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EVERYONE DESIGNS WHO DEVISES 

COURSES OF ACTION AIMED AT  

CHANGING EXISTING SITUATIONS 

INTO PREFERRED ONES.



Een gebrek aan hoogdringendheid belemmert ons 

om tot innovatie te komen. Als organisatie denken 

we tactisch en strategisch vanuit de eigen expertise. 

Te weinig denken we vanuit de omgeving, hoe die 

verandert en wat de impact daarvan is. 

We handelen vanuit een 1 op 1 relatie die we ve-

ronderstellen te hebben met onze klanten. Daar-

door verliezen we uit het oog hoe de veranderende 

omgeving de noden van onze klanten omtrent ons 

specifiek aanbod impacteert.

Indien we innovatie pas op de agenda plaatsen wan-

neer die wordt opgedrongen door veranderingen, 

ervaren we haar als negatief. We bepalen zelf de om-

standigheden van innoveren niet en hollen achter de 

feiten aan. De creatieve context die wordt geschap-

en wanneer we vooruitziend innoveren is vervangen 

door een gespannen competitieve context.

ONTBREKEN VAN EEN MANDAAT

Heel vaak geven we medewerkers geen duidelijk 

mandaat, een voldoende budget en een realistisch 

tijdskader. Daardoor worden innovaties onvoldo-

ende gepland en slecht uitgevoerd. Ook slagen we 

er niet altijd in om een zandbak te voorzien, waarin 

medewerkers kunnen experimenteren. En dat creati-

eve denken en experimenteren is een noodzaak om 

de expertenvisie van onze organisatie los te laten en 

vanuit de context van de klant of gebruiker te kijken 

naar de nood.

DE OBSTAKELS TOT INNOVATIE



Innovatie binnen bestaande structuren is van nature 

moeilijk, omwille van de structuur, de vastgeleg-

de procedures, de bestaande opdeling in departe-

menten en zo meer. Om als organisatie te kunnen 

innoveren zijn er een aantal voorwaarden, zoals een 

veilige omgeving bieden waarbinnen wordt geëxper-

imenteerd en waarin creativiteit wordt gestimuleerd.

De middelen zoals een netwerk, mandaat en funding 

moeten zijn voorzien en een snel testende iteratieve 

werkwijze moet worden ondersteund.

ONDERZOEK NAAR INNOVATIE IN ORGANISATIES

Uit een onderzoek bij een 30-tal organisaties blijkt 

dat de ruimte tot innoveren onvoldoende aanwezig 

is. De weerstand bij management en uitvoerende 

functies is groot. Vaak blijft innovatie beperkt tot in-

crementele verbeteringen. Die worden ontwikkeld 

binnen een bestaande methodiek en cultuur.

Organisaties die inzetten op innovatie creëren daar-

voor een veilige omgeving. Een omgeving waarin 

middelen en ruimte zijn voorzien om experimenteel 

tot echte vernieuwing te komen.

Door innovaties in een aparte omgeving te laten 

ontwikkelen worden de bedrijfszekere activiteiten 

niet in het gedrang gebracht. Pas wanneer innovaties 

hun potentieel hebben bewezen worden ze naar een 

strategisch niveau gebracht.

SLEUTELS TOT INNOVATIE



In de community of practice leren we van elkaars 

ervaringen met het ontwikkelen van een innovatie-

cultuur. We helpen elkaar bij het testen en imple-

menteren van technieken en procedures. Externe ex-

perten versterken ons in dat leerproces. 

In een sector overschrijdende samenstelling kijken 

we met diverse brillen naar innovatie en opportu-

niteiten. Die diverse blik versterkt ons om de eigen 

aanpak en modellen in vraag te stellen en oplossin-

gen en benaderingen uit andere sectoren te testen. 

