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En laat me weten wat je er van vond –
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Oh jee, een rebel in je team! Maar 
is dat wel zo’n ramp?

Die ene collega die uit de pas loopt en tegendraads is 
wordt al snel als lastpak betiteld. Maar als je verandert 
van perspectief, kan die rebel zomaar de sleutel zijn tot 
succesvol innoveren.

We kennen het merk Chanel vandaag de dag vooral als 
een van de meest luxueuze mode- en parfummerken 
ter wereld. De oprichtster, Coco Chanel was een 
elegante dame. Maar wat misschien minder bekend is, 
is dat zij ook een rebelse kant had.

In die tijd, de jaren twintig tot vijftig van de vorige 
eeuw, was het heel normaal om je om te kleden voor 
het avondmaal. Maar Chanel droeg gewoon de kleren 
die ze al de hele dag aan had.

Ze knipte haar lange haren kort, trouwde niet, kreeg 
geen kinderen en ze weigerde om mee te doen aan de 
laatste modetrends, omdat dit vaak onpraktisch was en 
je er moeilijk in kon bewegen.
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Veel innovaties starten met verwondering

Ze verwonderde zich erover waarom dameskleding zo 
oncomfortabel was, terwijl sportkleding wel fijn zat. Ze 
besloot om kleding te ontwerpen die net zo fijn en 
praktisch was om te dragen als sportkleding, en 
tegelijkertijd ook elegant was.

Haar wereldberoemde zwarte jurkje was ook een hele 
gedurfde uitvinding: in die tijd werd zwarte kleding 
vooral geassocieerd met bedienden en mensen die in 
de rouw waren.

Achterwaartse rugsprong

Het verhaal van Coco Chanel staat zeker niet op 
zichzelf. De Fosbury Flop, de achterwaartse rugsprong 
bij het hoogspringen, was er nooit gekomen als Dick 
Fosbury zich niet druk had gemaakt over de 
toenmalige gangbare manier van hoogspringen.

Op de middelbare school lukte het hem maar niet om 
deze techniek onder de knie te krijgen. Hij begon te



experimenteren met verschillende manieren van 
springen.

Terwijl hij zijn techniek verder ontwikkelde, vroegen 
tegenstanders zich af of het wel legaal was. Ze dachten 
dat hij gek was en zeiden hem dat het nooit zou 
werken.

Het experiment werd de norm

Maar hij liet zich niet uit het veld slaan. Tijdens de 
Olympische Spelen van 1968 in Mexico-Stad behaalde 
hij het legendarische goud. Bij de volgende 
Olympische Spelen adopteerden 28 van de 40 
springers deze techniek en tegenwoordig springt 
niemand meer anders.

Hetzelfde is gebeurd met de klapschaats. Daar wilde 
ook niemand aan in het begin maar deze werd al gauw 
de standaard toen het ene na het andere succes ermee 
werd behaald. En zo zijn er legio voorbeelden waar een 
rebelse kijk op alledaagse zaken heeft geleid tot een 
innovatie.
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Rebel als de lastpak

In de praktijk zien we vaak dat rebellen worden gezien 
als lastpakken. Maar zijn ze echt wel zo lastig? Rebellen 
worden vooral gekenmerkt door drie elementen.

1. Rebellen zijn nieuwsgierig en open voor nieuwe 
dingen

Ze kunnen zich enorm verwonderen en opwinden over 
onbegrijpelijke en onlogische regels en procedures. Ze 
stellen dit aan de kaak, juist ook omdat ze in staat zijn 
om de wereld met andere ogen te bekijken en te 
weten dat het ook anders kan.

Rebellen zijn altijd op zoek naar nieuwe dingen, 
voortdurend aan het leren en stellen daarom vaak en 
veel vragen. Soms tot het irritante aan toe.

2. Rebellen zijn creatief en praktisch

Daarbij voelen ze een enorme drang om dingen beter 
te maken en om iets nieuws te creëren. Ze vinden 
oplossingen voor de problemen waar ze tegenaan zijn 
gelopen.



Dat doen ze vaak ook door van de gebaande paden af 
te gaan. Ze gebruiken ideeën uit een totaal andere 
context om hun eigen problemen op te lossen.

3. Rebellen zijn moedig en authentiek

Ze zijn enorm gedreven om hun bevindingen en 
ideeën te delen ook al weten ze dat die vaak 
tegendraads zijn en weerstand kunnen oproepen. Het 
vraagt een flinke dosis moed om dat te doen.

Die natuurlijke drang om dingen te verbeteren is vaak 
zo sterk, dat het geen optie voor ze is om niks te 
zeggen of te doen. Ze schuwen daarbij pittige dialogen 
niet en zolang ze geen goede argumenten horen die 
het tegendeel bewijzen, houden ze vast aan hun idee.

Rebellen worden vaak verkeerd begrepen

Veel organisaties begrijpen rebellen verkeerd; ze zien 
wel de problemen, maar niet de mogelijkheden. De 
echte rebellen zijn niet gek of ongecontroleerd.
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rebellen zijn enorm 

gedreven om hun bevindingen 

en ideeën te delen, ook al 

weten ze dat die weerstand 

kunnen oproepen



Hun acties zijn niet bedoeld om het huidige regime 
onderuit te halen, maar juist om het te verbeteren. Ze 
voelen zich ongemakkelijk bij de status quo, meestal 
veel eerder dan anderen dat voelen.

De drang om zich uit te spreken over iets waar ze heilig 
in geloven overwint het van de natuurlijke drang om 
zich te conformeren en ergens bij te willen horen. Ze 
breken de regels niet omdat ze dat willen, maar omdat 
ze voelen dat het moet.

Ambassadeurs voor innovatie

Rebellen zijn heel goed in het spotten van wat er niet 
goed gaat, kunnen met creatieve oplossingen komen 
en nemen eigenaarschap om het voor elkaar te 
boksen. Schiet dus niet direct in een afwerende reflex 
tegenover je tegendraadse collega. Die rebel in je team 
kan ook de sleutel tot succesvol innoveren zijn.
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Innovatie aanjagen? Zes tips om 
rebellen in je team in hun kracht te 
zetten
Rebellen worden als lastig ervaren en vaak wordt in 
organisaties met een grote boog om ze heen gewerkt. 
Maar dat is eeuwig zonde. Met deze tips benut je hun 
kwaliteiten.

Het omdraaien van vliegtuigen – alle processen om een 
vliegtuig direct na de landing weer startklaar te maken 
– is een van de kernprocessen van een 
luchtvaartmaatschappij. Hoe korter de tijd dat een 
vliegtuig aan de grond staat, des te efficiënter het kan 
worden ingezet.

Bij KLM konden de operationele en commerciële 
afdeling het niet eens worden over hoe de omdraaitijd 
te verkorten zonder de kosten flink te verhogen. Het 
onderwerp zat jarenlang in een impasse.
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Eigenaarschap nemen

In 2012 ging een team van rebellen de uitdaging aan. 
Een mix van mensen, die alle disciplines vertegenwoor-
digen die betrokken zijn bij de omdraai, allemaal met 
hands-on praktijkervaring, kwamen een hele week 
samen.

Gedurende die week verzamelden ze alle informatie en 
gegevens die ze hadden, inclusief ieder pijnpunt. 
Samen kwamen ze tot een nieuw ontwerp met een 30 
procent kortere omdraaitijd en bovendien was voor de 
implementatie ervan bijna geen enkele investering 
nodig.

Na een paar maanden van uitgebreid testen van de 
oplossingen en voortdurend bijschaven van het 
concept, werd het nieuwe ontwerp geformaliseerd. Het 
verlies dat werd geleden op de Europese vluchten 
verdween als sneeuw voor de zon. Er werd zelfs weer 
winst gemaakt op de korte vluchten.



Lastpakken

Rebellen worden als lastig ervaren en maar al te vaak 
wordt er in organisaties met een grote boog om ze 
heen gewerkt. Maar door rebellen in hun kracht te 
zetten zijn het zeer waardevolle medewerkers en 
aanjagers voor innovatie en het continu verbeteren van 
de organisatie.

Hier zijn zes tips over hoe om te gaan met een rebel in 
je team:

#1  Laat ze aan je grootste uitdagingen werken

Rebellen willen graag uitgedaagd worden. Ze worden 
ongemakkelijk van de status quo en hebben een 
natuurlijke drang om dingen te verbeteren en te 
creëren.

Door hun nieuwsgierigheid zijn ze in staat om tot de 
kern te komen en vervolgens creatieve en verrassende 
oplossingen te vinden voor deze hardnekkige 
problemen.
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#2  Geef ze de ruimte

Zorg voor voldoende bewegingsruimte. In het 
voorbeeld van KLM had het team zichzelf als enige 
restrictie opgelegd dat er geen geld beschikbaar was 
voor grote investeringen, maar verder was bijna alles 
bespreekbaar. Hierdoor was er ruimte om bepaalde 
taken van de ene afdeling naar een andere afdeling 
over te hevelen waarmee uiteindelijk significante tijd 
op de omdraaitijd werd bespaard.

