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Markt- en organisatieontwikkelingen en steeds complexer wordend professioneel handelen 
vragen om hoogopgeleide professionals. Het instituut HAN Masterprogramma’s GGM 
bereidt professionals in gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening voor op een 
voortrekkersrol. De HAN Masterprogramma’s staan midden in de beroepspraktijk. 
Vanaf de start van de opleiding gaan masterstudenten het werkveld in om complexe 
problemen op te lossen of verbeteringen en innovaties door te voeren. 
De masterprogramma’s zijn kleinschalig opgezet. Hooggekwalificeerde docenten uit 
de beroepspraktijk zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van hun studenten. 

Met boeiende en prikkelende werkvormen spelen ze in op actuele ontwikkelingen, 
nieuwe wetenschappelijke inzichten uit HAN lectoraten, maatschappelijke behoeftes en 
dilemma’s uit de praktijk. De meeste Masteropleidingen worden gevolgd in het voormalig 
Canisiuscollege in Nijmegen. In deze stimulerende omgeving bouwen professionals aan hun 
kennis, ervaring en netwerken voor de toekomst.

NIVAO-Accreditatie
De HAN Masterprogramma’s, waaronder de Master
Management en Innovatie, zijn NVAO-geaccrediteerd.
Ervaren docenten zetten zich dagelijks in om die
accreditatie te blijven waarmaken. Met gedegen en
actuele opleidingsprogramma’s op hoog niveau.



Informatie
Mail/bel voor meer informatie naar het secretariaat, 

Mariette Steenbergen

T (024) 353 06 30

E masters@han.nl

programma woensdag 5 september 2012

Berg en Dalseweg  81 
6522 BC Nijmegen

Speelt uw organisatie innovatief in op een veranderende omgeving, ook 
in de huidige onzekere tijden in de publieke sector? Hoe slaagt u er in 
om uw medewerkers mee te krijgen met de gevolgen van trends zoals 
marktwerking, bezuinigingen en decentralisatie? Eerstejaars studenten 
van de Master Management en Innovatie in maatschappelijke 
organisaties (MMI) toetsten de theorie over management en innovatie 
aan hun ervaringen met vernieuwingen binnen hun eigen organisatie. 
Op 5 september brengen zij letterlijk in beeld wat deze masteropleiding 
voor henzelf en hun organisatie heeft opgebracht. 

De beeldpresentaties vormen de omlijsting voor een inspirerende 
middag die start met enkele inleidingen over actuele thema’s rond 
innovatie.

Innoveren is voor bedrijfsleven en publieke sector de continue 
opdracht. Hoe pakken managers uit beide sectoren dit aan, tegen welke 
issues lopen ze op en waar liggen kansen? Deze vragen zijn onderwerp 
van drie prikkelende workshops met vernieuwers uit verschillende 
sectoren. Voor u dé kans om te leren van innovatie in de praktijk!

Samen leren, samen werken en samen vernieuwen. 
De HAN brengt het in de praktijk. 

U bent van harte uitgenodigd!

      

Deelnemers

•	 Eerstejaars	studenten	van	

			de	Master	Management	en

			Innovatie	in	maatschappelijke

			organisaties

•	 Begeleiders	verandertrajecten

			en	opdrachtgevers	uit	het

			werkveld

•	 Docentenstaf

•	 Alumni

•	 Afgevaardigden	van	de

			beroepenveldcommissie

.

Hoe houden organisaties ruimte voor innoveren 
in tijden van onzekerheid?

Dit symposium wordt mede 
georganiseerd door de 
studenten van het cohort 
2011-2012 van de MMI in 
Nijmegen.

een symposium over innoveren in dynamische tijden 

12.30 - 13.30 uur   Ontvangst met lunch

13.30 - 13.45 uur   Welkomstwoord door de dagvoorzitters en aftrap 

    door de lectoren Frans de Vijlder en Hub Hamers 

13.45 - 14.15 uur   Michiel Stadhouders van YoungWorks over 

    ‘de nieuwe werknemer’

14.15 - 15.45 uur   Workshops (keuze uit drie workshops, zie kader)

15.45 - 16.30 uur  Terugkoppeling workshops en fotoboard studenten

16.30 - 17.30 uur  Afsluiting met borrel

 

Workshop 1  Gastvrijheid loont!

Hoe gastvrij is uw organisatie? Door Jeannine Sok, adviseur over 

gastvrijheid in en buiten de horeca

Workshop 2  De Waarmakerij

Waardevol en creatief co-ondernemen, door Katja Linders van ideëel 

ondernemerscollectief De Waarmakerij

Workshop 3  Erop of eronder

Het belang van innoveren, door Jurriaan Tas van Oil & Pepper, 

innovatieadviseur voor bedrijfsleven en non-profit


