
Innova&e!	  Maar	  hoe?	  
Innova&e	  begint	  bij	  een	  innova&eve	  organisa&ecultuur.	  Mensen	  s&muleren	  om	  kri&sch	  naar	  hun	  
organisa&e	  te	  kijken,	  nieuwe	  ideeën	  te	  bedenken,	  deze	  ideeën	  kenbaar	  te	  maken,	  elkaars	  ideeën	  te	  
verrijken	  en	  de	  beste	  ideeën	  vervolgens	  gezamenlijk	  uit	  te	  voeren.	  Iedereen	  ziet	  kansen	  en	  
mogelijkheden	  voor	  verbetering,	  maar	  vaak	  is	  er,	  of	  voelt	  men,	  onvoldoende	  ruimte	  om	  ideeën	  
kenbaar	  te	  maken	  en	  uit	  te	  voeren.	  En	  dat	  is	  zonde!	  	  

De	  kracht	  van	  een	  challenge	  
Ynnovate	  helpt	  overheidsorganisa&es	  hun	  innova&eve	  vermogen	  te	  vergroten.	  Eén	  van	  de	  manieren	  
waarop	  we	  dit	  doen	  is	  door	  het	  organiseren	  van	  zogenaamde	  challenges.	  Een	  challenge	  is	  een	  
innova&eve	  prijsvraag	  die	  wordt	  vormgegeven	  vanuit	  een	  specifieke	  vraagstelling	  (een	  “Hoe	  Kunnen	  
We	  ...?”-‐vraag),	  met	  als	  doel	  zoveel	  mogelijk	  innova&eve	  ideeën	  te	  genereren.	  Op	  deze	  vraag	  wordt	  
input	  gevraagd	  van	  alle	  betrokkenen.	  Dit	  kunnen	  de	  medewerkers	  van	  de	  organisa&e	  zijn,	  maar	  ook	  
andere	  overheidsambtenaren,	  partnerorganisa&es	  of	  burgers.	  Gedurende	  dit	  proces	  -‐	  met	  een	  loop&jd	  
van	  één	  maand	  -‐	  kunnen	  deelnemers	  via	  een	  online	  Challenge	  PlaRorm	  reageren	  en	  stemmen	  op	  
elkaars	  ideeën.	  Dit	  laatste	  helpt	  bij	  het	  vinden	  van	  de	  allerbeste	  ideeën	  met	  het	  meeste	  draagvlak.	  

Het	  Ynnovate	  Challenge	  Pla8orm	  
Ter	  ondersteuning	  van	  de	  organisa&e	  van	  een	  challenge	  kan	  het	  Ynnovate	  Challenge	  PlaRorm	  worden	  
ingezet.	  Op	  deze	  manier	  kan	  op	  een	  laagdrempelige	  wijze	  een	  grote	  groep	  mensen	  worden	  betrokken	  
(onder	  andere	  via	  social	  media).	  Doordat	  alle	  ideeën	  op	  één	  centrale	  plek	  worden	  verzameld	  biedt	  het	  
Challenge	  PlaRorm	  goed	  inzicht	  in	  alle	  ingediende	  ideeën.	  Het	  is	  mogelijk	  om	  een	  challenge	  op	  het	  
open	  Ynnovate	  Challenge	  PlaRorm	  te	  organiseren	  (op	  www.challengegovernment.nl),	  maar	  je	  kunt	  ook	  
een	  ("stand-‐alone")	  versie	  van	  het	  Challenge	  PlaRorm	  implementeren	  in	  je	  organisa&e	  of	  voor	  je	  
project.	  	  	  	  	  

Kosten	  
De	  kosten	  voor	  het	  organiseren	  van	  een	  challenge	  zijn	  aUankelijk	  van	  de	  je	  specifieke	  wensen	  ten	  
aanzien	  van	  ondersteuning	  in	  het	  traject,	  maar	  is	  al	  mogelijk	  vanaf	  750	  euro.	  Aan	  de	  hand	  van	  een	  
verkennend	  gesprek	  kunnen	  we	  de	  precieze	  insteek	  en	  inzet	  vanuit	  Ynnovate	  inclusief	  de	  bijbehorende	  
kosten	  bepalen.	  Ynnovate	  is	  een	  social	  enterprise.	  Dit	  betekent	  dat	  een	  deel	  van	  onze	  opbrengsten	  
naar	  het	  Ynnovate	  Fonds	  gaan	  waaruit	  weer	  nieuwe	  innova&eve	  trajecten	  en	  projecten	  bij	  de	  overheid	  
kunnen	  worden	  gefinancierd.	  

AUankelijk	  van	  het	  doel	  van	  de	  challenge,	  het	  thema	  van	  het	  vraagstuk	  en	  de	  betrokken	  doelgroep	  
zijn	  er	  verschillende	  manieren	  om	  challenges	  in	  te	  ze[en,	  zoals	  voor:	  

§ 	  	  Het	  vinden	  innova&eve	  ideeën	  voor	  een	  vraagstuk	  (focus	  op	  open	  innova&e)	  

§ 	  	  Het	  krijgen	  van	  input	  van	  medewerkers	  op	  een	  vraagstuk	  (focus	  op	  interne	  innova&e)	  

§ 	  	  Het	  betrekken	  van	  burgers	  en/of	  partners	  bij	  een	  vraagstuk	  (focus	  op	  innoveren	  met	  een	  	  
	  	  	  	  specifieke	  doelgroep)	  