# 3  Breng ze samen

Bij KLM deelden medewerkers al jarenlang ideeën over 
hoe de omdraai beter en korter zou kunnen. Pas toen 
deze oplossingen samen kwamen en in het grotere 
geheel van de omdraai werden gezien, bleek hoe 
waardevol ze waren. Veel kleine ideeën samen leidden 
uiteindelijk tot een groot resultaat.

#4  Luister naar ze

Rebellen kunnen nog weleens de neiging hebben om 
gefrustreerd te raken en de kont tegen de krib te 
gooien als er niet naar hun ideeën wordt geluisterd.
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Ze hebben vaak goed over het onderwerp nagedacht. 
Door hun andere kijk komen ze met oplossingen die in 
eerste instantie raar over kunnen komen.

Onderdruk de neiging om deze ideeën direct af te 
schrijven, maar ga juist in gesprek om te begrijpen 
waar de rebel vandaan komt. Dit leidt vaak tot 
verrassende, nieuwe inzichten die anders nooit naar 
voren waren gekomen.

#5  Wees super eerlijk

Tijdens de week die KLM organiseerde kwamen ook 
ideeën naar boven waar deelnemers al jaren 
gepassioneerd over praatten, maar waar niets mee 
werd gedaan.

Wat bleek? Hun oplossingen leken op het eerste 
gezicht goed, maar door er vanuit de hele omdraai 
naar te kijken, bleken deze in de praktijk helemaal niet 
goed te werken. Door dit helder uit te leggen, konden 
de medewerkers hun idee eindelijk laten rusten en 
kwam er ook meer ruimte voor andere, betere ideeën.



#6  Coach ze

Rebellen storten zich vaak zo vol overgave in nieuwe 
ideeën en oplossingen, dat ze daarbij niet altijd goed 
aanvoelen of het wel de juiste timing is om deze te 
delen. Ook kloppen ze regelmatig bij de verkeerde 
persoon aan, wat in organisaties soms gevoelig kan 
liggen.

Door ze hierin te coachen, leren ze beter te navigeren 
in een organisatie waardoor ze effectiever kunnen zijn. 
Daardoor worden ze ook niet meer als de lastpakken 
van de organisatie gezien, maar juist als de 
vernieuwers.

Rebellen zijn misschien anders dan de rest, maar dat is 
juist goed en essentieel voor innovatie binnen jouw 
organisatie.
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Wil je innoveren? Leer dan 
comfortabel te zijn met je 
oncomfortabel voelen
Verandering maakt mensen onzeker, maar 
organisaties kunnen het ook gebruiken om innovatie 
aan te jagen. Creëer de juiste context en de magie 
onder werknemers zal vanzelf ontstaan.

De snelheid van verandering is nog nooit zo snel 
gegaan en tegelijkertijd zal het ook nooit meer zo 
langzaam gaan als nu. En we weten allemaal dat 
verandering onzekerheid met zich meebrengt, een 
gevoel dat ons oncomfortabel maakt en dat we het 
liefst zoveel mogelijk willen vermijden.

Maar dat is nou precies het punt. Met alle voortdurende 
veranderingen om ons heen is een ding zeker: 
zekerheid is schijn. De kunst is dus om je comfortabel 
te voelen bij dat oncomfortabele gevoel.
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Zekerheid boven alles

Uit wetenschappelijk onderzoek komt steeds weer naar 
voren dat mensen van nature ‘zekerheidszoekers’ zijn. 
We houden de dingen liever zoals ze zijn, zelfs als we 
weten dat nu veranderen betekent dat we het in de 
toekomst beter zullen hebben.

Ook organisaties worstelen hier dagelijks mee. Zij 
weten dat ze continu mee moeten bewegen met 
veranderingen, maar nog te vaak regeert de ‘we 
hebben het altijd zo gedaan’-houding. Ook je hoofd 
boven het maaiveld uitsteken blijkt in veel organisaties 
toch nog heel lastig.

Angst is sterker dan nieuwsgierigheid

We hebben van jongs af aan geleerd dat het maken 
van fouten niet goed is. Op school streven we naar 
foutloze toetsen die de hoogste cijfers en de meeste 
complimenten opleveren. Maar dat zorgt er ook voor 
dat we geen risico’s meer durven nemen en wel 
uitkijken om buiten de gebaande paden gaan.



Het probleem is dat bij de meeste mensen angst het 
wint van nieuwsgierigheid en spanning. Hoe minder 
mensen de vrijheid voelen om nieuwe dingen uit te 
proberen, hoe repetitiever en saaier hun werk wordt. Er 
komen steeds minder nieuwe ideeën en al snel zitten 
teams in een neerwaartse spiraal, met mensen die 
ongelukkig zijn en dus ook niet meer productief zijn.

Innoveren is je oncomfortabel voelen

Zoals de Amerikaanse schrijver en management-
consultant Margaret J. Wheatley ooit zei: ‘Hetgeen we 
in organisaties het meest vrezen – fluctuaties, 
verstoringen, onbalans – zijn precies ook de primaire 
bronnen voor creativiteit en innovatie.’

Innoveren betekent openstaan voor andere 
perspectieven, ook als die dwars tegen jouw eigen 
referentie kader ingaan. Het betekent je mening 
durven bij te stellen en durven toe te geven dat je iets 
niet weet en dat je ook niet weet wat de toekomst 
brengt.

25



Innoveren is durven komen 

met oplossingen die in 

eerste instantie te gek 

voor woorden lijken



Innoveren is experimenteren: nieuwe dingen 
uitproberen, fouten maken, leren en initiatieven durven 
stoppen als ze niet blijken te werken. Het is durven 
iemand anders te helpen zonder er zelf per se beter 
van te worden. Maar het is ook durven komen met 
oplossingen die in eerste instantie te gek voor woorden 
lijken (en dus waarschijnlijk veel weerstand zullen 
oproepen).

Als mensen zich niet vrij en veilig genoeg voelen, 
onderdrukken ze de neiging om nieuwe dingen uit te 
proberen. Ze zullen bovendien ook niet meer hun 
zorgen en eerlijke mening delen. Beide zijn echter 
essentieel voor innovatie.

Oefening baart kunst

Philippe Petit, de Franse koorddanser die het in 1974 
aandurfde om een koord te spannen tussen de twee 
Twin Towers in New York en in drie kwartier acht keer 
op en neer wandelde tussen de twee wolkenkrabbers, 
was een sterk gelover in het jezelf continu blijven 
uitdagen en je angsten overwinnen. Door veel te 
trainen was hij uiteindelijk in staat om zich over het 
oncomfortabele gevoel heen te zetten.
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Het zijn niet 
rebellen die 

problemen maken, 
maar problemen 

die rebellen maken

Ruth Messinger







Geluksvogel worden? Dat kan als 
je het toeval een handje helpt

Hoe je omgaat met onverwachte gebeurtenissen heeft 
invloed op jouw succes,. Sta open voor verandering en 
wie weet komt het revolutionaire businessidee vanzelf 
op je af.

In de jaren negentig voerde de wetenschapper dr. 
Richard Wiseman een eenvoudig experiment uit. Hij 
vroeg een groep mensen om het aantal foto’s in een 
krant te tellen. Voordat zij hieraan begonnen, vulden ze 
eerst een korte vragenlijst in, waar ze ook moesten 
aangeven of ze zich een geluksvogel voelden of niet.

De groep die zichzelf identificeerde als een geluksvogel 
had maar een paar seconden nodig om het totaal 
aantal foto’s te tellen, terwijl de andere groep er twee 
minuten over deed.

Wat bleek? 

31



de manier waarop je met 
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Op de tweede pagina stond een enorme advertentie 
met de tekst ‘Stop met tellen. Er staan 42 foto’s in deze 
krant.’ De geluksvogels zagen dit, maar de mensen die 
zichzelf minder gelukkig prijzen leken angstiger 
waardoor hun waarnemingsvermogen werd beperkt. 
Ze keken volledig over de advertentie heen.

Omgaan met onverwachte gebeurtenissen

Een van de meest interessante verschillen tussen de 
mazzelaars en de pechvogels is wat we de 
zogenaamde attention spotlight noemen. Mazzelaars 
zijn altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden en 
grijpen daar iedere kans voor aan, groot én klein. De 
pechvogels daarentegen lijken veel minder de 
positieve kant van veranderingen te zien.

