
OP BLOTE VOETEN DOOR JE WINKEL 
EEN INSPIRERENDE EN BUITENGEWONE REIS

SARA PIETERS
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IK GA OP REIS EN NEEM MEE
 

NEEM EEN FRISSE DUIK

BOUW DE MOOISTE ZANDKASTELEN

PAK UIT MET JE SOUVENIRS



Wanneer ging jij voor het laatst op reis? Hoeveel tijd stak jij in het  
zoeken naar een leuke vakantiebestemming, het boeken van een   
luxehotel, het uitkiemen van een reisroute en het pakken van je   
valiezen? En hoe fijn was het niet de maanden en weken vóór je vertrek 
om hiermee bezig te zijn en met het water in de mond uit te kijken naar 
het vertrek?

IK GA OP REIS EN NEEM MEE
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Innoveren en vernieuwen wordt vaak vergeleken met een expeditie, een reis, een tocht, een 
traject,... en dat is het ook! Een goede voorbereiding, net zoals wanneer je op reis gaat, vergroot 
immers de kans op succes van jouw innovatiereis. En daar draait het om in de eerst fase van jouw 
innovatietraject. Ga je immers op innovatie-expeditie dan zijn er twee zaken die je zeker niet mag 
vergeten. In eerste instantie moet je de nodige tijd besteden aan het uitstippelen van een  
reisroute die duidelijkheid schept rond de visie die je als bedrijf op lange termijn waar wil maken 
én die duidelijkheid schept rond het innovatietraject: Wat is de aanleiding?  Wat wil je ermee  
bereiken en in welke richting je wil gaan rijden? Vervolgens ga je ook kijken wie je zal vergezellen 
op jouw innovatiereis. Want innoveren doe je nooit alleen, enkel met een enthousiast team zal je 
de ervaringen en de uitkomst van jullie reis naar ongekende hoogtes weten te tillen.

Ik ga op reis en in neem mee...

Een uitgestippelde reisroute, of in innovatietermen, een duidelijke visie en innovatieopdracht

Een leuk reisgezelschap, of in innovatietermen, een enthousiast innovatieteam

1. WAT IS JOUW KOERS
Het is al eerder gezegd: veranderen, vernieuwen, innoveren... vele organisaties ervaren het als 
vaag, lastig en moeilijk. Eén van de vele redenen waarom innoveren zo moeizaam verloopt, is 
‘the daily business’: Jouw klanten zullen niet geduldig wachten, omdat je even bezig bent met het 
uitdokteren van nieuwe ideeën. De dagelijkse brandjes moeten meteen geblust worden. En op het 
einde van de dag moet de kassa kloppen om alle facturen te betalen. 

Maar om succesvol te starten met innovatie moet je je loskoppelen van ‘the daily business’ en je 
focussen op de koers die je op lange termijn wil varen. Daarom zal je de nodige tijd moeten 
besteden aan het uitstippelen van een reisroute die duidelijkheid schept rond:

de visie die je als bedrijf op lange termijn waar wil maken én 

het innovatietraject: wat de aanleiding is, wat je ermee wil bereiken en in welke richting je 
wil gaan rijden.

Belangrijk hierbij is dat iedereen in jouw organisatie, op welk niveau ook, op elk moment een 
duidelijk beeld heeft over de uitgestippelde route. Je moet er immers voor zorgen dat alle neuzen 
in dezelfde richting wijzen. Door intern transparant en helder te communiceren over de richting 
waar je als organisatie naar toe wil zal je bovendien zorgen voor meer draagvlak voor het 
innovatietraject.
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VISIEBAROMETER  

Met de visiebarometer creëer je een heldere, pakkende en inspirerende visie in een groep.

Teken een lange lijn op de grond in de ruimte. En teken een schaal van 1 tot 10 op deze lijn. 
Benoem elk punt met het desbetreffende cijfer. 

Vraag aan één deelnemer om in één zin de visie van jouw bedrijf op een flipchart te  
schrijven. Natuurlijk is dit niet dé visie van het bedrijf, maar is het de visie die die persoon op 
dat moment in zijn gedachten heeft.

Vraag alle deelnemers op de schaal van 1 tot 10 een positie in te nemen. 1 ik ga helemaal 
niet akkoord en 10 ik ga helemaal akkoord met de visie zoals deze nu geformuleerd is.   
Mensen nemen een plaats in en het wordt fysiek in de ruimte duidelijk hoeveel consensus er 
is over de geformuleerde visie. 

Vraag aan twee personen die op het laagste cijfer staan, waarom ze zich niet vinden in de 
geformuleerde visie en waarom ze er niet mee akkoord gaan. Deel dit in de groep, zonder 
waardeoordeel en vermijd discussie. Vraag aan deze twee personen om samen de eerste 
visiezin te herformuleren.

Herhaal stap 3, 4 & 5 zolang totdat iedereen op plaats 9 of 10 staat.

