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 ‘Risicoleiderschap in de bouw’
Wilt u inzichten krijgen in risicogestuurd werken? En daardoor meer succes boeken bij uw huidige 
projecten? Tijdens dit symposium wordt u onder anderen geïnspireerd door risicomanagementexpert 
Martin van Staveren. Hij neemt u mee in de wereld van Risicoleiderschap. 

In een bouwproces vol onzekerheden vraagt het realiseren van succesvolle projecten om een op 
kennis ingerichte beheerste aanpak. Want wat kan er fout gaan? En hoe kunnen we dit vóór zijn? 
Het nadenken over risico’s én kansen zit de bouwprocesmanager in de genen en bepaalt uiteindelijk 
het succes. Een integrale aanpak vraagt om risicoleiderschap. Een voorwaarde om tot duurzaam 
succes te komen. 

Boek vóór 12 april en ontvang 15% korting op de 
reguliere toegangsprijs van 2 115,-

Aanmelden:  www.bouwprocesmanagement.org/aanmelden 
Datum: 14 mei 2019 
Tijd:  Van 12.30  uur tot 17.00 uur – inclusief lunch
Locatie: Drakenburg, Baarn    

12.30 Inloop en informele start met lunch

13.30 Het belang van risicogerichte aanpak in de bouw
  Opening door dagvoorzitter Hajé van Egmond van Geregeld BV en Kwartiermaker  

Kwaliteitsborging iBK.

13.45   Presentatie project ‘Risicogerichte aanpak van projecten’  
Door studenten Post-HBO-opleiding Bouwprocesmanagement met introductie door  
Jan Pieter van Dalen, kerndocent techniek / Bouw Beter.

14.15   Innoveren = risico nemen! 
Door Peter Kuindersma, kerndocent innovatie / TNO. 

 Met een bijdrage van Theo Salomons van Koopmans Bouw over risico’s in de praktijk.

14.45 Risicohouding & gedrag versus persoonlijke ontwikkeling  
 Door Erik Faasen, kerndocent soft skills / Faasen Trainingen en Coaching.

15.15  Pauze

15.45  Risicoleiderschap – Doelgericht omgaan met onzekerheden 
Door Martin van Staveren, kerndocent aan de executive masteropleidingen Risico- 
management en Public Management, Universiteit Twente / VSRM.

 
 Keynote spreker Martin van Staveren over Risicoleiderschap
  “Doelen helpen realiseren, door anders omgaan met onzekerheden,” is de missie waar Martin voor staat om 

waarde en welzijn mee te creëren. Onze wereld is dynamisch, met volop onzekerheden én mogelijkheden.  
Onzekerheden worden risico’s als ze gevolgen voor doelen kunnen hebben, zoals organisatiedoelen, project- 
doelen, teamdoelen of persoonlijke doelen. Effectief met risico’s omgaan helpt om waarde en welzijn te vergoten, 
binnen én buiten organisaties. Voor de bouwprocesmanager is omgaan met onzekerheden en daaruit voort-
komende risico’s én kansen de dagelijkse praktijk. Risicomanagement is dan ook een essentieel onderdeel van  
de opleidingen van SKOOB. Martin van Staveren neemt ons mee in de wereld van Risicoleiderschap.

16.30 Afsluiting door dagvoorzitter Hajé van Egmond met aansluitend netwerkborrel

Post-HBO-opleiding 
Bouwprocesmanagement

SCHRIJF U HIER INSKOOBSYMPOSIUM14 MEI
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