
L
et’s Y

n
n

ova
te!

F
leu

r P
u

llen
 &

E
sth

er van
 d

er Storm

Let’s
Ynnovate!

Voor doeners met lef die 

problemen willen omzetten in 

innovatieve oplossingen

?
x

FLEUR PULLEN & ESTHER VAN DER STORM

LET’S YNNOVATE!
“Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg”, riep 
Einstein al een dikke eeuw geleden. Wil je innoveren, dan zul je uit 
je routine moeten stappen. Maar hoe kun je succesvol veranderen? 
Hoe krijg je een team in een creatieve flow? En hoe komen daar 
uiteindelijk de beste vernieuwende én uitvoerbare ideeën uit?

In ‘Let’s Ynnovate!’ nemen Fleur Pullen en Esther van der Storm je mee aan 
de hand van de Ynnovate-methode. Deze beproefde aanpak wordt inmiddels 
in heel Nederland toegepast door de Ynnovators: een groeiend netwerk van 
procesbegeleiders die door Ynnovate zijn getraind om innovatiesessies bij 
de overheid te begeleiden. Dit boek is voor hen een naslagwerk, maar ook 
een must-read voor iedereen die nieuwsgierig is naar innovatie en hoe je dat 
aanpakt.

Innovatie is een houding, een manier van werken en dat zie je ook terug 
in dit boek. Het ademt energie, zit boordevol inspirerende ervaringen en 
handvatten voor succesvolle innovatieprocessen. En je hoeft het niet van 
begin tot eind te lezen om daar ook al meteen mee aan de slag te kunnen 
gaan. Sla het boek open op een willekeurige pagina en breng vandaag nog in 
de praktijk wat je daar leest. Let’s Ynnovate!

OVER FLEUR & ESTHER
Fleur (1980) en Esther (1983) werken al 
sinds 2011 samen aan het vernieuwen 
van de overheid en zijn co-founders van 
Ynnovate. Al hun hilarische ervaringen, 
rare experimenten en mooie ontmoetingen 
zijn de basis geworden van ‘Let’s Ynnovate!’. 
Met het schrijven van dit boek zijn Fleur 
en Esther uit hun eigen routine gestapt, 
om zo weer een nieuwe boost te geven aan 
innovatie bij de overheid.
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Je weet nu wie we zijn. Maar wat haal je uit dit boek? Dit boek is er 
voor iedereen die innovatie interessant vindt en benieuwd is hoe je 
dat kunt aanpakken. En voor iedereen die wil weten hoe we dat vanuit 
Ynnovate doen. Want na jaren experimenteren en leren in de praktijk 
hebben we de Ynnovate-methode ontwikkeld, die je in een aantal 
stappen meeneemt in de concrete aanpak van een innovatieproces. 
En de kennis en ervaringen die we hebben opgedaan, delen we graag! 

In alles wat we met Ynnovate doen, focussen we op resultaat. Op daadwerkelijke 
verandering. Onze missie is dan ook dat, na het lezen van dit boek, jij iets anders gaat 
doen. Dat kan iets heel kleins zijn, elke stap is er immers eentje. Als jij dus door een inzicht, 
opdracht of tip uit ons boek iets verandert in jouw manier van werken, is je werk weer een 
stukje vernieuwender geworden. Wil je het liefst meteen aan de slag? Blader dan door 
naar het einde van het boek waarin we je uitdagen met een innovatie-opdracht.

Als je nog niet eerder met Ynnovate hebt kennisgemaakt, kan het misschien lastig zijn om 
je bij sommige onderdelen van dit boek een concrete voorstelling te maken. Hoe pas jij 
dit nou zelf in je eigen organisatie toe? Dat is helemaal niet gek, want zeg nou zelf: als je 
innoveren alleen zou kunnen leren vanuit een boek dan zouden we er vast een stuk beter 
in zijn. Als lezer van dit boek heb je echter één groot voordeel: je hebt een altijd geldende 
uitnodiging om contact met ons op te nemen voor vragen die je hebt rondom innoveren 
in je eigen organisatie. En als er in jouw organisatie al Ynnovators zijn, dan koppelen we 
jullie natuurlijk graag aan elkaar!

Let’s Ynnovate!

