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De roep om innovatie in organisaties is 
sterk: de zekerheden van gisteren zijn de 
valkuilen van vandaag, we leven in een 
tijd van “resultaten uit het verleden bieden 
geen garantie voor de toekomst”. Beter 
presteren dan gisteren is goed, maar in 
veel gevallen niet langer voldoende; 
“planning” dient te worden aangevuld met 
“preparing”, voorbereid zijn op de onver-
wachte situaties waarin de organisatie 
kan (en zal) terechtkomen.  

En toch hebben organisaties het hier 
moeilijk mee: institutionele verkokering 
staat echte vernieuwing in de weg. Ze 
slagen er niet in om de creatieve kracht 
van hun medewerkers te mobiliseren, 
omgekeerd hebben deze medewerkers 
moeite om van onderop vernieuwing op 
gang te brengen.  

Het programma Leren van Diversiteit & 
Innovatie biedt een platform om je inno-
vatief vermogen te vergroten door op top-
niveau kennis te nemen van inzichten uit 
zeer uiteenlopende disciplines. Niet ‘best 
practice’, maar ‘best idea’ , waardoor je 
dit laatste vervolgens in je praktijk als pro-
fessional kunt toepassen.   
 
De grondgedachte achter Leren van Di-
versiteit & Innovatie is dat een open 
‘mindset’ en verbeeldingskracht onont-
beerlijk zijn om adequaat als professional 
te kunnen handelen. Meer dan grootscha-
lige innovatieprogramma’s, zijn dit im-
mers de bronnen van grensverleggende 

innovatie. Verbonden zijn met personen 
buiten je eigen werkveld is een bron van 
creativiteit; vanzelfsprekendheden binnen 
één gebied of community leiden vaak tot 
waardevolle ingevingen in een nieuwe 
omgeving. Leren van Diversiteit & Innova-
tie is leren van de/het andere in optima 
forma.  

Academy for Information & Man-
agement (AI&M) 
 
De Academy for Information & Manage-
ment is een spin-off van de Universiteit 
van Amsterdam met ca. 30 jaar ervaring 
in leertrajecten op executive niveau op 
het gebied van management en informa-
tie. Prof. Rik Maes is stichter en acade-
misch directeur van AI&M. 

AI&M is een netwerkorganisatie: de AI&M 
community en de partnerorganisaties uit 
de academische wereld, de praktijk en de 
creatieve sector vormen het hart van 
AI&M. Deelnemers aan de programma’s 
van AI&M zijn ‘reflective practitioners’ die 
samen met de AI&M community werken 
aan verdieping van hun inzichten en aan 
de toepassing ervan in hun eigen werk-
omgeving.  

De signatuur van AI&M komt volop tot ui-
ting in Leren van Diversiteit en Innovatie:  

1. We leren het meest van wie van 
ons verschilt: diversiteit biedt 
een noodzakelijke omgeving 

voor vernieuwend denken en 
handelen;  

2. De vraagstukken waarmee we in 
organisaties worden geconfron-
teerd vereisen individueel en col-
lectief engagement; professio-
neel leren en persoonlijke ontwik-
keling kunnen niet los van elkaar 
worden gezien;  

3. Leren anno nu betreft niet het uit-
leggen van het verleden, maar 
het samen nadenken over en 
vorm geven aan de toekomst; het 
stellen van de juiste vragen gaat 
vooraf aan het formuleren van 
mogelijke oplossingen. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
	

Leren van Diversiteit & Innovatie 
 
	

Prof. dr. ir. Rik Maes 
Academic director AI&M 

Leren van Diversiteit & Inno-
vatie is bestemd voor profes-
sionals die hun creatief ver-
mogen willen verhogen door 
zich te laten verrassen en die 
dit vermogen in hun organi-
satie willen inzetten. 
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De bijeenkomsten van Leren van Diversi-
teit & Innovatie zijn divers van opzet, 
maar altijd gericht op ‘mind expanding’ le-
ren van de inleiders en van elkaar. Per 
bijeenkomst introduceert een spreker een 
uitdagend en soms ook echt confronte-
rend onderwerp en wordt dit onderwerp 
uitgediept en vertaald naar eigen praktijk.   
 
De bijeenkomsten worden afgerond met 
een diner, dat eindigt omstreeks 21 uur. 
Het diner is een uitstekend moment voor 
napraten, het leggen van contacten, het 
terugblikken op vorige sessies, etc.   
 
Het afsluitend weekend wordt op een ex-
terne inspirerende locatie gehouden. Van 
zaterdagochtend tot zondagmiddag wis-
selen we van gedachten over een breed 
actueel onderwerp, hierin gestimuleerd 
door een aantal inleiders die diverse kan-
ten belichten. Ook de partners van de 
deelnemers kunnen tijdens dit weekend 
aanschuiven.     
 
Leren van Diversiteit telt acht bijeenkom-
sten (17.30 uur - 21.00 uur, inclusief di-
ner) en een afrondend weekend in juni.  
 
De exacte invulling van het programma 
wordt deels tijdens het jaar (en afhanke-
lijk van de belangstelling van de deelne-
mers) bepaald.    
 
Data 
1: Dinsdag 1 oktober 2019 
2. Dinsdag 29 oktober 2019 
3. Dinsdag 3 december 2019 

Bijeenkomsten 
 
	

De bijeenkomsten vinden plaats aan de 
Nieuwe Prinsengracht in Amsterdam 

4. Dinsdag 7 januari 2020 
5. Dinsdag 4 februari 2020 
6. Dinsdag 3 maart 2020 
7. Dinsdag 7 april 2020 
8. Dinsdag 12 mei 2020 
9. Zaterdag 13 & zondag 14 juni 2020 
 
Locatie 
Academy for Information & Management 
Nieuwe Prinsengracht 39, 1018 EG Am-
sterdam (tenzij het onderwerp een andere 
locatie vereist). 
 
