Setting Standards
Een simulatie training over samenwerking en strategie
Setting Standards is een simulatie-training voor iedereen die zich
bezig houdt met de strategische koers of het kennismanagement in
zijn of haar onderneming. De simulatie geeft inzicht in het belang van
bepaalde kennis, het strategisch inzetten ervan en wanneer te kiezen
voor samenwerking. Zaken die een bedrijf kunnen maken of breken. U
kunt zich nu inschrijven voor de simulatie training op 8 december
2009 in Delft.

Waarom deelnemen?
Inzicht in waarop te concurreren en wanneer samen te werken kan zowel
kleine als grote bedrijven maken en breken. Het kleine bedrijf kan doorstoten,
omdat het effectief kennis vergaart van de best practices en erin slaagt zijn
product binnen de internationale normen te laten vallen. Het grote bedrijf kan
struikelen, omdat het niet de juiste lijn weet te trekken tussen kennis delen
ten behoeve van een grotere markt en de kennis beschermen ten behoeve van
het eigen product. De simulatie geeft inzicht in het herkennen van de
belangen die spelen in het proces van kennis vergaren, strategie-ontwikkeling
en hierin effectiever handelen.

Unieke inhoud en methode
Setting Standards is een unieke simulatie training, zowel qua opzet als
inhoud. Experts uit de wetenschap, bedrijfsleven, overheid en normalisatieorganisaties namen al eerder deel aan sessies gespeeld in Den Haag, Delft,
Tokyo en Parijs. Zij waren unaniem lovend over het realiteitsgehalte van de
simulatie en de inzichten die het opleverde.
De methode van simulatie en reflectie is effectief voor professionals, die het
meest leren in een situatie waarin ze moeten handelen. Dan ontstaat de
noodzaak om kennis te vergaren en vaardigheden verder te ontwikkelen. Een
simulatie noopt deelnemers tot actie en reflectie.

Wat heeft u eraan?
Setting Standards is een simulatie training die u nieuwe perspectieven geeft
op uw bedrijfsstrategie, op innovatie en zowel praktische als analytische
vaardigheden geeft om een kennisstrategie te vertalen in concrete stappen
voor uw organisatie.
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•

U verdiept uw inzicht in de belangen van uw organisatie onder
verschillende omstandigheden.

•

U raakt vertrouwd met verschillende perspectieven op onderhandelen
en hoe daarin keuzes te maken zijn.

•

U krijgt inzicht in het verloop van een standaardisatieproces en welk
resultaat daarin te halen is, voor zowel uw onderneming als voor de
samenleving.

Hoe ziet de dag eruit?
De trainingsdag bestaat uit een ochtend waarin u samen met andere
deelnemers onderhandelt over een fictieve, maar realistische norm. Hiervoor
is geen technische of juridische voorkennis nodig. U maakt u in een leuke en
spannende ochtend mee hoe zo'n proces kan verlopen en wat de
consequenties kunnen zijn van uw handelen.
In de middag wordt op het proces gereflecteerd. Welke rol speelde de
marktleider in het geheel? Kan deze zijn huidige marktvoordeel met de
nieuwe standaard veilig stellen? Hoe kan een kleine nichespeler de zaak
beïnvloeden? Welk gewicht legt een maatschappelijke organisatie in de schaal,
die de techniek wil toepassen voor een niet commercieel doel? Setting
Standards biedt u de kans om met een frisse blik te kijken naar deze
vraagstukken van strategie en innovatie.

Deelname
Invidividuele deelnemers kunnen zich aanmelden voor een simulatie op
dinsdag 8 december 2009. De simulatie wordt verzorgd door United
Knowledge en gehouden bij de NEN in Delft, die de simulatie van harte
aanbeveelt. U kunt zich inschrijven via:
www.setting-standards.com
Deze simulatie wordt aangeboden voor 600 euro per persoon. Er zijn
maximaal 24 plaatsen beschikbaar, dus spoedige aanmelding wordt
aangeraden.
Bedrijven en organisaties die interesse hebben voor een training op maat voor
hun medewerkers kunnen contact opnemen met Arjan Widlak via
settingstandards@setting-standards.com.
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