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6 juin 2012  

Workshop  

Considérer ses collaborateurs comme 

une véritable source d’innovation.  



Wie niet rijk is…  
moet slim zijn! 

 
 

Michel Vandermeulen 
(IWT) 
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Considérer ses collaborateurs comme 

une véritable source d’innovation.  

Elke Wambacq (Kind en Gezin)  

 
vanuit haar expertise inzake innovatieve 

arbeidsorganisatie en haar activiteiten in de  

 

pour son expérience en matière d’organisation de travail 

et de ses activités au sein de 

 

“Innovatieve bende” 



Over doenkers en cohesiemensen 

De wondere wereld van de innovatieplaneet 

Elke Wambacq 



Wie ben ik? 

De innovatieve bende voor de Vlaamse Overheid 

Inno_elke 

HR Consultant 

Licht op Leren 

Blog  www.hronderweg.be 
 

http://www.hronderweg.be/






Waar zitten ze? 







De missie van de innovatieve bende is 
het ontwikkelen van een visie voor de 
Vlaamse Overheid rond innovatieve 
arbeidsorganisatie. We willen 
vooruitstrevend zijn en 
agentschappen inspireren om 
dynamische en innovatieve 
werkomgevingen te creëren die klaar 
staan voor de toekomst. We zullen 
proeftuinen uit de grond stampen, als 
piloot door de agentschappen vliegen 
en bovenal een frisse wind creëren 
voor de muffe hoekjes van de Vlaamse 
Overheid. 



Structuur? 

Waar gaat dit naartoe? 

Grens tussen formeel en informeel? 



Sleutelrollen 

Doenkers* Cohesiemensen** 

*Begrip geleerd  via ‘Visiegedreven organiseren’ van Tom Van Acker 
**Woord uitgeflapt tijdens brainstorm bij het VOV 



Doenken is… 

DENKEN + DOEN! 



Cohesiemensen verbinden voor een doel… 



Formeel Informeel 



OF ? 



1 

2 

3 



Concepten Acties Delen van  kennis 



Passies delen doet de klok vergeten… 

• Broeikas van gelijkgezinden die elkaar 
opzoeken om te innoveren of kennis te delen 

• Er wordt veel gewerkt buiten het werk 

• Waardering van elkaar (geven en nemen) 



Na 8 maanden innovatieve bende… 

• Een concept tekst via cocreatie voor het CAG 

• Bruggen gebouwd tussen bestaande netwerken 
om niet telkens het warm water uit te vinden 

• Bundeling van actuele kennis rond innovatieve 
arbeidsorganisatie 

• Een werkgroep loopt om een Witboek te maken 
over innovatie in de Belgische overheid en een 
benchmark 

• Meer dan 400 leden 
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Considérer ses collaborateurs comme 

une véritable source d’innovation.  

Marijke Verhavert (Vlaamse overheid),  
verantwoordelijke voor het project 

 

“Spring uit de band”,  
bestuurszaken Vlaamse overheid 


