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Daring
Innovation

Hoe geef jij vorm aan vernieuwing in
je organisatie? Welke verbindingen
heb je nodig om doorbraken te
realiseren? En wat vraagt dit van jou
als vernieuwer?

DEBAAK.NL/DARE



Daring
Innovation
Stilstand is achteruitgang. Als je te
maken hebt met veranderend
klantgedrag, verouderde business
modellen of stagnerende groei, dan weet
je dat het tijd is om te vernieuwen. Maar
innovaties lopen vaak vast in politieke
krachtenvelden. Hoe kom je dan tot
daadwerkelijke vernieuwing?

Wat nodig is, is dat we weer lef tonen, weer naar buiten treden en
de klant weer verrassen. Daring Innovation, dus. Tijdens deze
training ga je gedurende vier maanden aan de slag met een
concrete uitdaging van jouw organisatie. De training is gebaseerd
op de Design Thinking methode. Hierbij werk je van idee naar
werkend prototype door je plannen telkens te verbeteren op basis
van input van klanten en andere stakeholders.

Doelgroep
Innovatieve professionals en/of leidinggevenden met minimaal 5
jaar werkervaring en HBO+. Je bent gemotiveerd om te werken
aan een actueel vraagstuk in jouw organisatie en hebt hiervoor een
interne sponsor uit het management.

PROGRAMMA OPBOUW
Het traject duurt vier maanden en bestaat uit drie bijeenkomsten
en een eindpresentatie. Tussendoor breng je telkens ten uitvoer
wat je tijdens de bijeenkomsten geleerd en bedacht hebt.

Module 1  (5 dagdelen)
• Uitwisselen en aanscherpen probleemstellingen
• Leren werken met Design Thinking
• Plan van aanpak opstellen

Module 2 (3 dagdelen) 
• Inzichten en vraagstukken uit cyclus 1 bespreken
• Brainstorming: ideeën genereren 
• Prototyping Testing

Module 3 (3 dagdelen)
• Inzichten en vraagstukken uit cyclus 2 bespreken
• Leiderschap in innovatie
• Ruimte creëren voor innovatie

Eindpresentatie met oplevering van je prototype

RESULTATEN
Voor je organisatie:
• Werkend prototype van een nieuw product of dienst.
• Interne professionals die een innovatieproces kunnen faciliteren.
• Meer praktische ervaring met innovatie dankzij het geleerde in de
behandelde case.

Voor jou:
• Je innovatiekracht is vergroot.
• Je hebt een daadwerkelijke vernieuwing teweeg gebracht. 
• Je kunt werken met de methodiek van Design Thinking.

INVESTERING
Deelname met 1 persoon:   €3.500 p.p
Deelname met 2 personen: €3.200 p.p
Deelname met 3 personen: €2.995 p.p
Deelname met 4 personen: €2.900 p.p

Je kunt met maximaal 4 personen per organisatie deelnemen aan
dit leertraject. Deze prijzen zijn exclusief € 700,00
accommodatiekosten.

 

DEBAAK.NL/DARE
Informatie en advies
t 0343-556369
e advies@debaak.nl
e dare@debaak.nl
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