
  



Hoe overleven in deze disruptieve 3D-Wereld? 

Jef Staes is vooral gekend als spreker en auteur (www.jefstaes.com), maar zijn echte passie gaat 
uit naar het vinden van een antwoord op volgende vraag: “Hoe is het mogelijk dat organisaties 
niet snel genoeg leren en innoveren?” 

Zijn best gekende antwoord op deze uitdaging is ‘Red Monkey Innovation Management’, een 
disruptief pleidooi voor passie en talent en de consequenties hiervan op leren, werken en 
innovatie. Dit is een allesbehalve vrijblijvende oproep aan executives en CxO’s. 

Metaforen als Rode Apen en de overgang van 2D naar 3D zijn onvergetelijk, maar één vraag blijft 
vaak onbeantwoord: “Hoe kan je Red Monkey Innovation Management?”. 

Vandaag hebben we hierop een antwoord. Met ‘The Red Monkey Story’ brengen we een 
boeiend verhaal over disruptieve innovatie in vijf hoofdstukken. Dit is gebaseerd op de ‘Engine 
of Innovation Mindset Map’ en levert ook de ‘Engine of Innovation Toolkit’ aan waarmee we 
organisaties ondersteunen om die transitie te realiseren. 

Elk hoofdstuk zoomt in op een andere uitdaging en oplossing … samen geven ze alle antwoorden. 

 

RED  De kracht van passie en talent en de disruptieve impact hiervan op leren, werken en innovatie. 

ENGINES  De elektriciteit van leren en de dynamica van innovatie. Focus op persoonlijke ontwikkeling. 

HEROES  2D-Managers zijn dood. Lang leve 3D-Managers. De wedergeboorte van management.  

JUNGLES  Het insluiten van disruptie in jouw portfolio. Een vereiste voor executive development. 

RISE  Cultuurinnovatie heeft nood aan macht. Het start aan de top en volgt de weg van de pioniers. 

Elk hoofdstuk wordt georganizeerd als een open sessie. Je haalt het meeste uit de hoofdstukken als je 
registreert met een tafel van deelnemers uit dezelfde organisatie en een trail volgt van Red naar Rise. 

 

www.theredmonkeystory.com/wanted 

• We kijken uit naar samenwerking met ‘Red Monkey Story Partners’ die interesse hebben om ‘Red 

Monkey Story Trails’ te organiseren @jouwregio or @jouworganisatie. Samen met 

netwerkpartners een trail doorlopen geeft een nieuwe dimensie aan de samenwerking. 

• We kijken uit naar gepassioneerde en talentrijke Storytellers en Storyguides die fan zijn van Red 
Monkey Innovation Management en de Engine of Innovation Mindset. Je regio of je organisatie 
heeft nood aan je passie en talent! 

 

Voor meer informatie en registratie ... www.theredmonkeystory.com 

http://www.theredmonkeystory.com/