Uiteindelijk zal je door deze oefening komen tot een heldere, inspirerende visie die  
gedragen wordt door alle medewerkers. Ideaal zorg je ervoor dat de groep begeleid wordt 
door een externe facilitator. Deze zorgt voor het goede verloop van de oefening, maar zorgt 
er ook voor dat meningsverschillen niet uitmonden in ellenlange zwart-wit discussies, maar 
dat iedereen open zijn standpunt kan verdedigen.

CREËER EEN VISIE
Een goede visie geeft het concrete beeld van de toekomst van een organisatie weer. Je geeft met 
andere woorden een kort en helder antwoord op de vraag: ‘hoe zien we onszelf in de wereld van 
morgen?’. 

Betrokkenheid en draagvlak van al jouw medewerkers is heel belangrijk bij het creëren van een 
dergelijke visie, ook als is het bereiken van consensus voor een pakkende visie soms erg lastig. 
Een mooie tool die je hier zeker bij zal helpen is de visiebarometer.
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3
Waar 

via welke 
distributiekanalen en 

geografisch waar?
1

Waarom 
wat is de aanleiding 

of het doel?
2

Wie  
voor welke doelgroepen/

klanten wil je iets 
veranderen (bestaande, 

nieuwe, bepaalde 
doelgroepen,...)?

5
Wanneer
beoogde 

lanceringsdatum?

4
Wat 

evolutionaire of 
revolutionaire 

ideeën?

6
Welke 

wat zijn de criteria 
waaraan de nieuwe ideeën 
moeten voldoen (omzet, 

winstmarge, positionering, 
strategische fit, maakbaarheid, 

nieuw,...)?

En check of de opgestelde innovatieopdracht 
voldoet aan de zes U-SMART-criteria:

Uitdagend. Is de opdracht zodanig  
uitdagend geformuleerd dat deze positieve 
energie geeft aan het innovatie team? 

Specifiek. Geeft de opdracht een duidelijke 
richting aan? 

Meetbaar. Is het verwachte concrete  
resultaat ook meetbaar beschreven? 

Aanvaardbaar. Zijn de opdracht en de  
doelstelling aanvaardbaar? 

Realistisch. Zijn de opdracht en de  
doelstelling realistisch? 

Tijdgebonden. Is duidelijk binnen welke 
termijn de opdracht moet zijn gerealiseerd? 

BEPAAL JOUW INNOVATIEOPDRACHT
Eenmaal je een visie hebt vastgelegd, is het belangrijk te kijken hoe het innovatietraject dat je wil 
volgen, past binnen het plaatje: wat is de aanleiding en wat wil je bereiken. Met andere woorden, 
je gaat niet alleen bepalen waarom je nood hebt aan een frisse wind in jouw organisatie maar ook 
welk geurtje hij moet hebben. 
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SELECTIECRITERIA VOOR HET INNOVATIETEAM  

Ga voor passie: Zorg er zeker voor dat je mensen betrekt die er ‘goesting’ in hebben en 
hun enthousiasme niet onder stoelen of banken steken.

Ga voor een divers team: Betrek mensen van alle departementen, alle lagen en met 
uiteenlopende kennis en ervaring. Hierdoor voelen mensen zich gewaardeerd en erkend, je 
creëert een breed en stabiel draagvlak om innovatie te laten slagen en dit levert heel wat 
diverse inzichten en ideeën op. Met andere woorden: hoe diverser jouw reisgezelschap, hoe 
groter de kans op briljante en patroondoorbrekende ideeën en hoe meer draagvlak.

Ga voor draagvlak: Betrek mensen die verantwoordelijkheid, kennis en/of expertise     
hebben en zo draagvlak creëren voor als je straks naar huis komt met mooie concepten die 
gerealiseerd moeten worden. 

Ga voor de frisse blik: betrek misschien ook mensen van buiten jouw onderneming of met 
een totaal andere expertise, zij hebben vaak een totaal andere, frisse blik.
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2. WIE GAAT JOU HELPEN
De tijd waarin het topmanagement en de grote ego’s binnen een organisatie hun al dan niet 
briljante ideeën door de strot konden rammen van alle medewerkers ligt ver achter ons. Mede door 
de opkomst van de community-economie waarin we alles delen en zelf inbreng en inspraak willen 
hebben, ligt de kracht van organisaties vandaag de dag bij jouw medewerkers. En voor innoveren 
geldt deze regel net zo hard: innoveren doe je samen.

Jouw medewerkers zijn immers jouw grootste troef. Zij moeten de ideeën, vernieuwing, innovatie 
uitstralen, uitademen en beschouwen als hun tweede DNA. Zij bepalen voor een groot stuk de 
slaagkans van jouw innovatie en van jouw winkelbeleving. Zij moeten namelijk jouw grootste fans 
worden, want zij zijn het kloppend hart van jouw winkel. Dus zorg ervoor dat jouw medewerkers 
vanaf de start betrokken zijn in jouw innovatieverhaal en creëer een innovatieteam.



