Programma 13 November

Alumnivereniging Master of Management & Innovation

De wereld verandert razendsnel. Diensten en
producten kunnen van de ene op de andere
dag verouderd zijn. Ondernemers die niet
meebewegen, worden moeiteloos ingehaald.
Wie denkt dat dit alleen voor hotels, uitgevers
of taxibedrijven geldt, komt bedrogen uit.
Elke branche krijgt met ontwrichtende
businessmodellen te maken. De noodzaak om
te innoveren is dus groter dan ooit.

De Innovatie-Expeditie: Hoe start ik
Innovatie?
Innovatie-auteur Gijs van Wulfen leidt u via de
VOORT-innovatiemethode in vijf doeltreffende
stappen naar nieuwe diensten, producten en
business modellen. Hij illustreert deze stappen
met boeiende verhalen over ontdekkingsreizen,
inspirerende quotes en praktische tips. Hij daagt
uit, amuseert en inspireert. Er staat een prachtige
reis van 45 minuten op het programma!
VOORT innovatie in de praktijk bij Dichterbij

Dichterbij, een organisatie in de verstandelijke
gehandicaptenzorg. Vrijheidsbeperkende
maatregelen is een thema waar jarenlang heel
behoudend naar werd gekeken. Dichterbij wilde
een substantiële vermindering van het aantal
toegepaste vrijheidsbeperkende maatregelen. Dit
kon de organisatie alleen realiseren door afstand
te nemen van deze behoudende en vaak
traditionele manier van kijken.
Geert Schols en Gerryan Huijs nemen u mee in
de wereld van VOORT “Leven in vrijheid”. U
maakt kennis met hoe VOORT in de praktijk
werkt en voor u kan werken.

Gijs van Wulfen (1960) is
auteur van de bestseller ‘De
Innovatie Expeditie’ en
motivatiespreker over innovatie.
Als LinkedIn Influencer heeft hij
meer dan 250.000 volgers
wereldwijd. Hij is de grondlegger
van de VOORT/FORTH
innovatiemethode. De innovatie-expeditie is
gepubliceerd in het Engels, Russisch, Turks,
Chinees en Japans.

Gerryan Huijs (1963). Sinds
1986 werkzaam in de zorg in
verschillende functies als:
manager, adviseur en
projectleider en dan met name
op het snijvlak van Wet
Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO),
Participatiewet en Wet
Langdurige Zorg (WLZ). Momenteel werkzaam als
zelfstandig ondernemer op het terrein van
innovatie, advies en coaching.

Geert Schols, M M&I (1968).
Sinds 1986 werkzaam in de
verstandelijk gehandicapten
zorg als verpleegkundige,
projectleider en
beleidsadviseur. Sinds 1
september eigenaar van het
bedrijf SAMEN EEN, innovatie
en projectbegeleiding.

•
•
•

13.30 – 14.00 ontvangst
14.00 – 16.00 masterclass
16.00 – 17.00 netwerkborrel

- alumnileden en aspirantleden: 50 euro
- studenten MMI: 55 euro
(incl. het aspirant lidmaatschap)
- oud student MMI: 70 euro
(incl. lidmaatschap 2016)
- introducés: 70 euro
Locatie:
HAN Nijmegen
Berg en Dalseweg 81

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN

Iedere deelnemer ontvangt het boek “de
innovatie expeditie”
Dit boek van Gijs is een visuele reisgids naar nieuwe
producten en diensten. Het is in negen delen
opgedeeld. Inspirerende innovatiekaarten leiden je
door een innovatie-expeditie. Zoals bij elke expeditie
zul je worden verrast. In dit geval door inspirerende
quotes, innovatietools, schema’s, innovatiekaarten,
praktische checklists en formats en cases.

