XiBE IdeaCouncil

Get started instructie

Zet twee mensen bij elkaar en er ontstaan ideeën: "we moeten eigenlijk eens een keer..."
En in de praktijk blijft het vaak bij dat idee en het voornemen. En dat terwijl het idee pas waarde heeft
wanneer het is uitgevoerd. Waarde omdat er slimmer gewerkt wordt, waarde door innovatie, waarde door
kostenbesparingen, waarde omdat klanten meer tevreden zijn, waarde omdat werkplezier toeneemt.
En daarom is er XiBE! Je kunt met collega´s van andere afdelingen, in andere vestigingen, of je nu binnen of
buiten zit, ideeën bedenken en - vooral - uitvoeren. XiBE biedt structuur, ondersteunt cruciale activiteiten
tijdens de realisatie en legt het resultaat vast. Want die resultaten leiden tot nieuwe ideeën en nieuwe
successen: "als dat idee al zoveel heeft opgeleverd, dan kunnen we ook wel..." Zo ontstaat er een continue
stroom van verbeteringen en innovaties.

Met XiBE kun jij:

Rollen IdeaRealization



alle ideeën volgen, aanvullen en administreren



realisatiebesluiten nemen



realisatieteams formeren en stimuleren

IdeaRealization
100 dingen goed doen
Verreweg de meeste ideeën vervliegen in goede voornemens, direct nadat ze zijn ontstaan. De waan van de
dag ligt altijd op de loer. Dat maakt het continu luisteren naar medewerkers en ze de ruimte geven om hun
eigen ideeën in praktijk te brengen brengen in praktijk zo lastig.
Ideeën van medewerkers realiseren heeft direct positief effect op de winstbijdrage en versterkt bevlogenheid
van medewerkers. Gerealiseerde successen houden het vliegwiel van continu verbeteren op gang. Om te
komen tot IdeaRealization als bedrijfscultuur voor continu verbeteren is een praktisch toepasbaar model
ontwikkeld.

Ideeën zijn er, dat maakt verzamelen eenvoudig

Omdat de ideeën al aanwezig zijn of vanzelf ontstaan bij
medewerkers, ligt de kern van de stap ‘Verzamelen’ in het zo
eenvoudig mogelijk vastleggen en delen van ideeën. Brainstorms,
workshops en idee wedstrijden zijn derhalve overbodig. Sterker nog,
ze zijn een gevaar voor succes omdat de instroom van ideeën
simpelweg te groot wordt. Een prima start met IdeaRealization is te
maken door op zoek te gaan naar bestaande brown-papers, Excel
lijstjes en andere overzichten die eerdere sessies hebben opgeleverd.
Of praat eens met 5 à 6 medewerkers. Met 100 ideeën heb je een
prima startpunt.

“Als dit al zoveel oplevert, dan weet ik nog wel iets”

Meetbare resultaten zijn voor medewerkers en management even
belangrijk. Het maakt de betrokkenen trots als de waarde van hun
inspanning bekend wordt gemaakt. En de waarde zien anderen als
uitdaging om met nieuwe ideeën te komen.
Meten is weten

Meten en delen zijn van essentieel belang om een cultuur te creëren
van continu verbeteren. Gemeten resultaten zorgen voor een
duurzame buy-in van het management; omdat investeringen en
middelen verantwoord kunnen worden. Bewezen resultaten bieden
houdbare argumentatie wanneer de waan van de dag invloed krijgt
op het realisatieproces.

Verbeterpotentie

€ 6.000,- per medewerker per jaar
Pridea benchmark en internationaal onderzoek

Heldere keuzes op basis van een objectieve meetlat

Niet alle ideeën kunnen tegelijk worden gerealiseerd, het normale
werk moet immers ook door. Daarnaast zijn niet alle ideeën even
waardevol of direct toepasbaar. Duidelijk en objectief selecteren legt
de basis voor succes. Door alle ideeën tegen dezelfde meetlat te
houden is dit mogelijk. De meetlat bestaat uit 3 componenten: de
waarde van ieder idee uitgedrukt in euro´s, de bedrijfsstrategie en de
mening van de community.
Markplaats

Alle gekozen ideeën worden op de marktplaats aangeboden.
Geïnspireerd door een idee en hun persoonlijke ervaring of motivatie
kunnen medewerkers aangeven of ze een rol willen spelen bij de
realisatie. Anders dan bij top-down aangewezen ‘vrijwilligers’,
ontstaan zo gemotiveerde teams die de klus gaan klaren.

