Making
Ideas
Happen

“For most companies, there’s
no shortage of ideas. The difficult
bit is making ideas happen”
John Oswald, Global Principal of the Advisory Team at Futurice

Making ideas happpen
Making ideas happen is een accelerator programma voor het MKB, gericht
op bottom-up innovatie. Het doel is om innovatie aan te jagen, van idee tot
implementatie. In een multidisciplinair ﬁeldlab, met jonge (technische)
designers, ervaren experts en succesvolle ondernemers, versnellen wij het
innovatieproces met design als motor.

Design thinking
Design thinking is een manier van innoveren die leidt tot nieuwe oplossingen
die haalbaar zijn en breed worden gedragen. Deze methode combineert
technologische mogelijkheden met kennis van het menselijk gedrag en
creativiteit. Door verschillende perspectieven te verkennen in korte iteratieve cycli, worden overtuigende concepten en opties gegenereerd. Een
belangrijk aspect van succesvol innoveren is ook het veranderproces dat
nodig is om draagvlak voor de implementatie te creëren. Design thinking
is toe te passen op een grote verscheidenheid aan vraagstukken en kan
impact hebben op organisaties, producten en/of diensten.

Heeft u een innovatievraagtuk?
Breng uw casus in bij Designforum en ervaar de kracht van Design Thinking
voor uw bedrijf! U bepaalt het onderwerp voor een vraagstelling en samen
met een adviseur van Designforum wordt hiervoor een heldere casus met
planning opgesteld om een goede start te waarborgen. Vervolgens zal een
team van professionele Design Thinkers en Business Thinkers de uitdaging
oppakken en resultaatgerichte oplossingen genereren. Zij doorlopen daarvoor vier fases. In tussentijdse presentaties wordt de voortgang aan u terug
gekoppeld, zodat u op strategische momenten kunt aansturen en keuzes
kunt maken voor de volgende stap.

Questing

verkenning van de variabelen
en definitie van de scope

Matching

speeddates en matching om
uw vraagstuk aan het juiste
team te koppelen

Concepting

concept designing,
genereren en selecteren
beste opties

Engaging

interne betrokkenheid
creëren en acceptatie testen

Is uw interesse gewekt?
Binnen het programma Making Ideas Happen bieden wij drie opties om
hier invulling aan te geven:
1. Pressure Cooker Case S: twee ontwerpers ieder 15 uur, twv € 900,2. Pressure Cooker Case M: drie ontwerpers ieder 30 uur, twv € 2700,3. Pressure Cooker Case L: Maatwerk op basis van een offerte, aangepast
aan de omvang en complexiteit van uw vraag.
In overleg kunnen we bepalen welke optie het beste bij u past.

Over Designforum: Cases & Courses
Designforum is een case-based academy, gespecialiseerd in het optimaliseren van innovatie en ondernemerschap door Design Thinking. Wij
hanteren twee pijlers in ons programma: Cases & Courses.
Onze real life cases worden aangereikt door bedrijven en organisaties die
zoeken naar nieuwe perspectieven op integrale vraagstukken die een
verbetering of vernieuwing betreffen.
Onze courses richten zich op bedrijven die het innovatie potentieel van
hun medewerkers willen versterken. Trainingen, workshops, speeddates
en design sessies zijn onderdeel van onze (post master) tracks gericht op
het ontwikkelen van business sense, leadership en Design Thinking.

Onze netwerkpartners
Intelligentie en creativiteit is in de Brainport regio met succes gebundeld.
Designforum wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant en een
netwerk van bedrijven uit de Brainport regio, aangevoerd door ASML. Dit
top netwerk is ervan overtuigd dat de design sector bijdraagt aan een
groeiend innovatievermogen en concurrentiekracht van de regionale
economie. In dit unieke ecosysteem werken wij samen met onze partners.
Design gedreven, om met elkaar slimme oplossingen te bedenken en
nieuwe product-marktcombinaties te realiseren.

Neem direct contact met ons op
Heeft u vragen over de inhoud, de mogelijkheden, de kosten en belangrijke
data? We horen het graag. U kunt contact opnemen met: Jos Hardeman
directeur van Designforum via j.hardeman@designforum.nl of 06 41051186.

