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MKB Innovatie Roundtable over
Innovatiegericht leiderschap
In deze Roundtable komt een selecte groep van directeuren van MKB
ondernemingen bijeen om over een van de meest cruciale vragen in het
ondernemerschap te spreken: Wat kunnen wij als leiders doen om een
permanent kansrijke en innoverende organisatie te creëren?
De bijeenkomst biedt u de gelegenheid voor
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van Jeff Gaspersz:

De 270 innovatieadviseurs geven jaarlijks
20.000 adviezen en 1.000 workshops aan
het MKB. (www.syntens.nl).
Business Universiteit Nyenrode , opgericht
in 1946, behoort tot een van de oudste en
meest excellente business schools in Europa.
Nyenrode biedt kennis en inspiratie voor
ondernemers en managers in elke fase van
hun loopbaan. (www.nyenrode.nl)

