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2011-‐	  Innovatie	  3.0	  is,	  volgens	  de	  woorden	  van	  de	  auteur,	  geschreven	  vanuit	  
bezorgdheid.	  Het	  boek	  begint	  met	  de	  probleemstelling,	  het	  gaat	  slecht	  met	  de	  
Nederlandse	  innovatiecultuur.	  Bedrijven	  besteden	  wel	  aan	  research	  en	  
development(R&D)	  maar	  krijgen	  verhoudingsgewijs	  weinig	  resultaat,	  terwijl	  de	  
voedingsbodem	  wel	  aanwezig	  is,	  dit	  is	  de	  innovatie-‐paradox.	  De	  oplossing	  ligt	  bij	  sociale	  
innovatie,	  van	  alle	  succesvolle	  innovaties	  wordt	  driekwart	  veroorzaakt	  door	  sociale	  
innovatie.	  Dynamisch	  managen,	  flexibel	  organiseren	  en	  slimmer	  werken	  zijn	  hefbomen	  
voor	  sociale	  innovatie,	  welke	  weer	  een	  aanjager	  is	  van	  betere	  bedrijfsprestaties.	  Het	  
doel	  van	  het	  boek	  is	  om	  professionals	  te	  laten	  zien	  dat	  met	  kleine	  aanpassingen,	  grote	  
verbetering	  te	  behalen	  zijn.	  De	  verschillende	  cases	  in	  het	  boek	  dienen	  ter	  inspiratie	  voor	  
iedere	  organisatie	  die	  zijn	  innovatiepotentieel	  beter	  wilt	  benutten.	  Innovatie	  3.0	  is	  
gebaseerd	  op	  de	  schijf	  van	  vijf:	  elke	  euro	  wordt	  gelijkelijk	  verdeeld	  over	  investeringen	  in	  
R&D,	  menselijk	  kapitaal,	  vernieuwend	  leiderschap,	  nieuwe	  organisatievormen	  en	  co-‐
creatie	  met	  klanten,	  leveranciers	  en	  kennisinstellingen.	  Dus	  naast	  de	  technische	  kant	  
bestaat	  innovatie	  ook	  uit	  niet-‐technologische	  determinanten,	  zoals:	  managementkennis,	  
scholing	  en	  ervaring	  van	  werknemers,	  inrichting	  van	  een	  bedrijf,	  interne	  samenwerking	  
en	  manier	  van	  werken.	  Innovatie	  berust	  op	  kennis,	  inzicht	  en	  creativiteit	  en	  is	  gebaat	  bij	  
lange	  termijn	  denken.	  Het	  is	  dodelijk	  om	  meteen	  (financiële)	  onderbouwing	  te	  vragen	  
voor	  een	  idee.	  Een	  illustratie	  hiervan	  wordt	  gegeven	  door	  Loek	  de	  Vries,	  
bestuursvoorzitter	  en	  CEO	  van	  TenCate.	  een	  onderbuikgevoel	  was	  doorslaggevend	  voor	  
het	  idee	  om	  kunststoffen,	  zoals	  kunstgras,	  te	  voorzien	  van	  zonnecellen	  zodat	  stadions	  en	  
dijklichamen	  ook	  als	  energieopwekkers	  kunnen	  functioneren.	  Het	  idee	  was	  eerst	  via	  de	  
e-‐mail	  geopperd	  en	  afgewezen,	  sindsdien	  is	  het	  een	  regel	  dat	  mensen	  innovatieve	  ideeën	  
persoonlijk	  mogen	  komen	  toelichten.	  Daarnaast	  geeft	  De	  Vries	  aan	  dat	  je	  moet	  nadenken	  
over	  ontwikkelingen	  die	  gaan	  komen	  en	  deze	  in	  beelden	  vormgeven,	  zodat	  ze	  je	  kunnen	  
inspireren.	  TenCate	  deed	  dit	  letterlijk	  door	  kinderen	  hun	  fantasie	  te	  	  laten	  gebruiken	  en	  
zo	  kwamen	  ze	  op	  het	  idee	  om	  self-‐healing	  composits	  te	  ontwikkelen,	  weefsels	  die	  zichzelf	  
herstellen.	  
	  
