
Programma
TNO congres 
INNOVATIE DIE WERKT 

2 november 2010, Driebergen

 

12:00 Inloop met lichte lunch

13:00 Plenaire presentaties
 –  Welkom door Dr. Angelien Sanderman (TNO-Expertisedirecteur Gedrag & Maatschappij)
 –  Innovatie als katalysator, door Dr. Alexander Rinnooy Kan (voorzitter SER) 
 –  Innoveren met impact door Dr. Tini Hooymans (lid Raad van Bestuur TNO) 

14:00 Pauze

14:30 Parallelle workshops 
 1. Verbeter de kracht van multidisciplinaire teams bij rampenbestrijding 
 2. Anders Denken, Anders Doen in de publieke sector
 3. De rol van fl exibele arbeid voor sociale innovatie
 4. Op zoek naar sociale innovatie in het MKB
 5.  Buurtgericht werken in de thuiszorg met sociale ICT: 

dat zouden er meer moeten doen!
 6.  ‘Het nieuwe innoveren’; multidisciplinair teamwork, 

open innovatie en iteratief proces
 7. Duurzaam leren voor innovatieve werknemers

16:00 Plenaire key-note en afsluiting
 –   Succesvol managen en organiseren van Open Innovatie; Leren van best cases 

door Prof. dr. Wim Vanhaverbeke (Universiteit van Hasselt)
 –  Afsluiting met resultaat van de ‘crowd source’ activiteit  door Dr. Angelien Sanderman

17:00 Borrel

18:00 Einde congres



  
 







  
   

 
  
   
   
   
  
  
  





  


 


 
 


 
 


 


 

 
 
 
 
 
 




 

 


 
 
 

 

 


 

 



  
   

 
  
   
   
   
  
  
  




 



 



  



 

  
 









