
Meerdaagse training The Perfect Fit

Van moet naar moed in de 

exponentiële wereld

Lecce, Italië – 9 t/m 13 april 2019

Vanwaar deze training?

The Perfect Fit is een netwerkorganisatie waarin zelfstandige financiële 

professionals hun krachten hebben gebundeld. Wij organiseren voor onze 

zakelijke relaties jaarlijks een PE-gecertificeerde meerdaagse, zodat deze 

relaties de gelegenheid krijgen om hun persoonlijke vaardigheden in een 

prettige omgeving te ontwikkelen.

Prijs en inschrijving

De prijs van deze training is vastgesteld op € 2.895. Dat is inclusief alle 

reis- en verblijfkosten vermeld in het bijgevoegde programma en exclusief 

BTW. De vluchttijden van Transavia zijn:

Heen: dinsdag 9 april 2019 om 18:30 uur vanaf Schiphol

Terug: zaterdag 13 april 2019 aankomst 17.35 uur op Schiphol

De training is goed voor 20 gecertificeerde PE-punten.

Interesse? Inschrijven kan per mail aan lecce@tpf-academy.nl.           

Voor aanvullende informatie ben je daar ook aan het juiste adres.

De trainers

Walter Baets is emeritus hoogleraar aan de Universiteit van 

Kaapstad en consultant op het gebied van complexiteit, 

collectieve intelligentie en transformatie. Eerder was hij dean 

van de Graduate School of Business  van diezelfde Universiteit 

en de Allan Gray Chair (values-based leadership). Na een 

carrière van ruim 10 jaar in financial modelling en strategisch 

advies werd hij hoogleraar in vijf verschillende landen. 

Alessandro Margherita is verbonden aan de universiteit van 

Salento (Italië) als senior researcher aan de faculteit 

Engineering for Innovation en als assistent professor 

Management Systems aan de faculteit Engineering. Zijn 

onderzoek is vooral gericht op onderwerpen als collectieve 

intelligentie, procesmanagement, en technologie-

ondernemerschap. Hij is als onderzoeker verbonden geweest 

aan het Center for Collective Intelligence van MIT Sloan (USA) 

en de universiteit van Peking.

Erna Oldenboom is specialist op het gebied van creativiteit, 

gezondheid en transformatie. Ze heeft een universitaire 

bachelor in human resources management en een in-company 

master in organizational design. Erna promoveert op ‘De 

gezonde organisatie’ aan de Graduate School of Business van 

de universiteit van Kaapstad. Ze is momenteel visiting 

professor op het gebied van leiderschap, persoonlijke 

ontwikkeling en mind-body medicine bij verschillende 

bedrijfskundeopleidingen.



Exponentiële technologieën

Bijna dagelijks worden we met termen om de oren geslagen als deep 

learning, artificiële intelligentie, semantiek, big data, robotica, virtuele 

realiteit en singularity. 

Moeten we aan de slag met deze exponentiële technologieën? Nee, dat 

moet niet. Maar als we de toekomst in eigen hand willen nemen, moeten 

we nieuwe ontwikkelingen begrijpen en zien hoe ze de wereld waarin we 

leven beïnvloeden. Daar is moed voor nodig. Moed om vraagtekens te 

zetten bij je gebruikelijke handelswijze. Moed om nieuwe mogelijkheden 

te verkennen en te onderzoeken wat ze voor jouw bedrijf kunnen 

betekenen. Moed om exponentiële technologieën te leren kennen en te 

gebruiken.

In een dynamische, niet-lineaire wereld

Ons managementdenken en ons onderwijs zijn nog steeds gericht op 

lineaire en causale methoden en aanpakken. Zo zit de wereld echter niet 

meer in elkaar. De huidige politieke en economische situatie is dynamisch 

en niet lineair. Om mee te kunnen blijven spelen moeten we onze 

organisaties en ons denken daaraan aanpassen. 

Onderzoeken

In het seminar maak je kennis met een aantal exponentiële technologieën, 

we verkennen hoe exponentiële organisaties werken, wat collectieve 

intelligentie is en hoe we richting, contributie en impact kunnen definiëren 

in een complexe wereld. Je gaat kritisch naar jezelf kijken. Hoe leid ik mijn 

organisatie? Waar zitten mijn zwakke plekken? Hoe kan ik meer moed 

ontwikkelen om exponentiële technologieën te gebruiken?

Interactieve werksessies

Op dag 1 bespreken we hoe je beter gebruik kunt maken van de 

collectieve intelligentie van je bedrijf. We gaan in op de nieuwe 

natuurwetten van onze organisaties: de complexiteitstheorie, exponentiële 

organisaties en collectieve intelligentie.

Op dag 2 zien we hoe exponentiële technologieën in de praktijk werken. 

We bezoeken het Salento High Tech Ecosystem. Daar krijgen we hands-on 

ervaring op het gebied van exponentiële technologieën, mindset en 

innovatieprocessen als key input voor het bouwen van high performing 

bedrijven en organisaties. In de middag bouwen we verder op onze 

ervaringen van die ochtend.

Dag 3 staat in het teken van value based leadership en de rol die agile 

businessmodelinnovatie speelt. We koppelen terug naar je persoonlijke 

leiderschapsstijl. Hoe kun je morgen sneller en flexibeler innoveren en zelf 

kiezen wat je doet met de technologie? Met behulp van een vooraf 

gemaakt leiderschapsprofiel stellen we de transformatie van ‘moet’ naar 

‘moed’ centraal.

Planning

Dinsdag 9 april 2019

Vlucht vanaf Schiphol naar Bari (18.30h -21.00h)

Ontvangst op de luchthaven en transfer naar Lecce

Check-in in Hotel Patria Palace

Welkomstdrankje in de bar van het hotel

Woensdag 10 april 2019

Ontbijt in het hotel

Kennismaking met Lecce

Lunch

Deel 1: De nieuwe natuurwetten van onze organisaties

Diner

Donderdag 11 april 2019

Ontbijt in het hotel

Deel 2: Werkbezoek Salento High Tech Ecosystem

Lunch

Deel 3: Hoe exponentiële technologieën echt werken

Diner

Vrijdag 12 april 2019

Ontbijt in het hotel

Deel 4: Je persoonlijke leiderschapsstijl het omgaan met 

nieuwe mogelijkheden

Lunch

Deel 5: Hoe kan ik morgen sneller en flexibeler innoveren

en zelf kiezen wat ik doe met de technologie?

Diner

Zaterdag 13 april 2019

Ontbijt in het hotel

Ochtend vrij te besteden

Transfer naar Bari Airport

Vlucht van Bari naar Schiphol (14.55h – 17.35h)

Locatie

Lecce, een typisch zuid-Italiaanse stad, vol met pleinen en palazzi en met 

een spinnenweb van straten, wordt het Florence van het zuiden genoemd. 

De barokke architectuur met de typische lokale kalksteen, de rijke 

geschiedenis en de prachtige kunstwerken maken Lecce tot een bijzondere 

bestemming. De regio Salento is een mekka voor liefhebbers van eten en 

wijn. De 95.000 inwoners zijn hun wortels niet vergeten en de productie 

en verkoop van olijfolie, wijn en keramiek blijft de belangrijkste 

steunpilaar van de lokale economie. 


