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Voorwoord
Met veel plezier bieden wij u de uitkomsten aan 
van de 8ste editie van het jaarlijkse onderzoek 
van The Bridge business innovators naar de 
innovatiepraktijk in Nederland. Met de innovatie-
monitor wil The Bridge een bijdrage leveren aan 
de verdere professionalisering van business 
innovatie. Met onze hands-on ervaringen blijven 
wij ontwikkelen aan groeistrategieën, start-up 
management van new business kansen, en 
het versterken van de innovatiekracht van 
bedrijven.

De innovatie-monitor biedt ons de basis om, 
met de input van bijna 600 ‘practitioners’, een 
beeld te schetsen van de brede innovatiepraktijk 
in Nederland. In presentaties, publicaties en 
gesprekken met directieteams helpen wij dit 
beeld te vertalen naar praktische antwoorden op 
prangende vragen als “Hoe kunnen we sneller 
en met meer succes onze businessportfolio 
innoveren?” en “Hoe kunnen we in onze 
bedrijven innovatiekracht en ondernemerschap 
versterken?” 

De discussie over de noodzaak om te innoveren 
is voorgoed voorbij. Centraal staat nu de vraag 
naar de output; wat levert het op en wat is de 
relatie tussen onze inspanningen en de gewenste 
output. Het blijft echter een illusie om foutloos 
te willen innoveren. Leerzame mislukkingen en 
vallen en opstaan zijn belangrijke kenmerken van 
de trektocht die innovatie in de praktijk inhoudt, 
maar gaan hand in hand met doorbraken en 
winstgevende successen. 

Als thema voor deze innovatie-monitor hebben 
wij daarom gekozen voor de waarde van 
innovatie, met als motto: de zwarte kant van 
innovatie… neem afstand van de rode cijfers. 

Wij hebben zoals altijd aandacht voor de Alfa- 
én de Bèta-elementen. De vruchtpluis van 
de paardebloem staat voor de zachte kanten 
van waardecreatie; hoe laten we duizend 
innovatiebloemen bloeien, wat doet innovatie 
voor uw bedrijf bij klanten, bij uw medewerkers, 
in de arbeidsmarkt en bij uw aandeelhouders. 
De calculator - Bèta - staat voor ‘onder aan de 
streep’; wat levert het op in marge, extra omzet, 
groei van de waarde van de onderneming. 

Net als in voorgaande jaren hebben wij de 
uitkomsten van het onderzoek geanalyseerd op 
verschillen tussen koplopers en achterblijvers. 
Belangrijke conclusies zijn dat koplopers een 
hoger resultaat uit innovatie halen omdat zij: 

+   bij het kiezen en monitoren van innovatie-
projecten naast financiële, een breed scala 
van andere aspecten betrekken

+  vaker de CFO nauw betrekken bij de 
innovatiefunnel en de waardering daarvan

+  de manager van innovatieprojecten meer 
ruimte geven voor ondernemerschap.

 
Dat resultaat uit zich ook op de beurs; het fictieve 
The Bridge innovator fund heeft opnieuw beter 
gepresteerd dan de AEX.

Ik wil u van harte uitnodigen om uw voordeel 
te doen met de uitkomsten van deze monitor. 
Vergelijk uw eigen innovatiepraktijk met die van 
anderen. Wij zijn graag beschikbaar voor een 
gesprek met u en uw team om de uitkomsten te 
helpen vertalen naar uw situatie. 

Tot slot. Wij zijn trots op het team van The Bridge 
dat het project innovatie-monitor08/09 heeft 
uitgevoerd. Een mooi voorbeeld van teamwork. 
De grote respons sterkt ons in de overtuiging 
dat u met ons wilt bijdragen aan datgene wat 
ons verbindt: ‘the creation and the profitable use 
of the new’.

Hans Bakker
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De innovatie-monitor is het jaarlijkse onderzoek 
naar product- en dienstinnovatie bij bedrijven in 
Nederland. In de periode van mei tot juli 2008 
zijn 3.072 managers en directeuren benaderd 
die verantwoordelijk zijn voor product- en 
dienstinnovatie in grote en middelgrote bedrijven. 
In totaal hebben 814 managers uit verschillende 
sectoren aan het onderzoek deelgenomen. Na 
een toetsing van deze respondenten aan de 
gestelde eisen, zoals bedrijfsgrootte en functie, 
zijn de antwoorden van 565 respondenten 
verwerkt in de analyse die in dit rapport wordt 
gepresenteerd. 

In de innovatie-monitor zijn alle sectoren van het 
Nederlandse bedrijfsleven vertegenwoordigd: 
van de mechanische industrie tot media & 
entertainment en facilitaire diensten. Van de 
respondenten is 61% werkzaam bij bedrijven 
in de business-to-business markt, 4% is actief 
in de business-to-consumer markt en 22% is 
actief in beide markten. De overige 13% van 
de respondenten werkt in de non-profit sector 
waaronder ook de innoverende (semi)overheid.

Jaaromzet 
respondenten

opzet van het onderzoek

Functiegebied 
respondenten

kleiner dan € 10 miljoen
€ 10 miljoen tot € 50 miljoen
€ 50 miljoen tot € 100 miljoen
€ 100 miljoen tot € 500 miljoen
€ 500 miljoen tot € 1 miljard
groter dan € 1 miljard

CEO/directie
innovatie/business development management
R&D-management
commercieel management
projectmanagement
overig management

% respondenten

% respondenten

33

20

12
9

17

9

25

25
19

149
8

De innovatie-monitor vertegenwoordigt alle 
sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven en 
biedt daarmee een representatief inzicht in de 
stand van zaken op het gebied van innovatie-
management:

+ chemie
+ agro & food
+ energie
+ bouw
+ elektro- & mechanische industrie
+ telecom & ICT
+ logistiek & vervoer
+ media & entertainment
+ flexmarkt & facilitaire diensten
+ zakelijke dienstverlening
+ financiële dienstverlening
+ non-profit
+ zorg
+ consumentengoederenindustrie
+ retail & groothandel.
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leeswijzer

7 strategische prioriteiten
8 noodzaak en prioriteit van innovatie
9 ambitie en werkelijkheid voor incrementele en radicale innovaties 
10 het resultaat uit innovatie
11 omzet uit nieuwe producten, diensten, doelgroepen en markten 
12 product- en dienstinnovaties in Nederland
13 ‘The Bridge innovator fund’ en top-10 meest innovatieve bedrijven 2008
14 interview Rick Bomer, directeur van Steelcase Benelux

23 innovatie zou echte waarde moeten creëren, dus betrek de CFO
24 zoek de juiste balans tussen businessmodel en ‘spreadsheet’
25 stem de keuze van het financieel model af op het type innovatie
26 interview Jouke van der Veer, lid van de hoofddirectie (CFO) 
 van Albron
28 succesvol innoveren is meer dan korte termijngewin
29 haal maximale waarde uit opgebouwde kennis en kunde
30 interview Koos van Oord, bestuursvoorzitter van Van Oord 
 Dredging and Marine Contractors
31 interview Meiny Prins, algemeen directeur van Priva
32 creëer ruimte om te ondernemen
33 houd de waarde van gestarte innovatieprojecten hoog

17 megatrends 
18 alle belangrijke trends in één overzicht
20 top-3 trends per sector 
 

35 start-ups, innovatiekracht
36 sectoren chemie en agro & food, 

sustainable innovation
37 sectoren energie en bouw
38 sectoren media & entertainment en 

telecom & ICT
39 sectoren flexmarkt & facilitaire diensten 

en zakelijke dienstverlening
40 sectoren financiële dienstverlening en 

elektro- & mechanische industrie

deel2 de trends  
welke richting gaat 
innovatie op? 

deel1 de innovatie-
thermometer  
hoe staat innovatie ervoor?

deel3 de zwarte kant van 
innovatie...  
neem afstand van de rode cijfers

deel4 de sector-
analyse  
thema’s uitgelicht



deel1 de innovatie-
thermometer 
hoe staat innovatie ervoor?
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Groei-issues, omzetprioriteiten, 
zijn door respondenten dit jaar 875 
maal gekozen en blijven daarmee 
twee maal meer aandacht krijgen 
dan het inperken van kosten. 
Omzetgroei door het bevorderen 
van innovatie blijft net als vorig jaar 
de belangrijkste prioriteit. Daarna 
volgt zelfstandig groeien op nieuwe 
markten, met een stijging van 
5,3% ten opzichte van 2007. Het 
verplaatsen van bedrijfsactiviteiten 
naar het buitenland wordt maar 
door drie respondenten gezien 
als een manier om kosten te 
verlagen. Daarentegen zien 299 
respondenten baat bij product- en 
procesinnovaties om kosten te 
verlagen.

kosten verlagen door...  %Δ
  t.o.v.
  2007
productinnovatie 2.6
procesinnovatie 1.6
outsourcen van bedrijfsactiviteiten 1.8
verplaatsen van bedrijfsactiviteiten 
naar het buitenland  -2.1
herstructureren van de organisatie 1.9
slimmer inkopen -0.6

omzet verhogen door... %Δ
  t.o.v.
  2007
bevorderen innovatie  -0.9
zelfstandig groeien op 
bestaande markten  -1.8
zelfstandig groeien op
nieuwe markten 5.3
groeien door overnames -1.9

2006
2007
2008

De innovatiethermometer, hoe staat 
innovatie in Nederland ervoor? Voor 
het 6de jaar is respondenten gevraagd 
naar strategische prioriteiten, 
groeidoelstellingen en noodzaak tot 
innoveren. Die puzzelstukken hebben 
wij vervolgens geïnterpreteerd.
Groei als strategische prioriteit in 2008 onverminderd belangrijk, 
echter aandacht voor verlagen van kosten trekt aan

Ontwikkeling van 
strategische prioriteiten

aantal keer  
gekozen door  
respondenten in...

