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Een ongestructureerd probleem (Engels: wicked problem) is een probleem dat moeilijk of onmogelijk 

oplosbaar is door onvolledige, tegenstrijdige en veranderende voorwaarden voor probleemoplossing die veelal 

moeilijk te identificeren zijn.

Meer dan betaalbare huisvesting

https://nl.wikipedia.org/wiki/Engels


Context

Private huurmarkt – eigendom – sociale woningen
Betaalbaarheid – beschikbaarheid – duurzaamheid

Woning – omgeving – mobiliteit
Efficiënte / snellere / goedkopere bouwprocessen

Overheidsbeleid
Nieuwbouw – renovatie

Huur / aankoopprijs versus total cost of ownership
Leegstand in alle sectoren

Ruimtelijke ordening



Cross-industriële 
innovatie



Geef alleen foute antwoorden

1. Wat is de hoofdstad van België?
2. Hoeveel sociale woningen telt Limburg (B)?
3. Wat is de kleur van de nieuwe wagen van Jan   

Kriekels (Jaga)



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

http://www.crossindustryinnovation.com/

http://www.crossindustryinnovation.com/
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Voorbeelden
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The Amager Resource Center
Copenhagen











Cross-industrie innovatie
in een notendop



outside-in

inside-out

combinations



Products / Services
Processes / Flows
Business Models

Partnerships
Technology
Leadership

Strategy
Culture



Inside - out



Outside - in



Combinaties - partnerships





http://www.crossindustryinnovation.com/

Disruption often comes from outside your sector

Disruptive innovation

http://www.crossindustryinnovation.com/


Cross-industrie innovatie
tips









1

Adapt

Enrich

Customize

Take 1 element

Learn

Enhance

Experiment

Integrate

Modify

…









Van best practices naar next 
practices





Best practices



Learn from IKEA

https://www.boklok.com/global/

https://www.boklok.com/global/


Ikea Japan verhuurt piepkleine woningen van 10 m² voor 
ongeveer 75 eurocent per maand













Next practices









Wat kan je leren van Elon Musk?

https://www.boringcompany.com/ https://nl.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk

Speed at which they build gigafactories (modular – first was designed with the next in view…)
Sometimes the projects are not 'time to market' at all, sometimes they are very fast.

https://www.boringcompany.com/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk


http://www.slideshare.net/timjones72/next-generation-service-innovation-workshop-singapore-23-august-2013

Motor power by the hour

http://www.slideshare.net/timjones72/next-generation-service-innovation-workshop-singapore-23-august-2013


FAQ bij ransomware







Leren van goedkope aanbieders in andere sectoren



Leren van extreme situaties



Mix and match in andere sectoren



Minder is mooier. Gebruik standaarden.
Ryanair

IKEA

Telecom

Paper



Leren van logistiek in andere sectoren



Wonen vlak naast de snelweg?





Building for the future: functions can change – versatile - multi-modular



Combineer stedenbouw en waterbeheer



Inside Elon Musk's $50K Folding House!

https://fb.watch/gIKfUoXNTp/

https://fb.watch/gIKfUoXNTp/


https://nexxworks.com/blog/the-job-of-car-companies-is-not-selling-cars-its-getting-customers-from-a-to-b

Job-to-be-done

Zoek op hoger (algemener) niveau wat de rol van uw bedrijf of organisatie  is.

https://nexxworks.com/blog/the-job-of-car-companies-is-not-selling-cars-its-getting-customers-from-a-to-b


Kortom









Workshop



Cross-industry innovation
Beautiful combinations !







WWxD?









Everyone 
within 45 mins 

drive gets a 
catalogue



Everyone 
within 45 mins 

drive gets a 
catalogue



Everyone 
within 45 mins 

drive gets a 
catalogue



tips on noting down ideas:





1. Kies een uitdaging - 2”
2. Schrijf de uitdaging op een post-it (rechts) - 1”
3. Kies een inspiratie organisatie (links) - 2”
4. Lijst op wat deze organisatie zo bijzonder doet - 10” (gele post-its)
5. TRANSFER: Copy-adapt-Paste de aanpak - 20” (blauwe post-its)
6. Plak de nieuwe ideeën (blauwe post-its) bij de uitdaging!

Cross-industry transfer map



Selectie

Kies drie ideeën -blauwe post-it-
met duidelijke potentie.

Schrijf op het gele formulier:
1) jullie uitdaging
2) inspiratie bedrijf
3) drie cross-over ideeën! 



Dank u wel!

Marc Heleven
www.7ideas.net

http://www.7ideas.net/

