
RED ZEZEL 
begeleidt jou bij het creëren van 

een creatieve en innovatieve omgeving 
waarin jouw mensen én hun ideeën 

maximaal kunnen floreren.



Innovatief ondernemen is niet een sprint én ook niet de taak van een paar mensen. Wél een duurloop die de 
hele organisatie laat meelopen. Red Zezel coacht jou tijdens deze duurloop.
 
Als katalysator van creativiteit en innovatie helpen we jou bij het creëren van een bruisende omgeving 
waarin mensen en ideeën maximaal kunnen floreren. Een omgeving waar mensen mogen dromen, waar 
ideeën tijd en ruimte krijgen om te rijpen, waar vernieuwing gerealiseerd wordt, en waarin mensen de 
energie en de zin krijgen om blijvend mee te bouwen aan jouw verhaal. 
 

Red Zezel activeert jouw team en helpt! 
Wij faciliteren jouw innovatietraject. Stap voor stap bouwen 

aan nieuwe producten, diensten en business modellen die jouw 
organisatie laten groeien.

We buigen danook over meer dan 15 jaar ervaring in de field én over een zeer uitgebreide kennis en 
ervaringen van tools, topics en inzichten om jouw innovatie- of veranderingstraject succesvol te begeleiden.



Innovatie heeft niets te maken met mensen. 
Innovatie heeft niets te maken met ideeën. 
Innovatie heeft alles te maken met beide, 

daarom noemen wij het ZEZELEN. 



Zezelen is een bruisende omgeving creëren 
waarin mensen én ideeën maximaal kunnen floreren. 

Zezelen is GEEN proces, zezelen is een TOOLBOX. Want hoe je ideeën kunt ontwikkelen en 
laten groeien is niet te vatten in een proces. Ja, het is een proces van stapje-per-stapje. Maar na stap 1 
volgt niet altijd stap 2. En na stap 3 moet je soms terug naar stap 1. Innovatie concreet en tastbaar maken is 
immers voor iedere organisatie, voor iedere uitdaging anders. Zezelen heeft met andere woorden heel veel 
te maken met gestructureerde chaos. Er is niet één proces, er zijn duizenden mogelijkheden om ervoor te 
zorgen dat ideeën maximaal kunnen floreren.

Gelukkig zijn er een groot aantal tools die kunnen helpen bij het ontpoppen van ideeën. En, om toch enige 
houvast te bieden, hebben wij deze tools gegroepeerd in 5 onderdelen. Natuurlijk zit er enige logica in de 
volgorde van de verschillende onderdelen. Maar belangrijk is te onthouden dat het geen vast stappenplan 
is. Ten allen tijde moet je flexibiliteit inbouwen en aanvaarden dat je een stap achteruit of opzij moet en kan 
nemen. 
 
Zezelen is ook een MINDSET. Tijdens een innovatietraject werken we niet alleen op de uitkomst. 
Het is een én-én verhaal waarbij de focus ook ligt op het creëren van de juiste ZEZEL mindset. Indirect 
zal er daarom gewerkt worden op enkele soft vaardigheden die essentieel zijn om in een snel veranderende 
wereld te overleven en innovatief uit de hoek te komen.
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M I N D S E T

T O O L B O X



Een eerste set van tools helpt je bij het bepalen van je focus en het speelveld waarin je wil zezelen. Want je 
kan niet alles innoveren tegelijkertijd. Om effectief stappen te kunnen zetten, zal je richting moeten 
geven aan je inspanningen. En die focus kan je enkel aanbrengen als je leert zoomen. In en uitzoomen 
tussen dichtbij en veraf, tussen korte termijn en lange termijn. 

scenarioplanning - heldere innovatievraag - divers team - business model canvas

1. ZOOMEN

Innoveren kan niet zonder inspiratie. Inspiratie is dé voedingsbodem om tot nieuwe ideeën te komen. 
Daarom is het cruciaal tijd in te bouwen om te exploreren, op verkenning te gaan, inspiratie op te snuiven, 
nieuwe horizonten te verkennen en 101 inspiratiebronnen aan te boren.

Belangrijk is om jezelf hier niet te beperken tot één tool, maar net verschillende tools in te zetten en te 
testen. Zo zal je zeer diverse inzichten verzamelen, die samen net wél voor de juiste inspiratie gaan zorgen. 
En zorg hierbij ook voor de nodige lummeltijd. Want een goed idee schiet je vaak te binnen als je er juist 
niet bewust mee bezig bent. Bijvoorbeeld tijdens het douchen, op vakantie of tijdens het hardlopen.

