en leiderschap. Laat je inspireren door hun
ideeën, uitdagingen en onvrede of daag jezelf en je organisatie uit door deel te nemen aan de workshops.

Ben je bij nader inzien helaas verhinderd? Maak dan gebruik van onze schappelijke annuleringsregeling. Tot twee weken
voor aanvang van de bijeenkomst kun je geheel kosteloos (schriftelijk) annuleren. Pas daarna ben je het volledige bedrag
verschuldigd. Uiteraard kun je je altijd, zonder bijkomende kosten, laten vervangen door een collega.

13.30 uur
Ontvangst
14.00 uur
Opening
14.30 uur
Ronde 1
Keuze uit:
				
				
15.00 uur
Wissel
15.15 uur
Ronde 2
Keuze uit:
				
				
15.45 uur
Wissel
16.15 uur
Ronde 3
Keuze uit:
				
				
16.45 uur
Afsluiting
17.00 uur
Borrel

Marco van Beers
Anke Appel-den Boer
Ezra van Tiel

Opdrachtgever?

Jan Fasen
Ezra van Tiel
David Baars

Over de locatie

Voor opdrachtgevers van Bex* is deze bijeenkomst kosteloos, zelfs voor hun eventuele vervanger(s). Maar let op: wie
inschrijft en niet aanwezig is, krijgt wel een factuur van € 140,-, als bijdrage in de kosten.

In het hart van de designstad Eindhoven bevindt zich sinds eind 2014 de Kazerne: internationaal podium en thuis voor
de creatieve industrie. In een voormalige marechausseekazerne komen de werelden van kunst, design, kennis en
techniek samen. Met actuele kunstwerken van toonaangevende internationale creatieven, met aandacht voor nieuwe
toptalenten. Laat je prikkelen door grensverleggende concepten.

Marco van Beers
Anke Appel-den Boer
Jan Fasen

Al kriebels? Kom op 5 oktober samen met dé andersdenker of ambitieuze millennial uit jouw organisatie naar
Bex*stage goes UNDERGROUND en laat je inspireren, prikkelen en uitdagen door vijf andersdenkers.
*Het programma zoals hierboven afgebeeld is onder voorbehoud.

Datum en locatie
Donderdag 5 oktober 2017
Kazerne Eindhoven
Paradijslaan 2-8
5611 KN Eindhoven

Waarschuwing:
Een deelname aan Bex*stage goes UNDERGROUND laat je anders denken. Bex*underground is niet aansprakelijk voor afwijkende en dwarse gedachtes. Heb je nu al of straks behoefte aan fris denkende millennials, neem dan contact op met Bex*underground via Bexunderground@bexcommunicatie.nl.