465

459

488

815

870

875

kosten verlagen

omzet verhogen
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Branches 
met innovatie 
als hoogste 
prioriteit:

1 elektro- & 
 mechanische 
 industrie
2 telecom & ICT
3 chemie.

innovatie blijft noodzakelijk en prioriteit 
voor omzet en toekomstige groei

Wat is de noodzaak en de 
prioriteit van innovatie in 
uw organisatie?

2003 2004 2005 2006 2007 2008

90

85

80

75

70

65

60

55

50 0%

1%

2%

3%

4%

 

prioriteit innovatie 
(hoge en topprioriteit) 

noodzaak innovatie 
(grote noodzaak)

ontwikkeling BBP

% respondenten dat 
aangeeft innovatie  
een hoge noodzaak/ 
prioriteit te geven

ontwikkeling 
BBP (mutatie ten 
opzichte van het 
voorgaande jaar)

Wij hebben respondenten weer 
gevraagd naar de noodzaak van 
innovatie en de prioriteit die er 
binnen de organisatie aan gegeven 
wordt. Noodzaak en prioriteit blijven 
onverminderd hoog. In bijna 81% 
van de bedrijven krijgt innovatie 
een hoge prioriteit of topprioriteit. 
De hoge prioriteit voor innovatie 
heeft niet alleen te maken met 
de hoge omzetdoelstellingen. De 
wens om zich te onderscheiden 
van de concurrent is dit jaar de 
grootste drijfveer voor innovatie. 
Ook de eis van klanten om met 
nieuwe innovaties te komen, speelt 
een belangrijke rol. Bij bedrijven 
waar innovatie een lage prioriteit 
krijgt, is de voornaamste reden 
het uitnutten van de bestaande 
business. Hierop volgen redenen 
als snijden in de kosten en het 
acquireren van bedrijven. 

Ook hebben wij respondenten 
wederom gevraagd, hoeveel geld 
de organisatie verwacht uit te 
geven aan innovatie komend jaar 
(2009). 54% van de respondenten 
verwacht komend jaar meer 
geld uit te geven aan innovatie 
in vergelijking met dit jaar, 42% 
verwacht evenveel geld uit te 
geven en 4% verwacht minder 
geld uit te geven aan innovatie.

Verder is gevraagd naar de 
omzetgroeidoelstellingen voor dit 
jaar en deze komen, ondanks de 
stand van de economie, aardig 
overeen met het beeld van 2007. 
78% van alle respondenten 
verwacht dit jaar (2008) een 
omzetstijging van boven de 
5%, en 38% heeft zelfs een 
omzetgroeidoelstelling van meer 
dan 10% voor 2008. 

beperken van de 
omzetdaling

behouden van de omzet 
van afgelopen jaar

beneden de 5% omzet 
van afgelopen jaar

meer dan 5% van de 
omzet van afgelopen jaar

meer dan 10% van de 
omzet van afgelopen jaar

Wat is de omzetgroei-
doelstelling van innovatie  
in uw organisatie?

% respondenten in...
 2007
 2008

1
2

8
8

13

11 38

40

41

38
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Nederland gaat stapsgewijs 
ambitieuzer innoveren 

De hoogste ambities ten aanzien 
van radicaal innoveren en nieuwe 
businessmodellen vinden we in:

1 financiële dienstverlening
2 telecom & ICT
3 flexmarkt & facilitaire diensten.

   legenda    incrementele innovatie   radicale innovatie

...en hoe  
innoveren ze 
werkelijk?

Hoe willen 
bedrijven 
innoveren?

Vorig jaar nam het verschil tussen 
ambitie en realiteit nog toe, in 
2008 zien wij een verkleining van 
dit verschil.

Op het gebied van incrementele 
innovaties is de kloof tussen 
ambitie en realiteit verkleind. Nog 
steeds leggen bedrijven in de 
praktijk nadruk op het verbeteren 
van bestaande producten en 
diensten, maar het ontwikkelen 
van nieuwe producten en diensten 

groeit. De ambities om op deze 
twee vlakken te innoveren, zijn 
realistischer geworden. 

Ook willen bedrijven meer radicaal 
innoveren binnen de huidige 
business en door het creëren van 
nieuwe/extra markten met nieuwe 
businessmodellen. Maar de wens 
blijft toch enigszins de vader van 
de gedachte. Radicaler innoveren 
neemt toe, maar voorzichtig.

Hoe willen bedrijven innoveren 
en hoe innoveren ze?

% respondenten in... 
 2006
 2007
 2008

82 81 79

62

48
57

38
52

43

18 19 21
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het resultaat uit innovatie

initiëren
time-to-concept

ontwikkelen
time-to-market

opschalen
time-to-profit

Natuurlijk heeft de CFO aandacht 
voor de timing en de grootte van de 
kasstroom, maar alleen focus op 
cijfers is onvoldoende. Resultaten 
uit innovatie zijn afhankelijk van:

+  snelheid, richting en kwaliteit 
van concepten die ontwikkeld 
gaan worden

+  tempo en kwaliteit waarmee 
daadwerkelijk een concept naar 
de markt gebracht wordt

+  vaardigheid waarmee een 
innovatie van lancering tot winst 
gebracht kan worden.

Deze aspecten hangen af van de 
kennis en kunde van de mensen, 
hoe goed ze als team de zaken 
aan kunnen pakken, en hoezeer 
de organisatie ruimte, middelen en 
bescherming biedt. Kortom, van 
zaken die niet in een spreadsheet 
te vangen zijn maar wel een grote 
impact op de financiële resultaten 
- de cumulatieve cash - blijken te 
hebben. In het themagedeelte van 
deze monitor ‘de zwarte kant van 
innovatie’, komen de issues aan 
bod waarmee u de vorm van de 
curve kunt beïnvloeden. Koplopers 
op innovatiegebied pakken deze 
zaken wezenlijk anders aan. 

Het concept van de ‘cash curve’, 
zoals uitgewerkt door Andrew 
en Sirkin in Payback, is een 
uitstekende manier om verwachte 
resultaten uit innovaties weer te 
geven. Met dit verwachte resultaat 
uit innovaties worden uiteraard de 
cash opbrengsten bedoeld, maar 
ook de indirecte waarden zoals 
kennisopbouw, merkversterking, 
inzetten van innovatiepartners en 
aantrekken en behouden van goede 
mensen. Dit concept gebruikt  
The Bridge voor het verkorten van 
de ‘time-to-…’ en het optimaliseren 
van de investeringen. 

start-up  
investering

markt-  
investeringcu

m
ul

at
ie

ve
 c

as
h

tijd

lanceren

De cash curve, het verwachte resultaat van een innovatie

Bron:
Payback, reaping the rewards of 
innovation, James P. Andrew en 
Harold L. Sirkin, Harvard Business 
School Press, 2006
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nieuwe producten en diensten dragen goed bij,  
net als nieuwe doelgroepen en markten

Wat is het 
percentage omzet 
uit producten 
of diensten die 
in de afgelopen 
drie jaar zijn 
geïntroduceerd?

Wat is het 
percentage omzet 
dat uit nieuwe, 
in de laatste drie 
jaar geworven, 
klantgroepen of 
marktsegmenten 
komt?

30 of hoger

20 tot 30

10 tot 20

5 tot 10

0 tot 5

30 of hoger

20 tot 30

10 tot 20

5 tot 10

0 tot 5%
 o

m
ze

t u
it 

ni
eu

w
e 

kl
an

t
do

el
gr

oe
pe

n 
of

 m
ar

kt
se

gm
en

te
n

%
 o

m
ze

t u
it 

ni
eu

w
e

pr
od

uc
te

n 
of

 d
ie

ns
te

n

% respondenten in...
2007
2008

16

14

7
10 19

16 27
31

30

29

11
10

7
9

17
15

28

34

37
32

Zo’n 41% van de respondenten geeft aan dat 10% of meer van 
de huidige bedrijfsomzet afkomstig is uit producten en diensten 
geïntroduceerd in de afgelopen drie jaar. Dit ligt in lijn met vorig jaar 
waar toen zo’n 42% van de respondenten dit aangaf. Ook liggen 
de percentages bij het behalen van omzet uit nieuwe klantgroepen 
of marktsegmenten in lijn met vorig jaar. In 2008 geeft 34% van de 
respondenten aan dat 10% of meer van de huidige bedrijfsomzet 
afkomstig is uit nieuwe klantgroepen of marktsegmenten. In 2007 
was dit 35% van de respondenten.