NEEM EEN FRISSE DUIK
Ga jij ook graag op reis? Dompel jij je ook graag onder in andere 
culturen? Wat is het toch zalig je onder te dompelen en te genieten 
van al dat andere: andere geuren, kleuren, smaken, geluiden, fauna 
& flora, gebruiken, tradities, religies,... Want dat is toch wat een reis 
uniek maakt, wat een reis zo speciaal maakt. Al dat andere, dat 
ervoor zorgt dat je nooit als dezelfde mens terugkeert, maar wel 
rijker en boordevol inspiratie.
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In de tweede fase van jouw innovatie-expeditie draait alles om inspiratie. Want als je enkel 
binnen de muren van jouw eigen organisatie blijft, zal je creativiteit nooit getriggerd worden en 
zal je nooit geïnspireerd raken. Daarom is het cruciaal dat jouw medewerkers de deur uitgaan, op 
ontdekking, de wereld verkennen. Tijdens deze fase zullen vier belangrijke bronnen zorgen voor de 
nodige inspiratie, namelijk: klanten, trends, technologie en vreemde prikkels. 

ONTSPAN
Is het je weleens opgevallen dat je vaak de beste ideeën krijgt wanneer je onder de 
douche staat, terwijl je hardloopt of wanneer je heerlijk op een tropisch strand ligt? 
Inderdaad de beste ideeën ontstaan wanneer je ontspannen bent. Wanneer je hersenen 
zich niet druk hoeven te maken over de dagelijkse beslommeringen. Dus laat die 
spanning los!

GELOOF 
Vertrouw erop dat er oplossingen zullen komen, ook al heb je nog geen idee hoe. 
Blokkeer je creativiteit niet, maar geef ze juist vrij spel.

NIEUWSGIERIG
Blijf jezelf verbazen, blijf zoeken, blijf naar de wereld kijken zoals een kind dat doet: 
verwonderd en nieuwsgierig. Het zal je verbazen hoeveel inspiratie je krijgt als je een 
open houding hebt.
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BEPAAL EN KIES JOUW DOELGROEPEN  

Om je doelgroep te bepalen probeer je een helder antwoord te krijgen op volgende vragen:

Richt je je op lokale, regionale, landelijke, of internationale klanten?

Is je product of dienst voor mannen, vrouwen of beiden geschikt?

Welke leeftijdscategorie past bij jouw product/dienst?

Past jouw product of dienst bij mensen met een laag, gemiddeld of hoog inkomen?

Wat is het opleidingsniveau van jouw potentiële klanten?

Welke middelen gebruiken ze om informatie te zoeken?

Waar winkelen je potentiële klanten?

Wat is de gezinssamenstelling van je potentiële klanten?

Welke interesses hebben je potentiële afnemers?

Schrijf al jouw ideeën en antwoorden op post-its en probeer er      
dan structuur (lees: segmentatie) in te krijgen. 

Eenmaal je doelgroepen gedefinieerd hebt kan je bepalen       
welke de relevantste zijn voor jouw onderneming. 

1. STAP IN DE SCHOENEN VAN JOUW KLANTEN 

KLANTSEGMENTERING
Iedereen dezelfde eenheidsworst aanbieden werkt niet meer, want elke klant is uniek. Elke klant 
vraagt om een persoonlijke aanpak. In de praktijk is het echter haast onmogelijk dat je elke klant 
van A tot Z een uniek aanbod kan voorschotelen. Daarom is het belangrijk te gaan nadenken in 
klantsegmenten. Klantsegmentatie is het indelen van klanten in doelgroepen. Segmentatie kan 
gebruikt worden om gericht doelgroepen te benaderen, maar is ook een hulpmiddel voor het 
identificeren van opportuniteiten voor innovatie. 

Enkele veel gebruikte klantsegmentatiecategorieën:

Demografie: man/vrouw, leeftijd, inkomen, beroep, kinderen, B2B of B2C etc.

Geografie: wonen, werken, voorbijrijden, nationaal, internationaal, etc.

Interesse: hobby’s, voorkeuren, cultuur, opinies, socioculturele status, etc.

Gebruik: wanneer, hoeveel, noodzaak, behoefte, enz.
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Persoonlijkheid 

Beschrijf zijn identiteit/persoonlijkheidskenmerken.

Wat is zijn levensstijl?

Wat zijn zijn/haar likes en dislikes?

Emoties

Wat denkt en voelt je klant écht? Wat 
gaat er om in haar of zijn hoofd? 

Wat hoort je klant? Beschrijf hoe de  
omgeving de klant beïnvloedt.

Wat ziet je klant? Beschrijf wat hij of zij 
meemaakt in zijn of haar omgeving.

Wat zegt en doet je klant? Beschrijf zijn 
of haar uitspraken en gedragingen. 

Waar ligt de ‘pijn’ van de klant? 

Op welke manier wordt de klant beter 
van jouw product/dienst?

Overloop even volgende vragen bij het schetsen van persona’s voor jouw doelgroepen 
of nodig een klant uit om samen deze oefening te doen. En doe deze oefening voor  
minimaal 1 klant per doelgroep.

