Design
to
Market
ambassadeurs

“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

Onze ambities
Designforum is een case based academy voor de leiderschapsontwikkeling
van professionals die kansen zien om te innoveren en producten, diensten
of processen te verbeteren. Nieuwe ideeën aanjagen tot implementatie is
een complexe taak: “The difficult bit is making ideas happen”!
Hoe wordt de succeskans vergroot? Designforum heeft hiervoor het
programma Innovation Leadership ontwikkeld. Dit programma wordt
uitgevoerd door vooraanstaande leiderschap experts, start ups en ‘design
thinkers’ die hun meest krachtige methodes, tools en vaardigheden
integreren en delen om tot optimale condities te komen.
De ambities van Designforum worden ondersteund door een netwerk van
ambassadeurs met ASML in de basis. Dit topnetwerk is ervan overtuigd
dat innovatie leiderschap nodig is voor concurrentiekracht én maatschappelijke vernieuwing. Wilt u ook onderdeel uitmaken van dit gedreven
ecosyteem in de Brainport regio?

Win-Win voor ambassadeurs
Wij zijn trots op onze kring van ambassadeurs, bestaande uit ﬁnanciële
instellingen, ondernemers, (semi)overheden, maakbedrijven, ingenieurbureaus, designstudio’s, startupprogramma’s en projectorganisaties. Deze
ambassadeurs dragen bij als sparringpartner, expert en connector en zien
hun betrokkenheid ook als een kans om op de hoogte te blijven van nieuwe
initiatieven en nieuwe zakelijke verbindingen.

Hoe kunt u meedoen?
Wij vragen ambassadeurs om Designforum te versterken door bij te dragen
als sparringpartner, expert en connector. Tevens vragen wij een bedrag
van € 1900,- exclusief btw. Hiervoor bieden wij als tegenprestatie:
• Een uitnodiging voor het Design Diner in september 2019 voor drie
personen. Dit is een inspirerend netwerkevent rondom het thema Design
Driven Innovation. Het programma wordt gevoed door de design community
en startups in de Brainportregio die tonen hoe zij innovatievraagstukken
aanpakken via de Design Thinking Method.
• Zichtbaarheid van uw logo op de uitnodiging en de locatie van het Design
Diner en de website van Designforum.
• Een voucher voor Innovation Leadership I, een 3-daagse training gericht
op Design Thinking, Lean innovation en Intrapreneurship voor medewerkers
met 4-8 jaar werkervaring.

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 van
de beste opties

Engaging

interne betrokkenheid
creëren en acceptatie testen

Is uw interesse gewekt?
We hopen van harte dat we u als ambassadeur kunnen verwelkomen! Voor
vragen en informatie kunt u contact opnemen met Jos Hardeman via 06
41051186 of j.hardeman@designforum.nl.

Meer over Designforum
Met het programma ‘Innovation Leadership’ versterkt Designforum het
innovatie leiderschap van intrapreneurs en entrepreneurs door een uniek
trainingsaanbod rondom real life cases. Masterclasses, speed dates en
design sessies zijn onderdeel van dit geaccrediteerde programma (post
HBO-post WO). Deelnemers ontwikkelen hun innovatie leiderschap in de
context van een zorgvuldig geselecteerd Startup Fieldlab bestaande uit
executives, adviseurs, designers en invloedrijke startups. Zij zijn experts
in het toepassen van actuele tools, methodieken en strategieën die nodig
zijn om een talent of team te laten excelleren of een goed idee van concept
tot realisatie te begeleiden.

Over Design to Market
Design to Market is een accelerator programma op maat voor afgestudeerd
designtalent (WO en HBO). Design to Market is door de provincie
aangewezen als ‘TalentHUB voor Design’ en werkt hiervoor samen met de
Dutch Design Foundation en de Kazerne Foundation. De track Design to
Market is geaccrediteerd als post HBO en post Master.

Neem graag contact met ons op
Klokgebouw 126 5617AB Eindhoven
mail@designforum.nl

