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VERBETERDE
SAMENWERKING

BlueWays

Doel, vakmanschap en
autonomie. Transformatie van
betrokken medewerkers naar
bevlogen mensen.

CHANGE
BY DESIGN
Een continu proces dat
waarde geeft van idee tot
realisatie. zorgt in tijden van
verandering. Samen ontdek
je nieuwe dingen en geef je
de toekomst vorm
FOR CER EN VAN
EEN DO ORBRAAK

MEER
VERTROU WEN IN
CREATIVE
MO GEL IJ KHEDEN
EFFECTIEVE
MANIER O M
BETROKKENHEID TE
REALISEREN.

Geef je nu op
voor de training
Change by Design

BlueWays
DE TRAI NI NG CHANG E BY DESIG N IS DO OR BLUEWAYS ONTWIKKEL D V OOR
ORGANI SATI ES DIE I N V ERANDERENDE TIJDEN WETEN DAT GOED
WE RK GE VERSCHAP NET EVEN IETS M EER V RAAGT . DEZE TRAIN ING WORDT OOK V IA
HET AE NO FONDS AANGEBO DEN EN IS I N DE MEESTER IN J E WE RK WEEK ALTIJD
SNEL UITVERKO CHT. DAAROM NU OOK DE MOGELIJKHEID OM DEZE T RAININ G H ET
HELE JA AR DOO R TE VOL GEN.
Change by Design kent haar oorsprong in de design thinking methode. Een methode waarmee wicked
problems aangepakt kunnen worden. Daar zijn diverse thema’ s die spelen waarvoor deze training handvatten
biedt. BlueWays is geen trainingsbureau. BlueWays ontwikkelt zelf concepten die oplossingsrichtingen voor
deze wicked problems geven. Concepten bij de thema’s duurzame mobiliteit, duurzame inzetbaarheid
medewerkers, organisatieverandering, burgerparticipatie en ook concepten in het sociale domein.

BlueWays is een organisatie geïnspireerd op de Blue Zones. Blue Zones zijn interessant. Wat maakt dat er
plekken zijn waar er meer mensen zijn die ouder worden, gezonder en gelukkiger zijn? BlueWays heeft de
vertaling gemaakt van de Blue Zones “eigenschappen”, naar organisaties. Wat hebben organisaties nodig om
gezond en succesvol te zijn en een lange levensduur te hebben. Zo zijn de 9 geheimen van Blueways
ontstaan. Het kennen van deze geheimen alleen is niet genoeg.
Net als de 9 geheimen van de Blue Zones, die kennen veel mensen ook wel. Wij weten wat nodig is om
gezond te zijn; matig met drank, genoeg slapen, gezond eten, mediteren en bewegen. En toch is het niet
iedereen gegeven om dat op de juiste wijze in te vullen. De 9 geheimen voor Blueways werken net zo. Kennen
is 1, toepassen is 2, en er echt naar leven is voor velen een stap te ver, nog... Het in je DNA van jezelf en van
jouw organisatie krijgen wordt als lastig ervaren. Tijdens de training krijg je inzicht in hoe duurzaam, gezond,
succesvol en inspirerend werkgeverschap en leiderschap de organisatie op systematische wijze kan laten
groeien. Met Change by Design ontdek je de tools om zelf succesvol te werken aan de thema’s die voor jou en
jouw organisatie van belang zijn.
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Creative Design
DE TRAI NI NG K ENT VELE VORMEN.
BLUEWAY S KO PPE LT HET LIEFST DE
TRA INI NG AAN EX P ERIMENTEN WAARMEE
ER OOK EC HT AAN DE SLAG G EGAAN
WORDT. LEARNI NG B Y DOING
Je kan een traint met je eigen team of organisatie doen, maa tje kan ook
juist met mensen uit andere organisaties in contact komen om te zien
waar en hoe zij aan de slag zijn. wil je meer weten hoe we samen tot een
training op maat kommen neem dan contact op met Dirk Kaan.

Dirk Kaan is de trainer. Onderstaand een samenvatting uit de
assessment van Dirk om een beeld te schetsen van de trainer.
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dirk@blueways,nl

