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of  hoe  i nnove ren
in  j e p ro jec ten !
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haat & liefde



”that's one small step for man, 
one giant leap for mankind."



wie 
werkt er in 

een innovatief 
bedrijf? 



iedereen wil innoveren



maar… innoveren is moeilijk



innovatie is 
Google, 
Apple, 
Tesla.



innovatie is 
Google, 
Apple, 
Tesla.

Somewhere 
inside all of 

us is the power 
to change 
the world.



innovatie is
je comfort zone 

verlaten en 
1 grote sprong 

nemen



vertrek vanuit 
je comfort zone 
+ neem kleine 

stapjes

innovatie is
je comfort zone 

verlaten en 
1 grote sprong 

nemen



innovatie is
een sprint



innovatie is een 
ontdekkingstocht

innovatie is
een sprint



wie heeft er 
een innovatie-
afdeling in zijn 
organisatie?



innovatie is
een department



innovatie is
een department

bij innovatie is 
iedereen in de 

organisatie 
betrokken



innovatie is
meer



innovatie is 
meer

innovatie is 
beter



start met ZEZELen



zenkey . zonkey . zebrass. zedonk



anders . denken . doen . dromen



anders denken



out-of-the-box 
creativiteit









wat is jouw 
uitdaging?

ideeën business case

in-the-box out-of-the-box in-the-box



doorzetten 
& stoppen



start met ZEZELen



laat los . STOP
leg dat idee maar in de diepvries

geef niet op . GA DOOR
je idee wil de wereld zien

Weet je nog waar 
de stip aan de 
horizon lag?

Heb je nog 
voldoende fans?

Ben je nog 
steeds verliefd op 

jouw idee?

Geeft het idee je 
nog energie?

ja

ja

ja

ja

nee

nee

nee

nee



veerkracht 
& falen



een RAKELING is 
iets dat je met goede intenties 

hebt ondernomen, 
maar dat (nog) niet tot 
het gewenste resultaat 

heeft geleid
cyriel kortleven

willem storteleren
ramon vullings



IJsland
hét Silicon Valley 
van het noorden, 
moet je gezien 

hebben als 
ondernemer

JAAAAA! 
van 8 tem 14 

mei trek ik 
terug naar 

IJsland





anders doen



1. zoomen



waarom & voor wie



wat is jouw uitdaging?



HKW meer klanten krijgen?

HKW klantentevredenheid verhogen?

HKW klantentevredenheid verhogen met 
betrekking tot het wachten?

HKW wachten 
compenseren?

HKW wachten
aangenamer maken?

HKW wachten korter 
maken?

HKW wachtrij tot 0 
reduceren?

HKW wachtenden 
entertainen?

HKW wachten nuttig 
maken?

HKW doorlooptijd
verbeteren?

HKW het wachten 
verspreiden?

Met welk doel

Op welke 
manieren



2. exploreren



• scenarioplanning
• het internet  
• dr. google
• trends 
• technologie
• straatjutten
• tijdschriften 
• tedxtalks
• pecha kucha nights
• cross industry
• social media
• beurzen 
• congressen
• musea



ki jk
doe

luister

KLANTJUTTEN 



SECTORJUTTEN 









we can only 
connect 
the dots 
that we collect. 



verwonder
je
als
een
kind



3. zappen



ideeën genereren, selecteren en ontwikkelen



4. experimenteren



8. laat je idee 
groeien

7. test opnieuw

3. test jouw idee

4. verbeter 
jouw idee

5. herschrijf

1. schrijf 
een test pitch

2. maak een 
prototype

6. werk jouw 
prototype bij









5. lanceren



3

pitch 
jouw idee

2

actieplan 
ontwikkelen

1

business case 
opstellen







van 
non-sustainable



van
non-sustainable

x

V

naar
sustainable



anders dromen 



what if I fall?
oh but darling, what if you fly?



s top  met  i nnove ren
s ta r t  met ZEZELen

sara pieters .  red zezel .  sara@redzezel.com


