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Maak kennis met DOON! 

Bezoek de DOON stand en maak kennis met tools en onze innovatiecoaches Hugo, Joyce, 
Corné en Otto. Tijdens de Dag van de Innovatie geven wij een aantal workshops. Het aantal 
plaatsen is beperkt, dus reserveer tijdig en ben zeker van een plek!  

Waar vindt de workshop plaats? 

We hebben een ruimte beschikbaar in het Klokgebouw. Meld je s.v.p. 10 minuten voor 
aanvang bij onze stand, dan lopen we gezamenlijk naar de ruimte. 

Programma 29 september Klokgebouw Eindhoven 

 16:00 – 16:30 Workshop 1: Hoe stel ik het ideale innovatieteam samen? 
 16:45 – 17:15 Workshop 2: Is mijn organisatie klaar voor innovatie? 
 17:30 – 18:00 Workshop 1: Hoe stel ik het ideale innovatieteam samen? 
 18:15 – 18:45 Workshop 2: Is mijn organisatie klaar voor innovatie? 

Voorbereiding 

Voor workshop 1 vragen we je de typetest in te vullen, voor workshop 2 vragen we je de 
innovation readiness test in te vullen. Neem je uitslag mee naar de workshop. 

 

Inhoud van het programma 

Hoe stel ik het ideale innovatieteam samen? 
 
Als een team intensief met elkaar werkt is het goed om te weten waar ieders sterke en 
minder sterke punten liggen. Dit zorgt voor wederzijds begrip maar brengt ook hiaten in 
kaart. Middels een typetest brengen we in beeld wat voor innovatietype je als individu bent. 
In de workshop lichten we de verschillende types toe (zie onderstaande crew canvas) en 
kijken we wat dit betekent voor jouw eigen team. 
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Is mijn organisatie klaar voor innovatie? 
 
Is jouw organisatie eigenlijk wel klaar voor innovatie? Dit toetsen we aan de hand van het 
Innovation Readiness Canvas. Door te scoren op zes elementen kijken we waar de sterke en 
minder sterke punten van de organisatie liggen, en hoe we daarmee om moeten gaan. Wat 
kun je vandaag al doen om verschil te gaan maken? 
 
 

 
 


