
Pak 'm beet, maak het concreet!

Kickstart 



Doel
Stel, je organisatie wil inspringen op een nieuwe innovatie: “We
willen iets met … maar we weten nog niet precies wat”. Het komt
vaak voor dat zo’n idee nog niet zo concreet is. Het idee is er, maar
het is niet grijpbaar. Hoe krijg je grip op je project? Deze tool gebruik
je om een idee te concretiseren met je projectgroep of bij de start
van een nieuwe innovatieverkenning of implementatie.

Doelgroep
Iedereen die aan de slag gaat met een innovatieproject binnen een
organisatie en een goede start wil maken.

Waarom geschikt en 
interessant voor L&D'er
Als L&D’er wordt je vaak betrokken bij
nieuwe innovaties. Super leuk natuurlijk,
maar net als bij ieder ander project is het
hier ook belangrijk om de innovatie goed
voor te bereiden. De verleiding is er om
meteen in de actiemodus te springen, maar
waarom ga je deze innovatie eigenlijk
inzetten? Wie moet je betrekken bij dit
proces? Door deze tool in te vullen maak je
het project concreet en ga je goed van start:
een kickstart voor je project! 

Informatie



Instructie
Stap 1
 Vul alle velden van het formulier zo concreet mogelijk in.

Stap 2
Discussieer eventueel met je projectgroep en pas de velden aan totdat iedereen
het eens is. 

Tip!
Hou het kort, bondig, concreet en SMART. Je hebt nu in één A4 een goede basis
om je project op te starten!

Tijdsindicatie: 1 uur



Kickstart

Doel
Inzicht geven aan deelnemers met 
een zo acuraat mogelijke weergave 
van werkplek.

Doelgroep
Productiepersoneel bij een 
voedselverwerkingsbedrijf met een 
Poolse of Roemeense achtergrond op 
MBO2 niveau.  

Quick wins
360° video rondleiding door
ons pand voor nieuwe 
medewerkers.

Hoe
Met een 360° camera op 
locatie een beeld geven van
de werksituatie(s) en 
processen.

In kaart brengen wat 
ervoor nodig is om een 
video te maken op de 
werkvloer (hardware, 
planning, personeel, 
beschikbaarheid machines 
etc.)

Onderwerp: 360 graden video's inzetten in trainingen

Wie
Projectleider en afdeling inkoop 
i.o.m. ICT
  

1e stap
360° camera aanschaffen

Voorbeeld
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Uitproberen?


