Digitaal transformeren...
bent u er klaar voor?
?
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De juiste ingrediënten
Digitaal innoveren klinkt stukken makkelijker dan het is. Net als bij het uitkiezen van een gerecht, is het de vraag of alle
ingrediënten wel degelijk aanwezig zijn. En, als de ingrediënten er zijn, is dit nog geen garantie voor succes.
Om tot een culinair hoogstandje te komen is meer nodig dan de juiste ingrediënten. Zo zijn de juiste receptuur, de
perfecte timing en een goede chef ook onmisbaar!
Bij digitaal innoveren is het heel belangrijk dat het eerste initiatief goed gekozen wordt en dat het resultaat snel zichtbaar
is. Maar... is het wel mogelijk voor uw organisatie om tot innovatieve ideeën te komen, die ook nog eens snel uitgevoerd
kunnen worden? Hoe kiest u eigenlijk het juiste onderwerp? En hoe weet u zeker dat uw organisatie klaar is voor een
innovatieslag?
Bizzomate biedt u een transformatie workshop aan. Na afloop van deze workshop kunt u alle vragen die hierboven
gesteld zijn met zekerheid beantwoorden!

De keukenbrigade
De chef-kok staat niet alleen in keuken, hij heeft een hele brigade om zich heen. Gezamenlijk bereiden zij een
tongstrelend gerecht. In de bedrijfswereld is dit net zo, alle afdelingen moeten samenwerken om iets tot een succes te
maken. Digitaal innoveren is dan ook geen IT-aangelegenheid, het is een organisatie aangelegenheid.
Het is dan ook van belang dat bij de workshop "Digitaal Innoveren" een ruime vertegenwoordiging betrokken is, vanuit de
diverse onderdelen van uw organisatie. Denk hierbij niet alleen aan business support, maar ook aan de "business" zelf.
Enkele voorbeelden van rollen die u kunt betrekken bij deze workshop zijn: Product Managers, Klant Contact Centrum,
Business Development, Sales, Programma Managers, Change- en Innovatiemanagers, Business Managers, Team
Leaders en/of IT managers.
We vragen van de deelnemers een open mind en een actieve houding: innoveren doe je samen!

Duur en opzet
Het is een slidevrije sessie
Actief, interactief en brainstormen
De workshop duurt 4 uur (één dagdeel)
We werken bij voorkeur met een brigade van 6 - 15 personen
De workshop kan bij u of bij ons op kantoor

De workshop "Digitaal Innoveren" is de ideale manier om inzicht te krijgen in wat digitale innovatie voor uw bedrijf
betekent. Na afloop heeft u een 'digitale innovatie roadmap' met daarop een overzicht van thema's en prioritering. U weet
zo precies welke eerste stap(pen) u op het vlak van digitale innovatie kunt zetten!

