
Aanmelden doe je via 
www.jongeveranderaars.nl

In samenwerking met:

Expeditie Innovatie | expeditieleider Mei-Lin Koster 

12.30 Inloop met eenvoudige lunch

13.00 Start expeditie | Durven 

13.40 Break-out sessies ronde 1 |Delen

14.40 Break-out sessies ronde 2 | Proberen

15.10 Even bijkomen met een snack 

15.30 Break-out sessies ronde 3 | Falen en Slagen

16.20 Afsluiting

16.45 Borrel!

Voor meer info over de break-out sessies scroll/swipe door naar beneden.

Programma



Aanmelden doe je via 
www.jongeveranderaars.nl

In samenwerking met:

Innoveren is ook stoppen | Hoe sloot Vattenfall versneld een kolencentrale?

Onlangs sloot Vattenfall versneld de kolencentrale aan de Amsterdamse Hemweg. Anouk Veenstra-Ijfs vertelt waarom. De 
sluiting is positief voor het klimaat, maar had ook gevolgen voor het personeel. Hoe ga je daar mee om?

Ronde 1 Delen

Data delen voor de reiziger 

Stefan de Konink is expert als het gaat om van data informatie te maken. Hij laat je zien wat data delen kan betekenen voor 
de reiziger. Na een mini-college over een actuele dataset over roltrappen en liften op stations en de voordelen hiervan, is er 
ruimte voor discussie, brainstorm en delen van goede voorbeelden. 

Circulaire beursvloer

Boukje Vastbinder en Margot Kemps van Noorderwind leren je hoe je door uren te ruilen samen kunt werken. Natuurlijk gaan 
we ook zelf aan de slag!
Noorderwind helpt startups en bedrijven met de vertaling van business idee naar businesscase. Zo hebben ze ook de Summer 
Challenge van de Jonge Veranderaars professioneel ondersteund! 

Circulair inspireren; hoe dan?!

Katja Nelissen is circulair ambassadeur bij ProRail en daagt je uit mee te denken over de toepasbaarheid van circulaire 
economie

Iedere ronde kun je deelnemen aan 1 sessie. Op de dag zelf maak je een keuze. 



Aanmelden doe je via 
www.jongeveranderaars.nl

In samenwerking met:

De gouden regels van User Journey Mappen, workshop service design

Gebruikersgericht innoveren? Hoe identificeer je kansen vanuit gebruikersperspectief? In deze workshop neemt Roos 
Tigchelaar je mee in de inspirerende wereld van Service Design Thinking. Succesvolle verhalen uit de autoindustrie en de zorg 
geven de nodige handvatten om jouw uitdaging eens met een andere blik te bekijken. Exploreer de “problem space”, stap in 
de schoenen van de gebruiker en leer de gouden regels van het User Journey Mappen.

Ronde 2 Proberen

Let’s draw! workshop zakelijk tekenen

Mensen houden van plaatjes. Daarmee kunnen ze boodschappen beter interpreteren, informatie sneller verwerken en deze 
info blijft nog beter hangen ook. Door zelf te tekenen kan je moeilijke informatie of ingewikkelde processen in beeld brengen. 
Handig als je mensen mee wilt nemen in je verhaal. Jenycke van der Maten leert je de basisvaardigheden van zakelijk 
tekenen, zodat je deze vaardigheden meteen in jouw dagelijkse werk kunt gebruiken. Let’s draw!

Afval scheiden op stations, hoe moeilijk kan het zijn?

Nou best moeilijk! Waarom? NS deelt haar ervaringen in de wondere en vooral dynamische wereld van afvalscheiding en 
circulariteit.   

Ondernemen met ballen 

Het is voor velen herkenbaar, je wilt plannen uitvoeren en hebt daarvoor actief doelen opgesteld. Toch lukt het niet om deze 

plannen echt werkelijkheid te maken. Hoe komt dat? En nog belangrijker hoe zorg je ervoor dat het wel lukt. Zwemmen leer je 

ook niet uit een boek daarom gaan we praktisch aan de slag. Je komt naar buiten met een flinke dosis, energie, moed en 

slagkracht. Onder andere design thinking, psychologie en starten met experimenteren komen in “sneltreinvaart” langs.

Iedere ronde kun je deelnemen aan 1 sessie. Op de dag zelf maak je een keuze. 



Aanmelden doe je via 
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In samenwerking met:

De aanhouder wint! 

Persoonlijk verhaal over het ontwikkelen en in de markt zetten van een nieuw product. Carel Robbeson en Jörg Frenzel
nemen je mee in de (onverwachte) pieken en dalen die zij tegenkomen bij het ontwikkelen en introduceren van hun 
innovatie. Een innovatie in de infra waar de capaciteit op het spoor van toeneemt? Waar wachten we nog op?!

Ronde 3 Falen en Slagen

Er was eens een groepje machinisten

Van een paar sommetjes makende machinisten, naar een dynamisch roltijdadvies voor alle machinisten. Een inspirerend 
verhaal over hoe machinisten energiezuiniger wilden rijden, iedereen daar in mee kregen en 1 + 1, 3 werd.  

‘Mijn Fyra-verhaal: vallen, opstaan en weer doorgaan.’

Richard de Leeuw was nauw betrokken bij de Fyra. Hij vertelt zijn persoonlijke verhaal. Hij praat over beeldvorming, hoe hij 
het project en de nasleep beleefd heeft en natuurlijk over zijn beeld op succes en falen.

Innovation, just do it!

Michel Smits is programmamanager Digitale Transformatie bij Strukton Rail. Welke uitdagingen hebben zij en hoe innoveren 
zij?

Iedere ronde kun je deelnemen aan 1 sessie. Op de dag zelf maak je een keuze. 


