
ORION Innovatiekompas 
 
 
ORION Duurzaam Leren 

ORION Duurzaam Leren stimuleert professionals voortdurend te blijven leren in en van de praktijk en faciliteert 

organisaties hierbij. Professionals beschikken over veel en specifieke kennis en hebben vaak een schat aan 

innovatieve ideeën. Het is echter niet altijd vanzelfsprekend dat ze dat alles ook nadrukkelijk delen met de 

organisatie. Onze diensten zijn erop gericht de optimale omstandigheden te creëren voor het delen van kennis 

en het verder ontwikkelen van vernieuwende ideeën. Onze aanpak heeft de volgende kenmerken: 

- Wij nemen concrete vraagstukken van professionals uit de praktijk als uitgangspunt. 

- Wij organiseren intern en extern kennis en deskundigheid rond deze vraagstukken. 

- Tijdens ontmoetingen delen de professionals kennis en ervaringen, doen ze inspiratie op en brengen ze 

vernieuwende ideeën een stap verder. 

- Voorbeelden van vernieuwende ideeën worden op verschillende manieren verpakt om eenvoudig online of 

offline te worden gedeeld. 

Daarbij dragen wij onze deskundigheid en onze werkwijze graag over op onze klanten. Omdat kennisdeling en 

vernieuwing onderdeel zouden moeten zijn van de praktijk van alle dag in iedere organisatie. 

  

Het Innovatiekompas 

Het Innovatiekompas verhoogt het innovatievermogen en daarmee de wendbaarheid van organisaties. Het 

creëert een plek waar werken en leren elkaar ontmoeten. Met het Innovatiekompas krijgt een organisatie zicht 

op het eigen innovatief vermogen, op de succesfactoren die hieraan ten grondslag liggen en leert u hoe u kunt 

zorgen voor een sneeuwbaleffect van succesvolle innovaties. Geen grote technologische veranderingen, wel 

werkbare innovatieve aanpassingen die een grote impact hebben. Altijd vanuit de focus van de professionals, 

uw medewerkers: wat kunnen zij vanaf morgen innovatiever gaan doen? 

  

Het Innovatiekompas is een leerimpuls waarbij we in een intensieve samenwerking de succesverhalen over de 

eigen innovatieve kracht van de organisatie verrijken met andermans veren, vergelijkbare en aanvullende 

verhalen van buiten. Dit geheel analyseren we gezamenlijk, waarna we er met elkaar betekenis aan geven. In 

korte tijd kunt u doorbouwen aan een vruchtbaar klimaat voor innovatie.  

 

De opbrengst  

Met ons Innovatiekompas behalen we samen met uw medewerkers en managers vier tastbare resultaten: 

* Zicht op de waardevolle aanwezige maar impliciete kennis. 

* Zicht op waar de organisatie al sterk bezig is op het gebied van innovatief en duurzaam leren.  

* Zicht op de elementen die van belang zijn voor het versterken van het innovatief vermogen.  

* Toegenomen zelfredzaamheid en bereidheid duurzaam te willen leren. 

  

  

  

 

Wat doet Orion? 

Orion organiseert het Innovatiekompas. We helpen bij het vinden van geschikte innovatieve oplossingen, 

interviewen gepassioneerde betrokken medewerkers, dragen ‘Eigen successen’ en ’Andermans veren’ aan, 

begeleiden op creatieve wijze de analysebijeenkomst, zorgen voor een diversiteit aan gesprekspartners en 

verzorgen een stimulerende verpakking van de opbrengst. 

 


