
OPLEIDING

Ga jij de uitdaging aan 
en vertrek je mee op 

INNOVATIE EXPEDITIE ?



Dat je met innovatie ook in de bouwsector een vliegende start 
kan maken bewees Bruil vorig jaar. Bruil, de Nederlandse 
specialist in mortel en betonoplossingen, ging aan de hand 
van de VOORT methode op innovatie expeditie. Trofee van 
hun inzet was de lancering van het allereerste architectonische 
betonelement dat gefabriceerd is met behulp van 3D-geprinte 
mallen. Een primeur die architecten vandaag in staat stelt om 
weer écht unieke vormen aan een bouwwerk toe te voegen.

Tijd dus om kennis te maken met deze effectieve 
innovatiemethode! Want de bouwsector is de ideale 
voedingsbodem voor innovatie. Daarom nemen we je graag 
mee op een ontdekkingsreis waar innoveren centraal staat, 
waar je leert om jezelf te overstijgen en nieuwe ideeën aan te 
boren. Want innoveren kan je leren !

Tijdens 6 interactieve sessies van telkens vier uur 
zetten je op de juiste weg om nieuwe paden te bewandelen.

Je reisbegeleider die je doorheen deze expeditie loodst, is Sara 
Pieters, gecertifieerd Master VOORT facilitator, die haar sporen 
verdiende bij Voka Antwerpen-Waasland en Flanders Disctrict 
of Creativity. Medio 2011 richtte zij haar eigen firma Red Zezel 
(www.redzezel.com) op en coacht zij organisaties bij innovatie 
en creativiteitsprocessen.

Je herkent dit vast: vaak ga je zodanig op in je dagelijkse activiteiten dat er amper tijd 
overblijft om te vernieuwen, om jezelf en je onderneming te herontdekken. Maar... 
vandaag meer dan ooit is innovatie onontbeerlijk om een concurrentieel voordeel te 
houden. En je hoeft het daarom niet per sé groots te zien. Innoveren kan op elke schaal, of 
het nu product-technisch is of op niveau van management, productieflows, personeels-
beleid of procedures. 

"We moeten innoveren" is dan ook actueler dan ooit. Juist nu leeft het besef dat een 
organisatie zich moet onderscheiden met aansprekende producten, diensten, marketing, 
business model. Maar hoe innovatie in de praktijk het beste vormgegeven kan worden, 
blijft een lastig vraagstuk. Al te vaak stranden mooie ideeën op de weerbarstige realiteit. 
En is het een moeizaam proces iedereen op één lijn te krijgen.



Innoveren en vernieuwen wordt vaak vergeleken met een expeditie, een reis, een tocht, 
een traject,... en dat is het ook! Maar even goed zou je het kunnen vergelijken met de journey die jouw 
klant zet voor het realiseren van zijn droomhuis, met daarin 5 stappen:

Op expeditie gaan voor het bedenken van innovatieve producten, diensten, business models of 
management praktijken, verloopt volgens dezelfde route. Tijdens dit leertraject nemen we jou 
dan ook mee op deze innovatieroute en maken we duidelijk de link met de bouwsector. 

Theorie, cases en praktijk zullen sterk met elkaar verweven zijn in deze opleiding. Actieve deelname van 
de cursisten tijdens de opleiding is dus cruciaal. Daarnaast zullen deelnemers ook ‘huiswerk’ meekrijgen 
tussen de verschillende opleidingsdagen, zodat er maximaal geleerd & geëxperimenteerd kan worden 
met de opgedane kennis.
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U kiest het plan dat het beste 
aansluit bij uw wensen. Alles 

wordt bouw klaar gemaakt en 
getest op haalbaarheid voor 

uw context.

Uw droomhuis wordt 
effectief gebouwd.

Jouw dromen worden 
verwerkt in een aantal 

ontwerpen.

U ontdekt wat er allemaal 
mogelijk is en u ontdekt waar 

u echt van droomt.

De stip aan het einde 
van de horizon wordt gezet: 
u wil een eigen droomhuis.

PROGRAMMA



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 reis-
route die duidelijkheid schept rond het innovatietraject:  wat is de 
aanleiding? Wat wil je ermee wil bereiken en in welke richting je wil gaan 
rijden? Vervolgens ga je ook kijken wie je zal vergezellen op jouw innovatie-
reis. 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.

Op de agenda:
Waarom is innovatie HOT
Wat is innovatie
De moeilijke start van innovatie
VOORT proces
Creativiteitstraining

Het perfecte innovatie team + FourSight creativiteitsprofiel 
Een uitdagende innovatieopdracht formuleren met duidelijke evaluatie-
criteria

Case Lincubator: over open innovatie in de sociale woningbouw in 
Nederland. In 2012 werd Lincubator opgericht door de koplopers groep 
voor ketensamenwerking bestaande uit vier bouwondernemingen en 
vijf woningcorporaties (o.a. BAM, Era contour, Dura Vermeer, AM, 
Ballast Nedam). Aan de hand van de VOORT innovatie methode ging 
deze groep koplopers aan de slag om nieuwe business modellen te 
ontwikkelen voor de sociale woningbouw van morgen.

SESSIE 1: 
VERTREKKEN - START FASE

SESSIE 2 & 3: 
ONTDEKKEN - INSPIRATIE FASE

In de tweede fase 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 
medewerkers de deur uitgaan, op ontdekking, de wereld verkennen. 