Meest succesvol in het 
introduceren van nieuwe 
producten en diensten zijn:

1 telecom & ICT
2 elektro- & mechanische industrie
3 chemie.

Meest succesvol in het genereren van 
nieuwe omzet uit nieuwe klantgroepen 
en marktsegmenten zijn:

1 flexmarkt & facilitaire diensten
2 elektro- & mechanische industrie
3 telecom & ICT.
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Nederlandse organisaties sturen een 
zwerm van innovaties de wereld in
Dit jaar hebben wij voor het eerst gevraagd wat Nederlandse 
organisaties als meest innovatieve producten beschouwen. De 
respondenten hebben ons een werkelijk indrukwekkende zwerm 
van innovaties aangereikt. Toppers onder innoverende bedrijven 
hebben mooie innovatieve producten gecreëerd. Wii en i-Phone 
zijn veelvuldig genoemd. Ook Philips en DSM, nummer 1 en 
nummer 3 in de top-10 meest succesvol innoverende bedrijven, 
hebben weer spannende innovaties afgeleverd. Daarnaast is over 
de hele breedte van Nederlandse bedrijfsactiviteiten een prachtig 
palet van nieuwe producten en diensten op de markt gekomen.

Producten en diensten voor:

+ gastvrijheid én opgeruimdheid in de zorg
+ emissie-arme vrachtwagens
+ metingen voor gedrag van pijplijnen op 

diepzeebodems
+ bankieren maar dan anders
+ drukken maar dan beter
+ kennismanagement voor professionals
+ compacter en beter afvalwater zuiveren 
+ boeren in de tropen kansen bieden
+ kennismanagement voor scholieren
+ betere vloeren voor zorg en opvang
+ gemengd boerenbedrijf in de kas
+ betere zorg voor veiligheidskleding
+ milieuvriendelijke ketelwaterbehandeling.
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de beurs heeft wél oog voor innovatie,  
het ‘The Bridge innovator fund’ verslaat de AEX

The Bridge innovator fund

Met de top-10 meest innovatieve bedrijven is 
wederom het fictieve ‘The Bridge innovator fund’ 
samengesteld. Al 18 maanden, ook in tijden met 
sterk negatief beurssentiment, blijft het duidelijk: 
de beurs beloont innovatie.

120

130

140

110

Top-10 meest succesvol 
innoverende bedrijven in 
Nederland:

1 Philips ( 1 )
2 Tom Tom ( 2 )
3 DSM ( 5 )
4 Apple ( 6 )
5 TNO ( 9 )
6 ASML ( 4 )
7 Google ( 3 )
8 Albert Heijn ( 10 )
9 Unilever ( 7 )
10 Shell ( - )

( positie 2007 )

100

90

01/01
2007

01/07
2007

01/01
2008

01/07
2008

The Bridge innovator fund index
AEX index

Ook dit jaar is de respondenten 
gevraagd wat de meest succesvol 
innoverende bedrijven actief in 
Nederland zijn. Stijgers in de lijst 
zijn DSM, Apple, TNO en Albert 
Heijn. Dalers zijn ASML, Google 
en Unilever. Shell is na een jaar 
van afwezigheid weer terug. Na 
een forse daling van plaats 4 
naar 8 in 2007, is KPN dit jaar 
verdwenen uit de top-10 lijst van 
meest succesvol innoverende 
bedrijven.

De ‘klacht’ dat de beurs alleen 
aandacht zou hebben voor korte 
termijnwinsten en dat innovaties 
niet worden beloond, lijkt net als 
vorig jaar niet waar. De waarde 
van een aandeel wordt voor het 
overgrote deel bepaald door 
verwachte toekomstige groei van 
inkomsten. Autonome groei is de 
vorm van groei die het meeste 
beloond wordt. Overnames 
leiden maar zelden tot echte 

aandeelhouderswaarde bij de 
kopende partij. Niet zelden leiden 
overnames zelfs tot vernietiging 
van die waarde. 

Kennelijk is innovatiekracht, zoals 
de respondenten van de monitor 
die signaleren, gerelateerd aan 
de waarde die de beurs aan een 
onderneming geeft. In die waarde 
zitten natuurlijk de omzet en 
winst van nieuwe producten en 
nieuwe markten. Maar daarnaast 
zit hierin ook de waarde van het 
kunnen aantrekken en behouden 
van goede mensen; innovatieve 
bedrijven zijn leuker om voor te 
werken en met goede, ervaren 
mensen kunnen innovaties 
sneller en succesvoller ontwikkeld 
worden. Dus de beurs heeft alle 
reden om innovatiekracht te 
waarderen. 

80
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Wat vindt u van de stelling: 
rendement op innovatie en 
duurzaamheid gaan niet samen?

Onze cijfers bewijzen het tegendeel. Wij 
hebben afgelopen jaar wereldwijd een 
brutowinstmarge van 33% behaald en we zijn 
nog steeds groeiende. Wat wij willen laten zien 
is dat een cradle to cradle-product, met andere 
woorden een duurzaam product, niet meer 
hoeft te kosten dan ieder ander product. De 
onderdelen van bijvoorbeeld de ‘Think’ stoel 
bestaan uit gerecycled materiaal en kunnen elk 
apart vervangen worden. Hierdoor worden de 
levensjaren van het product vele malen verlengd, 
oftewel je echte rendement is duurzaamheid.

Hoe geeft een multinational 
als Steelcase lokaal invulling 
aan haar duurzame en sociale 
beleid?

Sinds 2001 is Steelcase van businessmodel 
veranderd. Om lokale trends en ontwikkelingen 
beter te kunnen volgen en direct toe te kunnen 

Steelcase levert kennis, producten 
en diensten die het creëren van een 
inspirerende werkomgeving mogelijk 
maken. Dit wordt bereikt door integratie 
van architectuur, meubels en technologie. 
Steelcase is sinds 1974 wereldwijd 
marktleider in de kantoormeubelbranche 
en is toonaangevend op het gebied van 
milieuvriendelijke en duurzame toepassingen 
zoals de ‘Think’ stoel, die in 2006 het eerste 
cradle to cradle-certificaat verwierf. Steelcase 
en haar dochterondernemingen werken met 
dealers op meer dan 600 locaties, hebben 
fabrieken op meer dan 31 locaties en hebben 
wereldwijd 13.500 werknemers. De omzet in 
2007 bedroeg $ 3,4 miljard. 

Uit de innovatie-monitor 08/09 blijkt dat bij 50% 
van de respondenten de organisatie rekening 
houdt met een expliciet ‘duurzaamheidscriterium’ 
bij innovatieprojecten. De score op dit 
duurzaamheidscriterium wordt meegenomen in de 
projectbeoordeling. Hoe kijkt Steelcase aan tegen 
een dergelijk expliciet criterium voor duurzaamheid?

Zo’n expliciet criterium is belangrijk. Bij 
Steelcase zijn duurzaamheid en sociale 
verantwoordelijkheid kernwaarden binnen 
de organisatie. Wij hebben daarom ook een 
wereldwijd beleid waarin staat dat onze 
kernwaarden, in elk land waar Steelcase 
actief is, als uitgangspunt moeten dienen. 
Onze wereldwijde toewijding aan het cradle to 
cradle-principe resulteert in het feit dat al onze 
producten moeten voldoen aan onze eisen van 
de lifecycle assessment. Deze eisen hebben 
betrekking op de in- en output aan energie en 
materiaal, in elk stadium van de levenscyclus. 
We gebruiken deze criteria om onze producten 
telkens milieuvriendelijker te kunnen maken.

Rick Bomer 
directeur van Steelcase Benelux
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passen in nieuwe producten en concepten, is 
het businessmodel veranderd van een globaal 
naar een lokaal model. Elk land heeft zijn 
eigen DNA; eigen wetgeving op het gebied van 
ergonomie en een eigen cultuur. Per land zijn 
mensen ook anders qua lengte en gewicht. 
Dit houdt in dat je rekening moet houden 
met verschillen in vormgeving, kleuren en 
materialen, maar ook met verschillen in bredere 
maatschappelijke kwesties als duurzaamheid 
en sociale verantwoordelijkheid. 

In Nederland zien we dat duurzaamheid hoog 
op de agenda staat en dat ook steeds meer 
bedrijven bewust bezig zijn met het integreren 
van duurzaamheid in de werkplekomgeving. 
Wij stemmen ons beleid af op de trends die 
we observeren binnen een land of regio, deze 
trends houden we maandelijks bij. Deze outside-
in benadering is belangrijk om alle wensen en 
behoeftes binnen één organisatie in één concept 
te kunnen vangen.

Hoe zorgt Steelcase ervoor 
dat de gesignaleerde trends 
worden vertaald in een specifiek 
product of specifieke dienst 
met uiteindelijk een nieuwe 
werkplekomgeving? Hoe 
belangrijk zijn innovaties voor 
Steelcase hierbij? 