STIMULEREN VAN SAMENWERKING

De sector overschrijdende samenstelling moedigt 

nieuwe samenwerkingen tussen bedrijven, kennis-

instellingen en overheden aan. De verschillende 

actoren leren van elkaars noden, verwachtingen en 

aanpak en komen tot concrete innovaties. In zo een 

samenwerking kunnen leden elkaar helpen bij inno-

vaties, of samen innovaties opzetten.

EEN 

COMMUNITY 

OF PRACTICE 

ALS HEFBOOM 

VOOR 

INNOVATIE



ONDERZOEKEN VAN DE MARKT

Leden leren van technologische en andere inno-

vaties die worden ontwikkeld in kennisinstellingen 

en bedrijven en die zinvol zijn binnen de publieke 

ruimte of binnen de doelstellingen van een bedrijf.

TESTEN EN VERMARKTEN

Kennisinstellingen werken met bedrijven en over-

heden samen om ontwikkelde innovaties te testen 

en te vermarkten en kunnen hun onderzoeksmo-

gelijkheden ter beschikking stellen van bedrijven en 

overheden.

CO-CREATIE EN BEGELEIDING VAN PROJECTEN

De community of practice zal voorzien in begeleid-

ing van innovatieprojecten. Daartoe kunnen we bin-

nen de community of practice experten zoeken in 

verschillende domeinen en voorzien in contacten 

met experten buiten de community of practice voor 

de expertise die niet binnen de cluster aanwezig 

is. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden kun-

nen samen uitdagingen onderzoeken en tot nieuwe 

ontwikkelingen komen. 

DE LEDEN VAN DE COP VERSTERKEN ELKAAR 

De leden van de community of practice kunnen 

elkaar helpen bij het creëren van opportuniteiten 

en het evalueren van innovatieprojecten. Waai en 

Blenders zullen als organisator ook binnen en buiten 

het netwerk partijen zoeken die kunnen helpen bij 

de uitvoering.

KENNIS DELEN  OMTRENT INNOVATIE

Onze eerste focus ligt op het delen van kennis om-

trent het sturen of initiëren van innovatie. We onder-

zoeken daarbij voornamelijk de best-practices om 

middels design op een creatieve manier naar ons 

aanbod te kijken om tot nieuwe concepten te komen.



OPPORTUNITEITEN TOT INNOVATIE

De cross-sectorale aanpak helpt ons breder te ki-

jken naar mogelijkheden tot innovatie. We leren van 

elkaar hoe gelijkaardige problemen, uitdagingen en 

opportuniteiten in andere sectoren zijn aangepakt. 

BEGELEIDEN BIJ INNOVATIEPROJECTEN

We begeleiden leden van de community of practice 

bij concrete innovatieprojecten. Dat kan gebeuren 

door onderlinge samenwerking tussen leden of door 

het zoeken naar geschikte partners om specifieke 

uitdagingen aan te pakken. 

MATCHMAKING EN PARTNER RESEARCH

Naargelang de noden zich voordoen voor de ver-

schillende innovatietrajecten van de deelnemers aan 

de community of practice, zullen we op zoek gaan 

naar mogelijke partners en die in contact brengen 

met de betrokken deelnemer. 

SAMENSTELLING  COMMUNITY OF PRACTICE

De community of practice is cross-sectoraal omwille 

van inhoud en opportuniteit. De community wordt 

samengesteld met deelnemers uit overheden, bedrij-

ven en kennisinstellingen. Ook binnen die triple he-

lix kunnen we zinvolle kruisbestuivingen opzetten. 

CROSS-SECTORALE SAMENSTELLING

Door over sectoren heen te kijken kunnen we meer 

van elkaar leren. Het is eigen aan innovatie dat we 

anders naar onze doelstellingen moeten kijken om 

tot andere oplossingen te komen. Deelnemers uit 

verschillende sectoren vergroten ook de kans op mo-

gelijke samenwerkingen. 

Een samenstelling met bedrijven, overheden en ken-

nisinstellingen zorgt er ook voor een beter  

begrip van andere contexten en een ruimere  

kennisoverdracht. 



DE ONLINE COMMUNITY

De Community of Practice maakt deel uit van de  

community Innovated by Design. 

