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Innovate
your Business!

Zoek je voor je organisatie
innovatieve oplossingen? Wil je een
cultuur die continue veranderen en
verbeteren ondersteunt? Wil je
gewone mensen buitengewone
dingen laten doen?

DEBAAK.NL/INNOVATIE



Innovate
your Business!
In succesvolle organisaties is innovatie
een onderdeel van het functioneren van
de hele organisatie. Dit kan alleen
wanneer een groot aantal medewerkers
een rol hierin vervult. Succesvolle
organisaties werken daarom aan een
prikkelende en open cultuur,
vernieuwingsvaardigheden, een
innovatieve mindset en een structuur die
innovatie faciliteert in plaats van
belemmert.

VAN CONCRETE CASE NAAR CONCRETE
UITKOMST
Wij helpen je de sprong te maken van pion naar pionier, van een
reactieve naar een actieve houding. We werken altijd vanuit een
werkelijk op te lossen en vaak urgente uitdaging om de spanning
die bij innovatie hoort te ervaren. De uitkomst kan een nieuw
product of dienst zijn, het innoveren van de organisatiestructuur of
een nieuw toekomstperspectief. Wij kijken daarbij altijd vanuit het
perspectief van de klant en verankeren tegelijkertijd de lerende
organisatiecultuur. 

Innoveren is ook ondernemen: Onderscheidend zijn en nieuwe
business of een nieuwe aanpak ontwikkelen.

De methodes die wij gebruiken zijn o.a. Design Thinking,
Prototyping, Reframing en Applied Improvisation. 

Het belangrijkste uitgangspunt blijft echter dat het de mensen zijn
die iets laten slagen. Daarom is er ook aandacht voor
samenwerking in teams.

LEREN INNOVEREN DOOR TE DOEN
Succesvol innoveren gaat niet om leuke ideeën maar om de
praktische resultaten. In onze trajecten combineren we vier
onderdelen van innovatie: richten, inrichten, verrichten en
ontwrichten. Elke organisatie heeft een eigen verhaal en een eigen
vraag. Samen bekijken we met welk onderdeel we beginnen. Je
kunt rekenen op professionele begeleiding en een uitdagend,
energiek traject. Wat je vraag ook is.

Richten: Met welke vraag houden we ons bezig?
Focus is essentieel voor succesvol innoveren. Dit onderdeel van
innovatie gaat over het formuleren van de uitdaging waar we het
antwoord nog niet op hebben, zodat iedereen dezelfde vraag heeft
en daarna anderen er in mee kan nemen. Voorbeelden: Hoe
kunnen we de sociale cohesie in de wijken verbeteren? Hoe
kunnen we kinderen stil laten liggen in de MRI scan? 

Inrichten: Hoe organiseren we flow in innovatie?
Alleen als de randvoorwaarden in orde zijn kan er flow ontstaan in
innovatie. Dat kan gaan over organisatiestructuur, manieren van
samenwerken of het doorbreken van belemmerende systemen.
Wat staat het ondernemerschap van de vernieuwers in de weg? 
Voorbeelden: Een bank lanceert lean startup teams. En een
wegenbouwer leidt blackbelt innovators op en verspreidt ze
over verschillende afdelingen. 

Verrichten: Hoe innoveer je een product of dienst?
Het verschil wordt uiteindelijk gemaakt door professionals en
teams die daadwerkelijk vernieuwing realiseren. In dit onderdeel
werken we op iteratieve wijze en vanuit klantinzicht naar concrete
uitkomsten. Voorbeelden: Een opgelost fietsparkeerprobleem bij
een station. En gordijnen die ongekreukt verzonden worden. 

Ontwrichten: Hoe blijven we uit balans?
Een innovator onderscheidt zich door altijd de huidige status quo
licht of disruptief te ontwrichten om daarmee ruimte te maken voor
de volgende stap. Het doel is om uit je comfortzone te komen en
alle talenten binnen je organisatie te gebruiken.

ECHT VERANDEREN
Innoveren gaat vaak niet over de voor de hand liggende
verbeteringen, maar kijken naar de dieperliggende behoeftes. Wat
is de kwestie achter de vraag. En daar iets mee doen. Pas dan
kom je tot inspirerende oplossingen en werkelijke vernieuwingen.

NAAR BUITEN TOE!
De voorwaarden voor vernieuwing beslaan vier vlakken: 
People We werken aan de houding van mensen: Durven
experimenteren, omgaan met spanning, excellent willen en kunnen
samenwerken met diverse teams, kwaliteiten van anderen inzetten
en omgaan met de formele en informele organisatie.
Process We faciliteren processen die innovatie stimuleren: Design
thinking, Minimal viable product, een innovatie funnel e.a. 
Place  Onbekende omgevingen stimuleren creativiteit. Wij zoeken
telkens prikkelende locaties, nieuwe fysieke plekken die teamwerk
en het ontstaan van baanbrekende ideeën beïnvloeden.
Pleasure  ‘Playfulness’ is belangrijk tijdens leren. Het
geeft ruimte om te kunnen vernieuwen en experimenteren en
daarmee te presteren. Onze werkvormen nodigen uit tot plezier.

INNOVATIE = VERNIEUWING + IMPACT
Naast de training Daring Innovation bieden wij verschillende
soorten incompany trajecten aan. Van een kennismaking dag
tot uitgebreide innovatietrajecten, met kleine of grote groepen. Dit
deden wij o.a. al met PostNL, Gemeente Utrecht en Nationale
Nederlanden.

 

DEBAAK.NL/INNOVATIE
Informatie en advies
Mail onze experts en ze
nemen contact me je op!
e. innovatie@debaak.nl

Of bel direct met onze
opleidingsadviseurs
t. 0343 556 369
e. advies@debaak.nl
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