Het opnieuw uitvinden van een werkplek is een 
complexe zaak. Hierbij moet met veel aspecten 
die onderhevig zijn aan veranderingen rekening 
worden gehouden, bijvoorbeeld technologie. Dit 
betekent dat wij ons ook continu bezig houden 
met vernieuwing. Vernieuwing van materialen en 
kleuren, maar ook vernieuwing van methodes om 
een werkplek zo goed mogelijk te analyseren. 

Het is bij veranderingen in de werkplekomgeving 
belangrijk voor ons om te zien wat er gebeurt 
met mensen op deze werkplek. Wij zien de 
werkplekomgeving als een fundamenteel 
onderdeel van je bedrijf om een organisatie tot 
een succes te brengen. Denk alleen al aan de 
hedendaagse werkvloer waar wel vier generaties 
met elkaar samenwerken, allen met een andere 

levensstijl. De oude generatie denkt nog veel in 
een kantoor met afzonderlijke plekken, terwijl 
de jongere generatie behoefte heeft aan open 
ruimtes, flexplekken en de nieuwste digitale 
toepassingen. Hierin probeert Steelcase een 
ideale mix te vinden. 

Een hulpmiddel dat we gebruiken om te kijken 
wat voor effect een werkplek heeft op het 
gedrag van een werknemer is het ophangen van 
camera’s. Deze hangen we bijvoorbeeld op in 
universiteiten en kantoren, om te zien hoe een 
werkplek wordt gebruikt; waar wordt gebruik 
van gemaakt en waarvan juist niet, hoe zijn 
de zithoudingen en wie communiceren er met 
elkaar. Al deze ervaringen worden meegenomen 
bij het zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor 
het verbeteren van de werkplek. 

Wat is de belangrijkste uitdaging 
voor Steelcase de komende 
jaren?

Voor Steelcase is het verder sluiten van de 
levenscyclus van producten van belang. 
Hiermee willen we zorgen voor het totale 
cradle to cradle-principe, waarbij producten die 
geproduceerd zijn in de fabriek aan het einde 
van het gebruik ook weer terug naar de fabriek 
gaan. We zijn daarom een samenwerking 
aangegaan met de Van Gansewinkel Groep 
(integrale afvaldienstverlening) om te bekijken 
hoe we elk deeltje opnieuw kunnen gebruiken, 
in hetzelfde of in een ander product. Straks 
verkopen we geen stoel meer, maar zit-uren. 

Het product kan dan steeds opnieuw worden 
gebruikt. Hierin ligt wereldwijd de uitdaging 
om onze houding ten opzichte van het milieu 
nog duurzamer te maken. De grootste slag is 
bewustwording te vertalen naar daadwerkelijk 
handelen op het gebied van duurzaamheid. 
Dit betekent nog meer nadenken over nieuwe 
toepassingen en blijven innoveren om uiteindelijk 
elk deeltje dat in een product zit op den duur 
weer ergens anders in te kunnen zetten.

“elk land 
heeft zijn 
eigen 
DNA”

“straks verkopen we geen 
stoel meer, maar zit-uren”



deel2 de trends 
welke richting gaat innovatie op? 



De trends, welke zijn belangrijk voor 
nu en in de nabije toekomst? Trends 
geven de input van de buitenwereld 
aan een organisatie of over een 
specifiek issue. Trends zijn zowel 
visionair en ‘ontwerpen’ de toekomst, 
als observerend en sturend vanuit 
het verleden. 

alom aanwezige ICT
spelen en gemak, per-
soonlijk, alles te vinden. 
Maar ook: ‘naakt’ en 
geobserveerd

 
rijkdom
kwaliteit van leven, meer 
en meer, en kunnen 
kiezen. Maar ook: meer 
verbruiken, vervuilen en de 
consequenties afkopen

privacy en veiligheid
veilig wonen, eten, leven 
en anderen observeren. 
Maar ook: risico-aversie 
en xenofobie 

demografie
gezamenlijk voedsel, 
water en energie moeten 
verdelen. Maar ook: ouder 
wordende rijke en jonger 
wordende arme landen

 
sociale structuren
mensenrechten krijgen 
aandacht en zijn een bron 
van conflict. EVAlution 
blijft zich ontwikkelen. 
Maar ook: verstikkende 
politieke ‘correctheid’ 

individualisering
mijn eigen, zelf, uniek, 
decentraal. Maar ook: 
eigen keuze en verant-
woordelijkheid en ik wel 
en jij niet

kwaliteit en veeleisendheid
speciale zorg en eigen 
ontwikkeling. Producten 
voor iedereen. Maar 
ook: gebruiken en niet 
opbouwen, having and 
eating cake

 
vrije tijd
niet de hele tijd hoeven 
werken, machines en 
automatisering ten dienste 
van, patronen kunnen 
kiezen. Maar ook: niet willen 
werken, geen loyaliteit 
geven, vluchtigheid

milieu en omgeving
aandacht voor duurzaam-
heid, footprint en gebruik 
van resources. Maar 
ook: zorg en angst voor 
eigen milieu en strijd om 
resources

De respondenten zijn 27 trends 
voorgelegd die op dit moment 
business innovatie beïnvloeden. 
Deze trends zijn afgeleid van 
een aantal megatrends die de 
grote veranderingen in de wereld 
vormgeven. Megatrends zijn 
stabiele, langlopende veranderingen 
waar organisaties en individuen 
mee om moeten leren gaan; ze 
gebeuren, of we het willen of niet. 
Voor organisaties zijn het ook 
kansen om innovaties vóór of tegen 
zulke trends te ontwikkelen.

Voor een organisatie is het een 
uitdaging om rekening te houden 
met trends. Ze bepalen de 
‘leefomgeving’ of zelfs het recht 
van bestaan van de organisatie 
maar zijn ook de aanstichter of de 
inspiratie voor nieuwe producten en 
diensten. 

Belangrijke megatrends
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alle belangrijke trends in één overzicht

nu lage impact op het innovatieproces 
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De grootste stijgers ten 
opzichte van vorig jaar:

1 blue ocean strategy
2 the web is back
3 andere verdienmodellen toepassen 

dan gebruikelijk
4 health & wellness als lifestyle
5 the long tail.

De grootste dalers ten 
opzichte van vorig jaar:

1 crowdsourcing
2 (internationale) waterproblematiek
3 gaming & virtual reality
4 offshoring
5 opkomende economieën.
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De meeste trends worden door respondenten in een ‘zwerm’ van linksonder 
naar rechtboven geplaatst. Dat lijkt ook wel logisch: van ’het is nu niet 
belangrijk en dat wordt het ook niet’ tot ’het is nu van groot belang en dat 
blijft het’. Kortom, rechtsboven moet je aandacht geven en blijven geven. 

De trends die linksboven en rechtsonder worden geplaatst, vragen wellicht 
om een andere aanpak. Linksboven moet je dan nu (nog) weinig aandacht 
geven, maar op een later moment instappen. Rechtsonder moet nu aan de 
orde van de dag zijn, maar dat moet te zijner tijd afgebouwd gaan worden. 
Het ziet er dus naar uit dat met de trends in deze beide kwadranten alerter 
omgegaan moet worden.

nu hoge impact op het innovatieproces
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top-3 trends per sector 
voor nu en in de toekomst

agro & food

Nu:
1 eco, duurzaamheid en cradle to cradle
2 health & welness als lifestyle
3 open innovatie.

Toekomst:
1 open innovatie
2 eco, duurzaamheid en cradle to cradle
3 health & wellness als lifestyle.

media & 
entertainment

Nu:
1 crossmediaal
2 andere verdienmodellen 
 toepassen dan gebruikelijk
3 the web is back.

Toekomst:
1 mobile everywhere
2 gaming & virtual reality
3 blue ocean strategie.

energie

Nu:
1 eco, duurzaamheid en cradle to cradle
2 outsourcing
3 veiligheid/anti-terrorisme.

Toekomst:
1 eco, duurzaamheid en cradle to cradle
2 opkomende economieën
3 open innovatie.

flexmarkt &  
facilitaire diensten

Nu:
1 vergrijzende samenleving
2 marktwerking in de zorg
3 opkomst ZZP’er.

Toekomst:
1 andere verdienmodellen
 toepassen dan gebruikelijk
2 vergrijzende samenleving
3 opkomst ZZP’er.

bouw

Nu:
1 eco, duurzaamheid en 
 cradle to cradle
2 vergrijzende samenleving
3 marktwerking in de zorg.

Toekomst:
1 eco, duurzaamheid en 
 cradle to cradle
2 open innovatie
3 gaming & virtual reality.

Zie voor een toelichting op de trends de 
voorgaande pagina’s 
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chemie

Nu:
1 eco, duurzaamheid en cradle to cradle
2 open innovatie
3 opkomende economieën.

Toekomst:
1 eco, duurzaamheid en cradle to cradle
2 open innovatie
3 blue ocean strategie.

elektro- & mechanische industrie

Nu:
1 open innovatie
2 eco, duurzaamheid en cradle to cradle
3 vergrijzende samenleving.

