EHBC: Eerste Hulp
bij Challenges
Hulp bij de uitvoering

De organisatie van de Voedselverspilling Challenge biedt
docenten en studenten die meedoen aan de challenge twee
mogelijkheden voor hulp aan.

Training voor docenten

De eerste hulplijn is een training van een halve dag die in huis
voor minimaal 3 tot maximaal 12 docenten wordt gegeven.
In deze introductietraining ga je in teams heel praktisch aan de
slag met de stappen in de DOON Innovatiemethode. Zo ervaar
je wat het is om met de instrumenten te werken. Aan het einde
van iedere stap reﬂecteren we op de wijze waarop je de
studenten het beste kan faciliteren en begeleiden in hun
zoektocht naar een oplossing voor hun Voedselverspilling
Challenge.
De training is gratis en wordt mogelijk gemaakt door de
ﬁnanciële bijdragen van de sponsoren van de Voedselverspilling Challenge.
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Select Team
Team samenstellen en
ken je teamleden

ideate.
ideate.validate.
create.

Kanban canvas
Eenvoudig werk plannen en volgen
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Who is Buzz Aldrin?
Persona maken
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The dream catcher

Telefonische ondersteuning

Tijdens de challenge staan twee innovatiecoaches van DOON
klaar om vragen te beantwoorden. Heb je vragen over een stap
in het proces? Bel op en stel de vraag. Heb je een vraag over
het checken van aannames? Of over het stimuleren van
creativiteit? Bel op en stel de vraag.
Heb je een vraag over voedselverspilling of over de challenge,
dan zullen we die vragen ook zo goed mogelijk proberen te
beantwoorden. Weten we niet direct het antwoord dan gaan we
voor jou op zoek naar het antwoord.

Beschrijven van de visie achter het idee en
een eerste missie statement

ideate.validate.
ideate.
create.

From idea to
customer value
Ontdekken van klantwaarde proposities
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Yeah, that's what
you think

Contactgegevens

Heb je interesse in de training of heb je tijdens de challenge
vragen, bel dan met de innovatiecoaches van DOON:
•
•

Berry Groenendijk — 06 13 55 14 72
Wim Barendregt — 06 46 07 55 84

Van aanname tot validatie
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Get out of the
building
Kwalitatief klantonderzoek
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Je kan ons ook via What’s App een appje sturen of stuur een email naar info@doon.nu

Hobby or business?
Verken de problem-solution ﬁt en het
verdienmodel met het Lean Canvas

Meer informatie over DOON vind je op de website doon.nu.
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Shaping the
experience
Design en structuur van eerste (deel)product
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Pitch it!
Maken van de verkoop pitch
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