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Hi, ik ben Marieke Schoenmaker en de 
creator van deze Podcast De Innovation 
Powerhouse. 

Vanaf mijn vijfde levensjaar ben ik de 
wereld gaan verkennen. Ik leefde met mijn 
ouders en broer in Borneo en Oman, wat 
maakte dat ik het leven ben gaan zien als 
één groot experiment. Dat betekent dat ik 
zowel persoonlijk als zakelijk mezelf 
continue aan het vernieuwen ben. Mijn 
missie is om 1 miljoen of meer 
professionals te helpen de allerbeste 
versie van zichzelf te worden in innoveren. 
Om samen meer impact te maken om 
duurzaam wonen, leven en werken beter, 
slimmer en betaalbaarder te maken. 

Deze podcast serie ‘De Innovation 
Powerhouse’ gaat over belangrijke 
innovatielessen, waarmee jij jouw klanten 
blijvend kunt inspireren.  

Eén keer in de twee weken maken we 
een nieuwe podcast voor je, waarbij we 
belangrijke inzichten en lessen uit de 
praktijk met je delen en soms speciale 
gasten zullen interviewen.  

Deze eerste episode gaat over ‘Hoe 
ontwerp je om de waardigheid in leven te 

verbeteren?’ Tijdens de Dutch Design 
Week van afgelopen week, hoorde ik dit 
prachtige verhaal van Ravi Naidoo 
daarover.  

Ravi is de founder en managing Director 
van Design Indaba in Cape Town in 
Afrika.  Hij heeft 's werelds eerste' Think 
Tank & Do Tank ‘opgericht. Het is de 
grootste Design conferentie, waarbij er 
drie dagen wordt gepraat over design en 
ideeën en vervolgens 362 dagen wordt 
besteed aan het experimenteren met 
deze ideeën en het realiseren ervan.  

In Afrika is er een tweedeling te zien in 
hoe mensen wonen. Je woont of in een 
goed huis, of in een sloppenwijk en deze 
scheidslijn kan 2 meter naast elkaar 
liggen! Tijdens één van de Indaba 
conferenties werd de challenge opgepakt 
met als centrale vraag: Hoe kunnen we 
ontwerpen om de kwaliteit van leven van 
mensen in de sloppenwijken te 
verbeteren en hun hiermee meer 
waardigheid geven? De deelnemers aan 
de conferentie, designers, architecten, 
bouwers en overheden brainstormden in 
3 dagen wat het beoogde resultaat 
diende te zijn. Om vervolgens concreet 

aan de gang te gaan om het idee te 
realiseren. 

De uitgangspunten voor het beoogde 
resultaat waren: 

• Iedereen heeft een goed dak boven zijn 
hoofd nodig. De kwaliteit van de huizen 
dient derhalve goed te zijn om stormen 
en dergelijken te doorstaan. 

• De huizen moeten tegen 10x10 lagere 
kosten gebouwd worden, zodat ze 
betaalbaar zijn voor de mensen die erin 
wonen. 

• Een kwalitatief goed huis kan 
voor € 10.000 gebouwd 
worden. 

• Alle sloppenwijken in de wereld dienen 
op deze manier opgelost te kunnen 
worden.   

• Vervolgens ging een groep mensen als 
volgt aan de slag met dit idee. 

• Er werd een project opgezet 
dat een opensource 
leeromgeving was, over hoe je 
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• Bewoners bouwen zelf hun 
huis. Zodat zij skills opdoen 
om ook hun buren en anderen 
te kunnen helpen om een 
beter huis te bouwen. 

• Zij worden ondersteunt door 
experts die hun bijstaan 
gedurende het project. Deze 
experts doen dat om niet. 

Dit project is een groot succes geworden. 
In de wijk staan nu goede en kleurrijke 
huizen. Huizen met 2 verdiepingen en een 
inhoud van 54m2, gebouwd met 
materialen dat goedkoop en makkelijk ter 
plaatse verkrijgbaar is. Kosten per woning 
zijn €10.000.  

De bewoners zijn gelukkig met hun 
nieuwe onderkomen en de nieuwe 
vaardigheden die zij hebben geleerd. Zij 
zetten zich nu in om andere mensen ook 
te helpen bij het verbeteren van hun 
huizen en leefomgeving. 

Welke innovatielessen kunnen wij nu leren 
van dit project?  

Ik haal deze 8 lessen eruit: 

1. Vertrouwen is de sleutel om 
vernieuwing tot stand te brengen. De 
bereidheid van alle betrokkenen om 
van elkaars daden afhankelijk te zijn in 
dit proces om 10x10 betere en 
goedkopere huizen te maken, zorgt 
voor vertrouwen in de community om 
het beste resultaat neer te zetten. 