Toekomst:
1 eco, duurzaamheid en cradle to cradle
2 open innovatie
3 andere verdienmodellen toepassen dan 
 gebruikelijk.

telecom & ICT

Nu:
1 andere verdienmodellen toepassen dan gebruikelijk
2 mobile everywhere
3 crossmediaal.

Toekomst:
1 gaming & virtual reality
2 the web is back
3 mobile everywhere.

zakelijke dienstverlening

Nu:
1 eco, duurzaamheid en cradle to cradle
2 andere verdienmodellen toepassen dan 
 gebruikelijk
3 opkomst ZZP’er.

Toekomst:
1 eco, duurzaamheid en cradle to cradle
2 andere verdienmodellen toepassen dan
 gebruikelijk
3 word of mouth marketing, buzzen.

financiële dienstverlening  
(inclusief zorgverzekeraars)

Nu:
1 vergrijzende samenleving
2 blue ocean strategie
3 the web is back.

Toekomst:
1 vergrijzende samenleving
2 integrated marketing
3 crossmediaal.

Wij gaan niet in op de sectoren logistiek & vervoer, 
non-profit, consumentengoederenindustrie, retail 
& groothandel en zorg vanwege het geringere 
aantal respondenten.



deel3 de zwarte 
kant van innovatie... 
neem afstand van de rode cijfers
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Om de waarde van innovatie te 
verhogen, zul je als eerste de 
waarde van innovatie serieus 
moeten nemen. Wij hebben in dit 
verband gekeken naar de rol van de 
CFO binnen het innovatieproces. 
Wij vinden dat de rol van de CFO 
op drie terreinen van innovatie van 
belang is: 

+ bij de waardebepaling van de 
innovatiefunnel

+ bij het kwalitatief borgen van 
het innovatieproces 

+ als financieel sparringspartner. 

Wij hebben aan de respondenten 
de vraag gesteld of de financiële 
topman/vrouw persoonlijk is 
betrokken bij het vaststellen en 
het beoordelen van de waarde 
van de innovatieprojecten en de 
innovatiefunnel.

Duidelijk is dat koplopers ten 
opzichte van achterblijvers de 
financiële topman/vrouw vaker 
persoonlijk betrekken bij deze 
waardering van de funnel.

Waarde als thema met als motto: 
de zwarte kant van innovatie. Met 
het zwarte als synoniem voor het 
positieve resultaat hebben wij 
onderzocht hoe omgegaan wordt met 
de waarden van innovatie. Zowel de 
zachte waarden, het vruchtpluis, als 
de harde waarden, de calculator.
Innovatie zou echte waarde moeten creëren,  
dus betrek de CFO Wanneer ben je koploper?

In de innovatie-monitor 08/09 zijn koplopers 
gedefinieerd als bedrijven die:

+ meer dan 5% van de omzet halen uit 
producten en/of diensten die in de laatste 
drie jaar zijn geïntroduceerd

+ én meer dan 5% van de omzet halen uit 
nieuwe (ten opzichte van drie jaar geleden) 
klantgroepen/marktsegmenten

+ én zichzelf beschouwen als een succesvolle 
innovator ten opzichte van concurrenten. 

 
De groep koplopers bevat 27% van de 
respondenten en is gelijkelijk verdeeld over alle 
onderzochte sectoren. Achterblijvers, 21% van 
alle respondenten, scoren lager op alle drie de 
bovengenoemde dimensies. Zij behalen dus 
minder dan 5% omzet uit nieuwe producten, én 
halen minder dan 5% omzet bij nieuwe klanten, 
én beschouwen zichzelf niet als een succesvolle 
innovator. Om een duidelijk onderscheid te kunnen 
laten zien, is de tussengroep uit de vergelijking 
weggelaten. Om koplopers en achterblijvers te 
kunnen vergelijken, zijn ‘netto’ meningen bepaald. 
Een netto mening wil zeggen: het aantal meningen 
‘helemaal eens’ en ‘eens’ minus het aantal 
meningen ‘helemaal oneens’ en ‘oneens’.

De financiële topman/ 
vrouw is persoonlijk 
betrokken bij het vast-
stellen en het beoordelen 
van de waarde van de 
innovatieprojecten en 
-funnel

% koplopers
% achterblijvers

-29

18

oneens         eens
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zoek de juiste balans tussen 
businessmodel en ‘spreadsheet’

telt het financiële model, oftewel 
de ‘spreadsheet’ zwaar mee

 
telt de robuustheid van het 
business- of verdienmodel  
zwaar mee

wordt de kans op goedkeuring 
op een project groter bij een 
nauwkeuriger en gedetailleerder 
spreadsheet

worden er bij de start van  
een project behoorlijke  
bandbreedtes in de cijfers  
van het financiële model  
geaccepteerd

61

67

61

56

36

53

45

-18

In hoeverre is het mogelijk vooraf exact te berekenen wat een innovatie gaat 
opleveren? Wij vinden het begrijpen van het verdienmodel/businessmodel bij het 
ontwikkelen van een innovatie zeker zo belangrijk. Belangrijke vragen zijn dus 
volgens ons “Waarom ontwikkelen we dit?” en “Hoe levert dit innovatieproject geld 
op?” en niet zozeer de vraag (zeker niet bij de start van een project) “Hoeveel geld 
levert deze innovatie exact op?”

Praktijkdilemma
Kunnen organisaties 
daadwerkelijk omgaan 
met deze ‘cijferachtige’ 
onzekerheid? Of blijft 
de hoop bestaan 
dat meer cijfers en 
detailberekeningen 
uiteindelijk leiden tot 
meer zekerheid in de 
toekomst?

Koplopers en achterblijvers 
zien beiden het belang van 
zowel de spreadsheet als het 
businessmodel, zo blijkt uit de 
antwoorden van het onderzoek. 

Echter achterblijvers hechten op 
twee punten meer waarde aan het 
gedetailleerd doorrekenen van 
hun financieel model: 

+  het blijven doorrekenen en 
daarmee gedetailleerder en 
nauwkeuriger maken van 
de ‘spreadsheet’ vergroot 
bij achterblijvers de kans 
op goedkeuring op een 
innovatieproject

+ ook bij de acceptatie van 
bandbreedtes in de cijfers 
van het financiële model is 
een grote spreiding te zien: 
koplopers accepteren bij de 
start van een project een 
behoorlijke bandbreedte, terwijl 
achterblijvers meer waarde 
hechten aan nauwkeurigheid in 
cijfers.

Het tot in minutieus detail doorrekenen 
van een project dat in de startblokken 
staat, is een rituele dans. Het rekenen is 
dan verworden tot collectief bijgeloof á 
la vrijdag de 13de. De plannen worden 
gepresenteerd, iedereen kijkt ernaar, bouwt 
zwijgend z’n eigen buffers in, en collectief 
wordt instemming met de mond beleden. 
“Ons kan in ieder geval niet verweten 

worden dat we onbezonnen te werk zijn 
gegaan!”

Kennelijk vinden we het nog steeds gênant 
om hardop te zeggen dat deze detailcijfers 
een schijnwerkelijkheid zijn en dat ons 
buikgevoel iets anders aangeeft. “Want de 
cijfers zijn goed.”

Zwartjens
Zwarte magie of rituele dans?

Bij het beoordelen van 
een innovatieproject…

oneens         eens
% koplopers

% achterblijvers
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stem de keuze van het financieel 
model af op het type innovatie

Wij vroegen de respondenten naar 
het omgaan met verschillende 
f inanc ië le  model len  en 
meetmethoden. Op de vraag of het 
nodig is om verschillende financiële 
modellen en rendementen voor 
verschillende type projecten te 
hanteren, wordt een duidelijke 
uitspraak gedaan. Wat blijkt: 
koplopers en achterblijvers gaan 
verschillend om met het zoeken 
naar een passend financieel model 
en criteria. Een kleine meerderheid 
van achterblijvers gebruikt veelal 
hetzelfde model en eenzelfde eis 
voor al hun projecten. Een ruime 
meerderheid van koplopers kiest 
ervoor om afhankelijk van het type 
project de financiële modellen en 
eisen te kiezen. 

Bi j  zowel koplopers als 
achterblijvers blijken ROI (return 
on investment) en Pay back time 
verreweg de meest gebruikte 
meetmethode te zijn. Complexere 
meetmethodes als NCW (netto 
contante waarde), IRR (internal 
rate of return) en RAROC (risk 
adjusted return on capital) worden 
iets meer door achterblijvers dan 
door koplopers gebruikt.