Management	  en	  cultuur	  
De	  rol	  van	  management	  is	  belangrijk	  voor	  innovatie.	  Dynamische	  managers	  moeten	  out	  
of	  the	  box-‐denken	  belonen,	  in	  staat	  zijn	  snel	  interne	  veranderingen	  door	  te	  voeren	  en	  de	  
managers	  moeten	  een	  hoog	  absorptievermogen	  hebben.	  Drie	  stijlen	  van	  managen	  
worden	  beschreven,	  elke	  stijl	  heeft	  een	  fit	  met	  de	  specifieke	  behoefte	  van	  een	  bedrijf	  of	  
bedrijfstak.	  De	  drie	  stijlen	  zijn:	  informeel	  management,	  reflectief	  management	  en	  
accountability.	  Informeel	  managen	  is	  de	  meest	  innovatiebevorderende	  stijl,	  maar	  heeft	  
een	  lager	  direct	  resultaat,	  omdat	  het	  resultaat	  pas	  op	  langer	  termijn	  zichtbaar	  is.	  
Informele	  managers	  moeten	  duidelijk	  en	  sturend	  zijn	  met	  betrekking	  tot	  
bedrijfsstrategie	  en	  interne	  waarden	  het	  losse	  karakter	  zit	  in	  de	  manier	  waarop	  
medewerkers	  worden	  aangestuurd	  en	  waarin	  managers	  de	  rol	  van	  coach	  op	  zich	  nemen.	  
Een	  voorbeeld	  van	  een	  bedrijf	  dat	  informeel	  management	  tot	  het	  uiterste	  heeft	  
doorgevoerd	  is	  Finext:	  
	  



	  
Reflectief	  management	  is	  minder	  informeel,	  het	  eigen	  functioneren	  wordt	  onder	  de	  loep	  
genomen	  en	  er	  is	  veel	  ruimte	  voor	  leren.	  Vooral	  procesinnovaties	  worden	  door	  reflectief	  
managen	  bevorderd.	  Accountability	  heeft	  op	  de	  korte	  termijn	  een	  positief	  effect	  op	  het	  
bedrijfsresultaat,	  maar	  biedt	  de	  minste	  ruimte	  voor	  innovatie	  waardoor	  de	  lange	  termijn	  
vergeten	  wordt.	  Belangrijk	  voor	  innovatie	  is	  dat	  het	  middenmanagement	  doorlaatbaar	  
wordt,	  ideeën	  van	  onderaf	  moeten	  omhoog	  kunnen	  komen	  en	  visa	  versa.	  In	  theorie	  is	  
Human	  Research	  Management	  (HRM)	  ook	  een	  belangrijke	  pijler	  voor	  sociale	  innovatie,	  
maar	  in	  de	  praktijk	  neemt	  HRM	  een	  te	  kleine	  plaats	  in.	  De	  meeste	  HR-‐afdelingen	  zijn	  

Finext,	  voorheen	  onderdeel	  van	  Ordina,	  biedt	  een	  voorbeeld	  van	  sociale	  innovatie	  
op	  het	  gebied	  van	  hun	  organisatiestructuur	  en	  managementstijl.	  Deze	  financiële	  
dienstverlener,	  met	  ruim	  150	  medewerkers,	  heeft	  zelfsturing	  tot	  in	  het	  extreme	  
doorgevoerd.	  Hoewel	  ze	  twee	  directeuren	  hebben,	  spreken	  ze	  over	  zichzelf	  als	  een	  
“bedrijf	  zonder	  baas”	  en	  een	  ”vertrouwensvennootschap”.	  De	  twee	  directeuren	  hebben	  
geen	  eigen	  kamer	  en	  ze	  functioneren	  binnen	  het	  bedrijf	  in	  zeven	  verschillende	  rollen.	  De	  
directeuren	  zien	  zichzelf	  als:	  
	  	  

-‐	  Fortbewaker:	  regelwerk	  doen	  om	  de	  medewerkers	  uit	  de	  wind	  te	  houden;	  	  
-‐	  Beul:	  medewerkers	  aanspreken	  op	  slordigheden;	  	  
-‐	  Vereenvoudiger:	  vragen	  of	  het	  ook	  op	  een	  A4’tje	  kan;	  
-‐	  Onruststoker:	  voorkomen	  dat	  medewerkers	  achterover	  gaan	  leunen	  
-‐	  Plaatjesmaker:	  gemeenschappelijke	  beelden	  creëren;	  
-‐	  Verbinder:	  teams	  laten	  samenwerken;	  
-‐	  Ceremoniemeester:	  het	  bedrijf	  representeren.	  