Op de agenda
Klant inzicht en klantfricties achterhalen: wie is jouw klant, waar loop 
jouw klant tegenaan en hoe kan je daar op inspelen

Cross industry innovation: wat kan de bouwsector leren van andere 
sectoren

Trends: welke trends voor 2025 and beyond zullen een belangrijke 
invloed hebben op de bouwsector

Technologische ontwikkelingen: wat is er technisch mogelijk en hoe ga 
jij dit gebruiken

Websearching & straatjutten: ook op het www en op straat ligt heel wat 
inspiratie voor het rapen



Elk proces bestaat uit fasen. Ook het creatieve proces en het innovatie-
proces!
Je hebt nu al een duidelijke visie en innovatieopdracht geformuleerd, een 
enthousiast innovatieteam 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:

1. ideeën genereren (divergentie)
2. ideeën selecteren (convergentie)
3. ideeën ontwikkelen

De brainstorm is hét creatieve hoogtepunt van onze expeditie! Omdat deze 
verschillende stappen aan elkaar gelinkt zijn zullen sessie 4 en 5 op één dag 
plaatsvinden.

Op de agenda 
Het brainstormproces
Ideeën genereren: verschillende convergerende techieken
Ideeën selecteren: verschillende divergerende technieken
Ideeën ontwikkelen in product concept

SESSIE 4 & 5: 
ONTWIKKELEN - IDEEEN FASE 

(uitzonderlijk: 2 sessies op 1 dag)

SESSIE 6 
deel 1 REFLECTEREN - TEST FASE

Hoe aantrekkelijk zijn de nieuwe productconcepten en haalbaar zijn ze? 
Een terecht vraag die we aankaarten tijdens deze fase, het reflecteren. 
Tijdens het reflecteren gaan we immers na hoe aantrekkelijk de klant de 
concepten vindt. Klantenpanels, expertgroepen en kwalitatief testen vor-
men de rode draad in deze fase.

Op de agenda
Concepten evalueren
Hoe concepten testen

Al te vaak belanden mooie ideeën in de la. Om de brug te kunnen slaan 
tussen het creatieve luik van het innovatieproces en de business realiteit, 
is het belangrijk de concepten te vertalen in een business model en een 
uitgebreid business plan. Het business plan zal immers de leidraad vormen 
voor de organisatie om de nieuwe producten, diensten of business model-
len effectief te implementeren. In deze laatste fase keren we terug in the 
box naar de business realiteit. 

Op de agenda
De beste concepten uitgewerkt in een mini new business case inclusief, 
gebruik makende van de business model canvas. In deze business model 
canvas gaan we dieper in op: waardepropositie, klantsegmenten, distri-
butiekanalen, klantrelatie, mensen & middelen, activiteiten, partners, 
inkomsten, uitgaven

Case Bruil: In 2015 presenteerde Bruil uit Ede (NL) het allereerste archi-
tectonische betonelement dat gefabriceerd is met behulp van 3D-ge-
printe mallen. Een beursprimeur die vandaag architecten in staat stelt 
om weer écht unieke vormen aan een bouwwerk toe te voegen. Het 
innovatietraject achter een mooie innovatie.

deel 2 TERUGKEREN - BOUW FASE



sessie 1: donderdag 12/01/2017 - 9u - 13u
sessie 2: donderdag 19/01/2017 - 9u - 13u
sessie 3: donderdag 26/01/2017 - 9u - 13u
sessie 4: donderdag 2/02/2017 - 9u - 17u (volledige dag, incl lunch)
sessie 5: donderdag 9/02/2017 - 9u - 13u

PRAKTISCHE INFORMATIE

Sara Pieters studeerde in 2002 af aan de KU Leuven als licentiaat in de 
Toegepaste Economische Wetenschappen. Na haar studies begon Sara te 
werken als project coördinator bij Voka – Kamer van Koophandel 
Antwerpen-Waasland. In die functie was zij verantwoordelijk voor het 
opstarten en uitrollen van verschillende projecten, eerst binnen het 
Departement Innovatie en Ondernemerschap, daarna binnen het 
Internationale departement. 

Begin 2006 stapte ze over naar Flanders Districts of Creativity. Als Manager 
International Relations dompelde ze zich 5 jaar onder in de wereld van de 
creativiteit & innovatie. In deze functie verdiepte ze zich in de nieuwste 
innovatietools en creativiteitstechnieken.

Medio 2011 richtte ze Red Zezel op. 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’-innovatie-
methode;
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.

Sara is niet alleen creativiteits- en innovatie expert, ze is ook gecertifieerd 
Master VOORT facilitator (www.voort-innovatie.nl), visual harvester 
(www.visualharvesting.com) en expert in de Experience Economy.

TIMING

PRIJS
Totaal prijs voor 5 sessies/ 24 lesuren = 1.350€/persoon
Voor deze opleiding kan u gebruik maken van de KMO‐portefeuille en tot 
40% besparen (excl. 50€ administratiekosten voor gebruik hiervan)
Prijzen excl. BTW / incl. catering en cursus

WAAR
The House To Be
Z.1 - Researchpark 210
1731 Zellik

CONTACT
Sara Pieters
Red Zezel
+32 479 86 50 17
sara@redzezel.com
www.redzezel.com

OVER SARA PIETERS



GA JIJ MEE OP

INNOVATIE EXPEDITIE?

mail: sara@redzezel.com


