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Praktisch

Data en plaats 

Donderdag 14, 21 en 28 april,
12, 19 en 26 mei 2016
Telkens van 17 tot 21 uur

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk,
E. Sabbelaan 53 in Kortrijk

Inschrijven

Schrijf in vóór 10 april 2016 via 
http://puc.kuleuven-kulak.be
De deelnameprijs is 840 euro.

Als één deelnemer inschrijft, dan krijgen 
alle bijkomende inschrijvingen uit hetzelfde 
bedrijf of organisatie 20% korting.

Bespaar op uw deelnameprijs via uw
KMO-portefeuille. Meer informatie op
http://www.kmo-portefeuille.be.

Attest 

U krijgt nadien een attest van deelname.
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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 leer je:

• 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. Het 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. 

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
PROGRAMMA
SESSIE 1 - 14 april 2016 
Innovatiemanagement

Prof.dr. Johan Bruneel, docent KU Leuven 
Campus Kulak Kortrijk
Lukas Costeur, product designer Pilipili

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

SESSIE 2 - 21 april 2016 
Detecteren en bepalen van innovatie-
opportuniteiten van een onderneming

Johan Vanhaverbeke, docent KU Leuven 
Campus Brussel en wetenschappelijk 
adviseur Stima Education

• Marktanalyse en marktwerking
• Marktstrategie
• Go-to-market
• Mogelijke product/marktcombinaties
• Case study

SESSIE 3 - 28 april 2016 
Samenwerkingen

Hans Bracquené, zaakvoerder Bracquené 
Legal Consulting
Wim Fyen, innovation manager KU Leuven R&D
Koen Verhaeghe, directeur Innovatiecentrum 
West-Vlaanderen

• Verschillende samenwerkingsvormen 
• Belangrijkste elementen van een 

samenwerkingsovereenkomst: 
taakverdeling, aansprakelijkheden en 
garanties, verdeling van intellectuele 
eigendomsrechten, contracten

• Samenwerkingen met onderzoeks-
instellingen, universiteiten en hogescholen

• Werking en samenwerking innovatiecentra

SESSIE 4 - 12 mei 2016 
Financiële planning en evaluatie van 
innovatieprojecten

Prof.dr. Cynthia Van Hulle, gewoon hoogleraar 
KU Leuven

• Beoordeling en selectie van 
innovatieprojecten: startend vanuit een 
concreet project worden de verschillende 
methodologieën toegelicht

• De stap naar effectieve kasplanning
• Financiële planning

SESSIE 5 - 19 mei 2016 
Creativiteit en het faciliteren van 
creativiteit in een onderneming

Marc Innegraeve, zaakvoerder Braindrums
• Het creatief proces
• Blokkades voor creativiteit
• Creativiteitstechnieken en 

brainstormtechnieken

SESSIE 6 - 26 mei 2016 
Open innovatie, crowdsourcing en 
co-creatie

Wim Soens, director of innovation, research & 
development CogniStreamer
Hoe deze verschillende technieken inzetten 
om tot innovaties te komen?