	  
	  
Manier	  van	  werken	  
Bij	  Finext	  is	  een	  groot	  vertrouwen	  in	  de	  medewerkers	  het	  uitgangspunt.	  Elke	  
professional	  kan	  zelf	  een	  team	  starten	  of	  zich	  bij	  een	  team	  aansluiten.	  Een	  team	  kan	  
bestaan	  uit	  drie	  tot	  twaalf	  medewerkers	  en	  is	  volledig	  zelfsturend.	  Het	  team	  bepaalt	  zijn	  
eigen	  doelen,	  het	  houdt	  de	  resultaten	  van	  werkzaamheden	  bij	  en	  verdeelt	  zelfs	  (een	  deel	  
van)	  de	  winst	  onderling.	  Het	  vaste	  salaris	  dat	  de	  werknemers	  bij	  Finext	  standaard	  
krijgen	  is	  ‘onderkant-‐marktcomfort’.	  Dit	  houdt	  in	  dat	  de	  professional	  voor	  de	  variabele	  
beloning	  is	  aangewezen	  op	  de	  teamprestatie.	  Bij	  een	  goede	  prestatie	  is	  deze	  variabele	  
beloning	  substantieel	  en	  wie	  denkt	  recht	  te	  hebben	  op	  meer	  kan	  dit	  zelf	  intern	  
aannemelijk	  maken.	  Alle	  inkomens	  zijn	  openbaar.	  Deze	  manier	  van	  organiseren	  zorgt	  
ervoor	  dat	  werknemers	  een	  hoge	  mate	  van	  zelfstandigheid	  en	  verantwoordelijkheid	  
kennen.	  	  
Toch	  is	  het	  niet	  een	  vorm	  van	  vrijheid,	  blijheid,	  volgens	  de	  directeuren	  van	  Finext,	  want	  
vertrouwen	  geven	  is	  niet	  hetzelfde	  als	  soft	  zijn.	  Als	  het	  vertrouwen	  beschaamd	  wordt,	  
zijn	  daar	  harde	  consequenties	  aan	  verbonden.	  Op	  basis	  van	  deze	  mentaliteit	  worden	  de	  
mensen	  ook	  aangenomen.	  
	  
Resultaten	  
Sinds	  dat	  Finext	  zich	  in	  2011	  los	  heeft	  gemaakt	  van	  Ordina,	  is	  het	  bedrijf	  verdubbeld	  in	  
aantal	  werknemers	  en	  heeft,	  naar	  eigen	  zeggen,	  een	  hoge	  marktresponsiviteit.	  
Daarnaast	  is	  het	  percentage	  betrokken	  werknemers	  bij	  Finext	  erg	  hoog,	  terwijl	  het	  
vaste	  salaris	  10	  procent	  lager	  ligt	  dan	  bij	  de	  directe	  concurrenten	  



