
 

Continuous innovation  
hoe krijgen we het gedaan? 

 

 
 

Datum: 11 februari 2020 

Tijd: Ontvangst vanaf 16.00 uur, het programma start om 16.30 
en duurt tot uiterlijk 21.30 uur 

Sprekers: Arent van ’t Spijker (Blinklane) en Ed Peelen 

Locatie: Het Rijk van de Keizer, Joris van Den Berghweg 109,  
1067 HP Amsterdam (eigen parkeergelegenheid) 

 
 
De Japanners wisten het al in de jaren 80/90 van de vorige eeuw. Ze 
hadden het afgekeken van een Amerikaan die in zijn eigen land geen 
volgers kreeg. Innoveren doe je continu, in kleine stappen. Ook om 
grote doorbraken en superieure resultaten te bereiken. Ook bij ons breekt 
dit inzicht door. Continuous innovatie wint aan populariteit.  
Het is ook de wetenschappelijke term.  
 
Met Arent van ’t Spijker gaan we aan de slag met een open framework 
(COIN) voor continuous innovation.  
Arent is expert op het gebied van data en van het succesvol maken van 
innovaties voor tal van organisaties. Het framework bevat diverse best 
practices in innovatie en state of the art insights uit management en 
wetenschappelijke literatuur.  
 
Het framework is bedoeld om (middel)grote organisaties te helpen 
continu te ontwikkelen (ideeën, valideren, experimenteren), op te 
schalen en innovaties in te bedden in de bestaande organisatie. Met 
andere woorden, om een continue Return on Innovation te creëren. 
 
Het is een organisatiebreed, lichtgewicht en transparant proces om 
ideeën uit interne en externe bronnen te vangen, te assessen, te 
organiseren voor de kortst denkbare lead time, bedrijfsprocessen op elkaar 
af te stemmen, innovaties te kunnen opschalen, een portfolio van 
innovaties te kunnen managen en te alignen met de bedrijfsstrategie! 

 

  

 
 
 
We krijgen inzicht in dit framework, in ervaringen van andere 
organisaties en verkennen wat je er zelf mee kunt. 
 
Immers, innovatie is al lang geen ‘one time hit game’ meer, een uitkomst uit 
een trial and error proces, maar het resultaat van leiderschap en een continue 
flow van ideeën en innovaties, die goed wordt georganiseerd.  
Hoe je leiderschap en deze flow bij elkaar brengt gaan we meteen in de 
praktijk brengen in deze Yellow Cats sessie! 
  

Tijdens deze bijeenkomst krijgen we o.a. antwoord op de volgende 
vragen:  

• Hoe werkt dit framework en hoe kun je dit voor jouw organisatie 
succesvol inzetten? 

• Welke best practices in innovatie zijn er? 

• Wat zijn de state of the art insights uit management en vanuit 
wetenschappelijke literatuur? 

• Hoe richt je een trial and error proces in, waarbij fail fast, learn faster 
succesvol toegepast kan worden? 

• Hoe creëer je een continue flow van ideeën en innovaties? 

• Hoe organiseer je innovatietrajecten succesvol naast elkaar? 

• Hoe breng je goed leiderschap en de flow bij elkaar? 
 

 

 
 
 

Aanwezig? 
Natuurlijk is het voor ons handig (kan d.m.v. reply op deze mail) om te 
vernemen of je er 11 februari weer bij kan zijn.  
Mocht je vragen hebben, we vernemen het altijd graag. 
 
Verdere data 2020 ook alvast (goed) in jouw agenda?  

• 13, 14 april of 15 april 2020 (let op wordt verzet, dit was 16 april def 
datum volgt asap) – Service (Design) Thinking met Philips 

• Dinsdag 16 juni 2020 (Paradoxaal Leiderschap) 

• Donderdag 17 september 2020 (Inspiration Tour) 

• Dinsdag 27 oktober 2020 

• Donderdag 26 november 2020 
 
Hartelijke groet, namens de yellow cats,  
Ed Peelen, Dorien van der Heijden en Karin Rigterink 
km@yellowcats.nl  
 

 

https://hetrijkvandekeizer.nl/vergaderen/
mailto:km@yellowcats.nl