De hele dag door gebeuren er dingen die we niet 
hadden verwacht. De trein heeft vertraging, de weg is 
opengebroken waardoor je een andere route moet 
nemen, of een afspraak wordt verplaatst naar een 
andere locatie. De manier waarop je met deze 
veranderingen omgaat, heeft een enorme invloed op 
jouw succes.
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Ga je zitten mokken op een bankje om te wachten op 
de volgende trein of maak je een praatje met iemand 
anders op het perron? Want dat kan nou net toevallig 
iemand zijn die jou kan helpen met een probleem waar 
je maar niet uitkomt, of het begin van een leuke 
samenwerking.

De start van BlueAlp

Een mooi voorbeeld hiervan is dat van Chris van der 
Ree, het technische brein achter BlueAlp. Chris was 
toevallig in New York toen de aanslagen van 11 
september 2001 plaatsvonden. Hij zat er twee weken 
vast voordat hij weer naar Nederland kon terugkeren. 
Hij raakte daar aan de praat met een Duitse hoogleraar 
die hetzelfde overkwam en er was een klik. Het contact 
bleef, zij het sporadisch.

Jaren later werd Chris door hem gebeld en in contact 
gebracht met een Zwitsers bedrijf dat onrecyclebaar 
plastic afval weer terug kon brengen naar zijn 
oorsprong: olie. Een circulaire wereldprimeur.



Alleen, men had enorm veel moeite om de installaties 
werkend te krijgen, iets dat Chris met zijn team 
uiteindelijk wel lukte. Na jaren van innoveren is eind 
2021 de eerste fabriek in gebruik genomen en wordt er 
nu druk gewerkt aan een tweede.

We onderschatten het onverwachte

Christian Busch, wetenschapper aan New York 
University, raakte gefascineerd door het onderwerp 
serendipiteit, begon er onderzoek naar te doen en 
schreef er het boek The Serendipity Mindset over. Hij 
kwam erachter dat het onverwachte vaak wordt 
onderschat en onderbenut, terwijl daar nou net heel 
veel kansen liggen.

Uit zijn onderzoek blijkt dat de meest succesvolle, 
inspirerende en vreugdevolle mensen intuïtief in staat 
zijn om het beste te halen uit onverwachte situaties en 
ontmoetingen. Zij kunnen flexibel omgaan met 
veranderingen door niet de beperkingen, maar juist de 
mogelijkheden te zien.
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Een van de jeugdvrienden van Christian Busch zei 
altijd: ‘Het is vrij waarschijnlijk dat het onwaarschijnlijke 
zal gebeuren.’ Een mooi voorbeeld daarvan kwam 
Busch tegen toen hij samenwerkte met Haier, de 
innovatieve Chinese witgoedfabrikant.

Chinese boeren klaagden bij Haier dat de wasmachines 
veel te snel stuk gingen. Na doorvragen bleek dat de 
boeren de machines gebruikten voor het wassen van 
aardappelen. In plaats van de boeren uit te leggen dat 
het apparaat daar niet voor was gemaakt, zagen ze 
juist een kans en ontwikkelden ze een apparaat dat ook 
aardappelen kon wassen.

Serendipiteit kun je leren

Iedereen kan leren om meer te halen uit toevalstreffers, 
zoals door simpelweg in de wekelijkse teammeeting de 
vraag te stellen ‘Wat heeft jou deze week verrast?’

Ook kun je zelf serendipiteit stimuleren, door 
bijvoorbeeld als iemand vraagt wat voor werk je doet, 
een paar heel verschillende dingen op te noemen. 



Dan zit er bijna altijd wel een haakje tussen waar de 
ander op doorpakt. Als je zelf iemand benadert, leer je 
wellicht meer door te vragen welk boek zij op het 
moment leest en waarom.

Je zult verrast staan wat voor interessante dingen je 
allemaal te horen krijgt. De kunst is dan aan jou om er 
vervolgens ook wat mee te doen.
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Diversiteitsprobleem? Bij Bumble 
kwam het innovatieteam met de 
oplossing
De oplossing voor een probleem hoef je niet altijd 
extern te zoeken. Ook interne teams kunnen zorgen 
voor een frisse blik,. De sleutel tot succes kan liggen in 
het doorbreken van de silo's.

Waarom werden de aanslagen van 11 september niet 
op tijd opgemerkt door de CIA zodat ze konden 
worden voorkomen? Deze vraag stelde Matthew Syed, 
auteur van het boek Rebel Ideas, zichzelf en deed daar 
onderzoek naar.

Hij kwam tot de conclusie dat het strikte werving- en 
selectiebeleid van de CIA ertoe had geleid dat er amper 
mensen met adequate kennis van de islam werkzaam 
waren bij de organisatie. De signalen die voorafgingen 
aan de aanslagen werden daardoor niet of nauwelijks 
opgemerkt. Het gebrek aan cognitieve diversiteit 
leidde uiteindelijk tot die dramatische dag.
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Durven afwijken van de norm

Dagelijks lezen we over het belang van diversiteit in 
teams. Uit talloze onderzoeken blijkt dat dit over het 
algemeen tot betere resultaten leidt. Om tot de beste 
innovaties en oplossingen te komen, is het cruciaal om 
soms een totaal ander perspectief te brengen.

In de jaren negentig worstelden in Vietnam veel 
dorpen met ondervoeding van de bevolking. In plaats 
van de gebruikelijke aanpak om met een groot, 
complex en eenmalig voedselprogramma de bevolking 
te voeden, vroeg Jerry Sternin van Save the Children 
zich af waarom sommige kinderen uit arme gezinnen 
wel gezond waren.

Hij kwam erachter dat in de meeste dorpen gezinnen 
het aantal maaltijden verminderden als ze weinig 
voedsel hadden. De conventionele dorpswijsheid was 
ook om bepaalde voedingsmiddelen te vermijden om 
redenen van status, en om geen voeding te nemen 
tijdens periodes van diarree. Dat leidde ertoe dat 
gezinnen bijna continu ondervoed waren.



De gezonde gezinnen hadden gebroken met deze 
traditie door vele malen per dag kleine, maar 
consistente porties voedsel te geven, zelfs aan kinderen 
met diarree. Ze verzamelden garnaaltjes van de 
rijstvelden en oogstten zoete aardappelgroenten, 
voedsel waar velen op neerkeken. Door af te wijken van 
de conventionele wijsheid waren deze families veel 
beter in staat om te overleven.

Divers techtalent aantrekken

In veel organisaties zijn met name de hr-afdelingen 
druk bezig met het diverser en inclusiever krijgen van 
de werkplek. Dit is vooral een worsteling in teams waar 
typisch weinig diversiteit is, zoals bijvoorbeeld bij 
softwareontwikkeling, dat voor het overgrote deel uit 
blanke mannen bestaat. Traditioneel worden dure 
werving- en selectiebureausingehuurd om op zoek te 
gaan naar nieuw talent.

Het Amerikaanse Bumble, in 2014 opgericht door 
Whitney Herd, heeft over het algemeen geen moeite 
om divers talent aan te trekken. Maar ook hen lukte het 
niet goed om de technologieteams gevarieerder te 
krijgen. 
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Slechts 14 procent in deze teams was vrouw en de 
LGBTQ+-percentages lagen nog veel lager.

Het probleem werd vooral ervaren door de leiding van 
deze teams die samen met hr probeerden om diverser 
technisch talent te werven. Maar dat bleek niet 
makkelijk. De traditionele werving en selectie aanpak 
zorgde niet voor de juiste kandidaten.

Bumbles innovatieteam bracht een ander 
perspectief

Uiteindelijk schoot het innovatieteam te hulp. Zij 
hadden zichzelf de vraag gesteld of een innovatieve 
samenwerking de oplossing zou kunnen bieden.

Zij kwamen in contact met de in Barcelona gevestigde 
startup CodeOp, die zich volledig richt op het oplossen 
van het zogeheten pijplijnprobleem. Dit is de theorie is 
dat diversiteitsinitiatieven falen omdat er simpelweg 
onvoldoende goed opgeleide mensen van 
ondervertegenwoordigde groepen zijn, zoals vrouwen, 
veteranen, mensen van kleur, LGBTQ+ of met een 
beperking.



CodeOp heeft als missie om vrouwen en mensen uit de 
LGBTQ+ gemeenschap te helpen om de overstap te 
maken naar een carrière in technologie. Samen met 
Bumble ontwikkelden zij een concept waarbij CodeOp 
zorgde voor het aantrekken van talent en de 
omscholing naar een bekwame programmeur of 
datawetenschapper. Bumble betaalde de opleiding en 
gaf de studenten vanaf de eerste dag salaris.

Win-win-win

Door deze constructie werden in één klap verschillende 
problemen opgelost. De deelnemende junior 
softwareontwikkelaars konden de opleiding fulltime 
overdag volgen, waardoor carrière en 
gezinsverantwoordelijkheden veel makkelijker te 
combineren waren. Ook de barrière om een opleiding 
te betalen zonder enige baangarantie in het 
vooruitzicht werd hiermee weggenomen.