Gemengd beeld over 
de hoogte van de 
rendementseis

Op de vraag of het rendement 
op innovatieprojecten, vanwege 
het hogere risico, ook daarmee 
hoger zou moeten zijn dan 
het overall bedrijfsrendement, 
komt zowel bij koplopers als bij 
achterblijvers een zeer gemengd 
beeld naar voren. Ook binnen 
de sectoren zijn de verschillen 
groot. Bij de sector energie en de 
sector elektro- & mechanische 
industrie stellen koplopers 
ambitieuzere rendementseisen 
bij het beoordelen van innovaties 
dan achterblijvers. In de sector 
financiële dienstverlening en de 
sector media & entertainment 
zijn forse meerderheden van 
koplopers én achterblijvers van 
mening dat rendementen op 
innovatieprojecten niet hoger 
hoeven te zijn dan rendementen 
voor andere projecten. In de 
sector telecom & ICT is het beeld 
anders; hier is het zelfs zo dat fors 
meer achterblijvers ambitieuzere 
eisen stellen bij het beoordelen 
van innovatieprojecten.

Moet het rendement 
voor een innovatie-
project hoger zijn 
dan het normale 
bedrijfsrendement?

elektro- & 
mechanische industrie

zakelijke
dienstverlening

chemie

financiële
dienstverlening

media &  
entertainment

agro & food

telecom & ICT

-29

-43

-8-38

0-33

-22

-18

-10

40

-40
25

20
-13

0

-7

50

36

67

-8

Financiële modellen en meetmethoden worden 
gebruikt om zo goed en éénduidig mogelijk greep 
te krijgen op de waarde, de kansen en de risico’s 
van een project en de hele portefeuille in een 
innovatiefunnel 

energie

flexmarkt & 
facilitaire diensten

bouw

oneens         eens

% koplopers
% achterblijvers
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Deze investering is belangrijk, wij geloven 
erin dat innovatie een aantal financiële en 
niet-financiële resultaten voor de organisatie 
oplevert. Het inspireert medewerkers 
en het creëert ruimte voor persoonlijke 
ontwikkeling. Naast inspiratie is het een lange 
termijninvestering. Wij geloven erin dat wij 
proactief en vernieuwend in onze markt moeten 
opereren om ons te onderscheiden van onze 
concurrenten. 

Innovatie kan ook bijdragen aan de 
ondersteuning van medewerkers door 
middel van systeem- en procesinnovaties. 
Als laatste kunnen er extra resources met 
dit ‘innovatiegeld’ worden aangenomen voor 
de innovatieprojecten. Hierdoor wordt het 

Albron, de grootste zelfstandig cateraar 
van Nederland, is in 1997 ontstaan uit 
de succesvolle fusie tussen BRN en 
Service One Catering. Albron heeft al 
meer dan 100 jaar de zorg voor lekker en 
gezond eten en drinken als kernactiviteit. 
Tegenwoordig werken er dagelijks 4.200 
medewerkers bij Albron, op meer dan 1.100 
locaties in Nederland. Bij Albron staan 
zorg en aandacht voor de mens centraal: 
de vakbekwaamheid en de motivatie van 
medewerkers en de tevredenheid van 
gasten. Albron bedient 350.000 gasten 
per dag in diverse branches zoals het 
bedrijfsleven, overheden, ziekenhuizen en 
onderwijs. In 2007 bedroeg de omzet 251 
miljoen euro.

Uit de innovatie-monitor 08/09 
blijkt dat innovatie een hoge of 
topprioriteit krijgt bij bijna 81% 
van de bedrijven. Hoe hoog 
staat innovatie bij Albron als 
prioriteit op de agenda?

Innovatie is heel belangrijk voor onze 
organisatie. Sinds 2005 heeft de directie 
van Albron daarom een duidelijk statement 
gemaakt door de 6-2% regel in te stellen. Dit 
houdt in dat wij streven naar een rendement 
op sales van 6% of meer per jaar. Echter 

van die 6% behaalde winst investeren wij 
direct 2% in innovatieprojecten. Deze 2% 
wordt expliciet vrijgemaakt voor innovatie 
en daarmee investeren wij in mensen en 
middelen. Wij spreken dan ook van winst voor 
en na innovatie. 

Jouke  
van der 

Veer 
lid van de hoofddirectie  
(CFO) van Albron

“innovatie creëert ruimte voor 
persoonlijke ontwikkeling”
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personeel niet overbelast met extra taken, die 
ze anders - zoals je vaak in organisaties ziet 
- gewoon naast hun bestaande baan zouden 
moeten doen.

Wat is een voorbeeld van een 
succesvolle innovatie van Albron?

Een innovatief concept dat onlangs is 
gelanceerd bij de Rabobank en het AMC heet 
‘Fresh & More’. Deze formule sluit aan bij de 
consumentenbehoeften van dit moment. Het 
assortiment is vers, lekker en verrassend met 
een frisse uitstraling en een persoonlijke service 
voor snelle ‘take-away’ of ‘easy sit down’. 

Hoe blijft Albron als onafhankelijk 
bedrijf op de hoogte van de 
nieuwste innovaties?

Albron is binnen de top-4 cateraars in Nederland 
de enige zelfstandige, niet beursgenoteerde 
onderneming. Dit is ook haar kracht. Wezenlijk 
is kennis van de markt te vergroten door 
benchmarking en uitwisseling. 

Met dat doel zijn wij sinds 2002 kennisallianties 
aangegaan met andere internationale cateraars: 
eerst met het Zwitserse DSR, vervolgens met 
het Japanse Green House en recent met het 
Scandinavische Fazer Amica. Deze cateraars zijn, 
net als Albron, onafhankelijke ondernemingen en 
hebben een vergelijkbare propositie, die gericht 
is op de gezondheid van de mens. Zelfs een 
aantal van de slogans, zoals “lekker en gezond”, 
komt sterk overeen.

Met deze allianties is er kennisdeling over onder 
meer budgetten en strategie, maar ook andere 
activiteiten worden gezamenlijk opgepakt. De 
kennisallianties zorgen voor kruisbestuiving 
en dienen als innovatiedenktank. Wij werken 
samen om inspiratie op te doen en fungeren als 
klankbord en vraagbaak naar elkaar.

Uit de innovatie-monitor 08/09 
blijkt dat koplopers vaker de CFO 
betrekken bij het vaststellen en 
het beoordelen van de waarde 
van de innovatieportfolio. Hoe 
ziet u uw rol als CFO binnen het 
innovatieproces?

Binnen het innovatieproces zoek ik balans 
tussen de rollen ‘businessrealist’ en ‘financial 
navigation partner’. De businessrealist is de 
rol van bewaker, zoals een CFO vroeger vaak 
werd gezien. Deze trapt indien nodig op de 
rem bij ongelimiteerde creativiteit en brengt 
businessrealisme in. De tweede rol is die 
van financial navigation partner; deze brengt 
innovatieteams van A naar B. Activiteiten die ik 
hiervoor onderneem, zijn: meedenken, zorgen 
voor de juiste financiële randvoorwaarden, 
faciliteren, accommoderen, alternatieven en 
scenario’s ontwikkelen en voor mijn collega’s 
een sparringpartner zijn met een financiële 
invalshoek. 

Daarnaast hebben wij vanuit onze financiële 
afdeling meegeholpen aan een duidelijk beleid 
voor innovatieprojecten. Bijvoorbeeld waar het 
gaat om marktanalyses, investeringsbeslis-
momenten, gebruik van standaard financiële 
modellen en rendementseisen. Op maandbasis 
wordt bijvoorbeeld het totale portfolio van 
innovatie-initiatieven bijgehouden. Mede op 
basis hiervan bepalen wij of projecten kunnen 
doorgaan, fuseren met andere initiatieven of 
stopgezet worden. 

Wat zou u willen meegeven aan 
andere CFO’s in Nederland? 

Zorg voor balans tussen businessrealisme en 
inspiratie. Aan de ene kant het bewaken van het 
(financiële) realisme, aan de andere kant het 
enthousiasmeren en betrokken zijn. De grootste 
fout die een CFO kan maken, is een idee om 
zeep helpen voor het levensvatbaar is. Zorg 
voor balans tussen procedure en ruimte; borg 
en bewaak door heldere procedures, goede 
financiële modellen en rendementseisen, maar 
weet vooral ook te inspireren. 

‘‘de CFO als 
businessrealist en 
navigation partner”
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succesvol innoveren is meer 
dan korte termijngewin

Laten koplopers, zoals wij 
verwachtten, vaker zachte waarden 
meetellen in de afweging van het 
project? Houden achterblijvers 
inderdaad minder rekening met 
waarden van innoveren die buiten 
’de spreadsheet’ vallen?

Een aantal zaken komt uit het 
onderzoek naar voren:

+ het aantal aspecten dat 
belangrijk is, is bij koplopers 
een kwart groter dan bij 
achterblijvers

+ het beoordelen op de bijdrage 
aan marge/rendement staat 
op nummer 1 bij achterblijvers. 
Koplopers kiezen hier de 
beoordeling op de bijdrage aan 
nieuwe markten

+ koplopers nemen aspecten 
als imago, werkgeverschap en 
duurzaamheid, expliciet mee bij 
het beoordelen van innovatie.

Wij vroegen ons twee zaken af: naar hoeveel aspecten 
kijkt een organisatie bij het beoordelen van innovatie, is dit 
alleen naar omzet en marge of ook naar zachte waarden? 
Ten tweede: besteedt een organisatie aandacht aan het 
daadwerkelijk meten van waarden?