ZELF AAN DE SLAG
Natuurlijk is dit boek er niet alleen voor Ynnovators, maar voor iedereen die wil bijdragen 
aan vernieuwing bij de overheid (of daarbuiten). Ben je nieuwsgierig naar theorieën 
over creatief denken en hoe je brein werkt? Benieuwd wat innovatie is en hoe je dat 
kunt realiseren? Of hoe je zelf aan de slag kunt gaan om jouw werk anders te doen 
en innovatiever te maken? Theorie en uitleg kom je in het hele boek tegen, inclusief 
oefeningen en praktische tips die je makkelijk kunt toepassen. Let extra op de groene 
blokken, die geven je kleine en concrete handvatten om vanaf nu iets anders te gaan 
doen in je werk. 

Het kan zijn dat je dit boek leest nadat je de Ynnovate Training hebt gevolgd. Als 
Ynnovator bij de overheid is dit boek voor jou dé plek om alles wat je in de training 
hebt geleerd, terug te vinden. Zie het als het ultieme naslagwerk met how-to’s van de 
technieken, een overzicht van alle praktische informatie en extra werkvormen die je 
kunt toepassen. 

Ben je op zoek naar de uitleg van de bloemassociatie omdat je volgende week een 
sessie draait? Of weet je niet meer wat de formule is die bepaalt hoeveel stickers van 
iedere kleur je uitdeelt bij het kiezen van ideeën? Focus dan op de oranje blokken in 
het boek. Die beschrijven hoe je als procesbegeleider de technieken toepast in een 
innovatiesessie.

 VOOR DE YNNOVATORS

Innovatie Talks: Ynnovate in de praktijk
Dit boek zou niet compleet zijn zonder veel verhalen over innovatie in de praktijk. Je leest 
over ervaringen van Ynnovators en van overheidsorganisaties waar we vanuit Ynnovate 
innovatietrajecten hebben begeleid. Deze Innovatie Talks vind je aan het einde van ieder 
hoofdstuk. Laat je inspireren door de ervaringen van anderen! Nieuwsgierig naar nog 
meer ervaringsverhalen? Bekijk dan de video’s  van de Universiteit van Innovatie. 
In deze video’s verzamelen we voorbeelden van resultaten die Ynnovators binnen hun 
organisatie hebben bereikt met een innovatieve aanpak.
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Leesroutes Inhoud

Ik ga aan de slag 
met een innovatiesessie

5.

Ik wil wel, maar mijn 
collega’s niet. Help!

4.

Ik wil weten hoe je 
innovatie stimuleert

3.

Ik wil innovatiever 
worden in mijn werk

2.

Ik wil inzicht in de 
Ynnovate-methode

1.

Even voorstellen 
Bepaal je route

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Kies je favoriete          startpunt!        

Innovatie, wat is dat?
Innoveren in je organisatie
Van het vaste pad af 
De Ynnovate-methode
De opdrachtgever
Tijd voor de intake
Verken het probleem
Hoe kunnen we...?
Innovatie spelregels
Start de ideeënstorm
Kiezen, kiezen, kiezen
Ideeën uitwerken
Perfecte pitch
Van idee naar actie
Puntjes op de i
Innovatieskills 
Ynnovate en de Ynnovators147.

In dit boek kom je regelmatig links tegen naar 
downloads, websites, boeken en video’s die je 
meer vertellen over dat specifieke onderwerp. 
Je herkent ze aan het icoon. Op onze website 
hebben we alle informatie voor je gebundeld, 
zodat je alles makkelijk kunt vinden. 
Kijk op www.ynnovate.it/boek

MEER WETEN?

63.

79.

45.

235.

21
31
45
63
79
89
101
117
127
147
173
187

205
215
235
255
271

EN NU JIJ!
Wil je graag zelf aan de slag gaan met 
het innovatieproces, voor een vraagstuk 
waar jij zelf mee zit? Blader dan direct 
door naar het einde van het boek.  
Bij ‘En nu jij!’ op pagina 286 vind je een 
innovatieopdracht, zodat je zelf direct 
met de methode kunt starten! 
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DE  LEESROUTES 

Je kunt dit boek van A tot Z lezen. Maar dat hoeft niet! Lees 
je dit boek met een bepaald doel? Maak dan gebruik van 
een van de handige leesroutes en volg je de leesroute die 
het beste bij jou past.