Omdat CodeOp goed verbonden is met de LGBTQ+-
gemeenschap konden zij veel makkelijker talent 
bereiken dan de traditionele werving- en selectie-
bureaus of Bumble zelf. 
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De techteams van Bumble waren zo veel sneller in 
staat om een stuk gevarieerder te worden, waardoor 
hun producten in kwaliteit toenamen.

Geen vanzelfsprekendheid

Vaak zijn verschillende teams in organisaties zo druk 
met het behalen van resultaten op hun eigen gebied 
dat er te weinig verbinding wordt gezocht met andere 
teams. Zo kan de focus van het sustainabilityteam 
liggen op het verduurzamen van producten en 
services, terwijl tegelijkertijd het innovatieteam druk 
bezig is met het verzinnen van nieuwe producten en 
services.

Dit kan zelfs leiden tot een competitie tussen teams 
waarbij wordt gestreden om de schaarse tijd en 
aandacht van medewerkers. Als het ene team wint, dan 
verliest het andere team (ook wel zero-sum 
mindset genoemd). Dit leidt vaak tot suboptimale 
oplossingen voor de organisatie.



De sleutel tot succes kan juist net liggen in het 
doorbreken van de silo’s en in de samenwerking tussen 
teams, zoals ook bij Bumble het geval was. Dat begint 
vaak bij het stellen van een andere vraag voor het 
oplossen van het probleem en het gericht op zoek 
gaan naar win-winoplossingen.
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Innovatie begint vaak helemaal 
niet met een geweldig idee

Een van de grootste mythen over innovatie is dat het 
start met een briljant idee. Maar niets is minder waar. 
Zinvolle innovaties starten vaak met een flinke dosis 
verwondering. En verwondering start vaak met 
observeren en het kijken met andere ogen.

In het woordenboek staat observeren beschreven als 
‘iets opmerken of waarnemen en het als significant 
registreren’. Innovatie start dus vaak met een 
observatie.

Een van de bekendste voorbeelden is dat van Isaac 
Newton die onder een appelboom aan het rusten was 
toen een appel boven op zijn hoofd viel en hij zich de 
vraag stelde waarom appels naar beneden vallen. 
Alhoewel we niet zeker weten of hij echt onder die 
appelboom zat, weten we wel dat zijn observatie van 
vallende appels heeft geleid tot de wetten van de 
zwaartekracht.
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En zo zijn er nog veel meer voorbeelden.

Het ontstaan van TikTok

Alex Zhu, een Chinese techondernemer, was nog aan 
het bijkomen van zijn mislukte avontuur om een app 
op de markt te zetten waar mensen met korte video’s 
van elkaar konden leren. Maar de meeste mensen 
bleken daar helemaal geen behoefte aan te hebben.

Toen hij in een trein in Silicon Valley tegenover een 
groep tieners zat, raakte hij gefascineerd door hoe zij 
hun mobiele telefoon gebruikten. Hij zag dat ze de 
helft van hun tijd muziek aan het luisteren waren, en 
de andere helft druk waren met het maken van video’s 
en selfies die ze vervolgens aan elkaar lieten zien.

Hij bedacht dat een app die deze elementen 
combineert misschien wel een succes zou kunnen 
worden. Dit was de start van Musical.ly dat later TikTok 
werd.



Vier manieren om beter te observeren

Maar gebeurt observatie niet gewoon standaard? Als 
mijn ogen open zijn, dan observeer ik, toch? Er is een 
wezenlijk verschil tussen kijken en observeren. Zien is 
passief, terwijl observatie actief is. Als je observeert, 
neem je een verhoogde staat van bewustzijn of 
waakzaamheid aan. Je kijkt naar alles zonder expliciet 
naar iets te zoeken.

#1 Neem niets als vanzelfsprekend aan

Soms zijn we zo gewend om dingen op een bepaalde 
manier te doen dat we ze niet eens als onhandig 
beschouwen. En precies daar ligt veel potentieel voor 
vernieuwing.

Het is tegenwoordig bijna ondenkbaar, maar vroeger 
kon je alleen thuis bellen met een telefoon die 
vastgesnoerd op dezelfde plek in huis stond. Wilde je 
dat mensen een voicemail konden achterlaten, dan 
had je daar een apart apparaat voor nodig. Zelfs toen 
de eerste mobiele telefoons werden geïntroduceerd 
waren veel mensen uiterst sceptisch over het nut 
ervan.
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#2 Ga op zoek naar fricties en frustraties

Ongemakken zoals ergens lang voor moeten wachten 
of niet begrijpen hoe een product of service werkt, zijn 
duidelijke signalen dat er iets mis is. En ze zijn vaak ook 
gemakkelijk te zien, als je maar goed om je heen kijkt.

In de jaren zestig was de tandenborstel voor kinderen 
een miniversie van die van volwassenen. Maar kinderen 
lieten deze de hele tijd uit hun handen vallen. Wat 
bleek? Het handvat van de kindertandenborstel was 
net zo dun als dat van de volwassen tandenborstel, 
terwijl kinderen niet dezelfde behendigheid en grip 
hebben als volwassenen. Oral-B zag dat en was de 
eerste die een speciale tandenborstel voor kinderen 
introduceerde met een breder handvat.

#3 Vind de workarounds

Mensen zijn supercreatief en vinden vaak oplossingen 
voor alledaagse problemen. Meestal zijn dit tijdelijke 
oplossingen en dus een mooie bron van inspiratie om 
tot een structurele oplossing te komen.
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Een klassiek voorbeeld hiervan is de ketchupfles. Om 
het laatste beetje uit de fles te halen, zetten mensen 
deze op hun kop in de kast. Deze observatie leidde in 
1991 tot het ontwerp van de ‘ondersteboven’ 
ketchupfles, dat later ook werd omarmd door onder 
andere shampoo- en tandpastafabrikanten.

#4 Leer van andere niet-gerelateerde gebieden

Vaak liggen oplossingen voor het oprapen, maar je 
moet er wel een flink open blik voor hebben omdat ze 
ook vaak buiten de eigen gangbare radius liggen. 
Daarnaast vraagt het ook voorstellingsvermogen om te 
zien hoe een oplossing ook op een andere manier 
toegepast kan worden.

Toen in 1970 Bernard Sadow, een hoge manager bij het 
bedrijf US Luggage, terugkeerde van een vakantie met 
zijn gezin en op het vliegveld in de rij bij de douane 
stond, zag hij een vliegveldmedewerker zonder enige 
moeite een zwaar apparaat op wieltjes voorbij rollen. 
Dat bracht hem op het idee hoe handig het zou zijn om 
wieltjes onder zijn eigen zware koffers te hebben.



Wil je een betere innovator zijn? Leer dan 
observeren

Er zijn veel dingen die er op het eerste gezicht normaal 
uitzien, maar die verborgen kansen hebben. Leren om 
je ogen te openen en zelfs schijnbaar normale dingen 
te observeren, kan zomaar leiden tot de volgende 
doorbraak. Maar daarvoor moet je wel een open geest 
hebben, zoals Isaac Newton die zich afvroeg wat hij had 
waargenomen en Alex Zhu die aandachtig tieners 
observeerde.
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Onderschat ideeën van je 
medewerkers niet, ze kunnen 
zomaar de volgende doorbraak zijn
Grote doorbraken komen lang niet altijd van buiten. 
Baanbrekende ideeën zoals Post-Its, de Playstation en 
IKEA-winkels zijn daarvan het levende bewijs.

Grote ideeën beginnen vaak heel klein. De sleutel tot 
succes zit ‘m in het zien van de potentie van een idee, 
en dat vervolgens volledig omarmen.

Zoals bij de opening van de allereerste IKEA-winkel in 
1965. Daar kwamen zoveel mensen op af, dat niet 
iedereen snel genoeg kon worden geholpen. De 
winkelmanager besloot klanten te instrueren om hun 
meubels zelf uit het magazijn te pakken. Dit leidde tot 
het wereldberoemde selfserviceconcept dat we 
vandaag de dag allemaal kennen.

Toen een IKEA-medewerker zelf een tafel kocht en die 
mee naar huis wilde nemen, lukte het bijna niet om die 
in zijn auto te krijgen. 
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Zijn idee om de poten van de tafel af te zagen leek op 
het eerste gezicht absurd. Maar dit voorval leidde 
uiteindelijk tot de verkoop van meubels die worden 
geleverd in losse onderdelen en die klanten zelf in 
elkaar kunnen zetten.

Legoland

Ook in pretpark Legoland was het een medewerker die 
met een baanbrekend idee kwam. Een van de grootste 
ergernissen van bezoekers was de lange wachttijd voor 
attracties. Kinderen verveelden zich stierlijk, met soms 
flinke driftbuien tot gevolg.