81

74

86

64

69

56

68

45

43

37

47

30

44

25

33
19

41
27

15
18

Bij de beoordeling van de innovatieprojecten 
wordt gekeken naar de bijdrage aan…

rendement en daarmee 
het bedrijfsresultaat

ontwikkelen van nieuwe 
markten en klanten

de strategische richting

imago en  
klantverwachting

kunnen vragen van een 
betere prijs

ontwikkelen van nieuwe 
technologieën

motiveren en betrokken 
houden van eigen mensen

de doelen van het 
innovatieprogramma

duurzaamheid

sociale ontwikkeling

Wij veronderstelden dat organisaties 
die de waarde van hun innovatiefunnel 
(de pijplijn van idee tot introductie) 
belangrijk achten, regelmatig de 
actuele waarde van de funnel bepalen, 
de totale waarde van de portfolio van 
innovatie-initiatieven.

Bij overnames worden innovatie en 
de innovatiefunnel als een belangrijk 
aspect in de waardering meegenomen. 
Durft u deze bij wijze van spreken ‘op 

de balans’ te zetten met als gevolg 
dat u ieder jaar opnieuw de waarde 
zou actualiseren en daarop zou 
afschrijven? En zou u deze funnel dan 
tijdig aanvullen met nieuwe projecten? 

Op de vraag of de totale waarde van de 
innovatiefunnel een belangrijk overzicht 
is en regelmatig wordt geactualiseerd, 
blijkt dat koplopers vaak de waarde 
van hun innovatiefunnel kennen en 
beheren. 

De innovatiefunnel, serieus van waarde

De totale waarde van de 
innovatiefunnel is een 
belangrijk overzicht om te 
hebben en wordt daarom ook 
regelmatig geactualiseerd

-3

35

oneens         eens% koplopers
% achterblijvers

% koplopers
% achterblijvers



29

haal maximale waarde uit 
opgebouwde kennis en kunde
Een nieuw idee of vinding volledig beschermen is 
kostbaar en vereist een duidelijke policy binnen het 
innovatieproces. Tevens verlaagt het afschermen 
de mogelijkheden tot exploitatie. Hoe vaak komt het 
niet voor dat een goed idee hierdoor op de plank 
blijft liggen? Echter een idee volledig onbeschermd 
delen met anderen en daarmee ‘weggeven’ zal voor 
de organisatie leiden tot weinig of geen rendement. 
Toch kun je als organisatie niet altijd alle kennis 
en kunde zelf in huis hebben. En wil je ook met de 
buitenwereld vertrouwelijk kunnen samenwerken aan 
de ontwikkeling van een nieuw idee of vinding. Hoe 
gaan organisaties om met dit dilemma?  

Om daarachter te komen, 
vroegen wij organisaties naar het 
omgaan met deze balans tussen 
afschermen en exploiteren van 
een nieuw idee of vinding. Wat 
blijkt: koplopers gaan op een 
aantal aspecten anders om met 
bovenstaand dilemma. Op drie 
aspecten scoren koplopers hoger:

+ zij zijn duidelijk over het 
beschermen van nieuwe 
vindingen

+ zij zoeken per project naar de 
meest optimale manier om een 
vinding te exploiteren

+ zij verkopen liever een vinding 
dan het onbenut laten.

Naast deze verschillen valt het 
ons op dat zowel koplopers als 
achterblijvers open innovatie zien 
als een belangrijke mogelijkheid 
voor de balans tussen afschermen 
en exploiteren van een nieuw 
concept of innovatie. Wij kunnen 
uit de resultaten concluderen 
dat voor innoverend Nederland 
samenwerking bij innoveren hoort.  

door een duidelijke 
policy te hebben voor 
het beschermen van 
nieuwe vindingen  
 
 
 
 
 
door per project een 
optimale exploitatie 
van een vinding te 
zoeken 
 
 
 
 
 
door liever een  
vinding te verkopen 
dan onbenut op de 
plank te laten liggen 

 
 
 
 
 
 
door open innovatie
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-24

19

60
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32

Zwartjens
Angst voor pottenkijkers of een te lage prijs?

Hoe verkrijgen 
organisaties balans 
tussen afschermen 
en exploiteren van 
een nieuw concept of 
innovatie?

9

Ook voor koplopers blijkt het 
verkopen van onbenutte vindingen 
nog steeds lastig. Zo enthousiast 
is men er ook weer niet over. Angst 
voor pottenkijkers, “dan weten ze 
waar we mee bezig zijn”, speelt 

daarbij een rol. Maar ook de angst 
dat er een te lage prijs gekregen 
wordt, maakt organisaties 
terughoudend om het verkooppad 
op te gaan. “Stel je voor dat zij er 
wel een succes van maken!”

% koplopers
% achterblijvers

oneens         eens
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Is innovatie belangrijk voor de groei en 
succes van de onderneming geweest?
Als innovatie beschouwd wordt als 
vernieuwing in de brede zin van het 
woord, dan is dat zeker van belang 
geweest voor de organisatie. Bij Van 
Oord wordt steeds gekeken naar hoe 
we onze activiteiten kunnen vernieuwen. 
Durven experimenteren met nieuwe 
activiteiten en uitbreiding van activiteiten 
in nieuwe landen is hierbij van belang. 
Daarbij hoort ook het maken van 
fouten. Mislukkingen zijn soms nodig 
om verder te kunnen groeien. Je moet 
dan bereid zijn om, hoe moeilijk dat ook 
is, activiteiten te staken. We opereren al 
vele decennia in het buitenland, lang niet 
alles wat we in het buitenland hebben 
gedaan is altijd een succes geweest. 
Maar door onze ervaringen, hebben we 
kunnen leren hoe we in het buitenland 
moeten opereren. 

Hoe weet men wanneer het ‘het 
juiste moment is’ om in een markt 
te stappen? Op basis van rationele 
analyse of van intuïtie?
Intuïtie is belangrijk, maar je neemt 
een beslissing niet alleen op basis van 
buikgevoel. Naast intuïtie is rationele 
analyse ook belangrijk. Zo kun je 
proberen te voorspellen welke markten 
belangrijk worden en welke projecten op 
de markt komen. We gaan dus op ons 
gevoel af, maar dat gevoel moet ook 
onderbouwd kunnen worden. Niettemin 
worden we in deze keuzes ook verrast, 
zoals met de projecten in Dubai. Door 
snel en op de juiste wijze te reageren, 
hebben we ons een positie op deze 
markt weten te verschaffen.

Hoe staat Nederland er volgens u voor 
op dit moment?
Nederland heeft een sterk economisch 
cluster van overheid, kennisinstellingen 
en bedrijven in de waterbouw. Door de 
aanleg van de Deltawerken werden 
deze partijen als het ware gedwongen 
om samen te werken en steeds 
complexere projecten uit te voeren. Door 
een aantal wereldwijde trends, zoals 
de klimaatverandering, de stijgende 
zeespiegel en de toenemende vraag 
naar huisvesting aan de waterkant, zal 
waterbouw zeer belangrijk blijven. De 
kennis en ervaring die we hier en elders 
opbouwen, moeten we blijven uitbreiden 
om daarmee in het buitenland actief te 
blijven.

Wat is de grootste uitdaging voor 
innoverend Nederland?
We moeten ook in economische slechte 
tijden durven door gaan met innovatie. 
Innovatie moet onderdeel zijn van een 
lange termijnvisie. Je moet duidelijk 
weten waarom je innoveert, maar 
je moet dat vervolgens ook aan je 
medewerkers kunnen uitleggen. Je moet 
draagvlak creëren. Neem ook de tijd om 
te innoveren. De wereld zal morgen niet 
ineens veranderd zijn. Als je weet waar 
je naartoe wilt, neem dan de tijd en 
ontwikkel de organisatie stap voor stap 
in de gewenste richting. Daarnaast is 
het belangrijk dat we in Nederland niet 
vanuit negatieve drijfveren innoveren. 
Kijk juist naar kansen. 

Innovatietips?
+ make marketable things - do not 

market makeable things
+ zoek naar het gat in de markt, maar 

check of er ook een markt zit in het gat
+ laat ruimte voor experimenteren, van 

mislukkingen kun je leren
+ doe en leer; probeer niet alles 

eindeloos door te rekenen, maar start 
een project en leer onderweg

+ leer van ervaringen van andere bedrij-
ven uit andere sectoren en uit andere 
landen.

Koos  
van Oord
bestuursvoorzitter  
Van Oord Dredging  
and Marine Contractors

In 1868 startte Govert van Oord 
als zelfstandig griendbaas in de 
Biesbosch. Hij richtte zich op de handel 
in riet- en rijshout. Vanaf 1995 staat 
zijn achterkleinzoon, Koos van Oord, 
aan het roer van de onderneming Van 
Oord. In 2003 fuseerde de onderneming 
onder zijn leiding met Ballast HAM 
Dredging. 

