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Innoveren een must voor 
elke (publieke) organisatie
Door Sjef Janssen

Al enkele jaren is bĳ  de overheid een groep van 
Ynnovators actief die de noodzaak van ver-
nieuwing benadrukken en allerlei methoden 
hebben ontwikkeld om mensen daar bĳ  te 

helpen. Het werkboek Let’s Ynnovate van Fleur Pullen en 
Esther van der Storm biedt die handvatten. De ondertitel 
van het boek luidt niet voor niets: Voor doeners met lef 
die problemen willen omzetten in innovatieve oplossin-
gen.

De auteurs stellen zich voor op een ongebruikelĳ ke wĳ ze. 
Esther beschrĳ ft hoe ze de dag begint met een smoothie 
met de banaan als basis. Fleur kiest voor de tulp; als Rot-
terdamse city-girl haalt zĳ  zo wat natuur naar binnen. Zĳ  
werken beiden als sinds 2011 aan het vernieuwen van 
de overheid en zĳ n co-founders van Let’s Ynnovate. Met 
het schrĳ ven van dit boek stappen zĳ  uit hun routine om 
zo innovatie weer een nieuwe boost te geven.

Het startpunt ligt dus in 2011, het jaar waarin Ynnovate 
is gestart met als missie meer werk te maken van veran-
dering bĳ  de overheid. Het manifest van de ‘beweging’ 
beschrĳ ft een toekomst die voor de overheid veel veran-
deringen in petto heeft, denk alleen maar aan vergrĳ zing 
en roep om effi  ciencyverbetering. De basisgedachte van 
Ynnovate is dat verandering begint met het scheppen 
van mogelĳ kheden, in tĳ d, in geld en in verantwoorde-
lĳ kheid. Maar ook in denken en handelen door bepaalde 

drempels weg te nemen. Kortom, ruimte te geven aan 
fl exibiliteit.

Volgens de auteurs is creativiteit een vaardigheid die 
iedereen kan verbeteren door ermee te oefenen. Er is, 
blĳ kt uit ondervinding, een lĳ st van vĳ f eigenschappen 
die het DNA van innovators vormen: associëren, vragen 
stellen, observeren, experimenteren en netwerken. Ieder-
een kan zĳ n eigen innovators-DNA vaststellen door te 
bedenken hoe vaak je deze ontdekkingsvaardigheden in 
je werk gebruikt.

Op zich zĳ n de eigenschappen die hier genoemd worden 
niet nieuw, de afgelopen twintig jaar is al heel veel lite-
ratuur verschenen die ongeveer die eigenschappen als 
basis beschrĳ ven voor vernieuwing en verandering. De 
meerwaarde van Let’s Ynnovate is echter dat in het boek 
allerlei voorbeelden en aanpakken worden beschreven 
die aantonen hoe innovatie werkt. En belangrĳ ker nog, 
het geeft wegen aan waarlangs je die innovatie kan 
bereiken. 

Het is een echt werkboek, waarvan de route wordt 
bepaald door 17 hoofdstukken die helpen om het traject 
te doorlopen. Het bevat beschrĳ vingen van succesvolle 
innovaties maar vooral allerlei inspirerende oefeningen 
die de creativiteit stimuleren. En, ook belangrĳ k, het boek 
ziet er qua lay-out heel apart en daardoor uitnodigend 
uit. Het boek is een must voor iedereen die zĳ n eigen cre-
ativiteit wil verbeteren!

Let’s Ynnovate
Auteurs: Fleur Pullen en Esther van der Storm  
Uitgever Ynnovate

Zie ook www.ynnovate.nl

Een must voor iedereen 
die zijn eigen creativiteit 
wil verbeteren
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