Cicle
Metodologies i Capacitats d’Organització per als nous Models de Negoci

Sessió de treball amb Luc Hoebeke
Qüestionant “l’Estrat ègia”
Divendres 23 de febrer’18 | de 9h. a 14h.



Continua sent d’utilitat el que anomenen “estratègic”?



Per què fracassen el 90% dels “plans estratègics”, però es segueixen
fent?



Fins a quin punt disposar d’una “estratègica organitzativa” redueix el
risc i facilita l’èxit?



Quines implicacions té tractar el context com un camp de batalla?



Quines metodologies i pràctiques poden ser substitutives per a
orientar-nos en el futur?

Davant la incertesa que planteja el futur, existeixen dos enfocs contraposats:
intentar preveure els resultats de les accions per a reduir el risc (escenaris, plans,
etc.) i descobrir aquest futur a través de les accions temptatives (prototips, assajos,
aprenentatge, etc.).
A partir d’aquest marc inicial proposat, Luc Hoebeke, reconegut pensador i
consultor d’organitzacions, presenta les seves reflexions i experiències al voltant
d’aquesta temàtica, al temps que es crea un diàleg amb els participants en relació a
les seves àrees específiques d’interès.
Llengua de la sessió
S’utilitzarà principalment el castellà.
Lloc
Innova, Institut per a la innovació organitzativa i social
c/ Tarragona, 102 – interior, Barcelona

Staff
Luc Hoebeke. Director de la sessió
Enginyer Electrònic i Ciències Nuclears, Universitat Catòlica de Lovaina (Bèlgica).
Director de Hoebeke, Staes & Partners. Investigador en l’ús de noves tecnologies i les
seves implicacions a les institucions actuals. Ha estat responsable de projectes de
Philips Electrònica i del Departament d’Informàtica de Tenneco-Monroe (Europa, Àfrica
i Mitjà-Orient). Va integrar els sistemes informàtics a les plantes d’Ermua (País Basc),
St. Truiden (Bèlgica) i Monroe (EEUU). Contribueix al MBA de la Facultat d’Economia
de la Universitat d’Amsterdam i Ciutat del Cap (Àfrica del Sud).
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d’Organització per als nous Models de Negoci”
President de l’Institut Innova. Llic. Psicologia, UAB i Filosofia i Lletres, UB. Màster
Organizational Development Programme, Centre of Studies of the Person, La Jolla.
Director del Programa Avançat “De la Idea a l’Acció: gestió del transcurs professional i
creació de projectes viables”. Dirigeix programes de Transnovació Organitzativa® en
diversos països d’Europa, Àfrica i Amèrica. Membre del “International Society for the
Psychoanalytic Study of Organizations” i del “Organisation for Promoting Understanding
of Society”. En el seu treball com a consultor ha contribuït a la implantació de noves
formes organitzatives a una gran varietat d’organitzacions públiques i privades.
Assessora a polítics i directius en els seus rols de lideratge.
Participants
El nombre de participants a la sessió és limitat i la reserva de places s’atendrà per
ordre de sol·licitud.
Informació i inscripcions
David Sierra – Coordinador de la sessió
Tel. +34.93.415.30.99 │ innova@innovaccio.net │ www.innovaccio.net
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