
Innovatieversnellers Bouw & Infra 

Wij staan in de bouw- en infrasector voor grote uitdagingen:  

de schaarste van grondstoffen, de duurzaamheidsopgave,  

de enorme vraag naar woningen en de krapte op de 

arbeidsmarkt. Maar hoe speel je hier als MKB-bedrijf op in? 

Werken aan  
een sterke  
 bouw- en  
 infrasector

Dat vraagt om innovatie. Maar dat is eenvoudiger gezegd dan 
gedaan. Innoveren vraagt iets van jou, je collega, je medewerkers. 
Innovatie is vooral mensenwerk, maar mensen veranderen niet 
graag oude gewoontes. Succesvol innoveren lukt beter wanneer  
je weet hoe je dit moet doen!

Daarom biedt de sectortafel Bouw & Infra nu een unieke kans  

om te leren hoe innovatie werkt. Samen met Deltion 

Business, Ditis’Em en Fier&Frank hebben we het programma 

Innovatieversneller Bouw & Infra ontwikkeld dat jou gaat helpen  

om succesvol te innoveren! 
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Innoveren 
 kun je leren!
Tijdens innovatieversnellers Bouw & Infra leer je samen met anderen uit  
de bouwsector hoe je doeltreffend innovaties kan leiden. Vanuit bewustwording, 
nieuwe inzichten, ervaringen van anderen, praktische modellen en handvatten  
ga je succesvol leren innoveren. 

Voor wie
Innovatieversnellers Bouw & Infra is een programma gericht op succesvol innoveren 

en speciaal ontwikkeld voor bedrijfseigenaren, directieleden, projectleiders en 

innovatiemanagers die actief zijn in de Bouw & Infra in Regio Zwolle. Je werkt 

bijvoorbeeld aan nieuwe concepten, producten of samenwerkingsverbanden en je 

wilt dat innovaties vertaald worden in jouw bedrijf en projecten. Of je wilt binnen je 

organisatie aan de slag met innovaties, maar weet niet waar en hoe te beginnen. 

Het programma bestaat uit...

> Een online kennismaking met de groep en trainers

>  Een persoonlijke kennismaking

> Vijf themabijeenkomsten waar we bezig gaan met praktische

 handvatten en tools om te innoveren in jouw praktijk.

We stemmen het programma af op de ontwikkel- en leervragen van  

de deelnemers. Daarom word je gevraagd om een online vragenlijst in  

te vullen om je persoonlijke TMA-profiel vast te stellen. Een TMA is een  
Talent Motivatie Analyse. Dit is een praktische methode om in korte tijd  

een scherp beeld te krijgen van jouw talenten en motivatie, jouw kracht  

en jouw valkuilen. Tijdens het individuele kennismakingsgesprek krijg je  

een terugkoppeling van jouw persoonlijke TMA.
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Online kennismaking  
4 oktober 2022 

19.00 - 21.00 uur

Waarom innoveren  
in de bouw?
24 oktober 2022 

17.00 - 21.00 uur

Succesvol innoveren
15 november 2022 

17.00 - 21.00 uur

Bouwen aan een  
innovatiecultuur
6 december 2022 

17.00 - 21.00 uur

Innovatie-tools
10 januari 2023

17.00 - 21.00 uur

Ik als innovatie-expert
31 januari 2023 

17.00 - 21.00 uur
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Opbouw Progamma 
   innovatieversnellers

Gedurende de vijf 
 bijeenkomsten leer je…  

>  Je bewust te zijn van de veranderingen en ontwikkelingen in de wereld  

om ons heen en de impact hiervan op de bouw- en infrasector.

>  Meer over jouw kwaliteiten en hoe je deze optimaal kunt inzetten.

>  Hoe je een lerende innovatieve cultuur kunt creëren in jouw organisatie.

>  Hoe je meer impact maakt door belemmerende patronen te leren 

herkennen, erkennen en te doorbreken.

>  Een aantal werkvormen kennen en bewust werkvormen en tools in  

te zetten om succesvol van idee naar implementatie te gaan.
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De trainers

Innovatieversnellers Bouw & Infra is een initiatief van de sectortafel  
Bouw & Infra in Regio Zwolle om het innovatievermogen in de regionale 
bouwsector te versterken. Deltion Business faciliteert de uitvoering van  
het programma en werkt hiervoor samen met Ditis’Em en Fier & Frank.

Dieger ten Berge – Ditis’Em 
Dieger is een expert in transities en innovaties.  

Hij staat bekend om zijn strategische vermogen en 

combineert dit altijd met acties. Dieger heeft veel 

ervaring als programmamanager, projectleider 

en trainer. Dit doet hij in diverse sectoren (bouw, 

installatie, onderwijs & zorg) en creëert snel een 

win-win met verfrissende inzichten.

Emmely Lefevre – Ditis’Em
Emmely is creatief maatschappelijk ondernemer, een 

ervaren moderator, projectleider en coach en heeft 

verschillende innovatie-trajecten geleid. Emmely heeft 

twee keer de nationale Innovatieprijs gewonnen. Voor 

Innovatieversnellers Bouw & Infra heeft Emmely het 

programma ontwikkeld met Frank en Dieger.

Frank Markerink – Fier & Frank
Frank staat bekend als moderator en adviseur en helpt 

organisaties om gericht te presteren door de strategie te 

toetsen en te verbinden met de behoeften en talenten van 

medewerkers en stakeholders. Hij heeft veel strategische 

innovatietrajecten geleid. Frank heeft een verleden bij  

KPMG en IJsselvliet en zet nu zijn ervaring in om mensen  

en bedrijven te helpen ontwikkelen en groeien. 
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Faciliteiten en prijs 

De kosten voor Innovatieversnellers Bouw & Infra bedragen € 950,-. Dit programma 

wordt met een gereduceerd tarief aangeboden vanuit sectortafel Bouw & Infra.  

Op deze wijze wil de sectortafel het innovatievermogen in Regio Zwolle ondersteunen. 

De opleidingskosten zijn inclusief een persoonlijke TMA, buffet en consumpties tijdens 
de bijeenkomsten. De bijeenkomsten worden georganiseerd bij de deelnemende 

organisaties in Regio Zwolle. Zo kijk je letterlijk in de keuken van een ander! 

Ben je enthousiast geworden? Dat snappen we! 
Wil je verzekerd zijn van een plaats bij Innovatieversnellers Bouw & Infra en  

je aanmelden? Leuk! Dat kan door een e-mail te sturen naar Bernita van Dijk  

(bernita.van.dijk@upgradejezelfregiozwolle.nl). Vervolgens ontvang je een 

aanmeldformulier waarin je wordt gevraagd om enkele gegevens in te vullen 

waarna er zo snel mogelijk contact met je wordt opgenomen.

De maximale groepsgrootte voor dit programma is 12 personen. Bij meer 

aanmeldingen hiervoor kun je mogelijk op de reservelijst worden geplaatst.  

Na aanmelding ontvang je een factuur om de inschrijving definitief te maken.

Wil je meer weten? 
Neem contact op met Silvana Pol van Ditis’Em of met Bernita van Dijk  

van de sectortafel. Zij vertellen je graag meer over het programma!

Silvana Pol - Ditis’Em
06 - 43 19 36 57 

silvana@ditisem.nl

Bernita van Dijk - Netwerkregisseur 
sectortafel Bouw & Infra
06 - 14 48 05 78 

bernita.van.dijk@upgradejezelfregiozwolle.nl


