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AMSTERDAM BUSINESS FORUM – 19 SEPTEMBER 2022 – AFAS LIVE

FUTURE FOCUSED
LEADERSHIP
HÉT LEIDERSCHAPSSEMINAR VAN HET JAAR

PARTNERS:

19
09
22

PROGRAMMA
 09:30 VIP-ONTBIJTSESSIE

Met Alex Osterwalder (voor VIP tickethouders)

 10:30 START SEMINAR

BLOK 1: FUTURE
Wat moet je als leider weten over digitalisering, duurzaamheid
en diversiteit?
 10:30

• Deborah Nas – A guide to Digitization, Sustainability and Diversity
• Boyan Slat – Leadership Lessons from the Ocean Cleanup
• Yuval Noah Harari – The Future of Leadership

	12:30 PAUZE MET DEEP DIVE SESSIES

BLOK 2: FOCUS
Hoe bouw je sterke, hechte teams die uitstekend presteren?
 14:00

• Amy Edmondson – Psychological Safety in Teams
• Usain Bolt – Peak Performance and Talent Development
• Jimmy Nelson – Building Connections

16:00 PAUZE MET DEEP DIVE SESSIES

BLOK 3: LEADERSHIP
Jouw cruciale rol als leider in een toekomstbestendige organisatie
 17:30

• Duncan Wardle – Unleash the creative powers in your team
• Alex Osterwalder – A Toolkit for Innovation
• Roebyem Anders – How to Lead a Revolution!

	 19:30 NETWERKBORREL

(PLUS: diner voor VIP tickethouders)

	 21:00 EINDE
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FUTURE FOCUSED
LEADERSHIP
Na de seminars Forward Thinking Leadership (met Barack Obama, 2018) en Purpose
Driven Leadership (met Simon Sinek 2019), pakt DenkProducties opnieuw uit met
een seminar van wereldklasse. Op 19 september komen sprekers uit de nationale
én internationale top samen in Amsterdam. Om je in één dag bij te praten over
toekomstbestendig leiderschap: Future Focused Leadership.

Hét leiderschapsevent van het jaar!
Wie zie jij op 19 september, live op het podium in Amsterdam:
Amy Edmondson – uitgeroepen tot beste leiderschapsdenker ter wereld.
Yuval Noah Harari – auteur Sapiens en Homo Deus.
Usain Bolt – deelt zijn beste lessen over 'Peak Performance'.
Boyan Slat – The Ocean Cleanup, één van onze nationale jonge helden.
En vele anderen: allemaal live op het podium in Amsterdam. Niet virtueel, maar écht.

Voor een leider die zijn/haar team écht
toekomstbestendig wil maken is dit de
beste werkdag van het jaar!

WIE GA IK ONTMOETEN?
We verwachten 1000-2000 deelnemers in
AFAS Live in Amsterdam. Ondernemers,
leiders en andere professionals die impact
willen maken in hun organisatie. Geweldige
mensen om te leren kennen en van te leren.

Meer informatie over dit seminar en de sprekers:
DENKPRODUCTIES.NL

SPREKERS FUTURE FOCUSED LEADERSHIP
Amy Edmondson
De nummer #1 business denker van de wereld
Prof. Amy Edmondson is dé expert op het gebied van psychologische
veiligheid. Ze is een veelgeprezen professor aan de Harvard
Business School en staat op #1 op de prestigieuze Thinkers50 lijst
van beste leiderschapsdenkers ter wereld.

Usain Bolt
Fastest man on the planet
In een seminar over leiderschap is Usain Bolt wellicht niet de
spreker die je als eerste verwacht. Maar let op: zijn lessen over
Peak Performance en talentontwikkeling worden opvallend relevant.
Usain komt naar Amsterdam!

Yuval Noah Harari
Eén van de meest invloedrijke intellectuelen ter wereld
Prof. Yuval Noah Harari is historicus, filosoof en auteur van de
bestsellers ' Homo Deus' en 'Sapiens'. Harari wordt gezien als een
van de meest invloedrijke intellectuelen ter wereld. Tot zijn lezers en
bewonderaars behoren o.a. Barack Obama en Mark Zuckerberg.