2. Geloof en overtuiging dat het kan, 
als je het wil en dat iedereen eerlijk 
bijdraagt aan de gezamenlijke 
doelstelling. Het doel (betaalbare 
huizen voor de armsten) en de 
bedoeling (zelf leren huizen te bouwen) 
zijn goed in de gaten gehouden. 

3. Werken in een sfeer van transparantie 
door informatie, kennis, contacten en 
kunde te delen. De onderlinge 
coaching niet alleen op technische 
kennis (een huis bouwen) maar ook op 
persoonlijke groei (leren hoe je een huis 
bouwt) staat voorop.  

4. Experimenteren met nieuwe vormen 
van samenwerken met bewoners en 
co-makers. Zodat dit project niet bij 

een éénmalig event blijft, maar er een 
proces ontstaat dat herhaalbaar en 
schaalbaar is in andere wijken en 
landen. 

5. Door de wijze van participeren, waarbij 
de bewoners en de community zelf 
hun huizen bouwen werd er direct 
inzicht gekregen in het leven van 
mensen, in wat zij belangrijk vinden. 
Empathie is een belangrijk ontwerp 
tool voor iedere innovatie. 

6. Maak een verhaal van je innovatie 
project. Neem risico’s, om maximaal te 
leren. Als je iets voor het eerst 
ontwikkelt, zie het dan als een reis, 
waarvan je een verslag maakt en een 
verhaal waarmee je anderen inspireert 
en nieuwe projecten makkelijker van de 
grond kan krijgen.  

www.gamechanger.nl©2018, IPH001, Podcast Innovation Powerhouse, door Marieke Schoenmaker, pagina "  van " ,3 5

http://www.gamechanger.nl
http://www.gamechanger.nl




7. Innoveren is denken, durven, doen 
en doorzetten. In iedere fase is de 
mensfactor  doorslaggevend. Degene 
die het bedenkt, degene die het 
aandurft, en degenen die meedoen om 
het een succes te maken. Telkens zijn 
het mensen die trekken of mee helpen 
trekken om een droom waar te maken. 

8. De voornaamst eigenschappen om 
innoveren mogelijk te maken zijn: 

1. Creatief zijn. Creativiteit is een 
spier die je kunt ontwikkelen. 

2. Iteratief zijn. Integraal 
samenwerken in co-creatie 
met bewoners en co-makers. 
Soms een stap vooruit, soms 
achteruit en dan weer eens 
een stap op de plaats. 

3. Resultaatgericht zijn. Doen, 
doen en nog eens doen.  

4. Intuïtief volhouden. Af blijven 
stemmen op de bedoeling. 
Obstakels zullen er zijn en dan 
sta jij er om mensen te 
motiveren en te inspireren. Om 
door te zetten.  

Hoe nu verder? 

Ik hoop dat je van deze episode hebt 
genoten, net zoals ik ook van Ravi 
Naidoo zijn verhaal heb genoten.  

Mogelijk stel jij jezelf nu de vraag, hoe je 
deze lessen kunt implementeren?  

Graag nodig ik je uit voor onze gratis 
Playshop Experimenteren op 12 
december van 17 tot 19 uur, in het 
Innovation Centre van Post NL in 
Amsterdam.   

Met 50 Innovators, Changemakers en 
Managers van verschillende organisaties 
ga je via een unieke game, een product 
van de toekomst maken. 

Wat levert de Playshop 
Experimenteren je op?

• Je leert je bewust te worden van 
waarnemen.

• Je krijgt inzicht in je eigen 
aannames.

• Je krijgt de vaardigheid om de 
juiste vragen te stellen.

• Je leert te luisteren met meer 
empathie.

• Je ontwikkelt je verbeeldingskracht 
middels Imagineering.

• Je ervaart 3 innovatie 
processtappen: Ideation, Valideren, 
Pitchen.

De vorige keer was de Playshop 
volgeboekt en dit keer zal dat weer 
gebeuren. Meldt je snel aan als je ook 
mee wil doen >>> Ja, ik ben er graag bij!

Ga naar: www.gamechanger.nl, klik op 
events en selecteer vervolgens 
Innovatiekracht 2.0 op 12 december 
Thema Experimenteren. 

Of klik op deze URL:  

https://www.gamechanger.nl/events/
2018/12/12/innovatiekracht-20 

Graag tot dan of bij 
een volgende Podcast 
Innovation 
Powerhouse. 

Met innovatieve groet, 

Marieke Schoenmaker, 
Directeur 
Gamechanger 
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