Tijd voor verdieping

Sociale Innovatie
en Transformatie
U verwerft inzicht in de praktijk vanuit een wetenschappelijk kader
Start: 6 februari 2018
Steeds vaker nemen burgers zelf het initiatief in het organiseren
van diensten en producten die voorheen door de overheid of het
bedrijfsleven werden aangeboden. Steeds vaker ook ontstaat
er bedrijvigheid met een maatschappelijke doelstelling: sociaal
ondernemerschap.
Er ontplooien zich initiatieven in allerlei domeinen zoals
gezondheidszorg, onderwijs, voedselvoorziening, huizenbouw
en energievoorziening. Deze laten de grenzen vervagen tussen
consumenten en producenten, burgers en sociale ambtenaren en
activisten en ondernemers.
Overheden, bedrijven en andere organisaties zoeken manieren
om op een goede en effectieve manier om te gaan met deze
ontwikkelingen en transformaties. Tegelijkertijd dienen zij ze
duurzaam te verbinden met grote maatschappelijke vraagstukken
zoals de financiële crisis, de welvaartsstaat die onder druk staat,
klimaatverandering en duurzaamheidsambities.
In deze masterclass gaan onderzoekers en professionals in op dit
soort processen van sociale innovatie, en op de daarbij horende
dilemma’s en worstelingen. U krijgt daarnaast in praktische casus
handvatten om er op een constructieve en duurzame manier op

te reageren. U leert waar nodig te faciliteren middels nieuwe
vormen van participatieve samenwerking, alternatieve business
modellen en organisatievormen. Gedurende de opleiding werkt
u aan uw eigen casus.
Erasmus Academie organiseert deze masterclass in samenwerking
met de Transition Academy van DRIFT, Dutch Research Institute
for Transitions, Erasmus Universiteit Rotterdam. DRIFT is een
onderzoeksinstituut dat zich richt op duurzaamheidstransities.
Hierbij aangesloten zijn een aantal van de meest vooraanstaande
Nederlandse denkers op het gebied van maatschappelijke
verandering, transities en sociale innovatie.

Opzet & Inhoud
Deze unieke Masterclass bestaat uit zes dagen verspreid over drie
maanden. Elke dag wordt verzorgd door meerdere docenten.
De dagen bestaan voor een deel uit colleges en voor een deel uit
interactieve discussies en werksessies waarin u wordt uitgedaagd
om opgedane kennis direct toe te passen op situaties in de eigen
werk- en/of leefomgeving.
Om dit laatste te bewerkstelligen werkt u tijdens de masterclass
aan een persoonlijke ‘sociale innovatie casus’.

Kerndocenten

Resultaat

Dr. Flor Avelino en Dr. Julia Wittmayer van DRIFT.
Flor Avelino en Julia Wittmayer zijn momenteel als wetenschappelijk
coördinatoren betrokken bij TRANSIT, een grootschalig internatio
naal onderzoek naar sociale innovatie en transformatie.
Het docententeam bestaat uit een divers gezelschap van wetenschappelijk experts en ervaringsdeskundigen. De docenten komen
uit verschillende domeinen (wetenschap, overheid, bedrijfsleven,
middenveld en burgerinitiatief) en verschillende disciplines.
Samen bieden zij een divers spectrum aan perspectieven.

Via wetenschappelijke theorie en praktijkvoorbeelden ontwikkelt
u een helder beeld van sociale innovatie. U heeft kennis van
verschillende participatietechnieken, van het faciliteren van
samenwerkingsprojecten, van co-creatie en van alternatieve
businessmodellen.