Een parkmedewerker die dat niet langer kon aanzien 
zette tafels met legoblokjes in het midden van de rijen. 
Zodat de kinderen konden spelen terwijl hun ouders in 
de rij stonden te wachten. Het bleek een concept dat 
de klantervaring volledig veranderde.

Doorzettingsvermogen

Of het beroemde verhaal achter post-its. Medewerker 
Spencer Silver ontdekte per ongeluk lijm met weinig



kleefkracht, maar voelde dat dit mislukte experiment 
potentie had. Een paar jaar kwam de doorbraak dankzij 
collega Art Fry.

Fry ergerde zich al een tijdje over de bladwijzers die 
tijdens uit zijn liedboek gleden bij zijn hobby als 
koorzanger. Fry herinnerde zich een bijeenkomst met 
Silver, en besloot het idee voor post-its te pitchen bij 
het management van 3M.

Durven rebelleren

Eind jaren tachtig werkte Ken Kutaragi, die later 
bekend werd als de vader van de Playstation, in het 
digitale onderzoekslab van Sony. Nadat hij zijn dochter 
spelletjes zag spelen op een Nintento-spelcomputer 
raakte hij overtuigd van de potentie van gaming.

Toen Nintendo een nieuwe geluidschip nodig had, 
besloot Kutagari die zelf te maken. Maar omdat Sony 
spelcomputers toen nog beschouwde als een tijdelijke 
rage, deed hij dat in het geniep, zonder toestemming 
van zijn managers. Die waren daar niet over te spreken, 
maar gaven toch hun zegen aan het project.
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Niet veel later overtuigde Kutagari zijn ceo Norio Ohga 
dat Sony zelf een spelcomputer moest ontwikkelen. 
Een joint venture met Nintendo liep op de klippen, 
maar Kutagari liet zijn idee niet los en bleef stug 
doorontwikkelen. Van zijn PlayStation werden sinds 
1994 meer dan een half miljard exemplaren verkocht.

Moedig zijn

We denken vaak dat grote doorbraken alleen maar van 
buiten kunnen komen. Maar er leven ontzettend veel 
goede ideeën in organisaties. Het probleem is dat ze 
vaak niet worden gezien. Ze worden te snel afgedaan 
als een idiote oplossing die toch nooit zal werken of 
niets zal opleveren.

Voor het management is de kunst om open en scherp 
te zijn, en te leren aanvoelen wanneer een kans zich 
voordoet. Kun je de potentie zien van een absurd idee? 
Zoals de IKEA-medewerker die de poten van een tafel 
afzaagt. En durf je zo’n idee te omarmen?



Tegelijkertijd heb je medewerkers met een flinke dosis 
lef nodig. Die anders durven te denken en hun ideeën 
en oplossingen ook durven te delen. Terwijl ze beseffen 
dat ze weggezet kunnen worden als een rare vogel of 
lastpak.

Het is de combinatie van deze twee die kan leiden tot 
ondenkbaar groot succes.
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We blijven investeren in 
complexer, maar de oplossing zit in 
simpeler
We hebben een natuurlijke neiging om de dingen 
steeds complexer te maken, maar de oplossing zit 
vaak juist in het versimpelen. Hoe dat werkt kan 
eenvoudig worden uitgelegd met voorbeelden van 
koeien en elektrische auto's.

Steeds meer mensen hebben een glutenallergie of -
intolerantie. Ze kunnen daardoor geen producten als 
brood en ontbijtgranen meer eten. De markt voor 
glutenvrije producten groeit explosief en er komen 
steeds medicijnen en middeltjes op de markt om de 
klachten veroorzaakt door gluten tegen te gaan.

Boer Jan de Vries uit het Friese Harich zag dat ook en 
leerde dat dit komt omdat vandaag de dag het brood 
niet meer op een natuurlijke wijze wordt 
geproduceerd. Ook is bijna al het graan gemodificeerd, 
omdat het daardoor makkelijker te verwerken is door 
de industrie.
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Hij ging op zoek naar een oeroud, natuurzuiver speltras 
en begon daarmee te experimenteren. Zijn brood blijkt 
zo smaakvol dat er geen extra toevoegingen nodig zijn 
en wel gegeten kan worden door mensen die gevoelig 
zijn voor gluten.

Iets steeds complexer maken zit diepgeworteld in de 
mens

Toen ingenieur Leidy Klotz met zijn zoontje van 2,5 jaar 
oud met Lego aan het spelen was en er een blokje 
ontbrak om de poten van een gebouwde stellage even 
hoog te maken, ging hij op zoek naar het ontbrekende 
blokje. In de tussentijd loste zijn zoontje het probleem 
simpelweg op door een blokje van de langere poot af 
te halen.

Klotz raakte zo gefascineerd dat hij er onderzoek aan 
de universiteit van Virginia naar ging doen. Hij 
ontdekte dat mensen een natuurlijke voorkeur hebben 
om zaken complexer te maken in plaats van te 
versimpelen.



Wanneer mensen met een probleem worden 
geconfronteerd, hebben ze de neiging om oplossingen 
te kiezen waarbij nieuwe elementen worden 
toegevoegd in plaats van bestaande componenten 
weg te nemen.

Er is nog geen heldere verklaring waarom mensen dit 
doen. Mogelijk heeft het te maken met een andere 
menselijke heuristiek: onze aversie tegen verlies, 
waarbij we de pijn van verlies twee keer zo intens 
voelen als het plezier van winst.

Symptoombestrijding

In de gangbare landbouw zijn daar veel voorbeelden 
van terug te vinden. Methaan is een bijproduct van het 
natuurlijke verteringsproces van grazers zoals koeien. 
Hoe taaier en moeilijker het veevoer te verteren is, des 
te meer methaan er vrijkomt.

DSM steekt miljoenen euro’s in de ontwikkeling van 
een veevoeradditief om zo de methaanuitstoot van 
koeien flink te verlagen. Maar als koeien jong gras en 
kruiden eten, wat goed te verteren is, dan is de 
methaanuitstoot vanzelf een stuk lager.

65



Nog zo’n voorbeeld is de zindelijkheidstraining voor 
kalveren. Een groep Duitse en Nieuw-Zeelandse 
wetenschappers ontwikkelde die om ervoor te zorgen 
dat de urine en ontlasting gescheiden blijven, 
waardoor er aanzienlijk minder schadelijke ammoniak 
vrijkomt. Maar als je een koe gewoon buiten op de 
weide laat grazen, dan urineren ze nooit op dezelfde 
plek als waar ze poepen.

Op zoek naar de hoofdoorzaken van problemen

Hoe complexer we de zaken maken, des te lastiger 
wordt het om het geheel nog te overzien. Ook wordt de 
kans op fouten groter. De oplossing zit vaak juist in het 
versimpelen van processen en producten.

Succesvolle voorbeelden zijn de Google-website die 
uitermate simpel is gehouden met alleen een 
zoekfunctieveld in het midden. En de computermuis 
van Apple die zo ontworpen is dat er geen zichtbare 
knoppen op zitten.

Succesvolle voorbeelden zijn de Google-website die 
uitermate simpel is gehouden met alleen een



zoekfunctieveld in het midden. En de computermuis 
van Apple die zo ontworpen is dat er geen zichtbare 
knoppen op zitten.

Van de luchtvaart leren we dat de root cause-analyse 
een goede manier is om tot de kern van problemen te 
komen. Als daar een incident plaatsvindt, volgt er altijd 
een diepgaand onderzoek naar de echte veroorzakers 
van het probleem. Vervolgens wordt daarvoor naar een 
oplossing gezocht.

Continu scherp blijven

Ook een mooi voorbeeld hiervan is de elektrische auto. 
Met de komst hiervan wordt een stap naar een 
fossielvrije wereld gezet. Tegelijkertijd creëert het ook 
weer een nieuw probleem. Er moet een enorm 
netwerk aan laadpalen worden neergezet, met alle 
complexiteit van dien.

Het Nederlandse Lightyear, dat een auto op zonne-
energie heeft ontwikkeld, lost dit probleem voor een 
groot deel op door zonnepanelen op de auto te 
plaatsen. 
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Hierdoor wordt de auto direct en continu voorzien van 
energie en hoeft de auto veel minder vaak aan de 
laadpaal. En als er dan toch opgeladen moet worden, 
kan dat ook gewoon thuis via het stopcontact.

Een gezonde dosis lef

Tegen de stroom ingaan is nooit gemakkelijk. Het 
vraagt een hoop moed en wijsheid om dat te doen. De 
grondlegger van het taoïsme, Lao Tzu, zei het 
honderden jaren voor Christus al eens heel gevat: ‘Om 
kennis te verwerven, moet je elke dag dingen 
toevoegen. Om wijsheid te verkrijgen, haal je elke dag 
dingen weg.’
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Iets nieuws neerzetten? Vertrouw 
dan op emotie in plaats van data

Cijfers zeggen niet alles. Zo liet American Airlines na 
onderzoek onder reizigers alle toestellen ombouwen 
voor mensen die meer beenruimte wilden. Later bleek 
dat niemand daarvoor de portemonnee wilde trekken. 
'Er schuilt een gevaar in het alleen maar vertrouwen 
op data.'

