
INNOVATION 
CONTEST
Welk team heeft 

het beste idee?

1 challenge 5 teams 500 ideeën 5 pitches 1 winnaar !



Wat is de ‘innovation contest’ ?

Een aantal enthousiaste teams uit

jouw organisatie gaat met elkaar

wedijveren om de beste oplossing te

bedenken voor een relevante en

concrete innovatie-challenge voor

jouw organisatie.

Na een korte training in ‘Creative

Thinking’, en gewapend met hun

‘BrainKit’ komen de teams na enkele

weken met concrete innovatie-

voorstellen.

De voorstellen worden gepresenteerd

tijdens een feestelijke finale, waarbij

het beste idee wordt beloond met

benodigde middelen om de

innovatie echt te gaan uitvoeren!

De innovation contest levert, naast

een oplossing voor de challenge, een

hoop aanvullende innovatie-ideeën

op. En het geeft een stevige ‘boost’

aan de innovatiecultuur binnen je

organisatie!



maak van innoveren een 
sport-toernooi !

Innoveren wordt vaak vergeleken met het bedrijven van sport, dus 

waarom zou je geen sport maken van innovatie? 

Sporten is leuk, het zet aan tot prestatie en het krijgt de volle aandacht van het

publiek. De Innovation Contest is een compact traject waarbij je direct resultaat

krijgt. Je medewerkers ontwikkelen concrete voorstellen waar je als organisatie mee

aan de slag kunt. Ook creëer je veel positieve aandacht bij je medewerkers en

relaties waarmee je je kunt profileren als innovatieve organisatie! De Innovation

Contest is geschikt voor organisaties vanaf circa 50 medewerkers die van plan zijn

om innovatie een ‘boost’ te geven op een actieve en ontspannen manier.



Binnen 7 weken een concrete 
innovatie opgestart !

Met een Innovation Contest sla je twee vliegen 

in één klap; het traject levert een berg nieuwe 

ideeën op waar je mee aan de slag kunt, en het 

geeft ook een stevige impuls aan het 

innovatieklimaat binnen je organisatie.



Programma

Challenge 
Kick Off

Ideation
Rounds

Solution 
Design

Innovation 
Awards

Week 1 Week 2-3 Week 4-5 Week 6



Challenge Kick Off

Op de Kick Off bijeenkomst van de Innovation Contest zijn alle

medewerkers welkom. Tijdens deze meeting wordt de Innovation

Contest aangekondigd. Hierbij wordt uitgelegd waarom we

hiermee van start gaan en hoe de contest is opgebouwd.

Vervolgens worden de Challenges gepresenteerd waar de

organisatie graag een innovatieve oplossing voor zou willen

hebben. Tenslotte wordt toegelicht hoe je je kunt inschrijven om

deel te nemen.



Ideation rounds
Onder begeleiding van KreaNova en

gewapend met hun BrainKit gaan de

teams aan de slag met het

bedenken en ontwikkelen van

ideeën voor hun Challenge. De

deelnemers maken kennis met de

toepassing van verschillende

creativiteits-technieken om buiten

bestaande kaders te denken en

originele ideeën en oplossingen te

genereren. Per team worden zo’n 100

ruwe ideeën bedacht.



Solution Design

Na het bedenken van de ruwe ideeën volgt het selecteren van

de beste ideeën en het uitwerken van deze ideeën tot een

concrete oplossing voor de challenge.Ook hiervoor gaan de

teams weer onder begeleiding mee aan de slag. Aan de hand

van een business case template worden de voorstellen concreet

gemaakt. Ook bereiden de teams een wervende presentatie

(pitch) voor waarmee ze hun voorstel zullen verkopen aan het

publiek en de jury van de Innovation Contest.



Innovation Awards

Op de slot-bijeenkomst presenteren de teams hun voorstellen.

Publiek en jury geven feedback en stemmen daarna via

smartphone. Het winnende team ontvangt de ‘Innovation Award’;

naast ‘eeuwige roem’ bestaat deze uit de toekenning van de

benodigde middelen om de innovatie te kunnen gaan realiseren.

Na afloop blijft de innovation contest in de herinnering als een

leuk, leerzaam en waardevol traject dat concreet heeft

bijgedragen aan het innovatiesucces van de organisatie!



RESULTATEN

 Concrete innovatie(s) opgestart

 Innovatieklimaat een boost gegeven

 Ideeën-voorraad aangevuld

 Creatieve vaardigheden en technieken geleerd

 Een blijvend positief effect op het innovatie-vermogen



NIEUWSGIERIG GEWORDEN?

Neem vrijblijvend contact met 

ons op om de mogelijkheden 

voor een Innovation Contest

voor jouw organisatie door te 

spreken.

KreaNova

Vredenburg 40

3511BD Utrecht

info@kreanova.nl

088–7005000

Bel 088 - 7005000 of mail info@kreanova.nl

mailto:info@kreanova.nl
https://kreanova.nl/wat-we-doen/innovation-contest/#icform