Boyan Slat
The Ocean Cleanup: ondernemer op een epische missie
Boyan Slat is uitvinder en ondernemer die technologieën creëert
om maatschappelijke problemen op te lossen. Hij is de oprichter
en CEO van The Ocean Cleanup, dat geavanceerde systemen
ontwikkelt om de wereldzeeën van plastic te ontdoen.

UNIEK: FOTOMOMENT MET USAIN BOLT!
Onze speciale gast op dit seminar is Usain Bolt. Die staat niet alleen op het
podium, maar doet ook een fotosessie. Wil jij kans maken op een foto met
Bolt? Meld je dan voor 8 juli aan voor dit seminar. Uit de deelnemers worden
daarna 50 winnaars geloot die een fotomoment met Usain krijgen. Wow!

Deborah Nas
Topexpert in vernieuwing
Prof. Deborah Nas is een bevlogen expert op het gebied van
technologische vernieuwing. Ze is professor Strategic Design
for Technology-based innovation aan de TU Delft en praat je bij
over digitalisering, duurzaamheid en diversiteit.

Alex Osterwalder
Mr. Business Model Innovation
Alex Osterwalder is een Zwitserse auteur, spreker en ondernemer.
Bekend van zijn werk op het gebied van Business Model Innovation.
Hij schreef de internationale bestsellers Business Model Generation
en The Invincible Company.

Roebyem Anders
Revolutionair ondernemer met hart voor de zon
Roebyem Anders is de spreker waar je na dit seminar misschien
wel het vaakst aan terugdenkt. Als ondernemer bij Sungevity
is ze één van de rolmodellen die duurzaamheid ook echt in praktijk
brengt. Haar radicale charme en gedrevenheid zijn extreem leerzaam.

Jimmy Nelson
Meester in verbinding en verbeelding
Jimmy Nelson is vermaard en prijswinnend fotograaf. Hij reist de
hele wereld over om inheemse culturen te fotograferen. Zijn koffie
tafelboek 'Before They Pass Away' werd een gigantische bestseller.
Jimmy’s werkwijze is opvallend relevant voor leiders.

Duncan Wardle
Vml. Hoofd Innovatie & Creativiteit, Disney & Pixar
Duncan Wardle was 'Head of Innovation & Creativity' bij Disney en
verantwoordelijk voor vele innovaties. Zijn kracht: het aanwakkeren
van het creatieve vermogen van zijn team. Hij geeft je een supersnelle
masterclass in creatief denken en inventief oplossen. Buckle up!

Meer informatie en inschrijven:
DENKPRODUCTIES.NL
WAT GA IK BELEVEN OP 19 SEPTEMBER?
Onze ambitie met dit seminar is kraakhelder: dit moet het mooiste leiderschaps
seminar van Nederland worden. We gaan bij DenkProducties daarbij ‘all-in’: alleen
de beste sprekers, de mooiste verhalen en de meest leerzame inzichten. Nergens
op bespaard of beknibbeld: dit wordt je beste werkdag van het jaar als leider.
THEMA’S
Dit programma is gebouwd rond de drie thema’s die in elke organisatie hoog op
de agenda staan: digitalisering, duurzaamheid en diversiteit. Je hoort de laatste
inzichten én krijgt ideeën en inspiratie om ze ook echt in praktijk te brengen.
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WAT KOST HET?
Regulier ticket: € 995,- (excl. BTW)
VIP-ticket: € 1.295,- (excl. BTW). De 20% beste plekken PLUS een
extra sessie met Alex Osterwalder PLUS een VIP diner na afloop.
Groepen: dit seminar is ideaal om met je leiderschapsteam te beleven.
Staffelkortingen vanaf 5 deelnemers. Kijk op de site.
IK WIL NOG MEER WETEN
020 - 3033820
customercare@denkproducties.nl
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