
TRAJETS INNOVATIETECHNIEKEN MANAGEMENT INNOVATIE

08u30-09u00 Onthaal

09u00-10u10

PLENAIRE SESSIE [SESSIE GEGEVEN IN HET ENGEL]

Hoe de openbare diensten heruitvinden?
- Waarom innoveren in de publieke sector? Welke problemen kunnen we door innovatie oplossen? 

- Democratie, digitale bemiddeling, nieuwe partnerschappen zijn uw nieuwe uitdagingen. - Hoe kan innovatie u helpen deze uitdagingen aan te gaan?

10u10-10u30  Koffiepauze

10u30-12u00

WORKSHOP
De overheid die zich gedraagt als start-up: innovatie door coproductie
- Hoe crëert u een ecosysteem dat innovatie toelaat? 
- Hoe betrekt u bedrijven, startups, verenigingen en burgers bij het ontwerpen van uw projecten? 
- Uw eigen innovatielaboratorium opzetten: een handleiding. 
- Hoe zit het met de coproductie tussen verschillende overheidsinstanties?

WORKSHOP
Hoe kan uw HR-politiek innovatie in uw beleid ondersteunen?
- Profilering: Verschillende functies in de publieke sector evolueren, welke nieuwe profielen zijn nodig om te kunnen innoveren? 
- Training: Hoe ontwikkelt u de competenties van uw medewerkers in functie van hun nieuwe rol in de organisatie. 
- Werving: Hoe wordt een overheid aantrekkelijk om voor te werken?

12u00-12u30

PITCHSESSIES
Innovatieve start-ups en bedrijven krijgen 2 minuten om hun producten of diensten te pitchen.
Het publiek kiest live voor de start-up of bedrijf die de meest innovatieve oplossing voorstelt.

12u30-13u30  Lunch & networking

13u30-14u30 Beperkingen omzetten in mogelijkheden om te innoveren: focus op open data en 
blockchain

Enkel door innovatief management hebben samensmelting en fusie een kans op slagen
- Nauwere samenwerking, co-constructie: welke technieken helpen medewerkers om zich voor te bereiden op deze nieuwe 
context? Creatie van een gemeenschapscultuur, een must? 
- Tips en trucs om verkozenen bij het project te betrekken

14u30-14u50  Koffiepauze

14u50-15u50 Moet de overheid «Agile» worden?

Digitalisering: aan welke begeleiding heeft uw medewerker nood om zijn missie zinvol 
te blijven invullen?
- Categorieën A, B, C, D delen hun standpunten met u 
- Artificial Intelligence, automatisatie: waarom hoeft u niet ongerust te zijndat een robot uw werk overneemt? 
- Innovatie ter motivatie: hoe de feedback van uw mederwerkers omzetten in operationnele realiteit 

15u50-16u50

PLENAIRE SESSIE [SESSIE GEGEVEN IN HET ENGELS]

Van overleg tot Civic Technolog: de weg naar nieuwe besluitvormingsprocessen in openbare diensten
- Welke modellen van burgerraadpleging toepassen om ook de burger zeggenschap te geven? 

- Wat is de nieuwe plaats voor verkozenen in het besluitvormingsproces?
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