Samen weldoordacht innoveren. Je innovatiestrategie
op een rijtje.
Awareness creëren rond innovatie, kennismaken met de nieuwste technologieën of een creatieve
brainstorm rond een concreet topic?
Contribute Group organiseert innovatieworkshops op maat, we stellen je innovatievraagstuk scherp.
Met een creatieve geest en een open blik leer je problemen oplossen en obstakels wegwerken.
Nieuwe ideeën vertalen we naar business concepten, prototypes ontkiemen.
Ontdek hieronder hoe we zo’n workshopdag concreet aanpakken.

Voor een dag uit je comfortzone
Een introductie en opwarming met onze innovatie-expert - 1u
● Je start de dag met een toelichting van de workshop en de introductie van het gekozen topic
● Je komt helemaal in de juiste sfeer dankzij associatie-, energie- en improvisatie-oefeningen.
Zonder het goed te beseffen, treed je stilaan uit je comfortzone.
Samen inspiratievol en creatief - 3 x 30min. tot 1u
● In drie rondes bedenken we samen ideeën rond de centrale vraag
● De innovatie-expert wakkert je creativiteit aan via bewezen methodieken en technieken
● Om te streven naar een maximaal succes, vragen we op voorhand om één of twee ideeën te
bedenken en mee te nemen naar de workshop
Van idee naar business concept tot prototype - 2u
● Om het creatieve idee te vertalen naar een concreet business concept gebruiken we
methoden zoals bijvoorbeeld concept cards.
● Om dat concept op haar beurt om te zetten naar een prototype, maak je kennis met
technieken zoals wireframing, Lego Serious Play, …
Share & pitch - 1u
● Je krijgt de tijd om te overleggen met andere deelnemers
● Samen met je team stel je jouw concept voor aan de groep, gevolgd door 2 min. vragenronde
● We selecteren het winnend concept
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Conclusie & next steps – 30min.
● We blikken terug op de dag en vatten de innovatieworkshop en haar outcome samen
● We kaderen de volgende stappen:
○ We lichten toe hoe we de output verzamelen en verwerken
○ We verduidelijken de kortetermijnopvolging
○ We overlopen de aangeleerde methodieken en hoe je deze in de organisatie verder
kan toepassen
● We sluiten af met een vragenronde

Start small, grow big
Allereerst wil je notie van innovatie hebben en inspiratie opdoen? Dan stellen we een compacte
innovatieworkshop van een halve dag voor. We creëren awareness rond een zelfgekozen topic en
laten je kennismaken met het creatief denkvermogen.

Laat je vandaag begeleiden, start je innovatietraject bij Contribute Group.
samen weldoordacht innoveren.
Inschrijven voor een innovatieworkshop kan vrijblijvend op
www.sameninnoveren.be of door de QR-code te scannen en te
registreren.

Na je inschrijving contacteren we je zo snel mogelijk voor een kennismakingsgesprek. Meer
informatie kan je vinden op onze website of door een mailtje sturen naar
sameninnoveren@contribute-group.be.
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