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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?

“ “	 “Juist	wanneer	een	organisatie	zich	
ambitieuze	doelen	stelt,	zijn	innovatie	en	
creativiteit	de	cruciale	factoren	
voor	succes”
	 Jeff Gaspersz

Prof.dr Jeff B.R. Gaspersz is als hoogleraar 
innovatie verbonden aan Business 
Universiteit Nyenrode en is adviseur  
innovatiemanagement. Daarvoor was hij 
verbonden aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en aan het KPMG waar hij 
als adviseur was en het KPMG Center for 
Innovation oprichtte. 

Jeff is gespecialiseerd in de ondersteuning 
van organisaties en personen bij het vinden 
van nieuwe kansen. Hij werkte met een grote 
diversiteit van organisaties rond innovatie. Jeff  
schreef verschillende boeken op het gebied van 
innovatie, creativiteit en kansdenken. 

De bijeenkomst biedt u de gelegenheid  voor 
kennisdeling en kruisbestuiving met directeuren 
uit andere bedrijven die voor deze uitdaging  
wellicht geheel andere strategieën en oplossin-
gen hebben ontwikkeld. De ervaring is dat deze 
dialoog  leidt tot vele kansrijke en praktische  
inzichten en ideeën voor uw onderneming. 

De bijeenkomst start met een inleiding van prof. 
dr. Jeff Gaspersz waarin hij u aangeeft wat effec-
tieve strategieën zijn om het maximale innovatie-
vermogen uit uw organisatie te halen. 

Vervolgens start onder zijn leiding de dialoog 
rond een aantal kernvragen.  Het aantal aanwezig 
directeuren is maximaal 15 om iedereen een kans 
te bieden intensief aan het gesprek deel te nemen. 
Het doel van de dialoog is om nieuwe kansen te 
verkennen om vanuit het eigen leiderschap het 
innovatievermogen te versterken. 

De Ronde Tafel zal worden afgesloten met een 
creatieve sessie waarin de deelnemers binnen een 
kwartier circa 100 ideeën genereren over nieuwe 
kansen om het innovatievermogen te versterken.  
Deze 100 ideeën krijgt u na afloop toegestuurd. 

Alle deelnemers ontvangen na afloop het  boek 
van Jeff Gaspersz:

Wat deelnemers als feedback gaven over de 
Innovatie Roundtable met Jeff Gaspersz

“Inspirerend, energiegevend”

“Het was fris en positief en
vooral stimulerend”

“Mooi opstapje naar
innovatief ondernemen”

“verhelderend, triggerend en
uitdagend”

Inschrijving voor Roundtables kan via:
www.syntens.nl/roundtable
Voor inhoudelijk informatie: 
j.gaspersz@nyenrode.nl

Syntens is een organisatie die namens het 
Ministerie van Economische Zaken, andere 
ministeries en de EU dagelijks het MKB- 
segment in het bedrijfsleven
ondersteunt met effectieve adviezen. Deze 
zijn erop gericht het MKB aan te zetten tot 
innoveren en zo de concurrentiekracht van 
het MKB te versterken.
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)


