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HET MIJNENVELD VAN
INNOVATIE
We zijn het er inmiddels allemaal over eens: innovatie negeren is geen optie
meer. Ons economisch landschap verandert aan een sneltempo en bedrijven
die halstrarrig vasthouden aan klassieke businessmodellen en een statisch
aanbod verliezen aan een recordtempo terrein. Innoveren is dus voor iedereen
de boodschap, maar hoe begin je eraan?

BEZINT EER GE BEGINT

KEN JEZELF

Innoveren is niet makkelijk. Wie écht en diepgaand wil

Hoe begin je eraan, aan zo’n innovatiestrategie? Belangrijk

innoveren zal zich een weg moeten banen door een

is om voldoende aandacht te besteden aan het voortraject.

levensgevaarlijk mijnenveld. Blijven stilstaan is echter

Tijdens dit voortraject wordt de context in kaart gebracht

geen optie, en achter het mijnenveld ligt een erg mooie

waarbinnen moet worden geïnnoveerd.

bestemming klaar.
Die context bestaat deels uit externe elementen. We zoeken
Hoezo mijnenveld? Je moet weten, innovatie is een

dan bijvoorbeeld een antwoord op volgende vragen:

ongelooflijk ruim begrip. Wie wil innoveren kan er vandaag
aan beginnen. Digitaliseer al je processen, zorg voor een

• Wat beweegt er in onze industrie?

flitsend online marketingplan en goochel met AR-, VR- en

• Hoe reageert onze markt op innovatie?

AI-toepassingen alsof je nooit iets anders gedaan hebt. De

• Welke externe factoren hebben een impact op onze organisatie?

transformatie zal ongetwijfeld compleet zijn, de kranten

• …

zullen ongetwijfeld vol staan en je bankrekening zal
ongetwijfeld leeg zijn. Not the way to go, dus. “Bezint eer ge

De externe elementen zijn belangrijk, maar maken slechts

begint” zou wel eens de sleutel tot succes kunnen zijn.

een deel uit van het onderwerp van ons voortraject. Het is
vooral van levensbelang de eigen organisatie door en door

Maar wat betekent dat dan, bezinnen eer we beginnen?

te kennen. Men moet het DNA van de eigen organisatie héél

In het geval van innovatie betekent dit dat het belangrijk

grondig begrijpen. Hoe beter men dit DNA begrijpt, hoe

is om voldoende aandacht te besteden aan het opstellen

groter de kans op een succesvolle innovatiestrategie.

van een stevig onderbouwde innovatiestrategie. Een plan,
een roadmap, een agenda, noem het zoals je wilt. Je moet

Wat is dit precies, het eigen DNA van de organisatie? Eigenlijk

een rode draad hebben. De innovatiestrategie is jouw

bestaat dit DNA uit twee elementen:

persoonlijke gids doorheen het mijnenveld.
• Identiteit en perspectief
• Strategie

IDENTITEIT EN PERSPECTIEF

STRATEGIE

De identiteit en het perspectief van de organisatie vormen

Een strategie is een samenhangend geheel van keuzes

de kern van het DNA. Ze hebben zowel een interne als een

die ervoor zorgen dat een organisatie een unieke positie

externe functie. Een identiteit (of een missie) stelt waar een

verwerft in de sector waarin ze actief is. Bedrijven die een

bedrijf voor staat. Een goede identiteit zorgt ervoor dat alle

duidelijke en goeie strategie hebben, slagen erin om de

neuzen in dezelfde richting wijzen en dat er een uniform

problemen en uitdagingen waarmee ze geconfronteerd

beeld van de organisatie wordt opgehangen.

wordt telkens vanuit deze strategie aan te pakken.

