
Innoveren 
vanuit je 
natuurlijke 
kracht
Gijs van den Boom



What you
love

What you
are good at

What you can 
be paid for

What the
world needs

IKIGAI
Een lang en 
gelukkig leven als 
je op elk vlak een 
invulling vindt...



What you
love

What you
are good at

What you can 
be paid for

What the
world needs

Voldaan, maar 
geen inkomen

Opwindend,  maar 
onzekerheid

Tevreden, maar 
nutteloos gevoel

Comfortabel, maar
passieloos (en saai?)

Ben je 
duurzaam 
gelukkig of 
mis je iets?

IKIGAI



Puzzels 
oplossen

Online 
puzzels 

oplossen

Projectbasis
/Consultancy

Vraagstukken 
oplossen en 
inspireren

IKIGAI

Voorbeeld 
van een 
persoonlijke 
Ikigai



Verschillende studies, bron E&Y 2014

Pas het toe op je 
organisatie: juist ook de 
rechterbovenkant! 
Inspirerende organisaties 
presteren beter.

What you
love

What you
are good at

What you can 
be paid for

What the
world needs

‘Purpose led companies 
outperfomed the S&P 500 by 
10 times between 1996 and 2011’

Meaningful brands get and keep the 
best employees: 

- 40% more engaged
- 70% more satisfied. 
- 3x more likely to stay 

IKIGAI



DUS: What you
love

What you
are good at

What you can 
be paid for

What the
world needs

Stap 1.

Vul ‘m in, zodat er 
een harmonieus en 
inspirerend geheel 
ontstaat. 



Do’s voor innovatie: 
- Diensten of dingen makkelijker en 

toegankelijker maken
- Verbinden en ontsluiten op een menselijke 

manier
- Beschermen van kwetsbare zaken die ons 

lief zijn

Don’ts en valkuilen: 
- Alles wat te maken heeft met 

onbetrouwbaar of op het randje
- Harde competitie zonder solidariteit
- Te veel platte humor (etc.)

Stap 2.

Zorg dat je goede 
richtlijnen 
definieert voor je 
innovaties, 
eventueel met 
gebruik van brand 
archetypes

CAREGIVER
Provide structure to the world 
through service and caretaking

Voorbeeld (Rabobank):



What you
love

What you
are good at

What you can 
be paid for

What the
world needs

Stap 3.

Plot en manage je 
innovaties:
wat zijn de 
passende nieuwe  
ideeën om extra 
kracht op te zetten? 
Waar kun je wind 
tegen verwachten?
Waar moet je 
bijsturen? 





Ben je een startup of heb je algemene vragen over 
Travel Impact Lab? 
Neem contact op met Loes van Kooten

Bel; 06 15138667 
Mail: loes@travelimpactlab.nl
Klik: travelimpactlab.nl

Ben je een reisorganisatie en wil je van gedachten 
wisselen over innovatie? Leuk!
Neem contact op Gijs van den Boom

Bel; 06 24650260
Mail: gijs@acato.nl
Klik: travelimpactlab.nl

http://www.travelimpactlab.nl/
http://www.travelimpactlab.nl/


We hebben allemaal te maken met: 
1. te weinig middelen, tijd en draagvlak om innovatie echt van de grond te krijgen
2. de operatie en korte termijn hebben focus, dit gaat ten koste van horizon 2, laat staan 

horizon 3 innovatie
3. losse kleine initiatieven hebben soms wel wat tractie, maar na een kort moment van 

(media)aandacht… is het lastig om door te pakken
4. …terwijl we wel weten en uitspreken dat we ons portfolio op een gezonde manier 

willen voeden ook voor de langere termijn en niet alleen op de core business gericht 
willen zijn

Wij zijn er om iedere reisorganisatie die worstelt met bovenstaand vleugels te geven.
Wij denken dat je het beste geholpen bent als je partner wordt en vervolgens meedoet met 
het accelerator programma. 

Hallo beslissingnemer, 
hallo innovatiemanager!



Neem deel aan een 3 daags executive programma:
how to create an innovation ecosystem and force change
for executives and innovation managers (voor max 2 personen)

Zit vooraan bij sessies met startups en innovaties

Ben aanjager van groeiende innovatie movement met positieve impact. 
Inspirerende meetups, master classes, netwerk, mediamoment

Doe mee aan de accelerator (tegen meerprijs) 
met een eigen team en een eigen innovatie

Beste reisorganisatie, doe mee en



Je wordt partner voor € 15.000,- per jaar
Meedoen met de accelerator: € 35.000,- per keer

(afwijkende prijzen voor startups)

Kosten



Partners





De tijd dat bedrijven en ondernemers zich alleen maar bekommeren over geld is hopelijk snel 
voorbij.  mensen vinden dat het leven andere dimensies nodig heeft. Mensen voelen dat ze iets te 
brengen hebben op deze wereld dat zin en lading geeft aan hun werk en ondernemerschap. Ze 
voelen een “purpose”, een hoger doel voor zichzelf of voor hun bedrijf. Vanuit deze purpose 
willen ze een positieve bijdrage doen.

Over impact 

Het TIL wil mensen die een positieve bijdrage willen doen helpen om kracht te zetten. We zijn een 
Travel Impact Lab. We verwachten dat alle trajecten die in het Lab worden georganiseerd Impact gaan 
hebben. Maar wat is Impact?

