
? 

Het IdeaRealization platform 

 waarmee de community 

  ideeën bedenkt, kiest 

   en vooral uitvoert. 

XiBE                      

geweldige ideeën 

uitgevoerd 



activeer de expertise 

van de hele organisatie 

ideeënbus 

challenges 

open innovatie 

ideeënmarktplaats 

Tinder voor ideeën 

transparantie & zichtbaarheid 

ken de waarde van 

ideeën 

tools voor waardebepaling 

dashboard 

 

verzilver de waarde van 

ideeën 

prototyping aanpak 

volg de implementatie 

samenwerkingsplatform voor 

teams 



De primaire omgeving voor het 

verzamelen, selecteren, realiseren 

en rapporteren is het dashboard. 

Alle gebruikers – verdeeld over 

verschillende rollen – worden vanuit 

dit overzichtscherm ondersteund in 

het realisatietraject.  

Typische community functies zoals 

nieuws, de laatst ingevoerde 

ideeën en het volgen van favoriete 

ideeën zijn direct beschikbaar 

vanuit het dashboard. 

Om efficiënt ideeën te verzamelen 

is het platform ook op tablets en 

smartphones te gebruiken. 

Met XiBE worden ideeën van en met medewerkers uitgevoerd. 

Het inzetten van XiBE faciliteert het ontstaan van een actieve 

community en ontsluit alle beschikbare denkkracht en 

daadkracht. Deelnemers kunnen actief meedenken en 

meedoen en zo een onlosmakelijk onderdeel zijn van het 

succes. 

Vanaf de fase Verzamelen wordt voor ieder idee 

alle relevante informatie vastgelegd en gedeeld. 

Gebruikers kunnen verrijken, voorkeuren kenbaar 

maken of aangeven dat ze willen bijdragen aan 

de realisatie van een idee.  

De voorcalculatie is een belangrijk element bij het 

Selecteren van uit te voeren ideeën. Via XiBE is het 

communiceren van besluiten uiterst eenvoudig.  

Realiseren is de kern van het succes. Hier kan 

onder meer het realisatieteam worden 

samengesteld, de business case worden verfijnd en 

de voortgang in tijd en budget worden 

gemonitord.  

Omdat de uiteindelijke waarde cruciaal is voor het 

vliegwiel van successen en steeds nieuwe ideeën, 

is het Rapporteren een cruciale stap. 



Belangrijkste functies 

idee proces 

idee-cyclus in 4 IdeaRealization stappen 

geïntegreerde rollen 

 

teambuilding 
Ideeënmarktplaats 

 

ecosysteem 

open voor klanten & partners 

co-creatie brainstorms 

 

idee implementatie 
prototype model 

voortgangslogboek 

stakeholders 

voortgangsindicatoren 

notificaties 

documenten upload 

taken 

 

inzicht 
profit dashboard 

idee categorieën 

Excel export 

 

 

 

gebruik 

elegant intuïtief design 

visuele presentatie 

wizards 

tutorials 

geen training nodig 

 

community 

likes & bijdrages 

reacties 

favorieten 

Tinder voor ideeën 

notificaties 

email 

nieuws 

 

weging 

voorcalculaties, business case,  
uiteindelijke resultaten 

tags 

ontdubbelen 

thema’s 

2-traps besluitvorming 

 

 

 



IdeaRealization in één minuut 

Ideeënplatform in één minuut 

XIBE.nl 

PRIDEA.nl 

www.pridea.nl/pridea-animatie 

www.pridea.nl/xibe-animatie 


