Succesvol innoveren in de overheid
De maatschappij verandert snel. Er is een groeiende vraag naar nieuwe manieren van denken,
ontwikkelen en organiseren in de publieke sector. De overheid wordt met hoge verwachtingen
geconfronteerd. Door de teruglopende bereidheid om in publieke dienstverlening te investeren, maar
ook door de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden, neemt de druk om te innoveren toe.
Innovaties hebben vaak een incidenteel en eenmalig karakter. Wij helpen om innovatie in de
organisatie structureel vorm te geven.
Volg onze innovatieworkshop waarin wij in twee uur met een groep uit uw organisatie van maximaal
vijftien personen een start maken met de innovaties van uw organisatie door hen te helpen om hun
ideeën een stap verder te brengen. De uitkomst is een serie innovatieve ideeën en maatregelen voor
een vliegende start.
Of maak gebruik van onze innovatieuitdaging waarin wij een groep medewerkers met u samenstellen
die gedurende vijf dagen achter elkaar door ons worden begeleid om tot een compleet nieuwe
manier van werken te komen op een aantal gebieden die wij van te voren met elkaar hebben
benoemd. De uitkomst is een compleet nieuw product, een nieuwe dienst over werkwijze die u daarna
in praktijk kunt uitproberen.
We werken aan de hand van succesfactoren voor innovatie. We bekijken wat de opgave van uw
organisatie is en bespreken met u wat dit betekent voor de stappen die uw organisatie moet maken
om tot structurele innovatie te komen. In aanvulling op het bovenstaande bestaat onze inzet uit:
1.
2.
3.
4.
5.

het met u inzetten op bestuurlijke innovatie;
coaching om te komen tot het bijpassende leiderschap;
het stimuleren van ondernemerschap;
bijdragen aan implementatiekracht;
het formuleren en doorvoeren van maatregelen voor een innovatievriendelijk klimaat.

De interventies richten wij in afhankelijk van uw vraag. Door deze vraag centraal te stellen denken wij
thema overstijgend. Het liefst werken wij in een adviesrol waarin de mensen in uw organisatie de
leiding nemen. Op deze manier komt de innovatie structureel tot stand.
Neem voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek contact met ons op.
Contactgegevens

Menno Spaan
m.spaan@haagsebeek.nl
Mobiel: 0611378399
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