Innovation Maturity Scan
Wil jij meer weten over de Innovation Maturity Scan?
Volg de online workshop via het LOC Platform
Om tot een eerste inzicht te komen in de stand van
zaken van de organisatie op het gebied van innovatie
management, heeft UBR deze scan ontwikkeld samen
met de Total Innovation Management (TIM)
Foundation.
Deze scan is bedoeld om een zogeheten 'praatplaat'
te genereren op basis van een meting onder een
geselecteerd aantal deelnemers, vaak een mix van
managers en medewerkers die betrokken zijn bij
innovatie binnen de organisatie.

Online workshop voor Rijksmedewerkers
Speciaal voor collega’s met affiniteit voor innovatie
en innovatiemanagement wordt deze workshop
aangeboden.
Plaats en datum
Datum: 06 of 07 okt. 2020
Tijdstip: 15.00 - 17.00 uur
Soort: Online Training
Voorkennis
Basiskennis van innovatie en innovatiemanagement.
Deelnemers worden gevraagd vooraf online een
demo-scan te maken.

Achtergrond
De scan kan worden uitgevoerd door de eigen
organisatie, een directeur, manager of
(ingeschakelde) adviseur die deze workshop heeft
gevolgd. De resultaten worden alleen binnen de eigen
organisatie bekend gemaakt via een diagram en een
korte toelichting in de vorm van een algemeen advies
op de resultaten die het systeem aangeeft.
Voor concrete vervolgstappen zijn aanvullende
diensten en tools beschikbaar die ook worden
toegelicht tijdens de workshop.
Programma
- Introductie en context: van digitaal leiderschap tot
innovatie management;
- Uitleg werking Innovation Maturity Scan;
- Introductie TIM Foundation en Innovation Maturity
Assessment.
Methode
Online presentatie met verdiepende informatie op
LOC Platform.

Dit is een uitgave van:
UBR | Ontwikkelbedrijf
www.ubrijk.nl/ontwikkelbedrijf

Doel
Na afloop van de workshop moet de deelnemer in staat
zijn zelf een Innovation Maturity Scan te kunnen
uitvoeren.
Docenten
Deze workshop wordt gegeven door:
- Gert Staal, TIM Foundation / docent Nyenrode
Business Universiteit
- Diederik van Leeuwen, Programma Directeur
Innovatiemanagement UBR / BZK
Examen
Niet van toepassing. Deelnemers ontvangen na afloop
een certificaat van deelname.
Kosten
De workshop wordt kosteloos aangeboden voor UBR
collega’s.
Aanmelden en Vragen
Neem voor vragen en inschrijvingen contact op met het
LOC team, via loc.ubrijk@rijksoverheid.nl

