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MASTERCL ASS NIEUWE
BUSINESSMODELLEN & INNOVATIE
Veel organisaties merken dat hun huidige business model niet meer werkt als gevolg van veranderingen in hun omgeving.
Dit is merkbaar aan de omzet die terug loopt, marges die onder druk staan en inkomstenbronnen die langzaam beginnen
op te drogen. Voor uw organisatie is het essentieel om mee te veranderen met wat er om ons heen gebeurd. Vernieuwing
en verandering vraagt om buiten de bekende kaders te denken en onbekende paden te durven bewandelen en hier is lef
voor nodig! Tijdens de nieuwe businessmodellen & innovatie masterclass leert u op een inspirerend en confronterende
manier na te denken over bestaande en nieuwe business modellen. U krijgt tools aangereikt en doet inspiratie op om op
een vernieuwende manier met uw eigen businessmodel aan de slag te gaan.

Opzet programma
Deze masterclass biedt u een combinatie van theorie, praktijk, uitwisseling, opdrachten en zelf aan de slag gaan.
U zult regelmatig worden gevraagd naar eigen cases, input en vragen. Het programma is zo opgebouwd dat u gedurende
de drie dagen dat u op Nyenrode verblijft naar een vernieuwd businessmodel toe werkt.
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Doelgroep
Deze masterclass is bestemd voor professionals in profit en non-profit organisatie. De deelnemers zijn veelal
betrokken bij het ontwikkelen en vertalen van strategische richting naar concrete acties en onder andere werkzaam als
marketing manager, consultants, business analisten. Wij streven naar een zo gevarieerd mogelijke groep deelnemers
bestaande uit minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers.

Uw resultaten
• Uw organisatie krijgt weer grip op de business en creëert nieuwe groeimogelijkheden
• U bent in staat om uw business model te verbeteren: beschrijven, analyseren, innoveren en communiceren
•	U kunt de vertaalslag maken naar de implementatie: zet de eerste stappen om met de nieuwe inzichten aan de slag te
gaan en concrete resultaten neer te zetten

Informatie en aanmelding

Data

Het deelnamegeld bedraagt € 3.495,- per

aanmelden door het inschrijfformulier

De meest actuele data vindt u op onze

deelnemer (excl. 21% BTW) Dit bedrag

van de website te downloaden, in te

website: www.nyenrode.nl/nbmi

is inclusief documentatie, koffie/thee,

vullen en per e-mail op te sturen naar

maaltijden en 2 overnachting. U kunt zich

pp@nyenrode.nl

Wilt u meer informatie over deze masterclass?
Dan kunt u onze website bezoeken of contact opnemen
met programmamanager Natasja Derwort:
pp@nyenrode.nl
0346 291 468
www.nyenrode.nl/nbmi