Geef jou persona een naam en een gezicht:

Is het een man of vrouw? 

Wat is zijn/haar naam? 

Hoe ziet hij/zij eruit (zoek er zeker een plaatje bij of teken zelf hoe hij/zij eruit ziet)?

Demografische gegevens: leeftijd, land, gezinssituatie, beroep, sociale klasse, inkomen, vrije 
tijd,...

PERSONAS & EMPATHY MAPPING 
Een persona is een specifieke niet-bestaande vertegenwoordiger van je doelgroep. Heb je bij de 
vorige stap meerdere beloftevolle doelgroepen gedefinieerd, dan maak je meerdere persona’s. 
Eenmaal je enkele beloftevolle doelgroepen gedefinieerd hebt, is het belangrijk deze doelgroepen 
leven in te blazen en weg te gaan van enkel objectieve gegevens en data van deze doelgroep. Een 
tool die je hier zeker bij zal helpen is het creëren van persona’s. Door een naam, een gezicht, een 
persoonlijkheid en emoties toe te voegen aan een fictieve klant van jouw doelgroep, krijg je een 
beter inzicht in waar opportuniteiten liggen of waarom bepaalde zaken gewoon niet relevant zijn 
voor een specifieke doelgroep. En hoewel persona’s fictief zijn, zijn ze gebaseerd op de kenmerken 
van echte klanten.
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KLANTERVARINGSKETEN  

Identificeer kansen tot verbetering en innovatie door een klantervaringsketen uit te tekenen voor 
elk van jouw doelgroepen. 

Verplaats je in de huid van een klant of nodig een klant uit om deze oefening samen te doen.

Noteer alle contactmomenten op afzonderlijke post-its. Denk hierbij aan de fase vóór de  
aankoop, tijdens de dienstverlening en na de aankoop. Probeer zo volledig mogelijk te zijn. 

Plak de verschillende contactmomenten op een groot flipchart papier in chronologische  
volgorde van links naar rechts.

Noteer voor elk contactmoment wat de klantbehoefte is. Waar heeft hij nood aan? Wat zijn 
de drivers voor klantentevredenheid en klantentrouw?   Merk op dat klantbehoeften zowel 
fysiek, emotioneel als informatiegerelateerd kunnen zijn.

Noteer tevens voor elk van deze contactmomenten de punten die goed gaan en de punten 
waar frustraties liggen.

KLANTERVARINGSKETEN
Klanten kopen niet enkel een product of een dienst, ze waarderen en kopen ook een ervaring. 
Daarom is het belangrijk om een beter inzicht te krijgen in de tevredenheid van elk van jouw klant-
groepen en dit op elk moment van hun winkelbezoek: voor, tijdens en na. Het opstellen van een 
customer journey map stelt je in staat om dit inzicht te verwerven. 

Deze “klantenreisweg” beschrijft de ervaringen van een klant gedurende de spreekwoordelijke reis 
die een klant maakt om zich te oriënteren, een product of dienst aan te schaffen en er gebruik van 
te maken. In alle contactmomenten en via alle kanalen. 
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VRAAG 5X ‘WAAROM’  

Nodig 6 tot 8 klanten en toekomstige klanten uit voor een klantenpanel.

Ga een open en persoonlijk gesprek met hen aan.

Achterhaal wat hen bezig houdt, wat ze belangrijk vinden, welke worstelingen of problemen ze 
ervaren, waar ze tegenaan lopen, welke frustraties ze hebben.

Enkele vragen om het gesprek mee te beginnen:
 Waar koop jij normaal ....?
 Waarom koop jij in die winkel?
 Wat vind je belangrijk?
 Waar let je op?
 Koop je ook bij onze winkel? Waarom of waarom niet?
 Wat vind je goed aan onze winkel?
 Wat vind je slecht aan onze winkel?
 Wat is jouw beste winkelervaring?
 Wat is jouw slechtste winkelervaring?

De kunst bestaat er vervolgens in om bij elke vraag en antwoord, ongegeneerd door te blijven 
vragen: Waarom is dat zo? Kan je dit verder verduidelijken? Hoe zo? Kun je daar iets meer over 
vertellen? Het doorvragen is buitengewoon belangrijk.

Noteer alle inzichten in het volgende format: situatie, behoefte, frictie en visualiseer ze als ware 
het ankers die ervoor zorgen dat jouw speedboat niet kan vertrekken.

Organiseer een klantenpanel per doelgroep en voorzie telkens 1,5 à 2u. En vergeet op het einde 
de klanten niet te bedanken met een klein presentje voor hun inbreng.

