


We hebben allemaal meer creativiteit en innovatie nodig: 
• Omdat de wereld constant in verandering is en morgen er heel anders zal uitzien dan vandaag, 
• Om ons 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. 
Maar hoe doe je dat nu? Hoe begin je eraan? 
Tijdens deze ZEZEL innovatie sprint krijg jij een antwoord op deze uitdagingen. 

 EEN INNOVATIE SPRINT
Verwacht geen eenrichtingsverkeer wél een interactieve training, waarin we de brug slaan naar jouw organisatie én ervoor zorgen dat jij effectief aan de slag 
kan met de opgedane kennis. Als deelnemer nodigen we jou ook uit om zelf een eigen uitdaging mee te brengen. Tijdens deze sprint gaan theorie, cases en 
praktijk namelijk hand in hand. En zo krijg jij de kans de nieuwe kennis meteen toe te passen voor jouw eigen case.

ZEZELEN IS HET NIEUWE INNOVEREN 
Omdat het woord ‘innovatie’ vervallen is tot een containerbegrip, spreken wij liever over ‘zezelen’. 
Organisaties die maximaal inzetten op zezelen, zijn organisaties 
• waar mensen mogen dromen, 
• waar ideeën tijd en ruimte krijgen om te rijpen, 
• waar vernieuwing gerealiseerd wordt, 
• waar mensen verlangen om mee te mogen bouwen aan dit verhaal. 
 
ZEZELen komt zeker niet uit de lucht vallen. Door de jaren heen heeft Red Zezel heel wat 
methodes onder de loep genomen: VOORT innovatiemethode, Design Thinking, Business 
Model Canvas, Value Proposition, etc. Het warm water terug uitvinden was dus zeker niet de 
bedoeling. Wél het beste halen uit de verschillende modellen en deze met elkaar combineren 
en verbinden zodat ze elkaar versterken. En natuurlijk het inzetten van een holistische aanpak, 
die innovatie niet loskoppelt van jouw dagelijkse bedrijfspraktijk.

VOOR WIE
CEO’s, zaakvoerders en managers
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Hoe aantrekkelijk en haalbaar zijn de nieuwe 
concepten? Ruwe concepten moet je meteen 

durven testen in de markt. Het experimenteren 
laat je toe zeer snel te leren, aan te passen en 

indien nodig van koers te veranderen. Jouw 
klanten zijn het beste klankbord om te 

achterhalen of er in een ruwe diamant wel écht 
een diamant schuilt of niet.

Inspiratie snuiven en exploreren leidt 
automatisch tot het genereren van ideeën, veel 

ideeën. Ruwe concepten - zonder structuur, 
zonder eenheid, die een antwoord bieden op de 
voorliggende uitdaging. Én die ontstaan door het 

zappen tussen verschillende 
brainstormtechnieken.

Al te vaak belanden mooie ideeën in de la. Ze 
worden opgeborgen en er wordt verder niets 
mee gedaan. Daarom is het belangrijk om de 
brug te slaan tussen het creatieve luik en de 

business realiteit, door 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 modellen 

effectief te implementeren.

Innoveren kan niet zonder inspiratie. Inspiratie 
is dé voedingsbodem om tot nieuwe ideeën te 

komen. Daarom is het cruciaal tijd in te 
bouwen om te exploreren, op verkenning te 
gaan, 101 inspiratiebronnen aan te boren. 

Belangrijk is om jezelf hier niet te beperken tot 
één tool, maar net verschillende tools in te zetten 

en te testen. Zo zal je uiteenlopende inzichten 
verzamelen.

Alles start met het bepalen van je focus. Want je 
kan niet alles tegelijkertijd innoveren. Om 

effectief stappen te kunnen zetten, zal je richting 
moeten geven aan je inspanningen. En die focus 

kan je enkel aanbrengen als je leert zoomen. 
In- en uitzoomen tussen dichtbij en veraf, tussen 

korte termijn en lange termijn.
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• Prototypen van de beste concepten
• Value proposition canvas
• Concepten testen
• Concepten evalueren

• Het brainstormproces
• Ideeën genereren: convergerende techieken
• Ideeën selecteren: divergerende technieken
• Ideeën ontwikkelen in product concept

• Business model canvas als leiddraad om 
concepten uit te werken

• Opstellen van een actieplan
• Pitchen: hoe verkoop je jouw idee intern?

• Klant inzicht en klantfricties achterhalen: wie 
is jouw klant, waar loop jouw klant tegenaan 
en hoe kan je daar op inspelen (customer 
indepth interviews, empathy mapping, 
customer journey mapping, etc.)

• Cross industry innovation: wat kan je leren 
van andere sectoren

• Trends: welke trends voor 2025 and beyond 
zullen een belangrijke invloed hebben 

• 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

• Waarom, wat en struggles van innovatie 
• Creativitief denken 
• Het perfecte innovatie team 
• Scenarioplanning
• Een uitdagende innovatieopdracht 

formuleren met duidelijke evaluatiecriteria



De 2-daagse innovatie sprint vindt plaats op 
maandag 4 en dinsdag 5 december, telkens van 9u tem 17u bij 
The House To Be in Zellik (Z.1 - Researchpark 210)

Sinds 2011 ben ik de dame achter Red Zezel. Ik noem mezelf een 
creativiteits- en innovatiekatalysator. Met mijn uitgebreide kennis en passie 
help ik het creatief potentieel van organisaties te ontwikkelen en leid ik 
innovatietrajecten in goede banen. In mijn bagage draag ik een arsenaal 
aan tools met me mee, waaronder de VOORT innovatie methode, het 
business model canvas, innovation games en diverse design thinking tools. 

Daarnaast startte ik in 2016 ook met Red Zezel Inspires: ondernemende 
en inspirerende business reizen naar o.a. San Francisco en Amsterdam. Als 
innovatie katalysator weet ik immers als geen ander dat een inspiratiereis 
de ideale manier is om snel de laatste trends te spotten en inspiratie op te 
doen over de grenzen van de eigen sector heen. 

Ik maak ook deel uit van het Visual Harvesting team: ik houd ervan inhoud 
visueel vorm te geven. En dat is te merken in alles wat ik doe: templates, 
agenda’s, posters,... alles wordt met zorg, met de hand én met de stift en 
papier op maat ontwikkeld. 
Tot slot heb ik een passie voor werken met mensen, ik ben 
een verwoed verzamelaar van te dure blanco notebooks 
en hou van hardlopen en yoga. Mijn creatieve 
hersenspinsels vallen soms moeilijk te rijmen met 
mijn strakke en gestructureerde aanpak, maar 
‘in the end’ weet ik steeds een mooie harmonie te vinden.
 
Ik heb een diploma Toegepaste Economische 
Wetenschappen op zak. 
Ervaring deed ik op bij Voka – Kamer van Koophandel 
Antwerpen-Waasland als projectcoördinator. 
Daarnaast werkte ik ook geruime tijd bij 
Flanders Districts of Creativity, waar ik me, als 
manager international relations, verdiepte in 
de nieuwste innovatietools en 
creativiteitstechnieken. 

TIMING

JOUW INVESTERING
950€ excl BTW
20% korting voor de tweede en derde persoon van dezelfde organisatie 
Reserveer snel jouw plaats, want er zijn slechts 15 plaatsen beschikbaar.

SCHRIJF JE IN
stuur een email met jouw contactgegevens naar 
sara@redzezel.com

voor meer info: +32 479 86 50 17 of sara@redzezel.com

OVER SARA PIETERS


