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KERNSLIDES





3 wegen naar innovatiekracht 
en verandervermogen



kleine acties



Focus op de kleine acties met een 
doorwerking. Zoals het meisje dat 
zaadjes wegblaast. Een kleine actie 
met haar adem. Echter elk zaadje kan 
een doorwerking hebben en 
ontkiemen. 



kleine acties

P&O actueel  / PW 



vragen



source: Littlewoods.com, 2013  

Kind van 4 jaar stelt 300 vragen per dag 



I have no special talent. I am only 
passionately curious 

(Albert Einstein)



AIRBNB: begonnen met de vraag: Als in San Francisco vele 
conferenties aan de gang zijn, kun je geen hotelkamer meer 
boeken? Maar er zijn veel mensen met een extra slaapkamer. 
Kunnen we daar geen dienst voor ontwikkelen?  

Brian Chesky and Joe Gebbia 



“Google is a company that runs on questions” 
(Eric Schmidt, former CEO Google)



Herhalende vraag voor het team: Heb je 
de afgelopen maand iets opgemerkt, 
gehoord, gelezen of beleefd wat een kans 
biedt voor onze organisatie?



Reticular Activating System: filtert de werkeljkheid en 
helpt te focussen op wat belangrijk is 
https://www.youtube.com/watch?v=QCnfAzAIhVw 

Photocredit:  Pixabay

https://www.youtube.com/watch?v=QCnfAzAIhVw


Paul de Blot’s dagelijkse vragen: 
Wat heb ik vandaag  geleerd? 
Wat ga ik morgen anders doen? 

www.pauldeblot.nl

http://www.pauldeblot.nl


verbinden



Creativity is just connecting things  
Steve Jobs

https://www.youtube.com/watch?v=AlgZiAl-6fY 

https://www.youtube.com/watch?v=AlgZiAl-6fY


CIRCUS THEATER

Cirque du Soleil: combineren van concepten



boekingsysteem 
logistiek schoonmaken 
Black Box 
Valet Parking

Oplossingen van andere sectoren integreren in de eigen organisatie



Organiseer als HR ontmoetingen met innovatieve personen 
en organisaties binnen en buiten de metalektro sector

Photo: Pixabay



Organiseer als HR een innovatie challenge

Photo: iStock

Voor tips voor een organiseren van een innovatiechallenge: 
http://www.jeffgaspersz.nl/nw-23740-7-3610202/nieuws/10_tips_voor_een_innovation_challenge.html 

http://www.jeffgaspersz.nl/nw-23740-7-3610202/nieuws/10_tips_voor_een_innovation_challenge.html


verwisselen van perspectief



The difficulty lies not so much in developing new ideas as in 
escaping from old ones.  

John Maynard Keynes



KOEDENKEN

Foto van de koe is te bekijken op : 
https://www.moillusions.com/what-does-this-black-white-photo-show 

Is er koedenken in je  organisatie dat afhoudt  
van innoveren?  

Zo ja, hoe kunnen we vanuit HR dat koedenken  
doorbreken? 

https://www.moillusions.com/what-does-this-black-white-photo-show


Voorbeeld koedenken: een eenzijdige blik op innovatie 

Een gebruikelijke definitie van innovatie. Echter wat is 
daarvan het effect op de betrokkenheid met innovatie? 
Slechts enkele teams zullen zich hierdoor 
aangesproken voelen om nieuwe producten of diensten 
te bedenken. 

Naarmate je meer mensen uitsluit van het meedenken 
over en meezoeken naar innovatiekansen, verklein je 
de innovatiekracht van de organisatie. 

Naarmate je meer personen involveert in innoveren 
(dus ook klanten, leveranciers, andere stakeholders) 
vergroot je je innovatiekracht.



Innovatie = nieuwe producten, diensten, 
processen ontwikkelen



• Innoveren is permanent kansen ontdekken en benutten 
      om in je werk meer waarde te creëren 
• Innoveren hoort bij je werk.  
• Innoveren kun je ook in kleine stapjes doen 
• Innoveren doe je samen



Definieer innovatie zo laagdrempelig 
mogelijk. Daarmee involveer je een 
groot aantal medewerkers en 
mobiliseer je de innovatiegerichte 
denk- en doekracht in een organisatie 
of praktijk. 
 



Connected Thinking: 100 ideeën in 5 minuten

Vraag: Hoe kan HR bijdragen aan het versterken van de innovatiekracht 
van mijn organisatie?  

De uitleg van de connected thinking techniek vindt u in het gratis eboek 
Je Hok Uit (zie slide over Ideebrief met link), bij advies 15 (pag. 53): 
“Ondersteun je team met simpele en effectieve creativeitstechnieken”  

De ideeen die uit deze connected thinking sessie zijn gekomen worden 
u separaat toegestuurd (of u ontvangt een downloadlink hiervoor

photocredit: Pixabay



Voor wie verder rond innovatie en creativiteit wil verkennen (artikelen, 
blogs, boeken, ideeën, technieken, gratis downloads) 
WWW.JEFFGASPERSZ.NL

http://WWW.JEFFGASPERSZ.NL


http://www.jeffgaspersz.nl/dl-23740-1-36312/download/the_search_for_innovation_leadership.pdf 

http://www.jeffgaspersz.nl/dl-23740-1-36312/download/the_search_for_innovation_leadership.pdf


http://www.jeffgaspersz.nl/dl-23740-1-53982/download/building_an_innovation_mindset_-_tebr-october_2014.pdf 

http://www.jeffgaspersz.nl/dl-23740-1-53982/download/building_an_innovation_mindset_-_tebr-october_2014.pdf


De Ideebrief is de periodieke verzending van praktisch toepasbare ideeën, 
inzichten door prof.dr. Jeff Gaspersz en andere hoogleraren en 
gerenomeerde auteurs op het gebied van onder meer innovatie, sociale 
innovatie, business creativiteit, leiderschap, loopbanen, talentmanagement, 
digitalisering, kunstmatige intelligentie, educatie, self-development en HR. 

Wordt momenteel verstuurd aan circa 3600 managers en professionals uit 
een diversiteit van van organisaties in het bedrijfsleven en de 
(semi-)overheid.  
Gratis abonneren door invullen emailadres via: www.ideebrief.nl 

Aanmelders ontvangen het eBook van Jeff Gaspersz: Je Hok Uit!, 30 
praktische adviezen voor een creatiever team.  

http://www.ideebrief.nl


Meer informatie over her 
gratis eBoek: 
www.ideebrief.nl 

http://www.ideebrief.nl
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https://www.youtube.com/user/jeffgasperszvideos

Youtube kanaal Jeff: 

https://www.youtube.com/user/jeffgasperszvideos
https://www.youtube.com/user/jeffgasperszvideos
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Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jeffgaspersz/?ppe=1 
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tel.:0346-266062 (voice mail)

mailto:gaspersz.jeff@gmail.com
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