
Not Invented Here
cross-industry innovatie

UCCL Moving Minds

Marc Heleven 

www.7ideas.net

marc@21lobsterstreet.com

http://www.7ideas.net/
mailto:marc@21lobsterstreet.com




cross industry innovation
what can we learn we from other sectors?

http://www.crossindustryinnovation.com/

http://www.crossindustryinnovation.com/














2

Innovatie van

product

service (design)

proces

business model

strategie / cultuur
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Waarom?
Grenzen tussen sectoren vervagen (gezondheid, onderwijs, energie …)

Mega impact technologieën (IoT, Big Data, 3D printing, Drones …)



Waarom?
Grenzen tussen sectoren vervagen (Tesla)
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Misvormde groenten



Misbaksels
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Par















2





Inspirerende bedrijven



Andere sectoren / industrieën



Kleinere multifunctionele teams



http://www.im.ethz.ch/education/HS13/MIS13/Business_Model_Navigator.pdf

Nieuwe business modellen

http://www.im.ethz.ch/education/HS13/MIS13/Business_Model_Navigator.pdf


Bedrijven

Industrieën

Business Models

Historywatching

Inspiration from nature

Art

Ideeënwedstrijden

Startups

Mega impact technologieën

God?

…
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Adapt

Enrich

Customize

Take 1 element

Learn

Enhance

Experiment

Integrate

Modify

…
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Waarom kan je op TV stemmen voor je favoriete idool en moet je bij 

verkiezingen naar een stemhokje?

Waarom kan je een matras 30 dagen op proef testen maar kan je niet in een 

toekomstig huis proefslapen?

Waarom wordt een auto slechts 3 uur per dag gebruikt?

Waarom kiest de slimme thermostaat niet meteen de goedkoopste of 

duurzaamste energieleverancier?

Waarom kunnen voetballers gemakkelijk van team wisselen en is dit voor 

docenten in het onderwijs moeilijk?

Waarom is er een vervaldatum voor voeding maar niet voor regels / wetten?

Waarom is er een jaarlijkse autokeuring en geen periodieke medische controle?

Mooie of idiote vragen





Mooie of idiote vragen

Hoger abstractieniveau / jargon

Wat als …

Vooronderstellingen wegnemen

Omkeren
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1928:

Lingotto Fiat Factory



• text



Baby pram meets landing gear



Everything

is

LEGO





http://www.youtube.com/watch?v=UcLN7V9zC9M

http://www.youtube.com/watch?v=UcLN7V9zC9M
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1. De meeste disruptieve innovaties komen van buiten uw sector

2. Iemand anders heeft uw probleem al opgelost

3. Waar zoeken (bedrijven, sectoren, BMI, …)

4. Tactiek: copy adapt paste 

5. Strategie: concept – combine – create

6. Het begint met juiste vragen (concept)

7. Alles is LEGO (combine)

8. Survival of the most fitting (create)



Dank u!

Marc Heleven
www.7ideas.net 
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