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Over de auteurs
Paul Heere en Annina van Logtestijn zijn de oprichters en partners van Limetree Business Refreshment. Dorien
van der Heijden en Yousri Mandour zijn als partner en senior adviseur verbonden aan ICSB Marketing en
Strategie. Zowel Limetree als ICSB begeleidt organisaties in het toepassen van Systematic Inventive Thinking
binnen uiteenlopende sectoren.

Eindelijk een Nederlandstalig boek over Systematic Inventive Thinking (SIT), één van de meest veelbelovende
nieuwe management tools voor het ontwikkelen van ideeën. Wereldwijd hebben multinationals als Intel, Ford,
Philips en ABN AMRO én MKB-bedrijven de kracht van SIT al ontdekt. In tegenstelling tot de gangbare
brainstormtechnieken, haalt SIT de inspiratie niet van buiten maar juist van binnen. SIT start het innovatieproces
vanuit het bestaande product of proces. Voor innoveren gebruikt SIT 'slechts' vijf unieke denkrichtingen. Het
zijn dezelfde vijf denkpatronen die aantoonbaar aan de basis liggen van 70% van de succesvolle innovaties en
probleemoplossingen. SIT opent de 'black box' van innovatie door het proces van ideegeneratie systematisch aan
te pakken. Uit de praktische opzet van het boek en de vele oefeningen en actuele voorbeelden, blijkt de ruime
ervaring van de auteurs met het toepassen van SIT. Bij het boek zit standaard een audio-cd, met een
laagdrempelige en inspirerende introductiecursus.

