Workshop Scenario-denken - navigeren en anticiperen in een complexe wereld
Vrijdag 22 maart 2019 van 13.00 tot 16.30 uur
In een complexe wereld is het lastig navigeren. Brexit, Trump, gele hesjes in opstand,
maar ook problemen rondom de euro en volatiliteit in financiële markten. In onze tijd
lijken zekerheden in toenemende mate op de schop te gaan. Richting kiezen en koers
houden in deze wereld vereisen kennis en oefening. Deze workshop geeft een aanzet
hiertoe.
Twee denkmethoden zullen worden gecombineerd, visie- en scenario-denken. Visiedenken is een vorm van terug-denken: wat is gegeven deze complexe wereld een
realistisch einddoel en wat moet ik allemaal doen om het te bereiken. Scenario-denken is
daarentegen een vorm van vooruit denken: welke belemmeringen kunnen zich op dat
pad voordoen en hoe kan ik daarop reageren. Het combineren van deze twee
denkmethoden is een oefening in het oprekken en flexibeler maken van (gebaande /
vastgeroeste) denkkaders. Dit alles wordt geïllustreerd met sprekende voorbeelden.
Door deel te nemen aan deze workshop krijg je een beter begrip van de complexiteit van
de omringende wereld en leer je beter in te spelen op onverwachte gebeurtenissen.
Concreet leer je om nieuwe mogelijkheden, kansen voor innovaties, investeringen en/of
beleggingen te herkennen, alsmede de risico’s die daarbij horen. We gaan aan de slag
met de ideeën die u in de ochtend tijdens de workshop Innovatie heeft bedacht.
Sprekers
Sander Boon is politicoloog. Na zijn studie politicologie werkte Sander bij politieke
denktanks en specialiseerde hij zich in de instabiele interactie tussen publiek geld
(centrale banken) en private krediet creatie. In 2003 was hij medeoprichter van een
denktank ter bevordering van economische vrijheid en een solide monetair systeem.
Sander publiceert regelmatig in binnen- en buitenland in uiteenlopende media over
politiek, economie en het monetaire systeem, waaronder Het Financieele Dagblad, de
Volkskrant, Trouw, Reformatorisch Dagblad en op internet.