Kosten  
De prijs voor deelname aan het pro-
gramma ‘Leren van diversiteit’ bedraagt € 
2.250, exclusief BTW en exclusief verblijfs-
arrangement voor het weekend in juni. Een 
korting is te krijgen voor AI&M alumni         
(€ 1.750,-) en leden van KNVI (€ 1.950,-).  
 
Dit bedrag is inclusief deelname aan alle 
activiteiten van het programma, toegang 
tot het tussentijds discussieforum en de 
maaltijden tijdens de reguliere sessies. In-
schrijven voor een deel van het pro-
gramma is niet mogelijk.  
 
Contact 
Academy for Information & Management 
Nieuwe Prinsengracht 39  
1018 EG Amsterdam 
T: 020-6251835,  
E: info@ienm.nl,      
W: www.ienm.nl  
 

Inschrijving  
U schrijft zich in door op de website van 
AI&M het aanmeldingsformulier in te vul-
len bij het programmaonderdeel Leren 
van Diversiteit & Innovatie: www.ienm.nl 
 

Klaas Brongers 
Partner en Board Member bij  
Bureau voor Management & ICT (BvMI) 
Deelnemer Leren van Diversiteit & Innovatie 
 

Voor de open blik en mijn persoonlijke 
groei volg ik de leergang “Leren van Di-
versiteit & Innovatie”. Sprekers van bui-
ten het vakgebied maken dat ik me be-
wust wordt van nieuwe zienswijzen. Zij 
inspireren mij met begrippen als “signa-
tuur van een professional”, “wat is reali-
teit” en “hoe blijf je bij je identiteit”.  
 
De samenstelling van de groep zorgt er 
voor dat in een vertrouwelijke en warme 
omgeving de vertaalslag naar het eigen 
vakgebied wordt gemaakt. Dat maakt 
dat de bijeenkomsten voor mij momen-
ten van bezinning en verwondering zijn 
en toepasbare handreikingen opleveren. 
Het afrondende weekend van de leer-
gang is een ware apotheose. Door daar 
samen met je partner aan deel te ne-
men krijgt dit cultureel ingestoken week-
end extra waarde. 
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• Marcel van Aelst - Leren van 

een hotelmanager en Japan-
kenner: omgaan met vreemde 
culturen. 

• Erik Akerboom – Leren van de 
korpschef van de Nederlandse 
Politie 

• Maarten Baas - Leren van een 
eigenzinnige meubelontwer-
per: hoe vermijd je de geëi-
gende paden? 

• Bert Barten – Leren van een 
Talking Trees componist  

• Jan Bonjer – Leren van de 
hoofdredacteur van Het Finan-
cieele Dagblad 

• Marc Bontemps – Leren van 
een ideële bankier 

• Mariken van de Bovenkamp – 
Leren van een lichaamsthera-
peute 

• Jacob van den Borne - Leren 
van een futuristische boer 

• René ten Bos - Leren van de  
Filosoof des Vaderlands 

• Rudolf Das - Leren van een fu-
turoloog, vormgeven aan 
ideeën. 

• Peter Greenaway – Leren van 
een allround kunstenaar 

• Bas Haring - Leren van een 
volksfilosoof 

• Lina Issa - Leren van een kun-
stenares: je volkomen inleven 
als startpunt 

• Jo Lernout - Leren van PRISM: Al 
je informatie op straat 

• Hans van Manen - Leren van een 
choreograaf 

• Bjarne Mastenbroek - Leren van 
een architect 

• Luvuyo Rani - Leren van een en-
trepreneur in extreme omstandig-
heden: hoe blijf je bij je identiteit? 

• Dick Spierenburg - Leren van een 
ontwerper: hoe vermijd je over-
kill? 

• Mohamed Ridouani – Leren van 
de burgemeester van Leuven 

• Kim Spinder - Leren van een 
jonge organisatieveranderaar 

• Walter Van Steenbrugge – Leren 
van een dwarsliggende advocaat 

• Dick Swaab – Leren van een cre-
atieve brein-specialist 

• Abram de Swaan - Leren van een 
socioloog: de grote lijnen zien 

• Rik Torfs - Leren van een Rector 
Magnificus: hoe bestuur je zonder 
los te komen van je organisatie? 

• Koen Vanmechelen - Leren van 
een kunstenaar: waar ontmoeten 
wetenschap en de kunst elkaar? 

• Paul Verhaeghe – Leren van een 
psychiater over identiteit en diver-
siteit 

• Jef Vermassen – Leren van een 
strafpleiter 

• Ivan Wolffers - Leren van een 
huisarts: ziekte, gezondheid en 
de rol van de medische weten-
schap. 

	

Leen Decin 
Leren van een hoogleraar Astrofysica 

Bart Somers  
Leren van een burgemeester van een inclusieve stad, 

gekozen als ‘beste burgemeester van de wereld’ 
 

Stine Jensen 
Leren van een filosofe en helft van een eeneiige 

tweeling 
 

Een greep uit de sprekers  
van de afgelopen jaren 
	

Dick Swaab  
Leren van een creatieve breinspecialist 

 

Marc van Ranst  
Leren van een viroloog 

 

Niels Aalberts 
Leren van de muziekindustrie: hoe technologie 
een hele industrie kan killen en wat je kan doen 

om niet mee ten onder te gaan 


