INNOVATIETRAINING

TRAINING
BOUWEN AAN MORGEN
Wil jij als slimme stad innovaties realiseren?
Ga van start met het RICE-innovatieproces.
Om onze steden, gezond, veilig, leefbaar,
bereikbaar en bestuurbaar te houden,
hebben we als gemeenschap meer dan ooit
behoefte aan innovatie. Tegelijkertijd zien
we technologische hefbomen en kansen
om digitalisatie en doorbraakinnovaties
met producten, diensten en processen
in de steigers te zetten. Voor veel
overheidsorganisaties is innovatie echter
geen kernactiviteit dus hoe kun je als
overheid je innovatiekracht versterken?

Tijdens deze driedaagse reiken we
praktische kennis en instrumenten aan
voor innovatiemanagers, projectleiders en
iedereen die zich wil bekwamen in innovatie
in een overheidscontext. We vertrekken
hiervoor vanuit de principes van het boek
Bouwen aan morgen. Op de terugkomdag
zoomen we in op jouw persoonlijke en
projectuitdagingen en geven we meer
duiding waar gewenst.

• De rol van je organisatie in de stad van morgen
• Werkingsprincipes achter succesvol innoveren
• Innoveren met gedragsverandering
•
•
•
•

Realisatiekracht in de steigers
Sturen van innovaties
Plannen van innovaties
Ervaringen en voornemens

VOOR WIE?
•
•
•
•
•

Innovatiemanagers
Beleidsadviseurs
Strategisch adviseurs
Projectleiders
Algemene leiding

• Terugkomdag
• Uitwisselen van ervaringen en projectcoaching
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Neem zeker een kijkje op
bouwenaanmorgen.org

Ook interesse in een gesprek over het
innovatieproces binnen jouw organisatie?
Wil je verder groeien in het organiseren
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Verhaert Masters In Innovation biedt
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