


Doelstelling
De Vrienden van Hanzeland is een netwerk van overheid, onderwijs en 
ondernemers dat als ambitie heeft een kracht van vernieuwing te zijn voor 
Hanzeland.

Samen met stakeholders wordt gezocht naar vormen om deze vernieuwing 
succesvol te maken en synergie en verbinding tussen leden tot stand te 
brengen.

Vorm
Korte momenten van kennisoverdracht en leren door cases en simulaties. 
Elke training start met een korte inleiding op het onderwerp en de introductie 
van de case. In volgende uur wordt in groepen gewerkt aan de case om zo de 
methode eigen te maken.

Kwartaal bijeenkomsten van 10 - 15 man

Locatie Brainz, Lübeckplein 68 Zwolle

Startdatum 18 mei, 16.00

Duur 2.5 uur, inclusief borrel

Kosten training € 300,- per persoon voor de 4 trainingen met een minimum 
van 10 deelnemers.

Thema
Vernieuwen, innoveren, lijkt vaak een willekeurig proces, sommige ideeën 
nemen een vlucht maar het merendeel belandt uiteindelijk in de prullenbak.

Hoe richt je een proces in waardoor je innoveert op onderwerpen die er toe 
doen en hoe vertaal je een idee naar een product.

Op basis van frameworks van Tony Ulwick (Strategyn), Jake Knapp (Google), Steve 
Blank en Alex Oswalder (Stragezyer) gaan we op zoek naar betere manieren om 
te innoveren.

De 4 trainingen gaan in op de 4 stappen van een productontwikkelingsproces, 
idee generatie, conceptualisatie, ontwikkeling en vermarkten.



Ideation
Van mooie ideeën naar succesvolle vernieuwing. Hoe een eenvoudige aanpak de kans van slagen kan verhogen.
Veel innovaties falen. Meer dan 73% van alle nieuwe producten en diensten verdienen zichzelf niet terug.
Aan de hand van het framework van ODI (outcome driven innovation) gaan we aan de slag om een proces te ontwerpen 
dat zorgt dat innovaties succesvol worden.

Concepting
Van een goed idee naar een gevalideerd product. Hoe je snel waardevolle feedback kunt krijgen uit de markt.
Het proces van een idee naar een product lijkt veelal op papier te gebeuren. Hierdoor is de eerste dat het product in 
aanraking komt met een klant vaak een deceptie.
Met de Google-sprint methode verkennen we nieuwe vormen van idee generatie waarbij verbinding met de markt een 
essentieel onderdeel is. 

Development
Van een product specificatie naar een werkend product, heb je even? Veel software wordt ontwikkeld volgens een 
scrum filosofie waarin flexibiliteit centraal staat.
Hoe pas je de ideeën van scrum toe op de ontwikkeling van een nieuwe producten en diensten en wat heeft je team 
nodig om te kunnen starten.

Aan de hand van de scrum filosofie gaan we aan de slag met “het nieuwe werken”. 

Monetization
Van product naar winstgevende onderneming. Hoe je de meeste waarde uit je nieuwe product haalt.
Een goed product is nog maar het begin, een systeem waarin het product zijn waarde kan bewijzen is de volgende 
stap.

We gebruiken het Business Model Canvas van Oswalder om op zoek te gaan naar businesses modellen die waarde 
optimaal vertalen.

Over Fabel
De bijeenkomsten worden begeleid door Johan Trip van 
Fabel. Fabel helpt organisaties groeien.

Johan Trip is specialist in digitale strategie en de jobs-to-be-
done aanpak. Hij is oprichter van Jip Apps, een applicatie 
ontwikkelaar en hoofd new business bij de EO.

Johan heeft een achtergrond in duurzame-energie. Hij werkte 
als innovatie manager en strateeg bij KPN en nam plaats in 
de board of directors van SUSI partners AG.


