
 

 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Tijdens het innovatieprogramma Vaartmakers breng 
je onder professionele begeleiding van FME Advies 
de concurrent van straks haarfijn in beeld. Daardoor 
kun je nú sneller innoveren en de echte concurrentie 
voorblijven.  

Waarom Vaartmakers? 
Met het Vaarmakers programma: 

• Neemt een groep vrijdenkers uit jouw organisatie 
het voortouw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Verkent de groep innovatietrends en 
ontwikkelingen en ontdekt de impact op en 
kansen voor jouw onderneming.  

• Komt deze groep met (radicale) 
vernieuwingsideeën: nieuwe verdienmodellen, 
businesskansen en nieuwe vormen van 
samenwerken en organiseren, al dan niet 
gedreven door digitalisering, robotisering en 
samenwerkingsnetwerken. 

 
 

 

 
 

Vaartmakers 

FACTSHEET FME ADVIES – SMART INDUSTRY 

Echte vernieuwers zijn hun tijd vooruit en zetten de markt op z’n kop met hun 
innovaties. Wil jij zo’n vernieuwer zijn? Daag je zelf dan uit kijk eens verder dan 
overmorgen. Hoe ziet de ultieme concurrent er over 10 à 15 jaar uit? Kunnen wij 
die concurrent zelf zijn? En wat moeten we hier allemaal voor doen? FME neemt 
je bedrijf mee op radicale ontdekkingstocht! 
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Wat ga je doen?  
Het innovatieprogramma Vaartmakers zet een 
radicaal veranderproces in gang met een aanpak die 
bestaat uit verschillende sessies: 

• Kick-off-sessie: Het team vrijdenkers ‘haalt het 
net op’ en leert hoe zij het vizier open kunnen 
zetten. 

• Vaartmakersdag: Op een geheime, inspirerende 
locatie zien de vrijdenkers door een Future Shock 
waar de kansen voor jouw bedrijf liggen, maar ook 
hoe de toekomstige ‘kannibaal’ eruitziet die roet 
in het eten kan gooien. En welke innovaties nodig 
zijn om die de pas af te snijden. 

• Werksessies: Ideeën concretiseren, testen en 
aanscherpen. Eerst met de eigen vrijdenkers, 
daarna ook met klanten, toeleveranciers en 
kennisinstellingen. Want samen innoveren heeft 
de toekomst. 

• Pitch aan directie/MT: Voor een ‘go’ op het 
voorstel en bijbehorend budget. 

• Implementatiesessies: Doen! Sessies rondom het 
maken van een plan van aanpak, maar ook om de 
uitvoering in gang te zetten, tussentijds te 
evalueren en lessen te formuleren. 

• Tussentijdse teamcoaching: Om sneller tot 
resultaat te komen en de 
samenwerkingsvaardigheden te verbeteren. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
FME is organisator en facilitator van de sessies in 
het innovatieprogramma Vaartmakers, en is 
adviseur, teamcoach, en verbinder tussen jouw 
team en andere kennisbrengers en relevante 
stakeholders. 
 
Resultaat 
Het resultaat van Vaartmakers is een concrete 
aanpak om de ‘sprong naar voren’ te maken. Na het 
(verander)programma heeft jouw bedrijf een 
duidelijk toekomstbeeld, is er energie en draagvlak 
om te innoveren, en hebben medewerkers nieuwe 
vaardigheden om jouw onderneming samen 
onderscheidend en vernieuwend te maken én te 
houden. 

 

FME Advies 
Adviseurs van FME ondersteunen jou 
bij alle ondernemingsvraagstukken. 
Zij hebben brede kennis van de 
technologische sector en geven 
praktische adviezen. Dankzij hun 
ruime ervaring zijn de FME-adviseurs 
een vertrouwde partner voor onze 
lidbedrijven. 
 

Neem contact op met Marije Bakker 
van FME Advies 

079 353 11 98 
advies@fme.nl 

Klaar om een vernieuwer te zijn? 


