Performance Journey
GOES DUTCH
Maandag 9 t/m woensdag 11 mei 2022

Inleiding
We hopen van harte in het najaar van 2022 onze reizen naar de USA aan te bieden, maar voorlopig starten we met een
PERFORMANCE JOURNEY GOES DUTCH in 2022 , waarin je verder wordt ingewijd en opgeleid in onderwerpen als
werkplekleren, de 5 moments of need, Performance Support, Adaptief Leren en Learning Analytics. Het event zal plaatsvinden
van maandag 9 t/m woendag 11 mei aanstaande.
We blijven dus in ons prachtige eigen landje en zorgen er voor dat topsprekers en CLO’s van grote internationale bedrijven aan ons
event deelnemen via een virtuele verbinding.
Door op maandagmiddag al aan te komen op onze geweldige locatie in Ermelo en pas woensdag voor de lunch weer te vertrekken,
gaan we de ‘sfeer’ van de Performance Journeys van 2014 tot en met 2019 op zijn minst evenaren.
Wij zien er naar uit! Ben jij er ook bij?
Wil je verzekerd zijn van een plekje? Meld je dan spoedig aan via www.performance-journey.com. ‘Vol’ is in dit geval helaas echt vol!

Sprekers

Elliott Masie
Chair, The Learning
CONSORTIUM @ The
MASIE Center

Julian Stodd
Author, Researcher,
Social Age Explorer

Brandon Carson
Global Learning
Leader Walmart and
Author of Learning in
the Age of Immediacy

Bob Mosher
Chief Learning
Evangelist
APPLY Synergies

Oliver Kern
Former Head of
Organizational Change &
Communication at Bayer

Katie Coates
Senior Learning
Manager at McKinsey

Rob Lauber
Chief Learning Officer
at McDonald's
Corporation

Katja Schipperheijn
Founder of Habit Of
Improvement, Author
and Keynote speaker

Donald Clark
CEO at WildFire
Learning

Locatie
De Heerlickheijd van Ermelo is een luxueus 4-sterren Hotel, Wellnesslocatie & Congrescentrum op de Veluwe. Zij beschikken over 127
hotelkamer, uitgebreide congres & vergaderzalen, een restaurant, schitterend bordes terras, gezellige ruime lounge, bar met
bowlingbanen, Beauty & Health Center, fitness & een wellnesscentrum met een overdekt zwembad, Turks stoombad, whirlpool & Finse
sauna’s.

De Heerlickheijd van Ermelo is makkelijk te bereiken met zowel het openbaar vervoer als met de auto. Het treinstation is dichtbij, we
zorgen op gezette tijdstippen voor vervoer tussen treinstation en hotel. Daarnaast is er ruim voldoende gratis parkeergelegenheid.

Programma
(Onder voorbehoud van wijzigingen)

Maandag 9 mei

13.30u Masterclass Video learning Donald
Clark, aangeboden door HiHaHo en Xprtise

Dinsdag 10 mei

Woensdag 11 mei

09.00u Live Workshop Julian Stodd

09.00u Workshop Donald Clark

10.10u Workshop/klantcase ronde door sponsoren

10.10u Workshop/klantcase ronde door sponsoren

11.20u Workshop/klantcase ronde door sponsoren

11.20u Workshop/klantcase ronde door sponsoren

12.10u Lunch

12.10u Plenaire afsluiting

13.15u Boekpresentatie ‘The Learnscape’,
Katja Schipperheijn
14.00u Live workshop Oliver Kern

16.00u Inloop & borrel, welkom door
dagvoorzitter

15.15u Live workshop Donald Clark

17.00u Live workshop Bob Mosher

16.30u Virtuele workshop Brandon Carson, Walmart

18.00u Diner, voorgerecht

17.30u Meet the sponsors + snack

19.00u Virtuele workshop Katie Coates,
McKinsey

18.30u Vrije tijd

20.00u Diner, hoofdgerecht

19.00u Virtueel panel o.l.v. Bob Mosher

21.00u Virtuele workshop Elliott Masie

20.00u Diner

22.00u Dessert & borrel

22.00u Borrel

Verwachte
opbrengst
Tijdens Performance Journey goes DUTCH 2022 ontmoet je niet alleen een grote
groep L&D’ers, die je netwerk enorm zullen verbreden, krijg je de laatste updates
van leiders op het gebied van Learning en Development zoals Elliott Masie en
Donald Clark, heb je de mogelijkheid om CLO’s van organisaties als Bayer en
Walmart al je vragen te stellen maar word je ook door de workshops van
verschillende Nederlandse L&D bedrijven meegenomen in de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van interactieve video, learning analytics,
werkplekleeroplossingen en adaptief leren.
Tijdens de panel discussie zullen we aan de slag gaan met de thema’s die leven
onder de deelnemers. Je kunt hier dus veel uithalen, als je er ook veel instopt!
Je gaat naar huis met een concrete actielijst, een waslijst aan ideeën en
verschillende (virtuele) vervolgafspraken met inspirerende L&D collega’s.