 

KLANTENFRICTIES ACHTERHALEN
Het bepalen van pijnpunten en frustraties van jouw klanten kan je doen aan de hand van customer 
journey mappen. Toch is het belangrijk hierbij niet over één nacht ijs te gaan. Want klantfricties 
detecteren is de meest effectieve inspiratiebron om nieuwe ideeën te bedenken. Ga daarom een 
open en persoonlijk gesprek aan met jouw klanten, één-op-één of in een klantenpanel en 
achterhaal waar hij tegenaan loopt, welke frustraties hij heeft, wat zijn behoeften zijn en wat hem 
bezig houdt.
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TRENDS VERKENNEN

Neem even de tijd om te grasduinen op een aantal interessante trendsites:

Schrijf de trends op die jou interessant en/of relevant lijken voor jouw context.

Probeer voor elke trend te achterhalen:

 Wat deze trend betekent voor consumenten?

 Wat deze trend betekent voor het gedrag van klanten in jouw markt?

Bedenk ideeën rond de vraag hoe je kan inspelen op deze trends.

Noteer alle inzichten in het volgende format: situatie, behoefte, frictie en visualiseer ze als ware 
het zware bagage die ervoor zorgen dat jouw vliegtuig niet kan opstijgen. 

Organiseer een klantenpanel per doelgroep en voorzie telkens 1,5 à 2u.

Vergeet op het einde de klanten niet te bedanken met een klein presentje voor hun inbreng.

2. WORD TRENDWATCHER 
Uw klanten van vandaag zijn niet dezelfde als die van gisteren. En die van morgen zullen er 
wellicht ook anders uit zien. Sociodemografische, economische, technologische en culturele 
elementen liggen aan de basis van een wijzigend koopgedrag. Als retailer moet je mee evolueren. 
Het in kaart brengen en analyseren van de impact van trends voor jouw doelgroep vormen daarom 
een belangrijke inspiratiebron.

www.trendwatching.com

www.springwise.com

www.psfk.com

www.thefuturelaboratory.com

www.trendhunter.com

www.trendwolves.com

www.coolbusinessideas.com

www.trendcentral.com

www.ted.com

www.secondsight.nl

www.trendoriginal.com

www.coolhunting.com
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Ken jij al deze 
technologische 

snufjes al? 
Bedenk even hoe jij deze 

technologische 
mogelijkheden zou 

kunnen inzetten voor 
jouw winkel.

persoonlijke 
identificatie 

met chip

QR-code

iPad

 
informatiezuilen

digitale 
prijskaartjes

smart shelving 
& RFID

looproute-
bepaling

narrowcasting

apps & mobile 
applications

social 
media

cloud 
computing

payment 
systems

tweet 
mirrors

3. SPEEL IN OP TECHNOLOGISCHE MOGELIJKHEDEN  
Dat technologie een grote impact heeft en zal hebben op de retail, moeten we niet vertellen. Waar 
technologie in het verleden zorgde voor de ondersteuning van het kernproces (denk maar aan de 
elektronische kassa, verkoopautomatisering, artikelcodering,...), zal technologie nu meer en meer 
het koopproces actief ondersteunen. 

Meer nog, door inzet van technologie zal de fysieke winkel het heft in eigen handen kunnen nemen 
en de strijd met de e-commerce kunnen aangaan. Maar let wel op: moderne technologie kan niet 
zo maar an sich gebruikt worden, maar moet worden ingezet om terug te keren naar ouderwetse 
waarden zoals menselijkheid en service. Ga dus proactief op zoek naar technologische   
mogelijkheden en analyseer op welke wijze je deze geïntegreerd in jouw winkelconcept kan  
inzetten.

...
vul dit lijstje 

zeker verder aan.
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DOORZOEK HET WORLD WIDE WEB
Kijk eens op internet, zoek eens naar je onderwerp en kijk wat anderen hebben geschreven.

Vergeet zeker niet alle mogelijkheden van Google advanced te benutten: images, video, blogs, 
taal, land, bestandstype,...

Zoek ook eens op Youtube, Slideshare, Twitter, LinkedIn,...

En kijk ook eens uit naar gezegdes, slogans, quotes, wijze woorden en andere mooie zinnen. Vaak 
heel inspirerend.

GLUUR EENS BIJ DE BUREN
Zoek ideeën uit andere sectoren.

Lees eens een artikel, een tijdschrift of een boek dat ogenschijnlijk niet aanleunt bij jouw  
dagelijkse activiteit. Ga eens in dialoog met experts uit een andere sector. En laat je geest  
verrijken door hun andere visie, levensstijl, patronen, ideeën,...

GA OP FOTOSAFARI
Kies een interessante winkelstraat of stad uit.

Kijk en vergeet alles wat je weet en word weer zo nieuwsgierig als een kind

Maak foto’s van alles wat opvalt: winkels, mensen, klanten, omgeving, sfeer,... alles wat je leuk, 
vreemd of intrigerend vindt.

Neem na afloop rustig de tijd om naar al jouw foto’s te kijken. En bedenk even wat de   
afbeeldingen bij jou oproepen.