Wil je innovatie, vernieuwing en verandering écht inbedden in jouw organisatie, investeer dan continu tijd 
voor het toepassen van deze inspiratiebronnen. Laat nieuwsgierigheid en inspiratie zoeken en snuiven jouw 
tweede natuur worden.

creativiteitsvaardigheden trainen - straatjutten - trends en technologie verkennen - klantgeheimen 
sprokkelen - websearching - cross industry inspiratie - context canvas

2. EXPLOREREN



3. ZAPPEN
Inspiratie snuiven en lummelen leidt automatisch tot het genereren van ideeën, veel ideeën. Ruwe 
concepten - kris-kras door elkaar, zonder structuur, zonder eenheid - die een antwoord bieden aan de 
voorliggende uitdaging. Én die ontstaan door het zappen tussen verschillende brainstormtechnieken. 

mega-brainstormen

Hoe aantrekkelijk en haalbaar zijn de nieuwe productconcepten? Ruwe concepten moet je meteen durven 
testen in de markt. Het experimenteren laat je toe zeer snel te leren, aan te passen en indien nodig van 
koers te veranderen. Jouw klanten zijn het beste klankbord om te achterhalen of er in een ruwe diamant wel 
écht een diamant schuilt of niet. 

value proposition canvas - prototypen - testen

4. EXPERIMENTEREN

Na het brainstormen is het belangrijk om de beste ideeën te vertalen naar bruikbare concepten en deze 
effectief te realiseren. Om de brug te kunnen slaan tussen het creatieve luik en de business realiteit, is het 
daarom cruciaal om de concepten te vertalen in een business model en een uitgebreid business plan. Het 
business plan zal immers de leidraad vormen voor de organisatie om de nieuwe producten, diensten of 
business modellen effectief te implementeren. Deze laatste set van tools helpt je om ideeën uit te werken, 
uit te bouwen en te ontwikkelen, zodat ze klaar gestoomd worden voor lancering. 

business model canvas - elevator pitch

5. LANCEREN



Zezelen is een bruisende omgeving creëren waarin mensen én ideeën maximaal kunnen floreren. Tijdens 
een innovatietraject werken we dus niet alleen op de uitkomst. Het is een én-én verhaal waarbij de focus 
ook ligt op het creëren van de juiste ZEZEL mindset. Indirect zal er daarom gewerkt worden op enkele soft 
vaardigheden die essentieel zijn om in een snel veranderende wereld te overleven en innovatief uit de hoek 
te komen:

1. VEERKRACHT
Het vermogen en de flexibiliteit om met verandering om te gaan, om na een tegenslag opnieuw op te veren 
en de dingen vervolgens anders te gaan aanpakken, zich te ontwikkelen in functie van de context, om ver-
volgens beter te kunnen functioneren in die context.

2. OPEN & CREATIEF DENKEN
Creativiteit gaat over het hebben van ideeën, veel ideeën. De basis is ervan is een open en nieuwsgierige 
blik op de wereld. Technieken zoals uitstel van oordeel, observeren, flexibel associëren, denken in alterna-
tieven, verbeeldingskracht zorgen er dan weer voor dat je meer en beter out-of-the-box kan denken. 

3. LOSLATEN, EXPERIMENTEREN EN FALEN
In een complexe wereld kan je niet alles controleren. En zorgt té veel controle enkel voor stress en con-
tra-productiviteit. Daarom is het belangrijk overtuigingen, routines, patronen en conventies leren los te 
laten. Daaraan gekoppeld is het ook belangrijk ruimte te creëren om te experimenteren en te falen. 

4. DOORZETTINGSVERMOGEN 
Ideeën kennen meestal een lange ontstaansgeschiedenis en meestal is het een samenbrengen van inzichten 
en ideeën die er al zijn. Dit impliceert dat succes in 99% van alle gevallen het resultaat is van ontzettend 
veel doorzettingsvermogen. 
Doorzettingsvermogen brengt je tot aan de top. Maar, té veel doorzettingsvermogen kan ook de dood zijn 
van een organisatie. Soms moet je het lef hebben om de stekker eruit te trekken en in te zetten op een 
nieuwe koers. 

en ZEZEL-INTUÏTIE

+ MINDSET



ELKE TRAJECT IS ANDERS EN...
afhankelijk van de noden en uitdagingen van jouw bedrijf. Elke traject wordt dus op maat opgesteld. De 
ZEZEL toolbox vormt daarbij de basis.