Het Ynnovate 
Challenge Platform
Open innovatie door challenges



Organiseer	  zelf	  een	  challenge	  
Enthousiast	  geworden	  om	  ook	  een	  Challenge	  te	  organiseren?	  Wij	  helpen	  je	  graag!	  AUankelijk	  van	  het	  
vraagstuk	  en	  de	  doelen	  van	  de	  challenge	  bepalen	  we	  samen	  met	  jou	  hoe	  het	  proces	  het	  beste	  kan	  
worden	  ingestoken	  en	  welke	  stappen	  van	  belang	  zijn.	  Hoewel	  iedere	  challenge	  weer	  anders	  is,	  zijn	  er	  een	  
aantal	  generieke	  stappen	  die	  doorlopen	  worden	  om	  tot	  een	  succesvolle	  challenge	  te	  komen:	  

Meer	  informa&e?	  
Ben	  je	  enthousiast	  geworden	  over	  deze	  open	  innova&e	  aanpak	  en	  wil	  jij	  met	  deze	  methodiek	  
kennismaken?	  Neem	  dan	  contact	  met	  ons	  op!	  Meer	  informa&e	  is	  op	  te	  vragen	  bij	  Ynnovate	  via	  
contact@ynnovate.it	  of	  bij	  Ynnovators	  Fleur	  Pullen	  (06-‐29339108)	  en	  Esther	  van	  der	  Storm	  
(06-‐48566952).	  We	  dagen	  je	  graag	  uit	  om	  hiermee	  aan	  de	  slag	  te	  gaan!	  

Stap 1. Een energieke challenge vraag
Om	  een	  succesvolle	  challenge	  te	  kunnen	  organiseren	  is	  een	  duidelijke,	  concrete	  en	  energieke	  challenge	  
vraag	  van	  groot	  belang.	  Er	  moet	  dus	  goed	  nagedacht	  worden	  over	  de	  vraag	  waarop	  door	  deelnemers	  
aan	  de	  challenge	  ideeën	  worden	  gegenereerd.	  We	  zien	  dit	  nogal	  eens	  fout	  gaan,	  omdat	  
overheidsorganisa&es	  een	  te	  vage	  of	  juist	  te	  brede	  vraag	  stellen.	  Het	  resultaat	  is	  dat	  de	  
ingediende	  ideeën	  te	  generiek	  zijn	  of	  uiteindelijk	  niet	  de	  juiste	  oplossing	  bieden	  voor	  het	  probleem.	  We	  
denken	  graag	  met	  je	  mee	  over	  de	  juiste	  challenge	  vraag	  en	  een	  pakkende	  begeleidende	  tekst!	  

Stap 2. What's In It For Them?
Ynnovate	  werkt	  al&jd	  met	  minimaal	  250	  euro	  als	  hoofdprijs	  (meer	  kan	  natuurlijk	  ook)	  voor	  het	  
winnende	  idee.	  Normaal	  gesproken	  bepaalt	  het	  aantal	  stemmen	  de	  winnaar	  van	  de	  challenge	  (dat	  is	  
namelijk	  ook	  het	  idee	  met	  het	  meeste	  draagvlak),	  maar	  je	  zou	  ook	  kunnen	  kiezen	  voor	  een	  combina&e	  
van	  een	  jurywinnaar	  (of	  geselecteerde	  winnaar)	  en	  een	  publiekswinnaar	  (het	  idee	  met	  de	  meeste	  
stemmen).	  Als	  alterna&ef	  kan	  gewerkt	  worden	  met	  verschillende	  prijzen	  voor	  de	  drie	  beste	  ideeën.	  
Welke	  construc&e	  ook	  gekozen	  wordt:	  dit	  moet	  duidelijk	  zijn	  voordat	  de	  challenge	  gestart	  wordt.	  

Stap 3. Duidelijkheid over de follow-up
Naast	  een	  duidelijke	  challenge	  vraag	  is	  het	  essen&eel	  dat	  het	  voor	  de	  start	  van	  de	  challenge	  helder	  is	  op	  
welke	  wijze	  de	  organisa&e	  met	  de	  uitkomsten	  van	  de	  challenge	  aan	  de	  slag	  gaat.	  Deelnemers	  steken	  &jd	  
en	  ideekracht	  in	  de	  challenge,	  en	  niets	  is	  zo	  vervelend	  als	  er	  vervolgens	  niets	  meer	  gebeurd	  met	  de	  
goede	  ideeën.	  Bijkomend	  voordeel:	  hoe	  duidelijker	  de	  follow-‐up;	  des	  te	  sneller	  mensen	  ac&ef	  zullen	  
gaan	  par&ciperen.	  	  

Stap 4. Combineren van on- en offline
Een	  succesvolle	  combina&e	  is	  het	  organiseren	  van	  een	  challenge	  in	  combina&e	  met	  een	  bijeenkomst.	  Op	  
die	  manier	  kunnen	  de	  deelnemers	  aan	  de	  challenge	  en	  andere	  betrokkenen	  ook	  offline	  concreet	  met	  
het	  vraagstuk	  aan	  de	  slag.	  Er	  zijn	  twee	  op&es:	  1)	  een	  bijeenkomst	  gedurende	  de	  challenge	  om	  extra	  
ideeën	  te	  genereren	  die	  op	  het	  plaRorm	  kunnen	  worden	  geplaatst	  en	  2)	  een	  afsluitende	  bijeenkomst	  
waar	  het	  winnende	  idee	  of	  de	  beste	  ideeën	  verder	  worden	  uitgewerkt	  naar	  concretere	  plannen	  van	  
aanpak.	  Een	  combina&e	  is	  natuurlijk	  ook	  mogelijk.	  Ook	  hier	  denken	  we	  graag	  met	  je	  mee!	   
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