4. VREEMDE PRIKKELS
Innovatie is onlosmakelijk verbonden met inspiratie. Zonder inspiratie geen wilde, briljante, leuke, 
originele of attractieve ideeën om je te onderscheiden van de concurrentie. Kortom zonder 
inspiratie geen innovatie. Zoals reeds eerder aangehaald, kan je als retailer heel wat leren door in 
dialoog te treden met jouw klanten en door trends en technologische mogelijkheden te analyseren. 
Maar inspiratie kan je eigenlijk overal vinden. Probeer dus zeker eens volgende inspiratiebronnen 

INSPIRATIE VIND JE OVERAL! 
Welke andere inspiratiebronnen kan jij 
nog bedenken? 



BOUW DE MOOISTE ZANDKASTELEN
Wanneer bouwde jij voor het laatst een zandkasteel? Hoe voelde het 
om jouw wilde fantasie bot te laten vieren op een emmertje en een 
schopje? Natuurlijk houdt niet iedereen van zandkastelen bouwen. 
Maar waar het in de derde fase om draait is om bouwen, bouwen aan 
ideeën.
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Elk proces bestaat uit fasen. Ook het creatieve proces en het innovatieproces!
Je hebt nu al een duidelijke visie en innovatieopdracht geformuleerd, een enthousiast innovatie-
team werd samengesteld en samen hebben jullie heel wat inspiratie verzameld via verschillende 
bronnen. In deze derde fase, gaan we nieuwe ideeën ontwikkelen. En dat ideeën ontwikkelen, 
tegenwoordig beter bekend onder de naam ‘brainstormen’, gebeurt in 3 fasen:

 ideeën genereren (divergentie)

 ideeën selecteren (convergentie)

 ideeën ontwikkelen

Natuurlijk is het hier niet onze betrachting alle regeltjes, technieken en 
tools van het brainstormen uit de doeken te doen, want daarover 
bestaan al heel wat nuttige boeken. 
Wel willen we in dit hoofdstuk 
ingaan op een aantal interessante 
technieken, die heel specifiek in de 
retailomgeving verrijkend kunnen zijn. 
En begeleiden we jou doorheen deze 
brainstormfase met een praktische 
checklist. 

Dus ja, tijd om alle koppen uit 
jouw team te verzamelen en tijd uit te 
trekken voor een brainstormdag of 
namiddag.

1. IDEEËN GENEREREN
Elke brainstorm start met het genereren van ideeën, veel ideeën, voor jouw innovatieopdracht. 
Jouw persoonlijke inspiratiekoffer vormt daarbij een belangrijk element. De inzichten die je opdeed 
door te praten met klanten, door trends en technologische mogelijkheden te analyseren en door 
vreemde prikkels op te zoeken, vormen immers de basis van jouw inspiratie, vormen immers de 
basis van jouw inspiratie om ideeën te genereren. 

Hoe ideeën genereren?

Plaats de innovatieopdracht centraal.

Geef alle deelnemers 5 à 10 minuten de tijd om in stilte individuele ideeën te bedenken voor 
jouw innovatieopdracht.

Laat de deelnemers hun ideeën op post-its schrijven. Eén idee per post-it & in hoofdletters, 
duidelijk leesbaar.

Stel daarbij een doel: minstens 5, 10, 20 ideeën per persoon.

Oogst alle post-its met ideeën in groep.

Doe een 2de, 3de of misschien wel 4de ideegeneratieronde en laat je hierbij inspireren door 
de 'winkelbelevenis'-tips & tools op de volgende pagina's. 

Plak bij voorkeur alle post-its op een groot flipchart of op de muur.
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IDEA KILLERS

De belangrijkste spelregel tijdens de idee 
generatiefase is ‘uitstel van oordeel’. De 
volgende uitspraken zijn tijdens de idee 
generatiefase dan ook ten stelligste verboden. 

Ja, maar… 
Bestaat al.
Daar hebben we het geld niet voor.
Al geprobeerd.
Hoe weet je dat het zal werken?
De baas zal het maar niets vinden.
Sinds wanneer ben jij de expert?
Ik vind het toch geen WOW-idee.
Het is nog niet goed uitgewerkt.
Dat behoort niet tot onze core business.
Wat als onze concurrenten ermee gaan lopen?
Echt nieuw en origineel is dat toch niet.
Da’s toch geen wow-idee.
Past niet in onze strategie. 
Lijkt me niet erg realistisch.
Welke redenering zit hierachter?
Wat gaan onze klanten hiervan zeggen?
Als het zo’n goed idee is, waarom heeft niemand dit ooit eerder bedacht?

Wat zijn de meest voorkomende ideakiller 
uitspraken in jouw organisatie?   
Voeg ze gerust toe aan deze lijst.

5 GOUDEN TIPS OM IDEEËN TE GENEREREN

STEL OORDELEN UIT.

KWANTITEIT GAAT BOVEN KWALITEIT: HOE MEER 
IDEEËN HOE BETER.

GEEN IDEE IS TÈ GEK: HOE VREEMDER EN NAÏEVER DE 
IDEEËN HOE LIEVER.

INHAKEN EN MEELIFTEN OP ELKAARS IDEEËN MAG.