Beter 100 kleine successen,
dan 1 belofte van een grootse verbetering

Realiseren is de kern van het succes, omdat alleen successen zorgen
voor een vliegwiel met nieuwe ideeën en nieuwe successen. Veel
interne projecten mislukken doordat ze pas starten wanneer iedereen
het eens is over de ideale oplossing. Bij IdeaRealization ligt de focus op
snel beginnen met verbeteren: wat is de kleinste stap die je vandaag al
kunt zetten om het idee te realiseren? Zo verbetert de huidige situatie
direct en dat is merkbaar voor medewerkers en klanten. Daarmee
leert de organisatie verbeteringen doorvoeren en adopteren.

Activiteiten

Taken

Dashboard

Nieuwe
ideeën indienen

Inzicht in alle
Ideeën en hun status

Volgen van
favoriete ideeën

Snel aan de slag!

Beslissingen nemen
De IdeaCouncil weegt ieder idee en stelt het lot vast. Het besluit wordt genomen op basis van de waarde per
idee, de voorkeuren van de community, de bedrijfsstrategie en het Moderator voorstel. Het defintieve besluit
wordt genomen door de Idea Council. Met elk besluit geeft de IdeaCouncil een toelichting op dat besluit. Zowel
het besluit als de toelichting zijn via XiBE zichtbaar voor de medewerkers. Daarmee ontstaat er binnen de hele
organisatie een beter beeld van de keuzes en bijbehorende argumenten.
De afweging van de IdeaCouncil worden primair genomen op basis van waarde, community en strategie en
secundair op basis van het grotere bedrijfsplaatje. Dus niet op basis van verwachtingen, eerdere ervaringen,
andere afdelingen, lopende trajecten, etc.
Voor elk idee word een besluit genomen:

TIPS voor de Directie





Deel de bedrijfsdoelstelling, met name met de IdeaCouncil
Naast financiëel resultaat ook oog voor andere successen: samenwerken, ondernemerschap
Laat los zodat ondernemerschap groeit
Heb oog voor wie het verschil maakt bij het verzilveren van de potentie, spreek openlijk waardering uit

TIPS voor de IdeaCouncil






Wat doet een idee met je?
De IdeaCouncil vertegenwoordigt zowel medewerkers (individueel en als groep), als het bedrijfsbelang
De IdeaCouncil is objectief en transparant
De IdeaCouncil is actief betrokken
In het verleden behaalde resultaten tellen niet meer

TIPS voor samenwerking tussen de IdeaCouncil en Moderators
 ´4-ogen’ principe (spanningsveld en overlappende doelstellingen)
 Een gezamenlijke leercurve
 Communicatie via XiBE (bericht of reactie)

Beslissingen vastleggen

IDEA COUNCIL BESLUIT

MODERATOR VOORSTEL ALS BASIS

IDEA COUNCIL BESLUIT
DOEN
HERZIEN

UITSTELLEN
AFKEUREN

Zo snel mogelijk uitvoeren
Het idee is goed, maar de
oplossing
niet:
alternatieve
oplossingen vragen aan de
community.
Idee is goed, maar de timing niet.
Het idee gaat niet gebeuren.

Realisatie kan op verschillende niveaus in de
organisatie worden opgepakt:
ORGANISATIE Bedrijfsbreed
AFDELING
Afdelingsspecifiek
Geef als IdeaCouncil altijd een toelichting op het
besluit. Dat stuurt nieuwe ideeën.

Idee killers

Primaire reacties die creativiteit en innovatie de das om doen

Idee boosters

De houding die creativiteit en innovatie aanmoedigt en stimuleert