verworden	  tot	  trucjes-‐fabrieken	  waarin	  geleerd	  wordt	  te	  selecteren	  en	  motiveren,	  maar	  
waar	  onvoldoende	  besef	  is	  wat	  nodig	  is	  om	  succesvol	  te	  worden.	  Werknemers	  moeten	  
zonder	  vaste	  formele	  omschrijving	  kunnen	  werken,	  niet	  inperken	  maar	  uitdagen.	  Het	  
sleutelbegrip	  voor	  (sociale)	  innovatie	  is	  vertrouwen.	  Functieroulatie	  en	  teambeloning	  
zijn	  voorbeelden	  van	  HR-‐toepassingen	  waarvan	  bekend	  is	  dat	  ze	  innovatie	  
ondersteunen,	  	  maar	  worden	  te	  weinig	  toegepast.	  Bij	  TenCate	  zijn	  HRM	  en	  innovatie	  wel	  
op	  elkaar	  afgestemd	  door	  middel	  van	  het	  TenCate-‐Active	  programma.	  Hierbinnen	  zijn	  
mini-‐MBA’s	  volledig	  gericht	  op	  innovatie.	  Jonge	  academici	  vanuit	  verschillende	  
disciplines	  en	  bedrijfsonderdelen	  bedenken	  samen	  nieuwe	  producten	  of	  diensten	  met	  
de	  voorwaarde	  dat	  ze	  binnen	  een	  jaar	  op	  de	  markt	  gebracht	  moeten	  worden.	  Door	  deze	  
kruisbestuiving	  zijn	  al	  verschillende	  succesvolle	  innovaties	  gekomen,	  zoals	  een	  
demontabele	  composiet	  ring	  die	  tijdens	  grote	  evenementen	  op	  een	  stadion	  gezet	  kan	  
worden.	  Daarnaast	  wordt	  bij	  TenCate	  regelmatig	  met	  mensen	  binnen	  de	  organisatie	  
geschoven,	  waardoor	  kruisbestuiving	  ontstaat	  en	  mensen	  makkelijker	  tussen	  
verschillende	  organisatieonderdelen	  switchen.	  Innovatie	  heeft	  een	  juiste	  
voedingsbodem	  nodig	  in	  termen	  van	  organisatiecultuur,	  hierin	  speelt	  het	  management	  
de	  rol	  van	  aantrekker.	  Hierbij	  zijn	  de	  volgende	  waarden	  van	  belang:	  vertrouwen,	  
openheid	  interesse,	  nieuwsgierigheid,	  leergierigheid,	  betrokkenheid,	  ondernemerschap,	  
diversiteit,	  respect	  en	  ruimte.	  De	  sterke	  wij-‐mentaliteit	  binnen	  een	  organisatie	  moet	  
overboord,	  het	  is	  belangrijk	  om	  open	  te	  staan	  voor	  andermans	  ideeën.	  Loek	  de	  Vries	  van	  
TenCate	  beschrijft	  voorval	  waarin	  een	  sterke	  wij-‐cultuur	  een	  belemmering	  kan	  zijn.	  
TenCate	  wilde	  hun	  Geotube	  Containers	  (die	  o.a.	  gebruikt	  kunnen	  worden	  voor	  
kustbescherming)	  exporteren	  naar	  de	  Verenigde	  Staten.	  Daar	  zeiden	  ze:	  ‘Dat	  kan	  niks	  
zijn,	  want	  het	  komt	  uit	  Nederland.’	  	  Vervolgens	  heeft	  De	  Vries	  de	  containers	  via	  hun	  
Franse	  vestiging	  naar	  de	  Verenigde	  Staten	  kunnen	  exporteren,	  omdat	  daar	  op	  dat	  
moment	  een	  Amerikaans	  directeur	  zat.	  De	  organisatiecultuur	  kan	  ook	  remmend	  werken	  
voor	  innovatie,	  wanneer	  het	  te	  gezellig	  wordt	  en	  er	  geen	  duidelijke	  richting	  meer	  is.	  
Werknemers	  willen	  vooral	  gehoord	  en	  gewaardeerd	  worden	  met	  betrekking	  tot	  hun	  
ideeën,	  daarom	  is	  het	  van	  belang	  om	  successen	  samen	  te	  vieren	  en	  niet	  zo	  zeer	  
financiële	  prikkels	  te	  geven	  voor	  innovaties,	  want	  het	  is	  onderdeel	  van	  de	  dagelijkse	  
praktijk.	  
	  
