
MKB Leerprogramma:
Focus op core business door digitalisering en service 
innovatie.
START: EIND 2018



Is jouw bedrijf…
§ ..geïnteresseerd in het verbeteren en ontwikkelen van nieuwe diensten?
§ ..geïnteresseerd om de mogelijkheden van digitalisering te ontdekken?
§ ..een MKB?
§ ..gevestigd in Limburg?

Dan hebben wij een mooie kans om uw bedrijf te helpen bovenstaande doelstellingen en ambities te
realiseren.

In een 4,5 daags programma waarin u met andere MKB bedrijven gaat ontdekken wat digitalisering en
diensteninnovatie voor mogelijkheden biedt voor uw organisatie om uw klanten sterker aan u te binden, 
uw concurrentiepositie te versterken en nieuwe inkomstenbronnen aan te boren.

Er is nu een unieke kans om 5.000euro sponsorgeld te winnen voor dit programma. Lees voor verdere
informatie dit programma boekje en maak uw interesse kenbaar. We kijken ernaar uit u te ontmoeten op 
de tasting sessie a.s. … oktober. 
Meld u aan via volgende link: d.meyers@maastrichtuniversity.nl

08-03-182

mailto:d.meyers@maastrichtuniversity.nl


Doelstelling van het leerprogramma

Hoe wordt mijn bedrijf toekomst bestendig door middel van
digitalisering en diensteninnovatie?Doel

Hoe

Wie

Investering

Door middel van een interactief 4,5 daags programma dat volledig wordt
verzorgd door UMIO | Maastricht University, incl. certificaat.

MKB bedrijven | Limburg | Belangstelling voor digitalisering en
diensteninnovatie

€ 7.500,= excl. BTW (2 deelnemers per bedrijf, waaronder 1 DGA / CEO)

Sponsoring Voor vijf bedrijven met de beste pitch ligt er € 5.000,= sponsoring klaar.



Wat levert het u op ?

De innovatieve diensten die ontwikkeld worden kunnen op verschillende niveaus 
worden ingezet:

1) Winstgevende groei in bestaande markt;

2) Aanboren van nieuwe inkomstenbronnen en nieuw gebied van business te 
ontwikkelen;

3) Op basis van extreme scenario’s te bekijken hoe de toekomst eruit ziet en hoe je 
hier als MKB bedrijf op kan inspelen (papierloze toekomst, digitalisatie).

Voordelen voor u en uw bedrijf: 
§ 20% Tijdsbesparing | Verhoging omzet | 
§ Duurzame groei en relatie met uw (potentiële) klanten | 
§ Continuiteit en klaar voor de toekomst



Inhoud van het programma

08-03-185

Iedere MKB deelnemer start aan het proces met een duidelijke casus. 
• Dag 1: We beginnen met de trends op het gebied van digitalisering in verschillende sectoren. Kennis en ervaring uit de praktijk worden 
gedeeld door bedrijven die hebben ingezet op digitalisering om hun dienstverlening te verbeteren of hun business model te innoveren. Deze 
inspiratie kan u helpen om op innovatieve manieren naar uw bedrijf te kijken en de mogelijkheden van digitalisering en diensteninnovatie verder te 
doorgronden.
• Dag 2: Op klantgerichte manier wordt u begeleidt om uw eigen doelstelling te volbrengen, om diensten naar de klant toe te verbeteren of 
nieuwe diensten te ontwikkelen. Tijdens het traject zal niet alleen worden toegewerkt naar een concreet diensten/ digitaliseringsconcept, maar ook 
een passend business model wordt aan het idee gekoppeld (dag 3).
• Als derde onderdeel wordt er ook gekeken naar de human side of business. Hoe kan je als leider de innovatiecultuur verbeteren binnen je 
bedrijf en jouw mensen engageren om het idee van de innovatieve dienst op te pakken en te implementeren? Wat is nodig om van idee tot impact 
te komen? Als resultaat heeft elk MKB bedrijf een concreet innovatief idee ontwikkeld, het netwerk in kaart gebracht wie ze nodig hebben om de
dienst in de markt te zetten en een implementatieplan geformuleerd.
• Dag 5: halve dag: resultaten en ideeën uitwisselen met elkaar en leren van elkaar door effectief feedback te delen d.m.v een succesvolle 
methodiek. 



Nieuwsgierig geworden en wilt u meedoen?
§ Tasting sessie: 
- Gratis tasting sessie op 12 Oktober op Tongersestraat 6 te Maastricht, van 15:00 
tot 17:00u.
- Start inschrijving voor programma

§ In november streven we erna om de selectie van de kandidaten en de toekenning 
van de sponsorgelden communiceren: 

- Selectie en Bekendmaking 5 deelnemers die subsidie hebben gewonnen en uitrol 
van programma

§ Start programma: eind 2018

Schrijf je nu alvast in voor de tasting sessie. Je kan je aanmelden door een mail te sturen
naar Dominique Meyers: d.meyers@maastrichtuniversity.nl

mailto:d.meyers@maastrichtuniversity.nl



