
 
 

 

 

Samen vernieuwen in de praktijk: 
innovatie als leerproces 
 

Wat is het? 
Innovatie start soms bij inspiratie, maar vaker nog bij een probleem. Bij sommige 
probleemsituaties is het nodig het over een heel andere boeg te gooien en op zoek te gaan 
naar nieuwe oplossingsrichtingen. Ze vragen om ‘iets anders’.  
 
Dit model helpt je bij het ontwerpen van activiteiten in je werk die sterk gericht zijn op het 
leren van je team om een specifiek probleem of vraagstuk op een innovatieve manier op te 
lossen. Maak gebruik van de niet gebaande paden! 
 

Innovatie vindt plaats op de werkplek 
Innovatie wordt vaak geassocieerd met een groep technische experts die in een 
laboratorium of R&D-afdeling nieuwe producten uitvindt en ontwikkelt. Dit beeld doet veel 
innovatie in de dagelijkse praktijk tekort. Juist met het bedenken van slimmere manieren 
om het werk te doen (een andere taakverdeling, een nieuwe afdeling) is veel winst te 
behalen.  
 

Je kunt iets zien als een ‘probleem’ maar ook als een 
‘leervraagstuk’ 
In de praktijk blijkt dat het nieuwe deuren opent als je een ‘hardnekkige vastloopsituaties’ 
niet als probleem definieert (dat opgelost moet worden) maar als onderdeel van een 
leerproces ziet. Door vernieuwingsprocessen te benaderen vanuit een leer- en 
ontwerpperspectief kom je op andere oplossingsrichtingen. 
 
Als je innovatie bekijkt vanuit een leerperspectief betekent dat je innovatie: 

§ Ziet als een proces dat grotendeels plaatsvindt in de werkpraktijk (niet en zeker niet 
alleen in een R&D lab); 

§ In de vorm van verbetering of vernieuwing onderscheidt; 
§ Benadert als intentioneel proces; 
§ Opvat als iets dat situationeel bepaald is (en niet objectief); 
§ Beschouwt als proces dat je niet kunt ‘managen’ in de zin van plannen, afdwingen en 

controleren. 

Waarom is dit model zo populair? 
Het model ziet innovatie als een leerproces. Daardoor heb je ruimt in het kiezen van een 
aanpak, je kunt veel uitproberen en teams ervaren dat ze niet steeds vastlopen. Het model 
biedt daarbij houvast zonder rigide te worden. Het is model namelijk geen stappenplan dat 
knelt. De principes zijn bedoeld als houvast en bron van inspiratie. 
 
 



 
 

 

 
Het model is minder geschikt als je ervan uitgaat dat je met het doorlopen van de stappen 
en het hanteren van de principes min of meer vanzelf tot innovatie komt. Innoveren is een 
leerproces. Het bereiken van een mooi resultaat gaat met vallen en opstaan. 
 

Hoe ziet het model eruit? 
Het model voor innovatie als leerproces ziet er als volgt uit: 
 

 
 
Het ontwerpproces bestaat uit vijf stappen: 

1. Het opsporen en definiëren van een lastige situatie 
2. Het kiezen van een ontwerpprincipe 
3. Het ontwerpen van een interventie 
4. Implementeren van die interventie in de praktijk en 
5. Evaluatie. 

In de praktijk blijkt het proces niet zo systematisch te verlopen als deze vijf stappen 
mogelijk suggereren. Uit het onderzoek blijkt dat er zes factoren zijn die invloed hebben op 
het ontwerpproces. 

1. Een rationele analyse 
2. Eerdere ervaringen 
3. De aanwezige bekwaamheid 
4. Persoonlijke affiniteit 
5. Creativiteit 
6. Ambitie. 

 

Wat werkt als het gaat om vernieuwen? 
 



 
 

 

 
Op basis van onderzoek naar hoe leren in innovatiepraktijken werkt werden elf 
ontwerpprincipes geformuleerd. Deze principes zijn in te zetten bij vraagstukken uit de 
werkpraktijk waarbij ‘meer van hetzelfde’ niet meer werkt. De ontwerpprincipes zijn bedoeld 
als inspiratiebron, als handvatten en om ideeën op te doen. Niet als receptenboek of als 
regels waaraan je moet voldoen. 
 
De kerngedachte achter de ontwerpprincipes is dat ze helpen bij het komen tot doorbraken. 
Het gaat om doorbraken op twee vlakken: het proces en het type oplossingen. 
 
De elf ontwerpprincipes (met daarbij telkens een bijpassend citaat of opmerking) zijn: 
 

1. Werk met (of formuleer) een urgent en intrigerend vraagstuk  
Een vraagstuk is niet een gegeven, maar iets dat je maakt. 

2. Ontwerp een nieuwe aanpak 
‘Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.’ 

3. Werk vanuit individuele drijfveren 
‘Je kunt niet slim zijn tegen je zin.’ (Joseph Kessels) 

4. Maak ongewone combinaties van materiedeskundigheid 
Vernieuwen is het maken van nog niet bestaande combinaties van bestaande 
elementen 

5. Werk vanuit wederzijdse aantrekkelijkheid 
Samenwerken is een persoonlijke keuze 

6. Werk vanuit kracht 
Je kunt alleen werken met wat er is en wat er kan. 

7. Máák iets samen 
Creation through combination instead of paralysis by analysis. 

8. Verleid tot het zien van nieuwe signalen en het geven van nieuwe 
betekenissen 
‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt.’ (Johan Cruijff) 

9. Verbind de wereld van binnen de innovatiepraktijk met de wereld 
daarbuiten 
‘Een echt oorspronkelijke gedachte, wordt meestal niet herkend. Het is namelijk te 
absurd om te begrijpen.’ (Leen Zevenbergen) 

10. Werk aan de kwaliteit van de interactie 
‘If you want to understand something, you must not come to it having already made 
up your  mind.’ (Jiddu Krishnamurti) 

11. Maak er een leerproces van 
‘Geef een man een vis en hij heeft eten voor een dag. Leer hem vissen en hij heeft 
elke dag te eten. Leer hem leren en hij hoeft niet meer elke dag vis te eten.’ (Vrij 
naar een oud Chinees gezegde) 

Verdieping 
Dit model is met name interessant om de bekwaamheid van je team of organisatie te 
verbeteren om lastige vraagstukken uit de praktijk op te lossen. Het beschouwt vernieuwing 



 
 

 

in werkprocessen, onverwachte ontdekkingen of experimenteren ook als een vorm van 
innoveren. 
 
De innovatie en het leerproces start zodra je de vraag formuleert. Het model en de 
beschikbare literatuur dagen je uit je vraag voortdurend kritisch te bekijken: 

§ Voeg nieuwe perspectieven toe, zoals je klant, partners of mensen met een andere 
expertise. 

§ Verken welke richtingen je nieuwsgierig maken en zoek deze vervolgens uit. In een 
land als Japan wordt bijna 80% meer tijd besteed aan het formuleren van de 
startvraag in vergelijking met Europa. 
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