Leesroute 1 
‘IK WIL INZICHT IN DE 
YNNOVATE-METHODE’

Leesroute 2
‘IK WIL INNOVATIEVER 
WORDEN IN MIJN WERK’

In hoofdstuk 4 tot en met 14 duiken we in 
alle stappen van de Ynnovate-methode. 
Met als startpunt uitleg over de stappen 
van het innovatieproces. Vervolgens 
gaan we via opdrachtgeverschap en 
het probleem door naar het genereren 
van ideeën. Van bloemassociatie tot 
persoonlijke analogie, een groot arsenaal 
aan creatieve technieken die je tijdens 
een innovatiesessie kunt gebruiken vind 
je hier terug. Daarna wordt het tijd om 
te kiezen. Je leest alles over het maken 
van innovatieve keuzes en het verder 
uitwerken van ideeën. Om af te sluiten 
bij misschien wel de lastigste fase in het 
innovatieproces: ervoor zorgen dat het niet 
bij een idee blijft, maar dat het idee ook 
daadwerkelijk wordt gerealiseerd. 

Wil je zelf graag meer creativiteit gebruiken 
in je werk of misschien wel privé? Begin dan 
met hoofdstuk 1 en 3. Hier lees je alles over 
innovatie, het doorbreken van bestaande 
denkpatronen en slimme technieken die 
je daarbij helpen. In deze hoofdstukken 
vind je ook de theorie rondom creatief 
denken, inclusief praktische oefeningen 
om bij jezelf te testen hoe het met jouw 
creativiteit is gesteld. Ga daarna door naar 
hoofdstuk 9 en 10 voor een arsenaal aan 
creatieve technieken die je in je werk kunt 
inzetten om creatieve ideeën te bedenken. 
Blader vervolgens door naar het einde van 
het boek waar we je bij ‘En nu jij!’ uitdagen 
om echt zelf aan de slag te gaan.

Leesroute 3
‘IK WIL WETEN HOE JE 
INNOVATIE STIMULEERT’ 

Leesroute 4 
‘IK WIL WEL, MAAR MIJN 
COLLEGA’S NIET. HELP!’ 

Benieuwd wat je als organisatie nodig hebt 
om te zorgen dat medewerkers kunnen 
vernieuwen? Ben je leidinggevende, 
projectleider, bestuurder of heb je om 
een andere reden interesse in innovatie 
bij de overheid? Dan raden we je vooral 
hoofdstuk 1 tot en met 3 aan. Zo kan je 
optimale condities voor vernieuwing 
binnen jouw organisatie creëren. Ben 
je opdrachtgever voor vraagstukken 
waarvoor een innovatieve oplossing nodig 
is? Lees dan vooral ook hoofdstuk 5, 6 en 7 
over opdrachtgeverschap, de intake en het 
verkennen van het probleem.

Je bent niet de enige, laat dat een troost zijn. 
Lees eerst hoofdstuk 17. In dit hoofdstuk 
lees je hoe wij gestart zijn met Ynnovate 
en het Ynnovators Netwerk om zo samen 
met anderen innovatie te stimuleren. 
Verdiep je vervolgens in hoofdstuk 2 en 3. 
Hierin bespreken we de rollen die mensen 
aannemen ten opzichte van verandering 
en lees je over weerstand en ideekillers. Ga 
tot slot door naar hoofdstuk 14. Daarin vind 
je meer over het belang van het realiseren 
van ideeën om snel resultaten zichtbaar te 
maken in de organisatie. 

Leesroute 5
‘IK GA AAN DE SLAG MET 
EEN INNOVATIESESSIE’
Ben je opgeleid tot Ynnovator of ben je 
procesbegeleider en wil je graag actief 
met een groep een innovatieproces 
doorlopen? Dan is deze leesroute the way 
to go. Uiteraard kun je alle technieken en 
werkvormen uit de Ynnovate-methode 
terugvinden in de eerste leesroute, maar 
aanvullend vind je veel informatie in 
hoofdstuk 4, 15 en 16. En vergeet vooral 
niet om even door te bladeren naar de 
Energizers van Fred op pagina 160.