Als deelnemer aan de CoP heb je gratis toegang tot 

alle webinars en opleidingen.

innovatedby.design

http://innovatedby.design


Een exponentieel betere oplossing is niet het 

resultaat van een technologische of andere 

vernieuwing. 

Het is vooral een veel betere manier waarop 

die kan worden ingezet in de context van de 

gebruiker. Om die gebruikerservaring van 

innovatie te onderzoeken moeten we door 

een designbril kijken. 
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De community of practice loopt over een periode van 

een jaar. In een persoonlijk intake-gesprek gaan we na 

wat je belangrijkste doelen zijn. We bespreken  

de persoonlijke leerdoelen en de uitdagingen voor je 

organisatie. Zo kunnen we de aanpak van de  

community op maat maken van alle deelnemers.  

Daarna volgen zes workshops van telkens een dag. 

In de eerste eendaagse workshop geven we onszelf de 

tijd om elkaar te leren kennen en een goede  

groepsdynamiek te vestigen.



Vrijdag 21 oktober 2022

Dag 1:  Inleiding tot innovatie

Tijdens de eerste dag maken de leden van de CoP 

kennis en stellen zich uitgebreid aan elkaar voor. We 

leren daarbij wat ieders belangrijkste verwachtingen 

zijn van de CoP Innovatie en wat de obstakels zijn 

die worden ervaren als belemmerend om tot meer 

en betere innovatie te komen.

In een tweede deel onderzoeken we wat we als in-

novatie kunnen beschouwen en wat de verschil-

lende rollen zijn in een innovatieproces. We zoeken 

antwoorden op vragen zoals: wat is de rol van R&D? 

Wat is het belang van design en convergent denken 

in een innovatietraject?

In een laatste deel stemmen we verder de agenda 

voor het lopende jaar af en brengen waar nodig aan-

passingen aan het eerste voorstel voor programma.

Vrijdag 16 december 2022

Dag 2:  Design thinking 
als sleutel tot innovatie

Innovatie is het naar de markt brengen van een 

technologische of organisatorische vernieuwing. 

Vernieuwingen werken pas wanneer ze tegemoet 

komen aan een reële nood en het mentale model 

van de gebruikers. Met design thinking hebben we 

creatieve onderzoeks- en ontwikkelingsmethoden 

om die vernieuwing te ontwikkelen en te vermark-

ten vanuit de nood van de gebruiker. Design thinking 

helpt ons de klant of gebruiker te betrekken bij het 

onderzoek en de ontwikkeling, met een focus op de 

impact die we willen maken. Door die ontwikkeling 

in co-creatie met de gebruiker te doen, vertrekken 

we vanuit diens context. We bekijken in deze work-

shop hoe je zo een design-thinking traject aanpakt.
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Vrijdag 24 februari 2023

Dag 3:  Het belang van  
futures research

Wanneer we innoveren doen we dat voor de toe-

komst. Hoewel we niet weten hoe die toekomst er 

zal uitzien, kunnen we er wel voorstellingen van 

maken. Middels scenario’s, cross-impact oefeningen 

en een futures wheel onderzoeken we hoe die toe-

komst zich kan ontvouwen. Door verschillende toe-

komstscenario’s te visualiseren brengen we in kaart 

wat onze innovatie kan beïnvloeden of waar we bij 

het innoveren rekening moeten mee houden. We le-

ren wendbaar de toekomst in te gaan en voorbereid 

te zijn op uitdagingen en opportuniteiten. 

Zoals in alle sessies doen we ook deze oefeningen 

zoveel mogelijk vanuit de ervaringen van de deelne-

mers.

Vrijdag 21 april 2023

Dag 4:  Business model

Het vermarkten van diensten of producten en dus 

ook innovaties, vergt een goed beeld van de markt. 