Het perspectief (de visie) van een bedrijf geeft aan waar

De strategie doet bij zo’n bedrijven dienst als duidelijk

het bedrijf naartoe wil. Ze werkt inspirerend voor iedereen

zichtbare rode draad doorheen de bedrijfsvoering. Alle

die binnen de organisatie actief is en straalt een duidelijke

processen die bij het beleid van de onderenming komen

ambitie uit naar de buitenwereld toe.

kijken liggen perfect in lijn met de gekozen strategie.
Marketing, HR-management, top-management, cultuur,

Deze elementen bepalen mee waar het einddoel van de

operationele processen, … stuk voor stuk voorbeelden van

innovatiestrategie ligt. De identiteit en het perspectief

elementen die vanuit de strategie kunnen worden aangevat.

leggen de kern van de organisatie bloot, ze verklappen waar
het bedrijf in kwestie het meeste aandacht aan besteedt.

Hetzelfde geldt voor innovatie. Een innovatiestrategie is geen

Deze elementen zullen dus helpen om de scope van de

nieuwe, autonome en losstaande strategie voor een bedrijf.

innovatiestrategie scherp te stellen.

Het is een verlengstuk van de algemene bedrijfstrategie. De
antwoorden op de vragen die innovatie stelt, zijn te vinden
in de strategie.
Vanuit dat opzicht is het heel belangrijk om te weten
hoe de strategie van het bedrijf eruit ziet alvorens je kunt
beginnen werken aan een innovatiestrategie. Sterker nog,
zonder een goeie kennis van de eigen strategie, kan een
innovatiestrategie zelfs schade aanbrengen aan het bedrijf.
De cases op de volgende pagina’s illustreren deze stelling.
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systeem van Chatbots. Tijdens zijn
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maanden
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op inspelen, enkele weken later
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efficiëntie van de processen in het
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Hello Jobs werkt érg belangrijk. Bij

de klant. De CIO stelt in zijn plan voor

gegeven moment komt de CEO van

meer gehaald en de snelheid – de

dit bedrijf zijn de HR-consultants

deze vragen te laten beantwoorden

Fasto op een innovatieseminarie. In

grootste troef van Fasto – was eruit.

de mensen die het dichtst bij de

door chatbots. Hij wordt prompt

een lezing over customer service

klant staan. Zij hebben dan ook een

onderbroken door de Raad van

enorme verantwoordelijkheid, want

Bestuur.
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die hij voorstelt staat haaks op

voor de persoonlijke band met de

de eigen strategie. De CIO had

klanten. Op een gegeven moment

er geen rekening mee gehouden

beslist het management van Hello

dat het persoonlijk contact met

Jobs dat het wil gaan innoveren.

de HR-consultant voor de klant

Er wordt een CIO aangesteld en

de belangrijkste reden is om klant

die maakt een innovatieplan op. Hij
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Spirito Sancto
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verschillende high end alcoholische

de toekomst is. Na verschillende

dranken. Ze hebben eigen merken

creatieve brainstormsessies komt de
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consultant met een idee: een online

Ze gaan er prat op dat ze absolute

platform waarop mensen zélf hun
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werken dan ook samen met een

je voor, je eigen geïndividualiseerde
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en wereldvermaarde chefs voor de

maar ook de receptuur van de gin

samenstelling van hun recepturen.

zelf is volledig je eigen smaak.

Tom, eigenaar en CEO van Spiritus

Klinkt goed, niet? Tom is resoluut

Sancto

dat

alleen

de

verpakking,

zal

tegen. Hij schiet het idee af. Zijn

Omdat

hij

argument? Tom investeert alles in

zelf – Tom heeft een achtergrond

zijn recepturen. De partnerships

in de gastronomie – weinig kaas

met professoren, chemici en chefs

gegeten heeft van digitalisering en

zijn er niet voor niets. Consumenten

innovatie beslist hij externe hulp

die zélf gaan beginnen prutsen aan

in te roepen. Hij doet hiervoor een

het recept zou het sterkste punt van

beroep op een gespecialiseerde

de producten van Spiritus Sancto
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onderuit halen.

innoveren.

ook

niet

hij

moeten

beseft

afleveren.

klantervaring

Deze

consultant vertelt hem dat een

Drie voorbeelden van een innovatiestrategie die meer kwaad dan goed
doet. Net om dergelijke situaties te vermijden is het zo belangrijk om een
heel duidelijk beeld te hebben van de algemene, overkoepelende strategie
van het bedrijf.