Impact is kort voor “Positieve Impact op de mens en de wereld”. Positieve Impact is breed gedefinieerd 
door de Verenigde Naties doormiddel van de “Sustainable Development Goals”.  Er zijn in totaal 17 
doelen en als je één of meer van deze doelen nastreeft dan kun je een positieve bijdrage doen. De 17 
doelen zijn georganiseerd langs de dimensies People, Planet en Profit.
 

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300


VN Duurzame ontwikkelingsdoelen

Dit figuur geeft de duurzame ontwikkelingsdoelen 
aan die binnen de VN zijn opgesteld als vervolg op 
de Milleniumdoelen.

Positieve impact is vanzelfsprekend vooral zinvol als 
het duurzaam kan worden volgehouden.

Een plaatje met 17 doelen is nogal complex. Maar als 
je er beter naar kijkt kun je zien dat de eerste rij meer 
over mensen gaat, de tweede over economie en de 
derde over de natuur, waarbij 16 en 17 meer 
overkoepelend zijn. Uiteindelijk gaat het over People, 
Profit en Planet als belangrijkste dimensies. Binnen 
iedere dimensie kun je je meer specifiek richten op 
één van de doelen, maar je kunt ook meerdere 
doelen tegelijk nastreven om tot positieve impact te 
komen.Zie ook de website van de VN over deze 
doelen

 

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300


Bij impact gaat het primair om de mens en de 
wereld. Winst en economische continuïteit zijn meer 
randvoorwaardelijk. Als het economisch niet klopt 
dan kan de impact snel weer verdwijnen. Bij de 
meeste dingen die je onderneemt zijn er zowel 
negatieve als positieve elementen. Je kunt spreken 
van positieve impact als de positieve elementen 
zwaarder wegen dan de negatieve. Die weging is 
wel vrij subjectief en ook persoonlijk. Zo’n weging 
moeten we dan ook met elkaar maken in het Lab.

In de realiteit van vandaag zijn veel 
businessmodellen in de reiswereld overwegend 
negatief voor de planeet en soms ook voor mensen. 
De eerste stap kan dan zijn om negatieve effecten te 
verminderen, te compenseren of te vervangen door 
positieve effecten. Deze initiatieven kun je scharen 
onder positieve impact en passen ook binnen de 
doelstelling van het TIL.

Hoe kunnen startups en innovaties van reisbedrijven bijdragen aan 
duurzame impact voor People Planet en Profit?

Liever zijn we wat ambitieuzer.
Als je bij de opstart van je reisconcept zorgt dat je per 
saldo een positieve uitwerking hebt op mensen en/of 
de wereld kun je impact op een hoger level 
realiseren. Als je fris begint als startup dan kan impact 
direct een belangrijk fundament worden voor wat je 
doet.

Tot slot kun je nog een hoger level van positieve 
impact bereiken als je ook binnen de organisatie van 
het bedrijf of startup positieve impact weet te 
bereiken. Dit is een invalshoek dat in het vuur van het 
doel kan worden vergeten.  Er is dan bijvoorbeeld 
veel hiërarchie, er zijn strakke regels, er is hoge 
werkdruk, gebrek aan ontplooiing, geen aandacht 
voor het plezier en geluk van de medewerker. Je kunt 
dit bijvoorbeeld staven met de criteria van het Great 
Place To Work instituut. Het is daarbij goed om te 
beseffen dat deze vorm van impact het meest direct 
door het bedrijf kan worden beïnvloed.

https://www.greatplacetowork.nl/
https://www.greatplacetowork.nl/


Impact mentaliteit
We willen binnen het TIL samenwerken en creëren vanuit een Impact mentaliteit. Zo gaan we uit van een mentaliteit 
van overvloed, waarin iedereen bereid is informatie te delen en elkaar te helpen. We gaan uit van een positief 
mensbeeld. We gaan er vanuit dat mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn, vertrouwd kunnen worden en 
verantwoordelijkheid dragen. We nodigen iedereen uit om zichzelf te zijn en alle eigenschappen, rationeel, emotioneel 
en intuïtief in te zetten.

Het Travel Impact Lab heeft geen winstoogmerk en heeft als doelstelling om positieve impact op de wereld te 
vergroten en een bijdrage te doen aan de effectiviteit van innovatie in de reisbranche.
Natuurlijk hebben partners en deelnemers vaak ook economisch voordeel bij het Lab. Bijvoorbeeld doordat er 
bijzondere samenwerkingen ontstaan, succesvolle reisconcepten ter wereld komen of doordat innovatieve knowhow 
een bedrijf nieuwe kansen biedt. Hiermee heeft het Lab ook een economische basis en kunnen de rekeningen betaald 
worden.

Startups en nieuwe concepten willen meestal groeien en economisch succesvol zijn. Op de wereld gaan steeds meer 
mensen reizen. Economische groei en toename van het aantal reizen kunnen, als we niet oppassen, flink negatief 
uitpakken voor de planeet en de mens.  We vinden dat het reizen ook heel positief kan zijn omdat het bijvoorbeeld 
unieke mogelijkheden biedt om te ontmoeten, te leren, te verwonderen en anderen te begrijpen en te accepteren. 
Zolang we dit kunnen doen zonder dat ecologie en sociale context negatief worden beïnvloed hoeven we ons niet 
tegen te laten houden. Het is nog beter als we deze context juist versterken. Maar dat is wel een grote uitdaging. Een 
mooie inspiratiebron voor het bewegen binnen de juiste grenzen is het boek van Kate Raworth over de Donut 
Economy.

https://www.kateraworth.com/
https://www.kateraworth.com/