ER BESTAAT GEEN AUTEURSRECHT OP EEN IDEE.
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BENOEM HET THEMA VAN JOUW WINKEL 
Zit er een filosofie, thema of verhaal achter jouw winkel die bezoekers en klanten eenvoudig  
herkennen? Een doeltreffend thema is beknopt en meeslepend. Het thema moet alle   
ontwerpelementen van de belevenis kanaliseren in een uniforme plot die de klant helemaal boeit. 
Schrijf hier jouw ideeën neer.

ZORG VOOR HARMONIE
Zijn alle indrukken die jouw klant krijgt op elkaar afgestemd? Passen alle indrukken bij elkaar? 
Zorg ervoor dat jouw verhaal/thema consistent is en overal terug te vinden is. 
Schrijf hier jouw ideeën neer.
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PRIKKEL ALLE ZINTUIGEN
De zintuiglijke prikkels bij een belevenis moeten het thema ondersteunen en versterken. Hoe meer 
zintuigen tijdens een belevenis worden geprikkeld, hoe doeltreffender en memorabeler ze kan zijn. 
Veel belevenisgerichte omgevingen spelen met visuele indrukken. Vaak wordt niet ingespeeld op 
de andere zintuigen. Denk daarom ook na over hoe je kan inspelen op de geur, smaak, geluid,...
Schrijf hier jouw ideeën neer.

GEEF EEN SOUVENIR
Zijn er dingen beschikbaar die een klant mee naar huis wil nemen als herinnering aan zijn bezoek 
en belevenis? We kennen allemaal de kleine souvenirwinkeltjes op toeristische plekken, maar ook 
de museumshops waar u reproducties, postkaarten en boeken kunt kopen die tot een blijvende 
herinnering kunnen uitgroeien. De meeste musea en pretparken, zoals Disneyland, leiden u langs 
zo’n winkeltje. Uiteraard is dit concept ook toepasbaar op een hoger kwaliteitsniveau, waarbij  
bezoekers betekenisvolle souvenirs krijgen of kunnen kopen die ze nog lang zullen gebruiken. 
Schrijf hier jouw ideeën neer.
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EN VERRAS MIJ ELKE DAG 
Hoe zorg jij ervoor dat je jouw klanten elke dag weer verrast? Geen idee is te gek of te naïef. The 
sky is the limit.
Schrijf hier jouw ideeën neer.

THE SKY IS THE LIMIT
Laat je gaan, want the sky is the limit!



1

2

3

4

5 GOUDEN TIPS OM IDEEËN TE sELECTEREN

HOU JE DOEL VOOR OGEN.

DENK ALTIJD IN KANSEN.

VERTROUW OP JE INTUÏTIE.

GA VOOR WAT JE ENERGIE GEEFT.

KIES MET JE HART EN HOOFD.
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2. IDEEËN SELECTEREN
Na de idee generatiefase heb je een lijst met 100 à 1000 ideeën. In de tweede fase ga je de beste 
ideeën selecteren en breng je de lange lijst terug tot een overzichtelijk lijstje van 5 à 20   
ideeën waar je voort mee aan de slag gaat . Maar hoe selecteer je nu de beste ideeën uit het  
grote aanbod? Ook hier zijn er heel wat technieken voor handen, wij zijn in deze fase voorstander 
van de COCD-box. Hiermee krijg je een mooie longlist en komen de echte ‘out-of-the box’ ideeën 
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(nog) niet 
realiseerbaar

gele ideeën

ideeën voor de toekomst
uitdagingen, dromen
rode ideeën voor morgen
visiebepalend
richtingevend

realiseerbaar blauwe ideeën

makkelijk door te voeren
voorbeelden beschikbaar
weinig risico
veel draagvlak
weinig inspanning

rode ideeën

innovatieve ideeën
patroondoorbrekend
opwindende ideeën
onderscheidend
geven energie

gewone ideeën originele ideeën

HOW?

WOW!NOW.

HOE IDEEËN SELECTEREN

Geef iedere deelnemer 8 blauwe, 8 rode en 8 gele stickers (of minder per kleur als er minder  
ideeën zijn).

Laat iedereen in stilte de voor hem of haar beste ideeën kiezen. En laat hen de nummers van de 
gekozen ideeën op de stickers schrijven.

Laat de deelnemers kiezen voor:

BLAUW: niet bijzonder origineel maar wel perfect uitvoerbaar, resultaat op korte termijn;

ROOD: origineel en uitvoerbaar, je merkt een bepaalde aantrekkingskracht, geeft een 
‘WOW’-gevoel;

GEEL: heel origineel maar (nog) niet duidelijk hoe we dit kunnen     
implementeren, ideeën voor de toekomst.

Als iedereen hiermee klaar is, plakt iedereen de        
stickers bij de betreffende ideeën.

Teken een COCD-box op een flip-overvel.

De beste ideeën worden overgezet in         
de COCD-box volgens hun           
dominante kleur.

Vanaf nu ga je enkel verder met deze         
beste ideeën.
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PROJECT FICHE
 
Naam idee
Korte beschrijving: Beschrijf hier wat 
het idee juist inhoudt.

