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Zet jezelf op de kaart en beweeg met ons mee!
Samen ontketenen we de innovatieve slagkracht van Drachten & Smallingerland
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Dit is het InnovatieHuis!

Waarom heb ik het
InnovatieHuis?

Dit is het InnovatieHuis!
Dit Huis is het symbool van het innovatienetwerk van Drachten &
Smallingerland. Het is onze droom om via dit Huis de innovatieve
kracht van de drie O’s (ondernemers, onderwijs en overheid) te
verbinden. En daarbij kunnen we jouw hulp goed gebruiken!
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Waarom heb ik het InnovatieHuis?
Jij bent gekozen! Niet door het Huis zelf, maar door iemand die
jou ondernemend vindt en je daarom een portie innovatie gunt.
Vanuit jouw rol als ondernemer, binnen de overheid of in het
onderwijs heb jij ons netwerk iets te bieden.
Voordat je gaat meebewegen, belooft het Huis jou dit:

Doe een beetje huiswerk
en deel je verhaal...

Ook jij staat op de kaart!

Samen met mij doe je kennis op en vergroot je je netwerk.
Samen met mij spot je nieuwe kansen in de regio.
Samen met mij ga je concreet aan de slag met innoveren.

Vragen? Tom de Boer en Sandra Pot staan voor je klaar!
Tom: 06 535 436 20 / tomdeboer@innovatiehuisdrachten.nl
Sandra: 06 113 517 53 / sandrapot@innovatiehuisdrachten.nl
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Doe een beetje huiswerk en deel je verhaal...
Laten we eerst even aan de hand van vier stellingen checken of we
hetzelfde beeld hebben van het begrip innovatie...
..
Al delend met anderen kom je samen tot betere ideeen.
Innoveren kan (ook) heel klein en praktisch beginnen.
Buiten je vertrouwde omgeving kom je tot nieuwe inzichten.
Enthousiasme en tijd maken om te innoveren.
Innovatie? Niet alleen technologie, maar vooral vernieuwing!

Maar eerst...
We willen graag weten wie het Huis in handen heeft en je helpen met
het vastleggen en delen van jouw verhaal. Dus, voordat je begint met
het maken van de (leuke) huiswerkopdracht, willen we even weten
wie je bent en hoe we je kunnen bereiken.

Klaar? Deel je input en geef het Huis door!
Tom de Boer 06 535 436 20

Sandra Pot 06 113 517 53

Stuur een appje naar Tom de Boer of Sandra Pot en laat weten dat jij
het Huis in handen hebt. Gebruik daarvoor deze tekst:
“Ik ben [Naam + Achternaam] en ik werk bij [Bedrijf/organisatie].
Ik beweeg mee om de innovatieve slagkracht van Drachten & Smallingerland te ontketenen. Ik ben ook per mail bereikbaar,
via [mailadres]. Als ik hulp nodig heb, weet ik jullie te vinden!

Vier huiswerkvragen!
1. Beschrijf waar jij/jouw organisatie over vijf jaar staat.
2. Wat heb je daarvoor nodig van anderen en wat kun je hen bieden?
3. Kun je in het kort omschrijven welke uitdagingen je nu ervaart?
4. Welke expertises denk je dat er nodig zijn om die uitdagingen
aan te gaan?

Als je de vragen hebt beantwoord, is het tijd om het Huis door te
geven aan iemand uit een andere ‘O’. Ben je zelf ondernemer, dan
geef je het Huis door aan iemand die werkzaam is binnen de overheid
of in het onderwijs. Werk je in het onderwijs, dan... Nou ja, je snapt
de bedoeling. Maar doe het binnen drie werkdagen. Om een goed
..
beeld te krijgen van alle innovatieve ideeen vragen we om je het
volgende met ons te delen:
Jouw antwoorden op de vier vragen.
Een kort achtergrondverhaaltje over jezelf.
Een foto van jezelf met het Huis.
Een impressie van je bedrijf of organisatie (foto’s of filmpjes).
Een foto van de overdracht van het Huis.
Je kunt de bestanden uploaden naar Google Drive.
Kijk op de website voor de link.

Scan de QR code en vindt meer hulp op onze website