Flexibele	  organisatie	  
Een	  traditionele	  organisatievorm	  past	  niet	  bij	  een	  turbulente	  omgeving,	  succes	  wordt	  
behaald	  door	  de	  organisatievorm	  of	  -‐model	  constant	  aan	  te	  kunnen	  passen	  en	  zodoende	  
flexibel	  te	  zijn.	  De	  maakbare	  organisatie	  bezit	  de	  kracht	  om	  af	  te	  breken	  en	  weer	  op	  te	  
bouwen.	  Een	  hoge	  interne	  verandersnelheid	  is	  belangrijk	  om	  in	  te	  spelen	  op	  
veranderende	  vraag,	  acties	  van	  concurrenten	  en	  technologische	  veranderingen.	  Een	  
flexibele	  organisatie	  is	  beter	  in	  staat	  kennis	  aan	  te	  boren	  en	  om	  te	  zetten	  in	  producten.	  	  
Flexibiliteit	  kan	  van	  bovenaf	  of	  van	  onderop	  komen,	  het	  vernieuwen	  van	  competenties	  
van	  werknemers	  en	  lage	  besluitvorming	  is	  flexibiliteit	  van	  onderaf.	  Zelforganisatie	  is	  een	  
belangrijke	  factor	  bij	  innovatie,	  het	  management	  biedt	  de	  kaders	  en	  voorwaarden.	  
Voorbeelden	  van	  andere	  organisatievormen	  zijn:	  platformorganisaties,	  
netwerkorganisaties	  en	  de	  virtuele	  onderneming.	  Innovatie	  ontstaat	  voornamelijk	  op	  
het	  raakvlak	  van	  meerdere	  kennisgebieden,	  een	  platte	  organisatie	  is	  daar	  geschikt	  voor.	  
Bij	  veel	  innovatieve	  bedrijven	  worden	  de	  interne	  veranderingen	  en	  de	  snelheid	  daarvan	  
in	  de	  eerste	  plaats	  gedicteerd	  door	  de	  strategie	  en	  de	  wijzigingen	  daarin.	  Een	  flexibele	  
organisatie	  beginnen	  is	  tot	  daar	  aan	  toe,	  flexibel	  blijven	  is	  lastiger.	  Hoe	  ouder	  en	  groter	  
de	  organisatie,	  hoe	  moeilijker	  de	  flexibiliteit	  te	  behouden	  valt.	  TenCate	  is	  hier	  een	  



uitzondering	  op.	  Het	  bedrijf	  bestaat	  al	  ruim	  driehonderd	  jaar	  en	  behoorde	  tot	  een	  
branche,	  de	  textiel,	  die	  nagenoeg	  is	  verdwenen	  uit	  Nederland.	  TenCate	  heeft	  zich	  
opnieuw	  uitgevonden	  en	  flexibel	  organiseren	  speelt	  daar	  een	  hoofdrol	  in.	  Momenteel	  is	  
het	  concern	  wereldmarktleider	  in	  kunstgrasvelden,	  onder	  meer	  door	  het	  weven	  van	  
kunstgras,	  een	  oude	  techniek,	  toe	  te	  passen	  wat	  op	  dat	  moment	  niet	  gebruikelijk	  was.	  De	  
omslag	  binnen	  TenCate	  heeft	  zich	  voltrokken	  aan	  de	  hand	  van	  twee	  strategieën.	  Ten	  
eerste	  werden	  niet-‐kernactiviteiten,	  na	  gezondmaking,	  afgestoten.	  Vervolgens	  	  werden	  
nieuwe	  activiteiten	  uitgebouwd	  die	  binnen	  de	  vernieuwde	  organisatie	  passen.	  Naast	  
flexibel	  organiseren	  moet	  men	  ook	  de	  balans	  weten	  te	  houden	  om	  niet	  door	  te	  slaan	  in	  
flexibiliteit.	  Ambidexteriteit	  is	  het	  goed	  kunnen	  balanceren	  tussen	  innovatie	  en	  
efficiëntie.	  Een	  bedrijf	  dat	  deze	  balans	  kan	  behouden	  	  is	  in	  staat	  om	  op	  de	  lange	  en	  de	  
korte	  termijn	  competitief	  te	  zijn.	  Binnen	  de	  organisatie	  kan	  de	  nadruk	  en	  afwisseling	  
tussen	  innovatie	  en	  efficiëntie	  verdeeld	  worden	  over	  verschillende	  divisies	  of	  over	  
verschillende	  tijdsvakken.	  De	  R&D	  afdeling	  wordt	  meer	  en	  meer	  geïntegreerd	  met	  
andere	  bedrijfsonderdelen,	  want	  innovatie	  is	  een	  product	  van	  integratie.	  deze	  nieuwe	  
vorm	  wordt	  het	  ‘open	  simultaan	  innovatiemodel’	  genoemd,	  waarin	  meer	  interne	  
kruisbestuiving	  plaatsvindt.	  
	  