BRENG JE DNA IN KAART

Stap één voor elke organisatie die aan een innovatietraject
wil beginnen is dus duidelijk: begin met het in kaart brengen
van je DNA. Zorg dat je identiteit en perspectief helder zijn,
en bied een antwoord op de volgende vier vragen:

• Wie bedienen wij?
o

Bedienen wij de high-end markt of de low-end markt?

• Wat bieden wij?
o

Zijn wij detaillisten of generalisten?

• Wat is ons waardevoorstel?
o

Waarin blinken wij uit? Prijs, toegankelijkheid, product,

service of connectiviteit?
• Wat is ons operationeel model?
o

Customer intimacy (klant staat centraal), product

leadership (de kwaliteit van ons aanbod is top in de markt)
of operational excellence (wij hebben de meest efficiënte
processen)?

Organisaties met een goeie strategie kunnen op elk van deze
vier vragen een heel duidelijk antwoord maken. 80% van
de bedrijven slaagt hier echter niet in. Ze bedienen zowel
de high-end als de low end, zijn niet echt detaillisten maar
ook geen specialisten, willen uitblinken in alles of plaatsen
zowel de klant als hun aanbod centraal. Strategie is keuzes
maken, you can’t be half pregnant…

BEPAAL DE SCOPE VAN JE INNOVATIESTRATEGIE

Eens je overkoepelende strategie helder is, kun

absolute top is, moeten hierop inzettten. Deze bedrijven

je beginnen nadenken over de scope van je

moeten overigens een voortrekkersrol spelen op gebied

innovatiestrategie. Die scope is nodig omdat je

van innovatie. Door voortdurend te innoveren op vlak

een bepaalde richting nodig hebt. In de jaren 90

van hun aanbod kunnen ze hun propositie van ‘beste

besliste Steve Jobs dat Apple zou innoveren op

aanbod in de markt’ blijven waarmaken. Stilstaan is

gebied van software. MacOS, het revolutionaire

hier duidelijk achteruitgaan.

besturingssysteem was hiervan het resultaat. Door de
beslissing van Jobs wist iedereen binnen Apple dat ze

Bedrijven die hun relatie met de klant centraal plaatsen

met innovatieve ideeën mochten komen, maar enkel

moeten op zoek gaan naar innovatie-initiatieven die

als het ging om software. Dit zorgt voor duidelijkheid.

werken rond connectiviteit en service. Dit betekent

Iedereen binnen de organisatie weet waar hij of

dat je innovatie moet inzetten om een persoonlijke

zij aan toe is. Mensen worden gestimuleerd om te

band met je klant op te bouwen en om te kijken wat

innoveren, om mee na te denken over hoe Apple het

je nog méér kunt doen voor je klant buiten je absolute

in de toekomst beter kan doen, en alle inspanningen

kerntaken.

op dit gebied worden geconcentreerd op één bepaald
item, zo worden de best mogelijke resultaten gehaald.

De bedrijven die uitblinken in efficiëntie – in het jargon
heet dat operational excellence – moeten natuurlijk

De scope van jouw innovatiestrategie moet natuurlijk

achter de schermen gaan innoveren. Digitalisering van

naadloos aansluiten op het DNA van je onderneming.

bepaalde processen, automatiseren van handwerk en

Bedrijven die zeggen dat de kwaliteit van hun aanbod

ga zo maar verder.

HOEVEEL KOST INNOVATIE?

Een voornemen om te innoveren is fantastisch. Toch is dit
voornemen waardeloos indien er geen investeringsbereidheid
tegenover staat. Maar ook het investeren in innovatie maakt op
zich een complex mijnenveld uit. Op voorhand een aantal zaken
heel duidelijk vastleggen helpt je zonder kleerscheuren het
mijnenveld door te komen.
Allereerst is het belangrijk te bepalen hoeveel je wil investeren in
innovatie. Dit is opnieuw een beslissing die wordt gestuurd vanuit
de bedrijfseconomische strategie van de organisatie. Van Product
Leaders, dit zijn bedrijven die uitblinken in de kwaliteit van hun
aanbod, wordt verwacht dat ze tussen de 3 en de 30 procent van
hun omzet herinvesteren in innovatie-initiatieven. Voorbeelden
van dergelijke bedrijven zijn Apple, Google, 3M, Studio 100, …
Voor niet product leaders is het onmogelijk een indicatie te
geven van hoeveel percent van de middelen moeten worden
geïnvesteerd in innovatie. Dit is een beslissing die moet worden
gebaseerd op de financiële realiteit waarin het bedrijf zich bevindt
enerzijds en de algemene trend in de sector waarin het bedrijf
actief is anderzijds.
Toch is het ook voor deze bedrijven belangrijk een innovatiebudget
vrij te maken en dit op voorhand vast te leggen.