Dat Nokia de boot heeft gemist met de mobiele 
telefoon, is bekend. Minder bekend is het verhaal hoe 
het zover heeft kunnen komen.

Nokia durfde alleen maar op data te vertrouwen

In 2009, toen Nokia ‘s werelds grootste mobiele 
telefoonbedrijf in opkomst was, deed etnograaf Tricia 
Wang een belangrijke ontdekking. In opdracht van het 
bedrijf had ze jarenlang etnografisch werk in China 
verricht, van het leven met migranten tot het werken 
als straatverkoper en het maandenlang rondhangen in 
internetcafés.
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Ze ontdekte dat mensen met een laag inkomen bereid 
waren te betalen voor duurdere smartphones, zelfs als 
het betekende dat ze meer dan de helft van hun 
maandelijkse inkomen zouden moeten uitgeven om er 
een te krijgen.

Wang zag dus een enorm gat in de markt. Nokia had al 
een smartphone op de markt gebracht, alleen die was 
duur en ingewikkeld en werd daarom maar door een 
select publiek gebruikt. Ze adviseerde Nokia om hun 
huidige productontwikkelingsstrategie te veranderen 
van het maken van dure smartphones voor 
elitegebruikers naar betaalbare smartphones die voor 
iedereen te betalen zou zijn.

Maar Nokia wist niet wat ze met deze bevindingen aan 
moest. Ze zeiden dat een steekproefomvang van 
honderd waarnemingen veel te klein was vergeleken 
met hun eigen informatiebron die miljoenen 
datapunten bevatte.

Bovendien gaven ze aan geen enkel soortgelijk signaal 
in hun data te zien. Ze besloten om niets te doen met 
de inzichten van Wang.



Airbus’ grootste vliegtuig flopte

In de jaren negentig stond Airbus voor de vraag hoe 
het vliegverkeer zich de komende decennia zou 
ontwikkelen. Een ding was vrij zeker: het luchtverkeer 
zou de komende twintig tot dertig jaar in een enorm 
tempo blijven groeien. Onderzoeken lieten zien dat de 
groei zo snel zou zijn dat de capaciteit op luchthavens 
en in de lucht misschien weleens de beperkende factor 
zou kunnen worden.

Dus bedacht Airbus dat de oplossing zou liggen in 
grotere vliegtuigen. Ze ontwikkelden de A380, het 
grootste passagiersvliegtuig ter wereld van 73 meter 
lang met een spanwijdte van bijna 80 meter.

In 2007 vond de eerste commerciële vlucht van de 
A380 plaats. Airbus verwachtte er ruim over de duizend 
te kunnen verkopen in de eerste twintig jaar. Maar een 
dikke tien jaar later droogden de orders op en waren er 
slechts 250 verkocht. De productie werd stopgezet en 
het totale verlies was zo’n 25 miljard euro.
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Dat de markt enorm steeg, had Airbus goed gezien. 
Maar wat ze niet goed hadden opgemerkt is dat een 
groot deel van die groei van budgetmaatschappijen 
kwam, die rond die tijd in opkomst waren. Om kosten 
te besparen, vliegen deze luchtvaartmaatschappijen 
veelal naar de kleinere vliegvelden, die veel te klein zijn 
om zo’n enorm vliegtuig af te kunnen handelen.

Tegen de verwachting in bleken passagiers het geen 
probleem te vinden om naar deze vliegvelden toe te 
komen; dat hadden ze graag over voor een lage 
ticketprijs. Airbus had dit – toen nog zwakke – signaal 
volledig gemist.

Luister vooral niet altijd naar wat klanten zeggen

Het gebruik van big data kan ongelooflijk waardevol 
zijn voor een organisatie. Maar meer cijfers leiden niet 
per se tot meer inzichten. Er schuilt ook een gevaar in 
het alleen maar vertrouwen op data. Mensen kunnen 
zo volledig geobsedeerd raken door de cijfers, dat ze 
geen oog meer hebben voor andere inzichten.
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In een enquête die American Airlines onder hun 
passagiers had uitgezet kwam naar voren dat men 
bereid was om meer te betalen voor extra beenruimte. 
Op basis van dat inzicht startte American Airlines in 
2000 met de aanpassing van al hun vliegtuigen en 
werden er per vliegtuig twee rijen met stoelen 
verwijderd.

Deze hele operatie duurde maandenlang, vliegtuigen 
werden korte tijd buiten dienst gesteld en enorme 
budgetten werden besteed aan marketing. In totaal 
kostte dit alles zo’n 70 miljoen dollar.

Al snel kwam American Airlines erachter dat ondanks 
het enthousiasme van consumenten de overgrote 
meerderheid in de realiteit die extra dollars toch niet 
wilde betalen voor meer beenruimte. En dus werden 
vier jaar later de stoelen weer teruggeplaatst in de 
vliegtuigen, wat uiteindelijk meer geld kostte dan ze er 
destijds uithalen.



Opmerken van zwakke signalen en opkomende 
trends

Feedback van klanten kan waardevol zijn om te 
begrijpen waar fricties zitten in de diensten en 
processen van een organisatie. Maar het blijkt helemaal 
geen goede indicator te zijn als je wil innoveren of iets 
nieuws wil neerzetten. Het is zoals Henry Ford zei: ‘Als 
ik mijn klanten had gevraagd wat ze wilden, hadden ze 
een sneller paard gezegd.’

Het is belangrijk om te beseffen dat de menselijke 
dynamiek vaak de drijvende kracht is achter trends, iets 
dat lastig te vatten is in data. Met scherpe observatie 
kunnen opkomende trends wel veel eerder worden 
opgemerkt. Het leidt onherroepelijk tot onverwachte, 
verrassende inzichten die tegenspreken wat je altijd 
hebt geloofd en die onderuithalen waar je altijd zo 
zeker van was.

Het is dan wel de kunst om daarvoor open te staan, je 
aannames los te laten en keuzes te durven maken die 
(nog) niet door de data worden ondersteund.
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Accepteer dat 
mensen die het niet 

met je eens zijn, 
geen volslagen 

idioten zijn

Daniel Dennett







Steve Jobs wist het al: naar de wc 
gaan is goed voor innovatie

Vaak krijg je de beste ingevingen op de wc of onder de 
douche. Daar kun je ongestoord wegmijmeren. Maar 
om tot echt goede ideeën te komen, is nog iets anders 
nodig: afleiding.

Freddy Anzures zat in het Apple-team dat werkte aan 
de allereerste ontwerpen van de iPhone. Anzures 
moest een oplossing verzinnen om de telefoon 
makkelijk te ontgrendelen zonder dat dat onbedoeld 
zou kunnen gebeuren, bijvoorbeeld in een broekzak.

Toen hij in het vliegtuig zat om zijn broer in New York 
te bezoeken, moest hij naar het toilet. Terwijl hij de wc-
deur sloot met het typische schuifslot kreeg hij de 
ingeving om dit principe te gebruiken. Terug in San 
Francisco ontwierp hij de beroemde ‘slide to unlock’-
functie.

81



Laten opborrelen van nieuwe ideeën

Hij was niet de enige bij Apple die inspiratie kreeg op 
de wc. Ook Steve Jobs ging in zijn begindagen graag 
naar het toilet op kantoor. Hij bungelde dan met zijn 
blote voeten in een teiltje met water waardoor hij kon 
ontspannen en rustig nadenken. De ideeën borrelden 
dan vanzelf op.

De Japanse uitvinder Yoshiro Nakamatsu die 
duizenden patenten op zijn naam heeft staan, ging 
nog een stap verder. Hij had in zijn huis een speciaal op 
maat gemaakte ‘rustige ruimte’ laten bouwen waarin 
hij kon nadenken. Deze ruimte was in feite een toilet, 
betegeld met 24-karaat goud, waarvan hij geloofde dat 
het uitzendsignalen die zijn creativiteit blokkeerde.

Wc is creativiteitsboost voor muzikanten

Voor zangers blijkt het toilet ook heel inspirerend door 
de geweldige akoestiek, die vaak stimulerend werkt 
om liedjes te formuleren en te verbeteren. Zo gebruikte 
Ed Sheeran het toilet om in zijn beginjaren zijn 
songwriting-vaardigheden te verbeteren. 



Ondertussen is het dé plek waar hij muzikale magie 
weet te creëren. Vooral als hij in een hotel verblijft, is de 
badkamer de plek waar hij zijn inspiratie opdoet.