Voordelen: Beschrijf wat we meer/
beter/sneller/goedkoper kunnen met dit 
idee. 

Nadelen: Welke mogelijke problemen, 
risico’s verwachten we (technologisch, 
organisatorisch, markt ...) 

Oplossingen: Welke oplossingen zien 
we voor de nadelen of hoe kunnen we 
anticiperen? 

Actieplan: Hoe kunnen we dit idee 
realiseren? Welke stappen moeten we 
ondernemen? 

3. IDEEËN ONTWIKKELEN
In de derde en laatste fase van de brainstorm ga je de beste ideeën uitwerken en concreet maken. 
Dit doe je het beste door, in kleine groepjes (2 à 3 personen) voor elk topidee een projectfiche in 
te vullen. En door zo een antwoord te formuleren op de vragen: hoe? wat? waar? waarom? 
voordelen? nadelen? actieplan? De uitgewerkte ideeën kan je eventueel opnieuw evalueren om zo 
de beste over te houden.

Vergeet na afloop van de brainstorm niet een verslag op te stellen en ga enkele weken na de 
sessie met de groep nog eens door het verslag. En probeer snel in actie te treden!



PAK UIT MET JE SOUVENIRS
De vakantie zit er bijna op. Voor je naar huis keert, wil je nog graag 
een aantal souvenirs kopen en verzamelen. Souvenirs die je thuis met 
fierheid wil tonen aan je familie en vrienden en die hen ongetwijfeld 
zullen doen watertanden. 
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Je hebt er al een mooi traject op zitten, maar het echte werk begint nu pas: het implementeren, 
het doen, het realiseren van jouw ideeën. In deze laatste fase waar alles draait rond het effectief 
realiseren van jouw ideeën, keren we terug naar de businessrealiteit en is het zaak om jouw 
ideeën succesvol te implementeren. Het is vaak de minder glorieuze kant van innovatie. De 
realisatie vraagt het meeste tijd, geld en energie. Maar het kan niet bij brainstormen en plannen 
blijven. Alleen ideeën die écht gerealiseerd zijn, kunnen we een innovatie noemen. Een eerste 
cruciale stap neem je door jouw ruwe diamant te slijpen tot een prachtig juweel. Of anders 
gezegd, door jouw projectfiche uit te werken, verder te verfijnen en te gaan doen.

IDEEËN HEBBEN IS NIET ZO MOEILIJK, GOEDE IDEEËN HEBBEN IS WAT 
MOEILIJKER, MAAR HET ALLERBELANGRIJKSTE IS JE IDEEËN REALISEREN. 
HIERBIJ ONZE LAATSTE TIPS OM JOUW IDEEËN EN DROMEN TE REALISEREN.

DENK GROOT (MAAR NIET TE GEDETAILLEERD, ANDERS BLIJFT HET 
BIJ DENKEN).

MAAK EEN PLANNING (NIET TE GEDETAILLEERD, DAT KOST TIJD) EN 
HOU JE DAAR AAN.

START LAAGDREMPELIG (MET EEN KLEINE STAP), NIET BINNENKORT, 
MAAR NU! START!

MAAK HET ÉÉN VAN JE PRIORITEITEN.

EN GA ERVOOR!

1

2

3

5

4



1

2

3

4
EEN REIS VAN DUIZEND MIJL BEGINT MET EEN ENKELE STAP.

LAO TZE

Sara Pieters is de leading lady achter Red Zezel. Sara is creativiteits- en innovatiekatalysator, 
gecertifieerd VOORT innovatie facilitator (www.voort-innovatie.nl), expert in de Experience Economy 
en Visual Harvester (www.visualharvesting.com). Met haar uitgebreide kennis en passie voor 
innovatie & creativiteitsprocessen helpt ze bedrijven innoveren:

Ze begeleidt organisaties bij het bedenken van nieuwe producten, diensten en business   
modellen aan de hand van de VOORT-innovatiemethode.

Ze faciliteert brainstormsessies.

Ze helpt organisaties bij het ontwikkelen van hun creatief potentieel.

Ze helpt organisaties bij het designen van een waardevolle belevenis voor hun klanten.

Red Zezel
Sara Pieters

www.redzezel.com
sara@redzezel.com



Als retailer weet je als geen ander dat de wereld constant in verandering is en morgen er heel anders zal 
uitzien dan vandaag. Om je te onderscheiden van de concurrentie en er tussenuit te springen in de massa, 
of gewoon om het hoofd boven water te houden in tijden van crisis, moet je constant voelen waar je moet 
bijsturen. En dat doe je natuurlijk het beste op blote voeten. Want op blote voeten voel je beter waar je 
stapt en welke stappen je zet!

Ga op blote voeten op innovatiereis en ontdek stap per stap hoe jij als retailer vernieuwend, creatief en 
innovatief aan de slag kan gaan. Laat je inspireren en plan jouw eigen buitengewone reis.

www.redzezel.com


