UITNODIGING:

STRATEGISCHE
INNOVATIE
DIGITAL BUSINESS
TRANSFORMATION

'De combinatie van de theorie van prof. dr. Ron Meyer en de daadwerkelijke praktijk van de deelnemers hebben me veel geleerd over het
organiseren van innovatie', Adjunct Directeur IT, Universiteit Utrecht.
ICT speelt een steeds belangrijkere rol binnen organisaties. De snelle

Om de IT Business Partner te versterken als strategische innovatie

digitalisering van bijna elke markt vraag om innovatieve oplossingen.

speler is het programma gericht op kennis, concepten, vaardigheden

Axians helpt organisaties bij het transformeren naar een digitale orga-

en inspiratie. Hiermee wordt het totaal innovatief vermogen vergroot

nisatie, van boardroom tot datacenter. Met dit programma geven wij

om een transformatie door te kunnen gaan, waarbij IT niet langer als

handreikingen om innovatie binnen uw organisatie beter te organiseren.

kostenpost wordt gezien maar als strategische enabler van innovatie.

Het programma van ‘Strategische innovatie: digital business transforma-

Programma

tion’ heeft als doel de deelnemers te versterken in hun rol als volwaardige

Het programma is opgebouwd uit zes elementen, verspreid over een

business partners. Het stelt hen in staat om in een actieve en leidende rol

periode van zes maanden (zie programma overzicht). Tijdens dag één

strategische innovatie te sturen richting de toekomst.

tot en met vier werken we een kenniscomponent uit met discussies,
opdrachten, cases en peer-coaching. We sluiten deze dagen af met

KENNIS
Opdoen van concepten
en modellen op het gebied
van innovatiemanagement

INSPIRATIE
Horen en ervaren van
stimulerende voorbeelden
van succes en falen

INNOVATIEF VERMOGEN
Verhoogde vaardigheid om
innovatieprocessen te sturen
In contact komen met
collega’s, onderzoekers en
ervaringsdeskundigen
NETWERK

Suggesties en commentaar
ontvangen op eigen
initiatieven en leiderschap
FEEDBACK

een diner, waarin ruimte gereserveerd is voor feedback op het programma en elkaar. De elementen zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling en ontworpen in samenwerking met het Center for Strategy en
Leadership. Programmaleider tijdens alle sessies is prof. Dr. Ron Meyer
(zie profiel).

Deelnemers
Deze uitnodiging is bestemd voor de IT manager, CIO of Sr. Programmamanager van een middelgrote of grote (inter-)nationale organisatie.
Deze organisatie heeft meerdere vestigingen en een gezonde dosis
ambitie en uitdagingen voor de komende jaren. Deelnemers zijn relaties van Axians.

Begeleiding en inhoud op een zeer hoog niveau.
Geen kosten, alleen een investering in tijd.
Persoonlijke ontwikkeling op het vlak van
innovatie, strategie, planning en organisatie.
Een inhoudelijk programma gecombineerd met persoonlijke coaching

'Het programma heeft voor mij een viertal mooie sessies met
gelijkgestemden opgeleverd om te sparren over innovatie en digitale transformatie. Mooi om vanuit hele verschillende bedrijfstakken ervaringen uit te wisselen en adviezen mee te krijgen. En soort
intervisie groep, met een heel gericht onderwerp. Een aanrader!',
Director IT, Landal Greenparks.

en kleine opdrachten die gericht zijn op de eigen organisatie.
We creëren gezamenlijk een peer-netwerk van innovatieve
ondernemingen op basis van een persoonlijke relatie.
Axians verwacht van u aanwezigheid, actieve deelname
en een open dialoog.

PROGRAMMALEIDER: PROF. DR. RON MEYER

EXECUTIVE SPONSOR: EDWIN KANIS

Ron Meyer is Managing Director van de Center for

Edwin Kanis is bij Axians verantwoordelijk voor Innovatie

Strategy & Leadership en hoogleraar Corporate Strategy

& ICT Strategie en werkt al jaren op internationaal niveau

bij Tias Business School, Tilburg University. Daarnaast is

aan de ontwikkeling van nieuwe diensten. ‘De digitali-

hij visiting professor bij Antwerpen Management School

sering neemt een enorme vlucht, technologie heeft

en bij ESMT in Berlijn.

een belangrijke rol in de ontwikkeling van nieuwe

Uit principe combineert Ron de praktijk van strategie consulting met

producten en diensten. Het is voor ICT-managers een flinke uitdaging

het doen van toegepast management onderzoek. Daarnaast geeft hij

om dit te actief te coördineren. Ik zie het als onze taak om klanten

bedrijfsspecifieke opleidingen op het gebied van strategie, innovatie,

te helpen in deze transitie en ben ervan overtuigd dat strategische

leiderschap, organisatie ontwikkeling en veranderingsmanagement. Ron

en technologische innovatie te plannen en sturen zijn.’ Als manager

heeft vele boeken en artikelen geschreven, waaronder het internationaal

Operations, Sales, Marketing en Business Development heeft Edwin vele

toonaangevende tekstboek Strategy - Process, Content, Context. Van dit

facetten van het bedrijf gezien. Hij heeft als doel Axians te ontwikkelen tot

boek zijn meer dan 250.000 exemplaren verkocht en het wordt wereldwijd

een strategisch adviseur op het gebied van nieuwe technologie met een

op meer dan 200 business schools gebruikt

persoonlijke aanpak. ‘The best of ICT with a Human Touch.’

Persoonlijke uitnodiging
Dit is een exclusieve uitnodiging, uitgegeven door Axians. Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan dit programma?
Tijdens een afspraak gaan wij graag in dialoog met u om het programma en uw interesse hiervoor te bespreken.
Kennismaking

Dag1 - training

Dag 2 - training

Presentatie:
Digital business
transformation

Digitalization &
Disruptive Innovation

Introductie (20 min.) door
de programmaleider en
kennismaking deelnemers tijdens de Axians
klantendag.

Wat is uniek aan de IT
revolutie en wat zijn de
consequenties voor
business model
innovatie?

Dag 3 - training

Dag 4 - workshop

Afsluiting

Implementing Business Developing
Innovations
Innovation
Management

Business Innovation
Workshop

Diner en feedback

Wat is nodig om een
nieuw product of dienst
te vertalen naar een
succesvolle business
innovatie in de markt?

Presentatie van innovatie
projecten en feedback
van collega’s op haalbaarheid.

Afsluitend peer-diner
en feedback op het
programma.

Hoe moet innovatie
management worden
aangepakt en wat is de
beste rol voor IT hierbij?

IT Innovation Leadership: Hoe pak jij de business partner rol? (Peer coaching sessies)
IT Innovation Projecten: Werken aan eigen bedrijfsproject en spiegelen van concepten
22 November 2018
09:00-17:00

22 januari 2019
14:00-20:00

5 maart 2019
14:00-20:00

16 april 2019
12:00-18:00 + diner

28 mei 2019
14:00-20:00

Aug 2019
-

Woonindustrie
Nieuwegein

Axians
Zaltbommel

PSV Stadion
Eindhoven

B.Building
Amsterdam

Axians
Capelle aan den IJssel

-

*locaties zijn nog niet definitief
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