
Workshop – Ketensamenwerking en Innoveren

Workshop overzicht

De workshop biedt een compleet overzicht van de leerstof (achtergronden, methoden,

tools) voor alle relevante disciplines binnen de organisatie van een Opdrachtgever of een

Leverancier. Het beschrijft recente trends in innovatie in de keten. Alle deelnemers met een

multidisciplinaire achtergrond zullen de dynamiek van innovatieprojecten en het

daaropvolgende levenscyclus management gaan begrijpen, inclusief de bijbehorende rollen

en verantwoordelijkheden en risico's en beloningen. Ook ontwikkel je het inzicht dat deze

vorm van samenwerking vaak leidt tot een partnerschap. De deelnemers leren hoe ze een

partner voor dit soort samenwerking kunnen selecteren, hoe ze de ketensamenwerking

gefaseerd en gestructureerd kunnen implementeren en hoe ze een dergelijke samenwerking

kunnen managen en ontwikkelen.

Doel

Na de training ben je in staat om de rol van jouw discipline in innovatieve

ketensamenwerking op een effectieve manier en met een grondig begrip van de rollen van

andere disciplines te spelen, zowel binnen je eigen organisatie als binnen de organisatie van

je partner.

Bedoeld voor

De workshop is bedoeld voor alle relevante disciplines binnen de organisatie van een

Opdrachtgever of Leverancier, die betrokken raken bij Ketensamenwerking en Innoveren.

Denk hierbij aan sales, inkoop, innovatiemanagement, systeemarchitecten, operations

management, productmanagement en projectmanagement. De sleutel tot succes voor dit

soort samenwerking is een goede samenwerking tussen al deze disciplines.

Programma

Gedurende de workshop wordt er steeds een stukje theorie aangedragen. Vervolgens wordt
deze in discussies en break outs toegepast op de praktijk en de casussen. De nadruk ligt
zodoende op het actief leren.

Dag 1
● Introducties en casussen
● Herkennen van trends naar Ketensamenwerking en Innoveren
● Hoe werkt innovatie met keten partners?
● Wat is Total Value Management (win-win)?
● Verschillende sourcing modellen: toepassing, rolverdeling, risico’s, win-win

Dag 2

● Partner selectie – zowel door opdrachtgever als leverancier
● Implementeren van Ketensamenwerking



● Het managen en ontwikkelen van Ketensamenwerking
● Is jouw organisatie klaar voor Ketensamenwerking?
● Hoe verder na de workshop?

Voorbereiding

Deelnemers wordt gevraagd casussen voor te bereiden, idealiter vanuit hun eigen

praktijkervaring. De workshopleider zal deze casussen voorafgaand aan de workshop met de

deelnemers doornemen.

Methodes

De workshop biedt een uitgebalanceerde mix van theorie en praktijk. Tijdens de workshop

passen we verschillende tools toe op de cases, die door de deelnemers worden voorbereid.

Als resultaat ontstaat er al tijdens de workshop een lijst van aandachtspunten om mee terug

te nemen naar de eigen praktijk en met verbeteringen in Ketensamenwerking en Innoveren

aan de slag te gaan.

Workshopleider

Wim Steenbergen, MSc-MBA

https://www.linkedin.com/in/wim-steenbergen-5a5152/

www.wimsteenbergen.com
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