IK FACILITEER
• Ik kom niet met de WOW-ideeën. Jouw innovatieteam experimenteert, werkt, leert en groeit. Jullie 
doen het grote werk, want jullie hebben de beste ideeën en moeten ook verder met die top ideeën. 
Afhankelijk van de bedrijfsgrootte werken we met een intern team van 8 à 15 personen uit 
verschillende lagen en departementen.

IK FACILITEER
• Zodoende kunnen jouw eigen mensen zich 100% focussen op de inhoud.  
• Je laat het proces over aan een professional die hiervoor is opgeleid. En die dit al vaker heeft gedaan.
• Vreemde ogen dwingen, zeker als je de oplossing moet zoeken buiten jouw eigen comfortzone 
• Een facilitator is onafhankelijk en niet gevoelig voor dikke-nekkerij. 
• Een facilitator is een garantie voor succesvol traject dat de eindstreep haalt.
• Door een extern facilitator krijg je een creatief proces. 

PRAKTISCH



KENNISDELING EN ACTIEVE PARTICIPATIE
Tijdens elk innovatieproject probeer ik zoveel mogelijk kennis en ervaring te delen met jouw team. Qua 
werkmethodiek schakel ik verschillende vormen, tools en technieken in. Dit om het creatief potentieel van 
de deelnemers maximaal te benutten, uitdagingen op diverse manieren leren te benaderen én te komen tot 
vernieuwende concepten. 
Wat verwacht ik van de deelnemers? Een actieve deelname en open leerhouding.

VISUAL SUPPORT
Ervaring heeft tevens bewezen dat het gebruiken van aantrekkelijk/visueel workshopmateriaal een hoge, 
positieve impact heeft op het energiepijl, het enthousiasme, de motivatie en de interactie van de 
deelnemers tijdens een workshop. Daarom zal zo veel als mogelijk didactisch workshop materiaal grafisch 
ontwikkeld worden. Want voor de groep staat dus niet alleen een ervaren facilitator, maar ook een graphic 
recorder die speelt met beelden.

HOLISTISCH
Als creativiteits- en innovatiekatalysator geloof ik erg in een holistische benadering. Blijvend innoveren 
staat niet gelijk aan een grote wauw op korte termijn. Het is eerder een duurloop die heel de organisatie 
betrekt, in al haar aspecten. 
De focus ligt dus zowel op het proces als op het bewaken van de bedrijfscultuur. De mens-kant in het 
volledige innovatietraject speelt dus een belangrijke rol. Om deze volledig tot zijn recht te laten komen zal 
er dus ook gewerkt worden aan een creatieve en innovatieve mindset. 

METHODIEK



Sara noemt zichzelf een creativiteits- en innovatiekatalysator. Sinds 2011 is ze de dame achter Red Zezel. 
Met haar uitgebreide kennis en passie helpt ze het creatief potentieel van organisaties te ontwikkelen en 
leidt ze innovatietrajecten in goede banen. In haar bagage draagt ze bovendien een arsenaal aan tools met 
zich mee, waaronder de VOORT innovatie methode, het business model canvas, innovation games en 
diverse design thinking tools. 

Daarnaast startte Sara in 2016 ook met Red Zezel Inspires: ondernemende en inspirerende business reizen 
naar o.a. San Francisco en Amsterdam. Als innovatie katalysatoren weet ze immers als geen ander dat een 
inspiratiereis de ideale manier is om op korte termijn de laatste trends te spotten en inspiratie op te doen 
over de grenzen van de eigen sector heen. www.redzezelinspires.com

Bovendien maakt Sara deel uit van het visual harvesting team: ze houdt ervan inhoud visueel vorm te geven. 
www.visualharvesting.com 

Tot slot heeft ze een passie voor werken met mensen, is ze een verwoed verzamelaar van te dure blanco 
notebooks en houdt ze van hardlopen en yoga. Haar creatieve hersenspinsels vallen soms moeilijk te rij-
men met haar strakke en gestructureerde aanpak, maar ‘in the end’ weet ze steeds een mooie harmonie te 
vinden.
 
Sara heeft een diploma Toegepaste Economische Wetenschappen op zak. Haar ervaring deed ze op bij 
Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland als projectcoördinator. Daarnaast was ze ook 
geruime tijd aan de slag bij Flanders Districts of Creativity, waar ze zich, als manager international relations, 
verdiepte in de nieuwste innovatietools en creativiteitstechnieken. 

SARA PIETERS



www.redzezel.com
sara@redzezel.com
+32 479 86 50 17