HOE BESTEED JE DE MIDDELEN?

Productinnovatie daarentegen ligt op het schap van R&D-afdelingen en
ingenieurs. Bij productinnovatie gaat men echt in de diepte nadenken
over het product of de dienst dat men aanbiedt, en gaat men op dit gebied
innoveren.
Zowel businessmodelinnovatie als productinnovatie kunnen zowel

Eens de budgetten zijn bepaald ben je al een heel eind door het

radicaal als incrementeel zijn.

mijnenveld geraakt. De eindstreep is in zicht, maar er zijn nog een aantal
belangrijke obstakels te nemen. De volgende vraag die op een antwoord

Bij incrementele innovatie gaat men proberen een bestaand product te

wacht: “hoe gaan we de beschikbare middelen besteden?”

verbeteren door marginale verbeteringen aan te brengen. Bij radicale
innovatie gaat het echt om grote inspanningen die meteen ook een groot

Innovatie vertrekt vanuit ideeën. De kans is groot dat er meer ideeën

verschil (vaak is dit een volledig nieuw product of nieuwe dienst) maken

zullen zijn dan dat er middelen beschikbaar zullen zijn. Dit betekent dat

met het bestaande product.

aan sommige ideeën een budget kan worden besteed en aan andere niet.
Op basis waarvan neem je deze beslissing? Het helpt om op voorhand

Hoe beslis je nu hoeveel middelen je besteedt aan de verschillende soorten

budgetten toe te wijzen aan verschillende soorten innovatie.

innovatie? De eerste belangrijke vuistregel is dat 85% van de middelen
worden besteed aan incrementele innovatie. Dit is een regel die soms wat

Verschillende soorten innovatie? Ja, eigenlijk zijn er vier soorten

wringt. Bedrijven die zich hebben voorgenomen te innoveren verwachten

innovatie. We komen aan deze vier soorten door op twee manieren een

natuurlijk ergens spectaculaire resultaten. Vaak wil men innoveren

onderscheid te maken:

omwille van de toeters en bellen. Radicale innovatie dus. Toch bewijst de
praktijk dat het niet de radicale innovatie is die een betrouwbare motor

• Businessmodelinnovatie versus productinnovatie

voor groei is. Dat is incrementele innovatie. De slaagkans van innovatie-

• Radicale innovatie versus incrementele innovatie

initiatieven die eerder incrementeel dan radicaal zijn ligt gewoon pakken
hoger, dus het is ook logisch dat hieraan meer middelen besteed worden.

Bij businessmodelinnovatie wordt niet het product of de dienst die de
klant koopt vernieuwd, maar wel de manier waarop dit product of deze

Voor de keuze tussen businessmodelinnovatie of productinnovatie

dienst naar de markt wordt gebracht. Businessmodelinnovatie is vaak het

bestaat helaas geen algemene vuistregel. Ook voor deze keuze wordt

werk van marketeers, handelswetenschappers of andere economische

opnieuw teruggegrepen naar de identeit en het perspectief en natuurlijk

professionals.

de strategie.

Product

Incrementeel

Radicaal

Incrementele productinnovatie.

Radicale productinnovatie.

Bijvoorbeeld: Royco verbetert de

Bijvoorbeeld: Microsoft brengt een

samenstelling van de croutons in haar

computer uit die niet meer werkt

soep, zodat deze langer krokant blijven.

met een beeldscherm maar alles in
hologrammen projecteert.

Radicale businessmodelinnovatie.