Rol	  van	  werknemers	  
Hoe	  organisaties	  met	  het	  talent	  van	  hun	  werknemers	  omspringen	  bepaalt	  in	  belangrijke	  
mate	  of	  ze	  op	  innovatiegebied	  een	  voorsprong	  zullen	  nemen	  op	  de	  concurrent.	  
Postmoderne	  organisaties	  worden	  als	  brein	  gezien,	  ze	  drijven	  op	  kennis.	  Het	  is	  niet	  
meer	  de	  technologie	  die	  dicteert,	  maar	  	  de	  technologie	  is	  kneedbaar	  geworden	  en	  kan	  
toegepast	  worden.	  Het	  takenpakket	  van	  moderne	  kenniswerkers	  is	  breed	  met	  veel	  
verantwoordelijkheden,	  waarbij	  job	  roulatie	  en	  cross-‐functionele	  teams	  een	  plaats	  
hebben.	  Vertrouwen,	  kennisactivatie,	  kennisbewustzijn	  en	  betrokkenheid	  zijn	  
belangrijke	  onderdelen	  in	  de	  omgang	  met	  werknemers.	  Betrokkenheid	  verhoogt	  de	  
productiviteit	  en	  verlaagt	  de	  transactiekosten.	  Vertrouwen	  draagt	  het	  meeste	  bij	  aan	  
succesvol	  innoveren,	  vertrouwen	  wordt	  gecreëerd	  door	  zelf	  het	  goede	  voorbeeld	  te	  
geven.	  Kennisbewust	  zijn	  is	  het	  weten	  waar	  welke	  kennis	  zit	  binnen	  de	  organisatie.	  Juist	  
uit	  onverwachte	  combinaties,	  tegenstellingen	  bijna	  komen	  vaak	  doorbraak	  vindingen	  
voort.	  Een	  manier	  om	  het	  kennisbewustzijn	  te	  vergroten	  is	  door	  werknemers	  te	  laten	  
het	  rouleren	  in	  functies.	  Een	  ander	  aandachtpunt	  zijn	  de	  stille	  krachten	  binnen	  de	  
organisatie,	  zij	  hebben	  vaak	  goede	  ideeën	  en	  specifieke	  kennis,	  maar	  delen	  dit	  minder	  
snel	  uit	  zichzelf.	  TenCate	  is	  een	  voorbeeld	  van	  een	  bedrijf	  waar	  managers	  doelbewust	  
door	  de	  organisatie	  rouleren.	  Deze	  roulatie	  heeft	  al	  gerelateerd	  in	  baanbrekende	  
innovaties	  zoals	  energieopwekkende	  fietspaden	  en	  zelfdenkende	  uniformen.	  Rouleren	  
van	  functie	  is	  niet	  verplicht	  gesteld,	  maar	  je	  wordt	  er	  wel	  op	  aangesproken.	  
Kennisactivatie	  is	  het	  daadwerkelijk	  omzetten	  van	  de	  ideeën	  in	  concrete	  plannen.	  
Hiervoor	  moeten	  de	  werknemers	  ruimte	  en	  de	  juiste	  prikkels	  krijgen	  om	  die	  stap	  te	  
kunnen	  zetten.	  Kennis	  gaat	  pas	  renderen	  als	  er	  vertrouwen	  bestaat.	  
	  
De	  rol	  van	  stakeholders	  
Naast	  kennisactivatie	  binnen	  de	  organisatie,	  kan	  men	  ook	  kennis	  uit	  samenwerking	  
halen.	  Met	  behulp	  van	  de	  moderne	  communicatie	  en	  kennisdeling	  mogelijkheden	  wordt	  
externe	  samenwerking	  alleen	  maar	  makkelijker.	  De	  voordelen	  van	  kennisacquisitie	  en	  
samen	  innoveren	  is	  de	  besparing	  van	  geld,	  het	  klein	  kunnen	  houden	  van	  je	  eigen	  
organisatie	  en	  je	  compenseert	  voor	  je	  eigen	  zwakke	  plekken.	  Tijdens	  de	  afgelopen	  
recessie	  bleek	  de	  helft	  van	  de	  positieve	  resultaten	  van	  sociale	  innovatie	  toe	  te	  schrijven	  