Hij is niet de enige zanger met deze gewoonte. Ook 
Paul McCartney gebruikte het toilet graag voor het 
schrijven van Beatles-nummers. Het is niet precies 
bekend wélke nummers in het kleine kamertje 
allemaal zijn ontstaan, maar van één nummer weten 
we zeker dat hij dat op een wc heeft geschreven. Het 
nummer ‘Another Girl’ schreef hij tijdens een vakantie 
in Tunesië op het toilet. Dit nummer belandde op het 
album ‘Help’.

Ongestoord wegmijmeren

Maar het is niet alleen de goede akoestiek waarom 
muzikanten zo graag op de wc zitten. McCartney zei 
over zijn gewoonte: ‘De truc is om je even af zonderen, 
alleen te zijn en rust te creëren. Daar zijn toiletten 
perfect voor.’
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Op de wc voelen wij ons heel vrij. Je zit daar gehurkt, in 
je eentje, zonder dat anderen aan je kop zitten te 
zeuren en zonder andere sociale druk. Je bent even 
weg uit je gewone leven en kunt ongestoord 
wegmijmeren. Door die ongedwongen sfeer borrelt het 
op toiletten van de creativiteit.

Alice Flaherty, een van de meest gerenommeerde 
neurowetenschappers die onderzoek doet naar 
creativiteit, beaamt dit. Zij geeft aan dat dopamine 
cruciaal voor ons is om creatief te zijn. Hoe meer 
dopamine er vrijkomt, hoe creatiever we zijn en hoe 
groter de kans op goede ideeën.

Dopamine komt vrij wanneer we iets doen dat ons een 
goed en ontspannen gevoel geeft, zoals naar de wc 
gaan, maar ook bijvoorbeeld het nemen van een 
warme douche of sporten. Maar er is meer nodig dan 
alleen dopamine. En dat is afleiding.

Incubatietijd voor ideeën

Als we ijverig gefocust zijn, is onze aandacht meestal 
naar buiten gericht, op de details van de problemen die



we de hele dag door proberen op te lossen. Dit is nodig 
bij het analytisch oplossen van problemen, maar het 
verhindert ons juist de verbanden te ontdekken die tot 
vernieuwende en innovatieve inzichten kunnen leiden.

Wanneer onze geest op zijn gemak is, is de kans groter 
dat we de aandacht naar binnen richten. Dan komt er 
ruimte in je hoofd voor het maken van die verre 
associaties. Het is dus belangrijk als je lang en diep over 
een probleem of onderwerp hebt nagedacht het even 
te laten rusten. Wetenschappers noemen dit de 
incubatieperiode van ideeën.

De beste en meest creatieve ideeën lijken dus vooral te 
komen als je lekker ontspannen bent zodat er flink wat 
dopamine vrijkomt en je jouw gedachten laat 
afdwalen.
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Echte vernieuwing vraagt om 
rebelsheid, anders waren Spider-
Man en Ikea er nooit geweest
Wat hebben Spider-Man, Bohemian Rhapsody en Ikea 
gemeen? Ze waren er allemaal bijna niet geweest. 
Gelukkig waren de bedenkers koppige doorzetters. 
'Baanbrekende innovaties vragen vaak om een flinke 
dosis lef.'

Toen Freddy Mercury Bohemian Rhapsody had 
geschreven en het vol trots aan zijn producenten liet 
horen, reageerden zij allesbehalve enthousiast. Het 
nummer was totaal anders dan alle andere liedjes uit 
die tijd.

Het had geen refrein en het was veel te lang, wel zes 
minuten, terwijl alle succesvolle popnummers maar 
drie tot vier minuten duurden. Ook bevatte het maar 
liefst vijf verschillende muziekstijlen, waaronder zelfs 
opera. En dus weigerden de producenten om het uit te 
brengen.
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Maar Mercury was zo overtuigd dat dit een goed 
nummer was, dat hij zijn goede vriend en radio-dj 
Kenny Everett belde. Hij vroeg hem het nummer 
gedurende het weekend op de radio te draaien om er 
zo achter te komen wat het publiek ervan vond.

Zij waren er direct weg van en gingen op maandag en 
masse naar de winkels om het te kopen. De producers 
zagen dit ook en besloten om het nummer alsnog uit 
te brengen. Vandaag de dag is Bohemian Rhapsody 
een van de meest gestreamde nummers uit de vorige 
eeuw.

We hadden Spider-Man bijna niet gekend

Ook Stan Lee, de geestelijk vader van Spider-Man, 
kreeg in eerste instantie geen enkele medewerking 
van de uitgeverij van het maandblad Amazing Fantasy 
waar hij voor werkte. Toen hij werd gevraagd om met 
een nieuwe superheld te komen na het succes van X-
Men en The Fantastic Four, bedacht hij dat de nieuwe 
superheld snel en flexibel zou moeten kunnen 
bewegen, bijvoorbeeld als een spin.



Maar zijn uitgever zag dit helemaal niet zitten: ‘Stan, dit 
is echt het slechtste idee dat ik ooit heb gehoord.’ Hij 
gaf aan dat mensen een grondige hekel aan spinnen 
hebben. Ook het idee dat een tiener met persoonlijke 
problemen de superheld zou zijn, vond hij maar niks. In 
die tijd waren tieners altijd het hulpje, maar nooit de 
superheld zelf. En persoonlijke problemen pasten niet 
bij een superheld.

Vanwege uitblijvend succes liep het maandblad steeds 
slechter en werd besloten om het te beëindigen. 
Omdat Lee nog steeds geloofde in Spider-Man, 
publiceerde hij het verhaal alsnog in het allerlaatste 
nummer en plaatste hij hem ook op de cover. Toen de 
verkoopcijfers bekend werden, bleek het een 
doorslaand succes te zijn. Er werd besloten om er een 
serie van te maken en tegenwoordig kent iedereen 
Spider-Man.

Goede dosis lef

Als Mercury en Lee niet zelf het heft in eigen handen 
hadden genomen, waren Bohemian Rhapsody en 
Spider-Man er nooit geweest. 
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Maar al te vaak wordt vernieuwing tegengehouden 
door de gevestigde orde, veelal door het gebrek aan 
inlevingsvermogen voor het nieuwe idee. Het ligt zo ver 
buiten de verbeelding dat het potentieel ervan niet 
wordt gezien.

Beide voorbeelden laten de kracht zien van het volgen 
van je ‘gut feeling’ en gewoon iets durven uit te 
proberen en zien wat er gebeurt.

Maar het laat ook zien dat er een goede dosis lef nodig 
is om door te zetten terwijl je wordt tegengewerkt. Ook 
de oprichter van IKEA, Ingmar Kamprad, liep in zijn 
beginjaren tegen flink wat verzet op van de andere 
Zweedse meubelfabrikanten. Die zorgden ervoor dat 
hij zijn meubels niet op de jaarlijkse grote 
meubelshows tentoon mocht stellen.

In plaats van bij de pakken neer te gaan zitten, opende 
Kamprad zelf een magazijn op het Zweedse platteland. 
Mensen konden daar naar de meubels komen kijken 
en deze vanaf een lijst bestellen. Dit was de geboorte 
van de wereldberoemde conceptstore.



Musk zette door met SpaceX

Ook Elon Musk stuitte op veel weerstand toen hij in 
2002 SpaceX oprichtte om als eerste commerciële 
organisatie raketten de ruimte in te schieten. De 
Amerikaanse luchtmacht weigerde om lanceringen 
vanuit Californië toe te staan. Dus week Musk uit naar 
het eiland Omelek, midden in de Stille Oceaan, waar 
een oude militaire basis lag vanwaar ze vrijelijk 
raketten konden lanceren.

In slechts vier jaar tijd realiseerden ze vijf 
raketlanceringen. Drie ervan mislukten, maar leverden 
wél zeer waardevolle informatie op om de technologie 
te verbeteren.

Vernieuwende ideeën lijken in eerste instantie vaak 
volkomen idioot en worden bijna nooit met open 
armen ontvangen. Ze gaan de verbeelding zo ver te 
buiten, dat ze eigenlijk vrijwel direct worden 
afgeschreven. Terwijl dit juist meestal de openingen 
naar baanbrekende innovaties zijn. Het vraagt een 
flinke dosis rebelsheid om dan toch door te zetten.
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Waarom BlackBerry recht op de 
afgrond afging en Slack wel een 
draai wist te maken
BlackBerry was zo gefocust op hun eigen succes dat 
de dreiging van de iPhone werd genegeerd. Daarin 
schuilt een les voor ondernemers. Trap af en toe op de 
rem en kijk om je heen, om daarna weer te versnellen. 
Zoals Slack in 2012 deed.

We weten allemaal hoe het is afgelopen met de 
BlackBerry. Interessant is om stil te staan bij waarom 
het zo faliekant mis kon gaan.