Businessmodel

Incrementele businessmodelinnovatie.
Bijvoorbeeld: Volvo brengt een nieuwe
Bijvoorbeeld: Telenet lanceert Play,

wagen op de markt die niet meer te

een abonnement waarmee je een

koop is. Je betaalt voor de kilometers

ruim aanbod van films onbeperkt kunt

die je met de wagen aflegt, maar bezit

bekijken.

de wagen zelf niet, ook andere mensen
kunnen met deze wagen rondrijden
indien hij beschikbaar is.

CONCLUSIE

Innoveren is zich een weg laveren door een mijnenveld, dat staat vast. Achter het mijnenveld
ligt een mooie bestemming, dat staat ook vast. Blijven stilstaan voor het mijnenveld is geen
optie, ook dat staat vast. Er is dus maar één boodschap: gaan. Maar: gaan op een bedachtzame
manier. Dat betekent, niet beginnen zonder goed uitgekiend plan. Zo’n plan, daarvoor bestaat
helaas geen hapklare template. Het opstellen van een innovatieplan is écht maatwerk.

Om te komen tot een innovatieplan moeten in grote lijnen volgende
vragen worden beantwoord:
1. Welke externe elementen spelen een rol in ons verhaal?
2. Wat is onze identiteit?
3. Wat is ons perspectief?
4. Hoe ziet onze strategie eruit?
a.

Wie bedienen wij?

b.

Wat bieden wij?

c.

Wat is ons waardevoorstel?

d.

Wat is ons operationeel model?

5. Op welk vlak willen we innoveren (wat is onze scope)?
6. Hoeveel budget gaan we vrijmaken voor innovatie?
7. Hoe gaan we ons budget besteden?

Eens op al deze vragen een helder antwoord is geformuleerd, komt
het erop aan de juiste mensen aan boord te krijgen. Iemand moet
hierin de voortrekkersrol spelen. Dit kan een externe adviseur zijn,
of iemand intern die voldoende kaas van innovatie heeft gegeten. Het
is belangrijk deze verantwoordelijkheid niet te geven aan iemand die
eigenlijk zijn handen al vol heeft met andere taken. Iemand die het
vandaag al druk heeft morgen tot CIO bombarderen is dus geen goeie
optie, tenzij er iemand anders komt om die persoon zijn takenpakket
integraal over te nemen.
Kan de rol van CIO door iemand extern worden waargenomen?
Waarom niet? Het voordel van werken met een externe adviseur is
dat deze persoon niet het risico loopt om bevangen te raken in de
operationaliteit van de organisatie. Bovendien brengt deze persoon
ook een hoop ervaring mee van in andere bedrijven die hij of zij heeft
begeleid of nog altijd begeleidt.

AAN DE SLAG

Het mijnenveld ligt voor je, tijd verliezen is stilaan geen optie
meer. We moeten erdoor. Stel je innovatieteam samen en ga
aan de slag met de vragen die we hiervoor geformuleerd
hebben. Wil je graag een beroep doen op onze hulp? Je bent
altijd welkom voor een volledig vrijblijvend gesprek bij een
tas koffie!

€ 1800,-

INNOVATIEWORKSHOP

Excl. BTW.

4 REDENEN OM EEN INNOVATIEWORKSHOP TE ORGANISEREN
1
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3
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4
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De workshop is zo opgebouwd

De workshop neemt slechts

Alle aanwezigen zullen een

je team ten volle beseft hoe

dat de aanwezigen worden
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halve

beslag.

gedetailleerd en onderbouwd

belangrijk

en

geënthousiasmeerd rond het

Wij

zorgen

goed

idee hebben van hoe het

wat de impact van innovatie

thema. De bedoeling is dat

voorbereid zijn, maar voor

innovatietraject er voor de

is of kan zijn voor de eigen

mensen na de workshop heel

de aanwezigen zelf is er geen

organisatie moet uitzien, men

organisatie.

veel “goesting” hebben om er

voorbereidingswerk.

zal dezelfde taal spreken, dat

innovatie

is

zelf in te vliegen!

dag
dat
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we

communiceert makkelijker.
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