Programma
Dag 1 – 6 februari 2018
Introductie Sociale Innovatie & Transformatie
Ochtend: Introductie Sociale Innovatie & Transformatie.
Dr. Julia Wittmayer en Frank van Steenbergen Msc, DRIFT
Middag: Systeemdenken & persistente maatschappelijke
problemen.
Prof. dr. Derk Loorbach, DRIFT
Dag 2 – 13 februari 2018
Organisatievormen in Sociale Innovatie
Ochtend: Nieuwe economie & verdienmodellen.
Prof.dr. Jan Jonker, Nijmegen School of Management,
Radboud Universiteit Nijmegen
Middag: Co-creatie in Sociale Innovatie & Intrinsieke motivatie.
Pepik Henneman, Meneer de Leeuw
Dag 3 – 6 maart 2018
Geschiedenis & de nieuwe economie
Ochtend: Collectief Burgerschap in Historisch Perspectief.
Prof. dr. Tine de Moor, Universiteit Utrecht
Middag: Sociale bewegingen en de nieuwe economie.
Dr. Flor Avelino, DRIFT
Dag 4 – 20 maart 2018
De innovatieve stad
Ochtend: Deep Democracy
Moraan Gilad
Middag: Zelforganisatie en Sociale inclusie in de stad.
Frank van Steenbergen MSc, DRIFT
Dag 5 – 10 april 2018
Kritisch Perspectief & Empowerment
Ochtend: Vrijwilligerswerk en Strategische Filantropie
Prof. dr. Lucas Meijs, RSM (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Middag: Sociale Innovatie & Transformatie - nntb
Gastdocent nntb
Dag 6 – 15 mei 2018
Synthese Sociale Innovatie & Transformatie
Ochtend: Eindpresentatie Cases Sociale Innovatie.
Deelnemers o.l.v. Dr. Flor Avelino, Dr. Julia Wittmayer en Frank
van Steenbergen MSc, DRIFT
Middag: Vragen, Discussie en Evaluatie met Prof.dr.ir. Jan
Rotmans, DRIFT.

“Vanuit een sterk IT en data gedomineerd perspectief waren
we op zoek naar nieuwe dimensies in innovatie. Voornamelijk
door maatschappelijke ontwikkelingen kwamen we uit op
sociale innovatie. De masterclass aan de Erasmus Academie
hielp onze blik te verruimen. We zijn zeker enthousiast
geworden over de potentie van het onderwerp.
Het programma was gevarieerd en de sprekers waren
inspirerend en ter zake kundig. De begeleiding was top,
zo ook de organisatie.
Constructief en leerzaam was de begeleiding van de eigen
casus. Met veel plezier kennis en ervaring genoten in deze
unieke masterclass”
Anton Griffioen, strategisch architect Belastingdienst/
Toeslagen en Ad Kwakernaak, Voorzitter Innovatieplatform
Belastingdienst/Toeslagen

Voor wie
Deze masterclass is bedoeld voor iedereen die meer inzicht wil
krijgen in sociale innovatie, maatschappelijke verandering, nieuwe
vormen van organisatie, sociaal ondernemerschap, actief burgerschap, en participatieve samenwerking.
De opzet is geschikt voor beleidsmakers, managers, ondernemers,
adviseurs, onderzoekers, docenten en activisten die de opdracht
of de ambitie hebben om beter in te spelen op sociale innovatie
en nieuwe vormen van participatie en organisatie.
“Deze masterclass geeft inspiratie, energie en kennis. Vanuit
verschillende perspectieven leren kijken, de vertaling van de
theorie naar de praktijk en omgekeerd, business modellen
die niet alleen gebaseerd zijn op geld, maar ook op andere
transactiemiddelen. Gedreven docenten die met passie hun
verhaal vertellen en kennis delen. De ervaringen van elkaar.
Je krijgt zoveel handvatten aangereikt die je kan toepassen
in jouw praktijk. Ik kan het iedereen aanraden die openstaat
voor vernieuwing en verandering”
Trees van der Gun – JSO Expertise Centrum

Waar

Geïnteresseerd?

De cursusdagen vinden plaats bij Novotel Rotterdam Brainpark en
op een tweetal externe inspirerende locaties in Rotterdam. De
exacte locaties worden nader bekend gemaakt.

Wilt u meer weten, of heeft u vragen?
Neem dan contact op met Mariëlle Elenbaas, adviseur opleidingen
T: 010 – 408 21 26
E: elenbaas@erasmusacademie.nl

Wanneer
Alle dinsdagen van 09.30 tot 16.30 uur:
• 6 februari 2018
• 13 februari 2018
• 6 maart 2018
• 20 maart 2018
• 10 april 2018
• 15 mei 2018

Studielast
De ervaring leert dat de studielast voor deze masterclass sterk
persoonsgebonden is. U dient rekening te houden met een totale
tijdsinvestering (voor het volledige programma) van ongeveer
112 uur. Per bijeenkomst wordt ongeveer 6 uur voorbereiding van
u gevraagd. Deze studielast omvat de tijd die nodig is voor het
voorbereiden en volgen van de colleges, het lezen van de literatuur
en het voorbereiden van de eindpitch en schrijven van de
individuele praktijkcasus.

