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wat weet jij van innovatie?

Waldemar Hogerwaard
@walhog



Innoveren stap 1:

Oriëntatie

De vijf stappen van verandering volgens Grol & Wensink









De Zorginnovatiewinkel, een pop-up winkel om 

innovatie in de zorg zichtbaar te maken



Innoveren stap 2:
Inzichtfase



Verwondering, 

verrassingseffecten en

Trojaanse paarden



Innoveren stap 3:
Acceptatie fase



Uitdaging bieden en een

behoefte invullen



Ervan uitgaan dat

het je lukt



Eigenaarschap creëren



Oh, wat 
handig



Innoveren stap 4:
Veranderingsfase



Het geheim van verandering is geen energie 

steken in het bestrijden van het oude, maar 

focussen op het bouwen van het nieuwe.
Socrates 







Innoveren stap 5:
Onderhoudsfase







Investeer in een creatieve mindset

1. Haal inspiratie: juist niet in de eigen branche

2. Ontrem: ga bier drinken, spring in de modder, doe een 
waterballongevecht

3. Denk ideeën niet te ver door, zet het op bierviltjes

4. Vrije setting: kroeg is beter dan kantoor

5. Het hoeft niet gelijk af: doordenken onder de douche, na het 
hardlopen, na een bezoek aan natuur, cultuur, winkel etc.

6. Eat your own dog food: ondergaan wat je ’klant’ ondergaat

7. Denkoefeningen: foto’s maken van cijfers in straatbeeld, 
associatief denken, problem reframing



Brainstorming bad ideas: 
Hoe sloop je innovatie in de jeugdzorg?

• Co-creatie met een plan dat al af is

• Vernieuwen met een raamwerk

• Geen tijd maken

• Etc. etc.



Hoe sloop ik de zorg voor de jeugd?



• Mijn cliënt afhankelijk 

maken

• Niet transparant zijn

• Niet mijn netwerk inzetten

• Teveel tijd besteden op 

onbelangrijke momenten

• Te weinig tijd maken als 

het nodig is

• Geen doelen stellen

• Perfectionistisch zijn

• Geen maatwerk leveren

• Denken dat ik de regie heb

• Geen zakenbril opzetten

• Alleen een zakenbril 

opzetten

• Geen ruimte bieden

• Mijn eigen belang voorop 

stellen

• Teveel geld geven

• Routinematig werken 

promoten

• Ervoor zorgen dat teams 

nooit wisselen van 

samenstelling

• Keurmerken verzamelen

• De schotten in de zorg 

verstevigen

• Lekker veel laten 

registreren

• Zorgen voor meer 

aanbestedingen

• Strenger toezien op het 

naleven van contracten

• Aandringen op meer 

decentralisatie

• Wachten tot er meer 

handjes in de zorg komen

• Sturen op productie en 

output

Lekker veel 

laten registreren



Invloed?

JIJZELF
Invloed?

BESTUUR
Invloed?

OVERHEID

VERANDERING KOMT PAS ALS JIJ HET VOORDOET

EN START WAAR JIJ INVLOED HEBT



www.samentoekomstmaken.nl

16 april 2020
De Fabrique, Utrecht

Hét nieuwe event 
over innoveren in
het jeugddomein



MAIL:
WALDEMAR@BUREAUZORGINNOVATIE.NL

TWITTER:
@WALHOG

WHATSAPP:
06-21462742