te	  zijn	  aan	  externe	  samenwerkingen,	  zowel	  formeel	  als	  informeel.	  Essentieel	  bij	  externe	  
kennisacquisitie	  is	  dat	  het	  management	  beschikt	  over	  alliantievaardigheden,	  waarbij	  
een	  open	  nieuwsgierige	  houding	  en	  bereidheid	  om	  te	  geven	  voordat	  je	  ontvangt	  van	  
belang	  is.	  Het	  management	  moet	  zowel	  naar	  buiten	  als	  naar	  binnen	  gericht	  zijn,	  want	  de	  
werknemers	  moeten	  ook	  bij	  het	  innovatieproces	  betrokken	  worden.	  Externe	  
kennisacquisitie	  bouwt	  op	  een	  gedegen	  technologische	  infrastructuur,	  juist	  de	  ICT-‐
sector	  is	  sterk	  in	  externe	  kennisacquisitie.	  
Klanten	  en	  leveranciers	  zijn	  een	  belangrijke	  stakeholders	  om	  samen	  mee	  te	  innoveren.	  
Verschillende	  vormen	  van	  samen	  innoveren	  komen	  in	  het	  boek	  naar	  voren:	  co-‐creëren,	  
open	  innovatie,	  netwerken/campussen	  en	  crowdsourcing.	  	  Binnen	  co-‐creatie	  worden	  
producten	  ontwikkelend	  samen	  met	  een	  ander	  partij,	  bijvoorbeeld	  klanten	  of	  
leveranciers.	  De	  klant	  kan	  vaak	  goed	  de	  problemen	  benoemen,	  maar	  minder	  goed	  de	  
oplossingen.	  	  Vertrouwen	  en	  loyaliteit	  zijn	  belangrijke	  eigenschappen	  voor	  gezamenlijke	  
innovatie.	  Open	  innovatie	  is	  gecompliceerder	  dan	  co-‐creatie,	  omdat	  er	  met	  meerdere	  
partijen	  wordt	  samengewerkt.	  Het	  biedt	  daarom	  meer	  mogelijkheden,	  maar	  kent	  ook	  
meer	  obstakels,	  zoals	  het	  first-‐mover	  syndroom,	  dat	  is	  de	  angst	  om	  als	  eerste	  bedrijf	  de	  
kennis	  te	  delen	  met	  anderen,	  zonder	  ook	  maar	  enig	  benul	  te	  hebben	  wat	  er	  te	  halen	  valt.	  
TenCate	  is	  een	  deelnemer	  aan	  een	  open	  innovatieproject	  met	  de	  naam	  TPRC	  
(Thermoplastic	  Composites	  Research	  Centre),	  samen	  met	  Boeing	  en	  de	  Universiteit	  van	  
Twente.	  	  Het	  project	  heeft	  als	  focus	  het	  ontwikkelen	  van	  materialen	  voor	  de	  luchtvaart.	  
Loek	  de	  Vries	  ziet	  een	  gemeenschappelijk	  verdienmodel	  als	  oplossing	  om	  de	  zekerheid	  
van	  wederzijdse	  inzet	  en	  vertrouwen	  te	  hebben.	  
Bij	  netwerken	  en	  campussen	  ontstaat	  innovatie	  omdat	  men	  elkaar	  vaak	  tegenkomt,	  het	  
patent	  van	  de	  innovatie	  ligt	  in	  deze	  variant	  vaak	  bij	  één	  partij.	  Bij	  crowdsourcing	  is	  de	  
hele	  innovatie	  open	  voor	  iedereen,	  er	  is	  dan	  ook	  geen	  duidelijk	  eigendom	  van	  de	  
innovatie.	  
	  
