
 

 

 

De Strategie van de Kreeft - 
Co-creatie sessie reïnventing your 

business van visie naar concrete actie! 

 
   

Datum: 
 
14 januari 2020 

Tijd: 
 
Ontvangst vanaf 17.00 uur, het programma start om 17.30 tot 
uiterlijk 21.30 uur. 

Sprekers : Yousri Mandour ICSB, Sven Turnhout KWH,  
Dorien van der Heijden ICSB 

Locatie: 
 
KWH is gevestigd in de Machinist in Rotterdam  
Willem Buytewechstraat 45 
3024 BK Rotterdam 

“Ik heb geen tijd om mijn bijl te slijpen, ik moet nog een heel 
bos omhakken” 

 

Als we moeten kiezen, wint ‘dringend en NU belangrijk’ het 
(vrijwel) altijd van ‘straks belangrijk’. We weten best dat we tijd 
moeten besteden aan ‘morgen’ en ‘de dag na morgen’, maar 
in de praktijk zitten de agenda’s overvol met vandaag 
waardoor we (te) laat of niet aan morgen en overmorgen 
toekomen. Het ontbreekt vaak niet aan toekomstvisies en 
plannen. De pijn zit in het doen! Dit inzicht vormt de basis 
voor ‘De Strategie van de Kreeft’. Om te kunnen groeien heeft 
een kreeft een oncomfortabel gevoel, moed en inzicht nodig.  

De Strategie van de Kreeft is de titel van een 
managementboek dat wij op dit moment aan het schrijven 
zijn. We zijn de strategie volop aan het vormgeven en 
ontdekken. Onze ambitie is met het boek inzicht te geven 
waarom échte vernieuwing vaak slecht lukt, maar vooral om 
handvatten te geven om hier wel succesvol in te worden. 
Kortom we schrijven een basiscursus: hoe word ik een kreeft? 
We zitten op versie 1.0. We hebben ‘TRIP’ ontdekt als 
belangrijke oorzaken voor stilstand. We hebben 5 modules 
gedefinieerd waaruit de strategie van de kreeft is opgebouwd. 
Nu doen we een beroep op jullie, de ervarings-
deskundigen. Tijdens deze co-creatie sessie vragen we 
jullie mee te denken en jullie ervaringen (goede en slechte) 
met ons en elkaar te delen.  

 

 

 

 

 
 
 
 

Alvast een glimp op het programma: 

• Waarom is een toekomstvisie niet genoeg om in 
actie te komen? TRIP biedt inzicht. 

• De basis van ‘De Strategie van de Kreeft’  

• 5 modules versie 1.0 

• Co-creatie sessie van 1.0 naar 2.0 – de Yellow 
Cats als denktank en ervaringsdeskundigen 

 
Een programma gericht op met elkaar te ontdekken en 
leren, om kritisch te reflecteren op onze ideeën, om jouw 
praktijk ervaring om te zetten naar handreikingen voor 
andere mensen met ambitie om echt werk te maken van 
de toekomst.  
 
 

 

 
 

 
 

Data 2020 ook alvast in jouw agenda? 
(we zijn al druk bezig met de brochure, zodat we weer 
gezamenlijk een keuze kunnen maken uit de 
onderwerpen)  

• Dinsdag 11 februari 2020 

• donderdag 16 april 2020 

• dinsdag 16 juni 2020 

• donderdag 17 september 2020 (Inspiration Tour) 

• dinsdag 27 oktober 2020 

• donderdag 26 november 20209 
 

Aanwezig? 
Natuurlijk is het voor ons handig (kan d.m.v. reply op 
deze mail) om te vernemen of je er 14 januari 2020 weer 
bij kan zijn?  
Mocht je vragen hebben, we vernemen het altijd graag. 
 
Hartelijke groet, namens de Yellow cats,  
Dorien van der Heijden en Karin Rigterink 
km@yellowcats.nl  
06 543 340 80 
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