Ons aanbod
De Performance Journey GOES DUTCH 2022 neemt al je zorgen uit handen.
Je komt op maandag rond 16.00 uur aan, checkt in en kunt even naar je hotelkamer en we starten met een borrel. Maandagavond hebben
we een uniek diner waarbij we heerlijke, Amerikaanse, gerechten afwisselen met sprekers en CLO’s van interessante bedrijven.
Je kunt nog lang naborrelen in de grote zaal, of in een van de hotelbars. Zelfs bowling, biljarten of nog even een duik in het zwembad horen
tot de mogelijkheden.
Disndagdagochtend kun je nog voor het ontbijt even langs de uitgebreide gym, een behandeling boeken in het Welnesscenter of een duik
in het zwembad nemen. We zorgen voor een heerlijke lunch (wellicht in twee verschillende rondes zodat je tussendoor je even kunt
terugtrekken op je kamer of een wandeling kunt maken in de prachtige natuur, direct vanuit het hotel) en hebben na de virtuele workshops
in de middag wat vrije tijd en vervolgens een gezellig informeel diner.
Woensdagochtend sluiten we, na diverse interressante workshops en/of klantcases de Performance Journey Goes Dutch gezamenlijk af.
Dit alles is bij de prijs inbegrepen.*

*Met uitzondering van behandelingen in het welnesscenter, huur bowling, roomservice en andere betaalde services.

Investering voor deelnemers
Menukaart
losse workshop
(alleen virtueel)

Dinsdag deelname
incl. lunch en diner

Volledig programma

Alleen een losse workshop virtueel volgen
vanuit je eigen woonkamer? Dat is mogelijk!
Je kunt ook meerdere webinars volgen.

Geen interesse in het gehele programma?
Zorg dan dat je om 9 uur aanwezig bent op
de locatie en volg het gehele dagprogramma.
Na het diner kun je dan je weg richting huis
inzetten.

Ben jij geïnteresseerd in een zeer interactief
en leuk leer-evenement en in nieuwe
benaderingen van leren en het geven van
trainingen? Neem dan deel aan de
Performance Journey GOES DUTCH 2022!

€ 95,- per workshop

€ 595,-

€ 1195,-

Sponsorpakket
Technologie aanbieder? Consultant? Adviseur bij een commercieel L&D bedrijf? Vanaf dit jaar werken we met een sponsorpakket. Wat
bieden we je?
 Workshop of klantcase op dinsdag- en/of woensdagochtend van 45 minuten
 Ruimte voor banner met eventueel kleine statafel om product/dienst onder de aandacht te brengen
 Opname van een podcast van 10–15 min die verspreid wordt onder de deelnemers en gedeeld op social media
 Deelname ticket a € 995,Interesse? Neem contact op met Alfred Remmits via a.remmits@5momentsofneed.nl.
De deelnemende sponsoren aan Performance Journey GOES DUTCH worden bekend gemaakt op onze website.
Investering € 1.995,-

Sponsoren & Partners

Covid-19 maatregelen
Zowel de organisatie als de locatie nemen hen verantwoordelijkheden rondom de Covid-19 situatie. Wij volgen de maatregelen
mbt de coronacrisis op de voet. Wegens de vaak wisselende maatregelen adviseren wij onze deelnemers om bij eventuele
vragen af te wachten of contact met ons op te nemen. Uiteraard zullen wij bij eventuele wijzigingen de deelnemers hierover
persoonlijk informeren.
Uiteraard volgen we richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM op.

Meer weten over de maatregelen op onze locatie? Kijk op Veilig vergaderen op locatie inclusief gratis zelftest | Heerlickheijd van
Ermelo

Vragen?
Neem contact op met
Alfred Remmits via
a.remmits@5momentsofneed.nl
Meer info?
Voor aanmelden en meer informatie
verwijzen we je graag naar
www.performance-journey.com

