


TITLE SLIDE

Innovatie embedden in de organisatie
Tim Brouwer en Tessa Smit



INTRODUCTION - 2X

Introductie

Tim Brouwer
consultant

Tessa Smit
consultant



CHAPTER

Introductie: we innoveren! 
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Veel organisaties zijn al meer met innovatie gaan doen

Op veel verschillende manieren:

- Innovatieprojecten / Innovatiesprints 

- Innovatiemanager

- Snel & wendbaar inspelen op vraagstukken middels agile werkwijze

- Innovatielabs / playground-omgevingen

- Data science teams
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Verschillende perspectieven op innovatie
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We innoveren! En nu…?
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Hoe maak je innovatie onderdeel van je organisatie?

Hier ontstaan dus allerlei verschillende antwoorden op 

…er is geen kant en klaar antwoord of proces hoe het zou moeten

In deze presentatie gaan we verder in op onze manier om innovatie aan te pakken

geven we 6 tips om innovatie verder te brengen in de organisatie

en bespreken we daar klantvoorbeelden bij
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Verschillende perspectieven op innovatie

Tip 1 - bekijk innovatie vanuit verschillende perspectieven: 

welke types innovatie doen wij waar in de organisatie?
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Innovatie - Framework
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Handelen

Esri Innovatie proces

• Ambitie

• Inventarisatie

Begrijpen Plannen Vooruitgang

• Borgen
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Begrijpen - Ambitie

Perspectief: Wat is definitie van succes?

”Ga er niet vanuit dat degene tegenover de tafel hetzelfde denkt als jij. ”

Organisatie: Wat betekent het voor het ecosysteem binnen en buiten je organisatie?

Zorg voor een goede translatie slag. 

Ambitie: Wat is het doel?

Tip 2 - Begrijp de verschillende belanghebbenden en hun perspectief. Wat is het doel van de innovatie 
op de verschillende lagen in je organisatie?
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Mobility lab - RWS
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People

Stakeholder mapping

Inventariseren mensen met juiste kennis, attitude

Technologie

Technisch, wat is er nodig?

Proces

Op welke manier wil je iets bereiken? 

Hoe ga je de innovatie borgen/embedden.

Tip 3: Betrek de juiste personen bij de uitvoering, dit is wellicht niet de persoon met de meeste kennis! Houd 
genoeg aandacht voor de mensen met wie je innoveert.

Begrijpen - Inventarisatie

Techniek Proces

Mensen

SUCCES!
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Plannen 

Verschillende soorten plannen:

• Architectuur plan

• Business transformatie plan

• Marketing en communicatie plan

• Verander management plan

• Management communicatie plan

• Workforce development plan

• Coachng and development plan

Tip 4 – Denk goed na over de verschillende soorten plannen die je nodig 
hebt, denk bijvoorbeeld aan een communicatie plan, verander management 
plan en management communicatieplan.
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Verschillende soorten plannen:

• Architectuur plan
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• Management communicatie plan
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Hoe krijg ik een duurzaame groei binnen mijn organisatie?
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Plannen – Verander management plan

• Duurzame verandering moet de mensen veranderingen meegroeien
met de technische veranderingen

Bron: Prosci, ADKAR model overview,
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Plannen – Communicatie plan

• Hoe onderscheid ik mij?

• Hoe bereik ik mijn doelgroep?

• Welke communicatie kanalen zet ik in?

• Welke boodschap en imago wil ik meegeven?

• Geef elke communicatie een call to action (CTA) mee
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ProRail - GeoLab
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Handelen

• Maak innovatie onderdeel van de processen in jouw organisatie

- Continue innoveren

- Door allerlei personen, op verschillende plekken binnen de organisatie

• Genoeg aandacht voor de mensen – en hun ‘innovatie-energie’ 

Tip 5 – Maak innovatie onderdeel van je organisatieprocessen, zodat allerlei mensen in je organisatie 
bezig zijn met innovatie & je continue blijft innoveren
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Vitens – Projecten & Sprints
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Esri Innovatie proces

• Ambitie

• Inventarisatie

Begrijpen Plannen Vooruitgang

• Borgen
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Vooruitgang gaat om mensen

Een organisatie verandert niet, personen in de organisatie veranderen.

ADKAR model (door Prosci):

‒ Awareness | Bewustzijn van de noodzaak om te veranderen

‒ Desire | Behoefte om deel te nemen en de verandering te ondersteunen

‒ Knowledge | Kennis hoe te veranderen

‒ Ability | Vaardigheid om gewenste vaardigheden en gedrag te implementeren

‒ Reinforcement | Versterking om de verandering vol te houden

Bron: Prosci, ADKAR model overview



TEXT

Vooruitgang

Hoe zijn binnen jouw organisatie personen aan het bewegen door verandering?

Innovatie feedback proces binnen organisatie:

• Lessons learned

• Kennis borging

• Hoe pas je je strategie / visie aan op wat je hebt ontdekt? 

Hoe deel je de resultaten van je innovatie?

Tip 6 – Richt een feedback proces in binnen de organisatie, leer van je innovatie
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De organisatie innoveert!
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Hoe dan? Onze tips…

Tip 1- bekijk innovatie vanuit verschillende perspectieven: welke types innovatie doen wij waar in de 
organisatie?

Tip 2 - Begrijp de verschillende belanghebbenden en hun perspectief. Wat is het doel van de innovatie 
op de verschillende lagen in je organisatie?

Tip 3: Betrek de juiste personen bij de uitvoering, dit is wellicht niet de persoon met de meeste kennis! 
Houd genoeg aandacht voor de mensen met wie je innoveert.

Tip 4 – Denk goed na over de verschillende soorten plannen die je nodig hebt, denk bijvoorbeeld aan 
een communicatie plan, verander management plan en management communicatieplan.

Tip 5 – Maak innovatie onderdeel van je organisatieprocessen, zodat allerlei mensen in je organisatie 
bezig zijn met innovatie & je continue blijft innoveren

Tip 6 – Richt een feedback proces in binnen de organisatie, leer van je innovatie
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Innovatieve organisatie
Verklein de kloof!
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Wij helpen jullie graag

• Dienstverlening

- Advies nodig? We denken graag mee

van het organiseren van een losse innovatiesprint tot een 
samenwerkingsprogramma (Advantage program)

• Blijf op de hoogte!

− Schrijf in voor de Esri GIS Nieuwsbrief of het Esri Magazine via esri.nl/mailing
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