Aanwezigheid & Certificaat
Heeft u de zes collegedagen gevolgd en de praktijkcasus succesvol afgerond, dan ontvang u een certificaat van Erasmus Academie.
Voldoet u niet aan de aanwezigheidsplicht, dan ontvangt u in
principe geen certificaat. Was uw afwezigheid het gevolg van
overmacht, dan denken wij graag met u mee aan een oplossing.

Bijzonder aan deze opleiding
• Binnen dit onderwerp zijn veel bewegingen gaande, in deze
masterclass maakt u zich bij kundige universitair en praktijk
docenten een relevant theoretisch kader eigen;
• U krijgt les van toonaangevende docenten, welke u persoonlijk
begeleiden met uw casus;
• U maakt kennis met een aantal van de meest vooraanstaande
Nederlandse denkers op het gebied van maatschappelijke
verandering, transities en sociale innovatie;
• U doet een relevant netwerk op.

Prijs & aantal deelnemers
De investering in deze masterclass bedraagt €4.350,- (vrijgesteld
van btw). Bij het cursusgeld zijn inbegrepen: cursusmateriaal,
dagarrangementen en parkeerkaarten.
Maximaal 25 deelnemers.

Inschrijven
kunt u online doen via:
www.erasmusacademie.nl/sociale_innovatie
Wij zien uw inschrijving graag tegemoet.

Over Erasmus Academie
Zo bereikt u ons
Tijd voor verdieping
Ruimte maken om je ergens in te verdiepen, dat is voor ons tijd
voor verdieping. Jezelf letterlijk tijd geven om nieuwe kennis,
inzichten en vaardigheden op te doen. Tijd ook om geïnspireerd
te raken. Zo ontstaan vernieuwende ideeën en verrassende
perspectieven, heel motiverend. Voor uzelf en uw organisatie.
Wij bieden kennisintensieve opleidingen voor professionals,
een combinatie van wetenschappelijke theorie en praktische
toepassing. Zo faciliteren wij innovatie.
Onze opleidingen zijn inhoudelijk gespecialiseerd en kwalitatief
hoogstaand. U krijgt les van universitair docenten of erkende
specialisten uit uw werkveld. Zij hebben de opleidingen mede
ontwikkeld en begeleiden u bij het toepassen van de stof op
uiteenlopende voorbeelden uit uw praktijk, of die van andere
deelnemers.
Waarom kiezen voor Erasmus Academie?
•	
Omdat we onderdeel zijn van de Erasmus Universiteit Rotterdam;
• Onze opleidingen mede daardoor van hoge kwaliteit zijn;
•	Er veel aandacht is voor de toepassing van wat u leert in uw
eigen praktijk.
Voor wie?
Voor iedereen met een universitaire of hbo-opleiding,
of een vergelijkbaar werk- en denkniveau.
En voor iedereen die behoefte heeft aan tijd voor verdieping.

www.erasmusacademie.nl
info@erasmusacademie.nl
Telefoon: 010 408 18 39
(op werkdagen van 09:00-17:00)
Twitter: @erasmusacademie
LinkedIn: www.linkedin.com/company/
erasmus-academie
Facebook: www.facebook.com/
erasmusacademie
Bezoekadres
Erasmus Universiteit Rotterdam
Complex Woudestein
Van der Goot (M)-gebouw, kamers M6-13/20
Burg. Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
Bereikbaarheid
De EUR is zowel per openbaar vervoer
(metro Kralingse Zoom, tram 7, 21 en 24) als
per auto (A16, afslag Kralingen of Centrum)
goed bereikbaar.
Komt u als deelnemer met de auto, dan kunt u
gratis gebruikmaken van de uitgebreide parkeer
faciliteiten. Op www.erasmusacademie.nl/
contact leest u meer over bereikbaarheid
en route.
Algemene Voorwaarden
Onze Algemene Voorwaarden vindt u op
onze website. Een exemplaar kunnen wij u
op verzoek toezenden.
Erasmus Academie bestaat sinds 1996.
We zijn erkend door
CEDEO voor zowel maatwerk bedrijfs
opleidingen als open bedrijfsopleidingen.
Nederlandse Vereniging van Advocaten
Nederlandse Orde van Advocaten
Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