Enablers	  	  
Landen	  en	  plaatsen	  hebben	  een	  innovatieklimaat,	  dit	  wordt	  bepaald	  door	  bedrijven,	  
overheid	  en	  kennisinstituten.	  Overheid	  en	  kennisinstituten	  worden	  ook	  wel	  enablers	  
van	  innovatie	  genoemd	  laatste,	  want	  hoewel	  de	  innovatie	  vaak	  in	  het	  bedrijfsleven	  
plaatsvindt,	  zijn	  de	  enablers	  noodzakelijk	  om	  de	  innovatie	  tot	  stand	  te	  laten	  komen.	  In	  
Nederland	  is	  er	  een	  kloof	  tussen	  wetenschap	  en	  het	  bedrijfsleven.	  Deze	  kloof	  wordt	  
zichtbaar	  in	  de	  kennis	  paradox:	  Nederland	  is	  goed	  in	  het	  lanceren	  van	  nieuwe	  ideeën,	  
maar	  minder	  in	  het	  laten	  opnemen	  en	  uitwerken	  daarvan	  door	  bedrijven.	  Mogelijke	  
oplossingen	  zijn,	  meer	  stages	  en	  betere	  alumninetwerken.	  TenCate	  onderhoudt	  goede	  
banden	  met	  verschillende	  opleidingen,	  die	  deels	  al	  leverancier	  van	  talent	  en	  deels	  als	  
leverancier	  van	  kennis	  functioneren.	  De	  contacten	  met	  de	  verschillende	  opleidingen	  
vervangen	  deels	  de	  eigen	  R&D	  van	  	  TenCate,	  door	  het	  creëren	  van	  samenhang	  en	  
continuïteit	  tussen	  de	  opdrachten	  die	  studenten	  binnen	  het	  bedrijf	  uit	  kunnen	  voeren.	  
Daarnaast	  financiert	  TenCate	  ook	  verschillende	  promotieplaatsen,	  waarbinnen	  nieuwe	  
kennis	  ontwikkeld	  en	  gedeeld	  kan	  worden.	  	  
De	  taak	  van	  de	  overheid	  is	  vooral	  om	  ruimte	  te	  bieden	  voor	  bedrijven,	  
ondernemerschap	  te	  stimuleren	  en	  minder	  belemmerende	  regelgeving	  te	  handhaven.	  
Daarnaast	  is	  het	  de	  taak	  van	  de	  overheid	  om	  duidelijkheid	  en	  eenvoud	  te	  scheppen.	  
Overheidssubsidies	  hebben	  weinig	  tot	  geen	  invloed	  op	  de	  innovatiekracht	  van	  
Nederlandse	  bedrijven,	  het	  stellen	  van	  targets	  wel.	  Verder	  kan	  de	  overheid	  de	  functie	  
van	  ‘launching	  customer’	  op	  zich	  nemen,	  wat	  	  inhoudt	  dat	  de	  overheid	  vaker	  als	  eerste	  
een	  vinding	  van	  eigen	  bodem	  moeten	  afnemen.	  Loek	  de	  Vries	  van	  TenCate	  vindt	  dat	  hier	  



nog	  een	  grote	  inhaalslag	  te	  halen	  is.	  Een	  voorbeeld	  hiervan	  is	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  
TenCate	  Defender	  M,	  een	  door	  het	  bedrijf	  ontwikkeld	  beschermend	  weefsel	  voor	  
legeruniformen.	  Defensie	  koos	  voor	  een	  goedkopere	  variant	  uit	  China,	  met	  minder	  
draagcomfort.	  Pas	  nadat	  de	  verkoop	  van	  de	  TenCate	  Defender	  M	  aan	  verschillende	  
buitenlandse	  legers	  verkocht	  was	  en	  een	  lobbygroep	  met	  onder	  meer	  Jaap	  de	  Hoop	  
Scheffer	  en	  Dick	  Berlijn	  had	  ingezet	  op	  het	  product,	  toonde	  Defensie	  weer	  interesse.	  De	  
overheid	  moet	  eerder	  minder	  doen	  dan	  meer.	  	  
	  
De	  droom	  
De	  droom	  van	  de	  innoverende	  bedrijven,	  die	  in	  het	  boek	  naar	  voren	  komen,	  voor	  de	  
toekomst	  van	  Nederland	  betreft	  een	  aantal	  aandachtgebieden.	  Ten	  eerste	  wordt	  het	  
belang	  van	  beter	  en	  creatiever	  onderwijs	  belicht.	  Studenten	  moeten	  worden	  uitgedaagd	  
om	  buiten	  de	  veilige	  kaders	  te	  denken.	  Daarnaast	  zal	  een	  minder	  bureaucratisch	  
systeem	  en	  een	  ondernemender	  klimaat	  de	  innovatie	  ten	  goede	  komen.	  Ten	  slotte	  is	  een	  
andere	  mentaliteit	  nodig,	  waarbinnen	  meer	  durf	  is	  en	  harder	  gewerkt	  wordt.	  	  
	  
Verwijzing	  
Deze	  samenvatting	  en	  de	  voorbeeldcases	  zijn	  gebaseerd	  op	  het	  onderstaande	  boek,	  dat	  
is	  te	  bestellen	  via	  de	  website	  van	  Mediawerf	  Amsterdam.	  
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