
Summerschool 2022
'de reiziger centraal'

Heb jij nog geen plannen deze zomer? Doe dan mee aan onze Summerschool! 
In vijf aaneengesloten dagen werk jij samen met een groepje aan een centraal vraagstuk. 

Elke dag wacht je een verrassende workshop waarmee je je eigen vaardigheden kunt vergroten 
en gelijk kunt inzetten tijdens de Summerschool. Durf jij de uitdaging aan?

Dit jaar is het thema van de Summerschool: 'de reiziger centraal'. In de mobiliteitssector wordt dit 
vaak gehanteerd als uitgangspunt. Maar wie is die reiziger en welke problemen ondervinden zij?

En bieden intelligente voertuigen, deelmobiliteit en handige apps echt een oplossing?
Durf jij je open te stellen door je oplossingen los te laten en anders te observeren?

Aanmelden →

▪ Verbetermethodieken om vanuit de klantbehoefte te werken.
▪ In beeld brengen van klantbehoeften aan de hand van 

fotografie en observeren op straat.
▪ Het faciliteren van brainstormsessies en draagvlakmeetings. 
▪ Het bewerken en uitvoeren van analyses aan de hand van data.

▪ Die thuiswerkplek ben je nu wel even op uitgekeken.
▪ Je hebt nog een zonnige vakantie tegoed.
▪ Je vindt het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten.
▪ Je hebt een affiniteit met mobiliteit.
▪ Je kijkt er nog niet echt naar uit om een hele week op een stille 

kantoortuin te zitten.

leerdoelen

voor wie

8 tot en met 12 augustus vier verschillende clinics € 1.995,- exclusief BTW
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Praktische informatie

De Summerschool kost € 1995,- per 
persoon, exclusief BTW. Wij regelen 
een mooie binnen- en buitenlocatie. 
Elke dag is koffie, thee en lunch 
inbegrepen.

Ben je geïnteresseerd om deel te 
nemen aan de Summerschool? 

Dan kun je je aanmelden via 
onderstaande link. Daarna nemen wij 
persoonlijk contact met je!

Heb je nog vragen? Neem dan contact 
op met één van onze trainers via 
academy@simplytakeoff.nl. 

▪ Analyses op basis van klantbehoeften in je eigen projecten.
▪ Organiseren van brainstormsessies om maatregelen in kaart te 

brengen.
▪ Methodieken om de daadwerkelijke impact op de 

klantbehoefte te meten.

Programma

Dag 1: introductie
verkennen van vraagstuk
clinic ‘observeren op straat’

Dag 2: clinic ‘klantbehoefte in kaart’
werken aan vraagstuk

Dag 3: clinic ‘analysetechnieken’
werken aan analyse

Dag 4: clinic ‘faciliteren van sessies’
brainstormsessie maatregelen

Dag 5: toewerken naar oplossing
resultaatsessies
afsluiting

Na afloop maken wij een fotoverslag 
dat aan alle deelnemers wordt 
toegestuurd.

Aanmelden →

toepassing
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