Welke noden je probeert in te vullen, welke kanalen 

je gebruikt om je klanten te bereiken, welke diensten 

en producten je inkoopt om je klanten te kunnen 

helpen? Welke andere partners kunnen ons helpen 

bij het vermarkten? Welke financiering hebben we 

nodig en waar halen we onze inkomsten? 

Innovatie en dan vooral innovatie in diensten ont-

staat vaak vanuit een alternatief business model. 

Hoe kunnen we anders kijken naar de middelen en 

kanalen die we nodig hebben en dat meer doen 

vanuit het standpunt van de klant? Zijn er alternati-

even voor het business model canvas?
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Vrijdag 16 juni 2023

Dag 5:  Hoe financier 
ik innovaties

Het financieren van innovatie vereist een totaal an-

dere benadering dan de financiering van de dageli-

jkse bedrijfsvoering. Innoveren doe je in onzekerheid 

over de resultaten die zullen worden behaald. Je kan 

dus geen vooraf sluitende en gedetailleerde begrot-

ing uitwerken. Verschillende scenario’s uitwerken en 

vooraf bepalen hoeveel verlies je kan verantwoorden 

kan wel. Maar wanneer gooi je dan die handdoek in 

de ring, en wie beslist?

Het financieren van innovatie hoeft vaak niet en-

kel met de voorhanden zijnde cashflow te gebeuren. 

Welke bronnen van financiering zijn er? Waar haal ik 

subsidies? Hoe trek ik investeerders aan? Hoever laat 

ik mijn aandelen verwateren?

Vrijdag 25 augustus 2023

Dag 6:  Innovatieve organisaties

Hoe organiseer je je bedrijf of organisatie zodat ze 

innovatie in de hand werkt? Hoe zorg je ervoor dat 

medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor hun 

taken? Hoe werk je begrip in de hand en stimuleer je 

je collega’s zodat ze voeling hebben met alle stake-

holders en hun belangen? Een innovatieve organisa-

tie wordt minder in de hand gewerkt door hiërarchie 

en meer door toewijding, zelfstandigheid, verant-

woordelijkheid en inzicht.



Ik ben Kris Vander Velpen. 

Ik studeerde af als Han-

dels- en Bedrijfseconomi-

sche ir. in de Beleidsinfor-

matica aan de KU Leuven, 

behaalde een Baccalau-

reaat Thomistische Wijs-

begeerte aan de KU Leu-

ven en een MBA aan Cronell University en ben een 

Laureaat van het Prins Albert Fonds. Doorheen mijn 

loopbaan heb ik internationaal erkende expertise 

opgebouwd in het begeleiden van bedrijven en me-

dewerkers in de uitbouw van impact verhogende ac-

tiviteiten en bedrijfsonderdelen.

Ik ben Jan Van Caneghem. 

Ik heb een achtergrond 

in design en gebruik mijn 

kennis omtrent design 

thinking vandaag voor-

namelijk voor projecten die 

maatschappelijk relevant 

en innoverend zijn. 

Vanuit die ervaring heb ik het EPIC-design maturity 

model ontwikkeld. Een self-assessment dat organ-

isaties helpt te onderzoeken in welke mate ze em-

pathisch en impact-gedreven zijn in hun innovaties. 

Omtrent die aanpak verschijnt later dit jaar het boek 

‘The book that helps you become the EPIC-designer 

of our tomorrows.’

DE FACILITATORS



PRIJZEN EN INSCHRIJVEN

De Community of Practice bevat 6 dagen over 

de looptijd van een jaar. Deelname kost 3500,00 

euro per jaar. Wanneer je een tweede deelnemer 

van je organisatie inschrijft, bedraagt die deelna-

me 1500,00 euro, of een totaal van 5000,00 euro 

per jaar.

Je hebt daarboven gratis toegang tot webinars en 

andere content in de online community.

Meer informatie: 

jan@waai.be | +32 475 940 864

eva.ernst@blenders.be | +32 484 29 76 45

of innovatedby.design

mailto:jan%40waai.be?subject=CoP%20Innovated%20bby%20design
http://innovatedby.design

