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Geef elk

idee een kans

Aan om het even welk
"Twintig procent van onze medewerkers selectie.
idee spenderen we tien minuten
worden door hun functie automatisch bii quality time. En in tegenstelling
tot de klassieke ideeënbus
innovatietraiecten betrokken' Maar wii reageren we snel oP een
willen ook ideeën losweken bii de overige voorstel. We vragen wel om
het gesprek met het coachingtachtig procent", aldus Dirk De Boe, lnne team wat voor te beneiden, onder meer via het toelichten van
vatie Manager TP Vision Brugge.

het consumenteninzicht ftoegeP Vision is een ioint venture
tussen Philips en het Ïaiwa-

nese TPV. De vestiging in
Brugge is een B&Dsite met 43O
medewerkers, gericht oP de ontwikkeling van high-end televisies.
Het bedrijf startte met de ontwikkeling van een innovatievriendelijk
klimaat vanuit de vaststelling dat
meer mensen bii de ideeengenenatie konden betrokken worden'
Geen eenvoudige opgave, gezien
hiervoor geen proces beschikbaar
was en er ook een gednagsverandering moest worden bereilG.

HET SERIES-PHINCIPE
Een eenste stap was de innichting
van een cÍ'eativiteitsnuimte, de da

bemande series-team dient zichzelf te organiseren en rollen en
verantwoordelilkheden toe te wiizen. Ze krijgen een fkleinJ budget
voor de activiteiten die ze willen
ontwikkelen. Human resources en
management sPelen een onder-

voegde waarde voor de eindklantl

achter het idee, de waarde voor
het bedriif en de te verwachten
obstakels. Na de Presentatie Posten we de feedback ook oP het
ideeënforum."

steunende rol.

Medewerkers die een idee indienen denken vaak dat het coach-

IDEEËNFOHUM

ingteam hetvoorstel wel verder zal
uitwerken. Dirk De Boe: "Maar dat

Dirk De Boe: "lnnovatiecultuun en
meativiteit ziin natuurlilk wel leuk'
maar geen doel oP zich. Er moeten
ook ideeën komen en die ideeen
moeten een kans kriigen. Na een
maand of vier hebben we daarom
de idea senes oPgestart. Tot dan
bestond er in feite geen Praktisch

is niet de bedoeling: we bePerken
ons echt tot coachen en tot het

toongesteld. "Dat is als het ware
de marktplaats voor het idee. Het
managementteam uit Amsterdam

ten omdat het te duur is. Daar

en de mensen van de business
komen immers langs. Alle med+

ideeën terechtkonden. Sommigen
kenden daarvoor wel de weg, maar
velen moesten iemand bellen en

ter komen door een kostenbaten

rekenen op goodwill om een idee

is Flat'van Thomas Friedman of

vender uit te kunnen werken."
Net zoals de mind series wordt de
idea series gestuurd doon een

INNOVATIETHEMAS
Het eerste jaar waren alle ideeën

werking gedaan door diverse

team, dat naar de ideeën luistert
om ze naar een hoger niveau te
kunnen brengen. De informatie
wondt verzameld via een +forum,

mensen met een innovatieachtergr"ond uit te nodigen voor een gesprek. Daarna ziin we insPiratie-

waarop zowel pnoductgerelateerde
als nietproductgerelateerde ideeën
kunnen worden gepost en waarop

sessies gaan opzetten voor de
ganse site. Ondentussen ziin de

ook reacties kunnen worden inge
diend. De bedenker van het idee
wordt dan door het coachingteam
van de idea series uitgenodigd om
het idee te komen toelichten. Dirk

nuimte ook brainstonms georganiseer"d, zijn er een bibliotheek gaan

opzetten en hebben er aan net-

meest uiteenlopende sPrekens de

revue gepasseerd, tot artiesten
toe." Dat geheel kreeg de naam
mind series. Het door vriiwilligers
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De Boe: "Er is geen voonafgaande
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een idee vooruit

te kriigen is ideeèn
te delen."

van overtuigt dat haar of ziin idee
ernstig wordE genomen. We gaan
een idee ook niet bohreg afuchis

fonum waar mensen met hun

De Boe: "We hebben in die

"De beste
manier om

die de indiener van het rroorstel er-

Vinci Creativtty Boom, eind 2O06.
Daar werden dan kleine lezingen g+
organiseerd, biivoorbeeld nond de
principes van Da Vinci, The World

Dir"k

De Boel

in september een lnnovatie Event.
Daarop wordt een selectie van de
meest veelbelovende ideeën ten-'

geven van feedback oP een manier

laten we liefst de indiener zelf ach'

de Googleprincipes voor innovatie.

Dirk

oefening te vragen.'

welkom, als ze maar met televisie
te maken hadden. "Maar innovatie
houdt ook van inperking. Daarom
wondt nu met een iaarlijks innova
tiethema gewerlG. Zo kunnen we
iedeneen laten meedenken rond
een specifiek probleemgebied'
Een idee kan sPontaan ontstaan

en op het forum terechtkomen,
maar we organiseren ook brainstormsessies. Soms nodigen we

werkers van TP Vision Brugge
worden uitgenodigd en mogen
mee stemmen voor het meestb+
lovende idee. De drie beste ideeën
worden daarna gelauwend, maar
er is geen financiele vergoeding
voorzien. Er is alleen een regeling
als een idee gePatenteerd wordt.
Dirk De Boe: 'Want als ie een idee
vergoedt hebben de mensen de
neiging het bilvoorbeeld tijdens een

brainstorm voor zich te houden

tot ze het kunnen Posten.

En de

beste manier om een idee vooruit
te krijgen is iuist ideeen te delen.'

Sedert de start van het

Pro-

daarop extemen uiu, die niets metde

gramma ziin zo'n 7OO ideeen be

televisiewereld te maken hebben."
Als sluitstuk van de jaarliikse inno
vatiecyclus organiseert TP Vision

tussen ook echt geland in nieuwe

handeld, een twintigtal ziin ondertelevisies.

