Workshop
Voor wie ?
The Art of Engineering is voor iedereen
die vanuit een technische achtergrond
voor klanten werkt. Ontwikkeling
van technische producten, software,
processen. Of in buzzwords:
Concurrent engineering, Agile software
ontwikkeling, Scrum, Sprints en

Een bijzondere en krachtige ervaring: leren, doen,
ervaren en spelen. Een workshop waarin alle
elementen van het werk aanwezig zijn: ontwerpen,
maken, testen, communicatie, onderhandelen,
teamwerk en vooral plezier!

invoeren van Lean in technische
processen. En daag ons uit: aan welke
omgeving hebben wij nog niet gedacht?

The Art of
Engineering

kunnen werken in korte herhalende
processen, je inleven in de klant, de
echte behoefte van de klant begrijpen,

Technologie wordt steeds belangrijker.

je creativiteit maximaal benutten,

Ideeën bedenken voor wensen van

prototyping, effectief communiceren,

de klant en die vertalen in concrete

samenwerken in multidisciplinaire

bruikbare oplossingen is een kunst.….
the art of engineering. De engineer op
zijn best is de kunstenaar. Technici en
engineers worden schaarser en zijn
moeilijker te vinden, terwijl de eisen
die we stellen toenemen. Boeien en
binden en maximaal benutten van alle
kwaliteiten wordt steeds belangrijker.
Dat vraagt naast inhoudelijk
interessant werk een investering in
persoonlijke ontwikkeling.

Wat zien wij ?
De wereld van de technologie verandert
snel. Ontwikkeltrajecten worden korter.
Er wordt meer gebruik gemaakt van
korte herhalende processen. Design,
engineering en productie vinden meer
en meer tegelijk plaats. Klanten en
leveranciers maken steeds vaker deel
uit van het ontwikkeltraject.
De rol van de engineer wordt
belangrijker: vakinhoud, een andere
manier van werken en communicatie
met steeds meer verschillende mensen
en vooral niet-experts. Dat vraagt
inzicht en nieuwe vaardigheden zoals:

teams en brainstormen zonder in
oplossingen te denken.
In onze praktijk zien we dat in de
opleiding en het werk van engineers
de nadruk op inhoud ligt en dat andere,
meer “zachte” vaardigheden vaak
minder aandacht krijgen. Bovendien
vraagt het werken in kortere processen
veel gewenning. In de dagelijkse
hectiek kan hier maar weinig aandacht
aan gegeven worden.

The Art of
Engineering:
Wat is het ?

‘Leren door doen’ en ‘Fun door gaming’
Een bijzondere ervaring: de combinatie tussen curriculum en direct
toepassen in een technische game

The Art of Engineering is een unieke
ervaring waarin doen, inhoud, gedrag
en plezier op een natuurlijke manier
bij elkaar komen. Het werken
met herhalende korte processen
en “zachte” vaardigheden staan

Belangrijkste speerpunten zijn:

centraal. Engineers ervaren hoe ze in

-- Doen en ervaren: praktische

verschillende situaties zichzelf kunnen
blijven en hun talenten maximaal

toepassing in een game omgeving
-- Het ‘wat’: aandacht voor het

-- Het ‘hoe’: aandacht voor de
gedragskant van engineers:
-- Communiceren, requirements boven
water halen, doorvragen, begrijpen

kunnen benutten.

creatieproces volgens de laatste

-- Onderhandelen

Het programma gaat uit van de wereld

inzichten:

-- Zicht krijgen op eigen motieven en

van de engineer, van wat de engineer
graag doet: oplossingen bedenken, doen
en zien dat het werkt.

-- Praktijk van het werken in korte
herhalende processen
-- Creativiteit maximaal benutten om
oplossingen te bedenken
-- Snel prototypes van oplossingen
genereren
-- Testen tegen afgesproken
requirements

die van de ander
-- Onderkennen van en omgaan met
belangen
In een game kan je veilig oefenen
met gedrag. Problemen oplossen,
omgaan met een klant, echte techniek,
spanning, het zit er allemaal in en
vooral: plezier.

Wie zijn wij ?
The Art of Engineering wordt verzorgd
door mensen met gecombineerd
ruim 50 jaar ervaring in technische
bedrijven, en ruim 20 jaar ervaring met
het coachen en trainen van mensen die
hun effectiviteit willen vergroten. Wat
we delen is de overtuiging dat werken
in techniek belangrijk werk is maar
vooral boeiend en leuk!
Meer weten?
Kijk op de website voor de uitgebreide
informatie over het programma
www.theartofengineering.nl of neem

‘We don’t stop playing because we
grow old; we grow old because we stop
playing.’
				
- George Bernard Shaw -

contact met ons op.

info@theartofengineering.nl
www.theartofengineering.nl
Dirk van Wijk: 06 270 33 848
Mariëlle Bus:

06 275 49 482

