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Attest van deelname 

na deelname aan deze innovatieacademie 
ontvangt u een attest als bewijs dat u innovatie 
hoog op uw agenda plaatst en dat u een innovatief 
antwoord wil én kan bieden op de uitdagingen 
waarvoor u staat.

De Innovatieacademies

dankzij de samenwerking met de projectpartners 
en de verscheidenheid van onderwerpen is er 
steeds een academie op jouw maat, en in jouw 
buurt. Bekijk het gehele aanbod op 
www.ikinnoveer.be

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
e. Sabbelaan 53 – Be-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be

Praktisch

Data en plaats 

donderdag 29 januari, 5, 12 en 26 februari,
5 en 12 maart 2015
telkens van 17 tot 21 uur
de sessie op 5 februari gaat door van 18 tot 22 uur.

KU Leuven Kulak, e. Sabbelaan 53 in Kortrijk

Inschrijven

Schrijf in vóór 22 januari 2015 via
http://puc.kuleuven-kulak.be
de deelnameprijs is 450 euro*.

er zijn slechts 18 plaatsen, waardoor maximaal 2 
deelnemers per bedrijf zich kunnen inschrijven.

Wij kunnen u deze opleiding aanbieden tegen 
deze uitzonderlijke prijs dankzij de unieke 
samenwerking tussen de projectpartners, de 
Innovatiecentra, Flanders dc en met de steun van 
de vlaamse regering. deze opleiding komt  niet 
in aanmerking voor tussenkomst van de Kmo-
portefeuille.

* tot de doelgroep horen werknemers en bedrijfsleiders 
uit het vlaamse bedrijfsleven (Kmo’s, Go’s waaronder 
ook vZW’s). Werknemers uit het onderwijs, overheid 
en privé personen behoren niet tot de doelgroep, maar 
kunnen wel deelnemen voor de prijs van 1000 euro. men 
kan slechts éénmaal genieten van het voordeeltarief.
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Programma

SeSSIe 1 - Innovatiemanagement

Prof.dr. johan Bruneel, docent KU Leuven @ Kulak

•	 Innovatiemanagement
•	 Stage-gate	process
•	 Portfolio	management
•	 Agile	development
•	 Praktijkgetuigenis

SeSSIe 2 - Detecteren en bepalen van 
innovatie-opportuniteiten van een 
onderneming 

johan vanhaverbeke, docent KU Leuven @hUBrussel en 
wetenschappelijk adviseur Stima education

•	 Marktanalyse
	 o	 Marktgrootte	en	groeipotentieel
	 o	 Doelgroep(en)	en	marktsegmenten
	 o	 Concurrentieanalyse
	 o	 Sectoranalyse
	 o	 Analyse	productsubstituten
•	 Marktwerking
•	 Marktstrategie
•	 Go-to-market
•	 Mogelijke	product/marktcombinaties
•	 Aggregeren	van	informatie	tot	besluiten
•	 Case	study

SeSSIe 3 - Samenwerkingen

hans Bracquené, zaakvoerder Bracquené Legal consulting
Wim Fyen, innovation manager KU Leuven r & d
Kim Smets, Led coördinator West- en oost-vlaanderen

•	 Toelichting	van	de	verschillende	
samenwerkingsvormen	

•	 Belangrijkste	elementen	van	een	
samenwerkingsovereenkomst:	taakverdeling,	
aansprakelijkheden	en	garanties,	verdeling	van	
intellectuele	eigendomsrechten,	contracten

•	 Samenwerkingen	met	onderzoeksinstellingen,	
universiteiten	en	hogescholen

•	 Het	LED	(laagdrempelige	expertise-	en	
dienstverleningscentra)	netwerk	

SeSSIe 4 - Financiële planning en evaluatie 
van innovatieprojecten

Prof.dr. cynthia van hulle, gewoon hoogleraar KU Leuven

•	 Beoordeling	en	selectie	van	innovatieprojecten
	 o	 Startend	vanuit	een	concreet	project	worden	de		

	 verschillende	methodologieën	toegelicht
	 o	 De	stap	naar	effectieve	kasplanning
•	 Financiële	planning

SeSSIe 5 - Creativiteit en het faciliteren van 
creativiteit in een onderneming 

marc Innegraeve, zaakvoerder Braindrums en business 
partner capgemini consulting

•	 Het	creatief	proces
•	 Blokkades	voor	creativiteit
•	 Creativiteitstechnieken	en	brainstormtechnieken

SeSSIe 6 - Open innovatie, crowdsourcing 
en co-creatie 

Wim Soens, director of innovation, research & 
development cogniStreamer

•	 Hoe	deze	verschillende	technieken	inzetten	om	tot	
innovaties	te	komen?

een deelnemer getuigt:
“Na	jaren	van	betrokkenheid	bij	en	het	aansturen	van	
innovatieve	projecten	was	deze	cyclus	de	perfecte	
gelegenheid	om	wat	passieve	kennis	terug	op	te	frissen,	
nieuwe	kennis	op	te	doen	en	een	aantal	dingen	die	
voorheen	vanzelfsprekend	lijken	opnieuw	in	vraag	te	
stellen.”	
Frank	Allemeersch,	Sensotec

 Versterk je bedrijf, leer innoveren 

ook jij wil in je bedrijf innoveren, maar hoe bepaal je 
jouw strategie? hoe begin je aan een actieplan? en hoe 
organiseer en financier je dat in de praktijk?

op deze en nog zoveel andere vragen krijg je antwoorden 
tijdens deze innovatieacademie, toegespitst op 
innovatiemanagement in Kmo’s.

In deze opleiding leert u:

• het belang van innovatie voor jouw onderneming 
• Samenwerkingsverbanden opzetten voor innovatie
• de concrete aanpak van innovatie in je dagelijkse 

werking kennen
• tools kennen en toepassen waarmee je in je 

onderneming innovatie-opportuniteiten kan detecteren 
en het innovatie- en creativiteitsproces kan activeren 
en managen

Doelgroep

Ben jij bedrijfsleider of werknemer van een Kmo? en wil je 
innovatie in jouw bedrijf meer in de praktijk brengen? dan 
is deze innovatieacademie iets voor jou, ongeacht de sector 
waarin je actief bent of voor welke uitdaging je staat. 
  
en, je haalt er niet alleen kennis, bruikbare inzichten 
en handige tools uit. Ze is ook een ideaal platform om 
van gedachten te wisselen met experts ter zake én met 
collega-ondernemers die net zoals jij innovatie in hun 
bedrijf willen boosten. 