BlackBerry was de pionier in het versturen en 
ontvangen van e-mails op een mobiele telefoon. Met 
zijn kenmerkende QWERTY-toetsenbord werd 
BlackBerry meteen een lieveling van wereldleiders, 
zakelijke hotshots en de rijken en beroemdheden op 
aarde. Jaren terug was het bezit van een BlackBerry-
apparaat een statussymbool.
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BlackBerry wimpelde de iPhone af

Dus toen in 2007 de iPhone werd gelanceerd, was Mike 
Lazaridis, de bedenker van de BlackBerry, allesbehalve 
bang dat dit gevolgen zou hebben. De verkoopcijfers 
bleven doorstijgen en in 2011 zat BlackBerry op zijn piek 
qua gebruikersaantallen.

Vol trots verkondigde Lazaridis dan ook: ‘Het is een 
iconisch product: het wordt gebruikt door bedrijven, 
door leiders en door beroemdheden.’ En dat terwijl op 
dat moment de BlackBerry haar dominante positie op 
de markt al had verloren.

Zelfs toen de verkoopcijfers van Blackberry in 2012 naar 
beneden begonnen te gaan en iPhones als zoete 
broodjes over de toonbank gingen, bleef Lazaridis zich 
verzetten tegen het idee om op glas te typen: ‘Het 
toetsenbord is een van de redenen waarom mensen 
Blackberry’s kopen.’

Wat ging er mis? Lazaridis concentreerde zich op de 
toetsenbordsmaak van miljoenen bestaande 
gebruikers, waarbij hij de aantrekkingskracht van een



touchscreen voor miljarden potentiële nieuwe 
gebruikers volledig negeerde.

Oogkleppen op

Verliefd worden op je oplossing kan dus tot een 
dramatisch resultaat leiden. Maar hoe komt het dat 
mensen zich zo kunnen blindstaren op iets? In het 
geval van Lazaridis was het een combinatie van 
factoren.

Hij was overmoedig door de nog steeds stijgende 
verkoopcijfers van de BlackBberry en veronderstelde 
dat hij goed bezig was. Hij bleef star geloven in een 
oplossing die waarschijnlijk veel te veel gestoeld was op 
zijn eigen persoonlijke voorkeur. Ook negeerde hij 
aanwijzingen en argumenten van mensen die 
aangaven dat er toch echt iets aan het veranderen was 
in wat mensen graag wilden.

Een andere reden van tunnelvisie is vaak ook dat er 
zoveel nadruk ligt op ‘willen winnen’, dat men alleen 
maar oog heeft om dat ene doel te bereiken. Er wordt 
dan geen tijd genomen voor reflectie, waardoor
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signalen dat er veranderingen op komst zijn totaal 
worden gemist.

Slack is ontstaan door een grote ommezwaai

Het kan ook anders. In 2009 werd Glitch gelanceerd, 
een online avonturenspel zonder geweld waar spelers 
een nieuwe wereld konden opbouwen door samen te 
werken. De ontwikkelaars werkten vanuit verschillende 
staten in de VS.

Ze kwamen er al snel achter dat er geen goede tools 
bestonden die aan hun behoeften voldeden om snel en 
effectief met elkaar te kunnen communiceren over 
hun werk. Dus ontwikkelden ze er zelf eentje. 
Ondertussen had Glitch zo’n 150.000 trouwe spelers, 
maar het brak niet echt door.

Na een paar jaar werd besloten om een grote 
ommezwaai te maken. De samenwerkingstool die ze 
zelf hadden ontwikkeld, leek veel potentie te hebben. 
Het kreeg de naam ‘Slack’ en werd in 2013 gelanceerd. 
Binnen 24 uur meldden zich zo’n 8.000 bedrijven



het beste is om juist 

mensen met een totaal 

andere kijk op zaken om 

je heen te organiseren



hiervoor aan. Al snel haalde Slack veel geld op en 
groeide uit tot het miljardenbedrijf dat het vandaag de 
dag is.

Sta open voor tegenspraak

Daar waar Lazaridis verliefd was geworden op zijn 
toetsenbord, lukte het team van Glitch het om afstand 
te nemen en in te zien dat hun oorspronkelijke product 
minder succesvol was dan ze hadden gehoopt.

Een goede manier om tunnelvisie te voorkomen, is 
door open te staan voor andere geluiden en 
perspectieven. Bijvoorbeeld door echt goed te luisteren 
naar je klanten, of ze te observeren als ze jouw product 
of dienst gebruiken.

Maar het belangrijkste is om open te staan voor 
tegenspraak. Er zijn altijd mensen om je heen die in 
staat zijn om de eerste tekenen dat er iets aan het 
veranderen is, goed op te pikken. Te snel de ideeën van 
anderen verwerpen, moet dus worden vermeden. 
Sterker nog, het beste is om juist mensen met een 
totaal andere kijk op zaken om je heen te organiseren.



Afremmen om te versnellen

Het is gemakkelijk om verliefd te worden op een 
oplossing en het probleem dat je eigenlijk probeert op 
te lossen, volledig te vergeten. Dat is hoe wij mensen in 
elkaar steken. Ergens in springen en dan vol aan de bak 
om een coole oplossing te bedenken.

Maar daarin schuilt ook het gevaar, dat er ondertussen 
veranderingen zijn die je totaal mist. Het is dus goed 
om af en toe op de rem te staan en om je heen te 
kijken. En als je dan iets oppikt, heb dan het lef om je 
koers aan te passen.
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Degenen die zeggen 
dat het niet kan 

moeten degenen die 
het doen hun gang 

laten gaan 

James Baldwin







In de bonus



Wat maakt je 
tot een rebel?



nieuwsgierig
creatief

moedig

vragen stellen, weinig 

oordelen, naar nieuwe 

dingen hunkeren, altijd 

open staan voor andere 

perspectieven

zichzelf durven te zijn, 

eigenaarschap nemen, 

zich uit durven te 

spreken

serendipiteit cultiveren, 

ideeën verbinden, 

problemen 

omzetten in kansen





14 dingen die 
je absoluut 
moet weten 
over rebellen 



#1
Rebellen zijn geen onruststokers. Ze zijn 

enorm gedreven om dingen beter te maken

#2
Rebellen willen veel liever iets nieuws creëren 

dan het bestaande wat verder uitbreiden

#3
Rebellen willen deel geen uitmaken van het 

probleem maar juist van de oplossing

#4
Rebellen bekijken zaken met een frisse blik in 
plaats van blind de gevestigde orde te volgen



#5
Rebellen zijn fantastische 'frictie 

speurneuzen'. Ze voelen zich zelfs 
ongemakkelijk als ze zien dat dingen 
duidelijk voor verbetering vatbaar zijn

#6
Ze rebelleren niet om te rebelleren. Ze 

willen impact maken en worden daarbij 
graag flink uitgedaagd

#7
Prikkel rebellen door ze aan je 

allergrootste uitdagingen te laten werken 
en ze komen met magische oplossingen



#8
Rebellen geven ontzettend veel om hun 
werk. Dat is ook waarom ze soms bereid 

zijn om een conflict aan te gaan

#9
Rebellen hebben een omgeving nodig 
waar het veilig is om het oneens te zijn 

met elkaar en waar ze ongestraft de 
status quo kunnen bevragen

#10
Bewijs rebellen geen lippendienst. Wees 
transparant en vertel ze eerlijk hoe het 

zit. Dat kunnen ze hebben, echt



#11
Hun drang om zich uit te spreken is zoveel 

sterker dan de wil om erbij te horen

#12
Hou van hun eigenaardigheden. Rebellen zijn 

misschien niet zoals jij en dat is maar goed ook

#13
Waardeer rebellen en 

ze verzetten bergen voor je

#14
Rebelleren is positief gedrag. Het getuigt van 

een enorme dosis moed en het durven nemen 
van risico's



www.rebella.la/rebels



Deel jouw 
rebellen verhaal 

met me

Ja, ik wil mijn 
verhaal delen

www.rebella.la/share-your-rebel-story



Op zoek naar 
meer inspiratie?

Ja, ik wil meer 
inspiratie!

www.rebella.la/free-inspiration



Dankjewel & 
Blijf lekker rebelleren!



Simone van Neerven is zelf een rebel. Ze weet 
waar ze over praat.  Na een lange en succesvolle 
carrière in het bedrijfsleven nam ze ontslag en 

richtte haar bedrijf 'reBella' op. 

Ze is nu op een missie om een beter begrip over 
rebellen te creëren. Ze is ervan overtuigd dat zij 

jouw ambassadeurs voor verandering en 
innovatie kunnen worden.

Simone werkt met een grote verscheidenheid 
aan organisaties samen en heeft het talent om 
rebellen in organisaties te ontdekken en in hun 

kracht te zetten. 

Simone is ook columnist voor MT/Sprout waar ze 
maandelijks schrijft over innovatie. De twaalf 

reflecties in dit boekje zijn oorspronkelijk op het 
MT/Sprout platform gepubliceerd.



www.rebella.la


