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Innovatie, Creativiteit
& Ondernemendheid

Innovatie

Duurzaam Innoveren

Creativiteit

What happens when one idea meets
another?
They have idea sex
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Getallen en symbolen

Good artists copy, great artists steal

Van copy paste naar copy morph

Van copy paste naar copy morph

Van copy paste naar copy morph

Van copy paste naar copy morph

Innotel Amsterdam / Zaandam

biomimicry
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Van copy paste naar copy morph

Van copy paste naar copy morph

biomimicry: sonar en radar

George de Mestral: klittenband

Kodak

Eastman Kodak

Kodak
eerste revolutie

1881: George Eastman kreeg het patent op het droge plaat
proces en Eastman Dry Plate werd opgericht.

1885: De introductie van Eastman American Film – de eerste
transparante fotografische ‘film’.
1900: De introductie van de eerste ‘Brownie’ camera.

Professionele fotografen:
Slechte kwaliteit van de foto’s op papierbasis.
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Kodak

Kodak

tweede revolutie

derde revolutie

1935: De introductie van KODACHROME Film; de eerste
commercieel succesvolle kleurenfilm voor amateurs.

1975: Kodak (Steve Sasson) vond de eerste digitale camera ter
wereld uit.

Kodak:
Analoge film is gewoon beter dan digitaal.

Kodak

Innovator’s Dilemma
loslaten & omarmen

2001: De verkoop van digitale camera’s is hoger dan die van
traditionele camera’s.

Beurswaarde Kodak
1997
: $ 31 miljard
mid-2011
: $ 2 miljard

januari 2012 : aanvraag faillissement

Doorbreken van patronen
maandag tot en met zondag

Tempo van veranderingen
Ontwikkeling communicatie,Ken Robinson, 2003
Als we de afgelopen 3.000 jaar voorstellen als een klok van 60 minuten,
waarop elke minuut een periode van 50 jaar vertegenwoordigt, dan:

• ontwikkelde Gütenberg (Laurens Janszoon Coster) 11
• werd de morsecode 3

minuten geleden de drukpers;

minuten geleden uitgedacht;

• vond Alexander Graham Bell 2,5 minuut geleden de telefoon uit;
• vond 2

minuten geleden de eerste radio-uitzending plaats;

• werd 90 seconden terug het eerste televisieprogramma uitgezonden;
• werd 25 seconden geleden de computer in gebruik genomen;
• ontstond 12 seconden terug het internet;
• werd 6 seconden

(= 1998) geleden de eerste mobiele telefoon gebruikt.
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De soort die zich het beste aanpast
aan verandering overleeft

You can’t do today’s job with
yesterday’s methods and be
in business tomorrow.
Leon Megginson (based on Charles Darwin)

Wat betekent dit voor het onderwijs

Vaardigheden voor
de 21e eeuw

Leren voor de Toekomst

Leren voor de Toekomst

Koning Willem I College

Koning Willem I College

Geïnspireerd op: Partnership for 21st century learning 2009
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De Creatieve Omgeving

If we teach today’s students
as we did yesterday’s,
we rob them of tomorrow.
John Dewey

What makes a good

building is not just
the architecture….
It’s the ideas in the
building

Creatief Klimaat

Leiderschap & Creatief Leiderschap

Creatief Leiderschap

Van Hiërarchie naar Heterarchie

Wie is eigenlijk de leider?

Hoe organisaties zich ontwikkelen

Het is niet de rol van een creatieve leider om
zelf alle ideeën te hebben;

Het gaat erom een cultuur te creëren waarbij
iedereen gestimuleerd wordt met ideeën te
komen en deze serieus te nemen.
Sir Ken Robinson

Van de top van de ‘voedselketen’ naar de nexus van het ‘ecosysteem’
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Gemiddelde organisaties: attitude (1)

Innovatieve organisaties: attitude (2)

Jim Adams, Stanford University

Jim Adams, Stanford University

Succes belonen

Succes belonen

Mislukkingen bestraffen

Mislukkingen vieren

Nietsdoen negeren

Nietsdoen bestraffen

Innovatie is geen afdeling.
Het is een mindset en een
proces in een creatief
klimaat.

Groei Mindset

Uitdaging
: omarmt uitdagingen
Hindernis
: zet door bij tegenslag
Inspanning
: ziet inspanning als de weg naar meesterschap
Kritiek
: leert van kritiek
Succes anderen : leert en raakt geïnspireerd door succes van anderen
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Inventief Denken

In driving for ideas, don’t
drive with your brakes on.
Alex Osborn

ICE
Innovation, Creativity & Entrepreneurship
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Iteratief proces

If we teach today’s students
as we did yesterday’s, we
rob them of tomorrow.
John Dewey

Van copy paste naar copy morph

Bedankt
Voor meer informatie

Voor nog meer informatie
Koning Willem I College
drs. Harry (H.B.) van der Schans
De Bono Master Trainer
Vlijmenseweg 2
Postbus 122
5201 AC ’s-Hertogenbosch
+31 (0)73 6200200
+31 (0)6 14526741
h.vanderschans@kw1c.nl

managementboek.nl / bol.com / thema.nl / e.a.
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