Anno 2008 is Van Oord een waterbouwer 
van wereldformaat. De onderneming 
kent een rijke historie als het gaat 
om het uitvoeren van belangrijke 

projecten. Zo heeft Van Oord 
meegewerkt aan het totstandkomen 
van de Nederlandse Deltawerken. Ook 
in het buitenland is de onderneming 
betrokken bij megaprojecten, zoals bij 
de aanleg van de nieuwe luchthaven 
Chek Lap Kok in Hong Kong op een 
kunstmatig eiland in zee, Palm Island, 
en andere landaanwinningprojecten 
voor de kust van Dubai. In november 
van dit jaar zal Koos van Oord aftreden 
als bestuursvoorzitter. In dit interview 
vertelt hij over innoveren: een 
combinatie tussen denken en durven.

In de innovatie-monitor van dit jaar een 
tweeluik met twee CEO’s van toonaan-
gevende Nederlandse ondernemingen; 
Koos van Oord van Van Oord en Meiny 
Prins van Priva. Beiden geven leiding 
aan een organisatie die uitgroeide van 
familiebedrijf tot een respectabele inter-
nationale onderneming. Beiden geven 

geven aan dat innovatie essentieel 
is om op de lange termijn voldoende 
rendement te kunnen halen. Koos 
van Oord treedt dit jaar af als bestuur-
voorzitter en blikt terug op Van Oord’s 
innovatie-ervaring. Meiny Prins vertelt 
over Priva’s uitdagingen op het gebied 
van innovatie.
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Meiny 
Prins

algemeen directeur  
van Priva 

Priva werd in 1959 opgericht 
door Jan Prins en Cor Valk als 
importhandelsonderneming die 
zich richtte op de verkoop van 
oliekachels voor de verwarming van de 
glastuinbouw in het Westland. Dankzij 
de toenemende vraag van klanten om 
meet- en regelsystemen, groeide het 
bedrijf uit tot procesautomatiseerder 
en leverancier van hardware en 
software en embedded systems. Priva 
is nu een innovatieve, snelgroeiende 
onderneming die in meer dan 70 landen 
opereert. De onderneming richt zich 

op klimaat- en procesautomatisering 
in de hightech glastuinbouw en de 
gebouwenmarkt. Meiny Prins is sinds 
2005 directievoorzitter van Priva. Het 
hoofdkantoor, de Priva Campus in De 
Lier, werd dit jaar uitgeroepen tot een 
van de meest innovatieve werkplekken 
van Nederland. In dit interview vertelt 
Meiny Prins over de innovatie-
uitdagingen waar Priva nu voor staat.

Hoe neemt Priva de beslissing over de 
innovatierichting?
Innovatie werd voorheen binnen 
Priva vooral gedreven door de visie 
en de passie van de ondernemer, 
mijn vader, Jan Prins. Op belangrijke 
momenten nam hij de beslissing over 
de innovatierichting. Onze onderneming 
werd en wordt gekenmerkt door een 
zeer grote loyaliteit van de medewerkers 
aan de ondernemer. Het bedrijf kon 
zo steeds groter en internationaler 
worden.

Het tempo waarin de markt en 
technologie zich nu echter ontwikkelen, 
ligt zo hoog dat je niet alles alleen kan 
bijhouden. Priva moet de kracht van 
de gehele organisatie benutten om te 
kunnen innoveren.

In het strategietraject dat recent is 
afgerond, werd daarom een grote 
groep medewerkers actief betrokken. 
Zij hebben besloten wat er op de 
innovatieagenda moet komen te staan. 
We focussen ons met name op de 
volgende gebieden: Food Creation and 
Processing, Ornamentals (sierteelt) en 
Living & Working Environment.

Hoe kun je innovatie dan structureel 
verankeren in de organisatie?
Organisatorisch gezien zijn onze 
twee divisies - agro en building - nu 
bijeengebracht op één locatie; de Priva 
Campus. Hier hebben wij binnen de 
nieuwe organisatie een kennislaag 
gecreëerd waaruit zowel agro als 
gebouwen, logistieke en corporate 
diensten en product development 
kunnen putten. De Priva Campus is een 
goed voorbeeld van innovatie à la Priva: 
bestaande kennis en producten op 
een nieuwe manier bij elkaar brengen. 
Onze running business is gericht op het 
maken van rendement en het verlenen 
van service aan onze klanten.

Bij onze innovatie- en researchafdeling 
worden onder andere nieuwe 
concepten ontwikkeld. Onze primaire 
drijfveer is lange termijncontinuïteit 
van de onderneming. We zijn voor 
onze toekomst aangewezen op 
de vernieuwingskracht van onze 
organisatie, dus investeren we veel in 
onderzoek en innovatie.

Wat is de grootste uitdaging voor 
innoverend Nederland?
In Nederland wordt nu vooral 
gespróken over innovatie. Er zijn tal van 
innovatieplatformen - bij een aantal lever 
ik overigens ook een actieve bijdrage. 
We moeten echter niet vergeten dat 
wij onze tijd, geld en energie ook in het 
innoveren zelf moeten steken. Er is 
genoeg ondernemerszin in Nederland. 
Het enige dat je als overheid zou moeten 

doen, is het steunen van innovatieve 
projecten door bijvoorbeeld het toprisico 
van innovatie af te dekken met het 
verstrekken van speciale kredieten. De 
ondernemer kan dan grotere innovaties 
doen zonder dat hij de running business 
in gevaar brengt. Ondernemers zullen bij 
gebleken succes de verkregen kredieten 
tot de laatste cent willen terugbetalen. 
Maar ze hebben wel de mogelijkheid 
gekregen om een extra inspanning te 
leveren. Bovendien zullen in de praktijk 
uit succesvolle innovaties weer nieuwe 
spin-offs ontstaan.

Innovatietips?
+ geef je medewerkers de kans om te 

innoveren. Laat iedereen, in alle lagen 
van de organisatie, nadenken over 
innovatiemogelijkheden. Het gaat 
erom dat je mensen de kans biedt om 
ideeën te ontwikkelen. Pak de kansen 
op en neem de innovators serieus. Je 
moet innovators belonen, niet alleen in  
geldelijke zin. Je moet innovatie  
speciaal maken.

In de innovatie-monitor van dit jaar een 
tweeluik met twee CEO’s van toonaan-
gevende Nederlandse ondernemingen; 
Koos van Oord van Van Oord en Meiny 
Prins van Priva. Beiden geven leiding 
aan een organisatie die uitgroeide van 
familiebedrijf tot een respectabele inter-
nationale onderneming. Beiden geven 

geven aan dat innovatie essentieel 
is om op de lange termijn voldoende 
rendement te kunnen halen. Koos 
van Oord treedt dit jaar af als bestuur-
voorzitter en blikt terug op Van Oord’s 
innovatie-ervaring. Meiny Prins vertelt 
over Priva’s uitdagingen op het gebied 
van innovatie.
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creëer ruimte om te ondernemen

Bij het managen van een innovatieproject moet een 
zekere vrijheid van handelen zijn, is onze opinie. Een 
projectmanager van innovatieprojecten moet de vrijheid 
hebben om, binnen een afgegeven budget per fase, 
eigen keuzes te maken ten aanzien van uitgaven, om te 
ondernemen. Een te grote focus op vragen als “Moeten 
we deze uitgave wel doen?” en “Ik vind dit nogal duur!” 
maakt het leven voor een projectmanager onmogelijk. Een 
meer relevante vraag is “Hoe vergroten we de kans van 
slagen?” 

Wij stelden de respondenten 
vragen over budgetvrijheden en 
het kunnen rekenen op tolerantie 
bij verkeerde inschattingen. 
Het onderzoek toont aan dat 
koplopers een manager en het 
project meer ruimte durven te 
bieden. Bij koplopers krijgen de 
managers van innovatieprojecten 
meer vrijheid bij het maken van 
keuzes binnen het afgesproken 
projectbudget. 

Ook kunnen de managers van 
innovatieprojecten bij koplopers 
rekenen op tolerantie bij het 
maken van een verkeerde 
budgetinschatting. Bij achter-
blijvers is dit niet zo: de manager 
van innovatieprojecten neemt 
al meer risico, en bij verkeerde 
inschattingen wordt hij hier ook 
nog op afgerekend.

Gegeven de onzekerheden 
binnen een innovatieproject 
is het ondoenlijk om altijd 
aan dezelfde goedkeurings-
procedures te voldoen, vinden 
wij. Wij hebben gevraagd of de 
managers van innovatieprojecten 
meer vrijheid krijgen dan 
andere projectmanagers. Uit de 
antwoorden blijkt dat achterblijvers 
meer vasthouden aan het hanteren 
van de standaard procedures dan 
koplopers. 

Bij koplopers beschikken de 
managers van innovatieprojecten 
veelal over meer vrijheid 
dan managers van reguliere 
projecten.

24

49

8

45

42
0

hebben de vrijheid 
om binnen hun 
budget eigen 
keuzes te maken 
ten aanzien van 
uitgaven

beschikken niet 
over meer vrijheid 
dan een ‘gewone’ 
projectmanager

kunnen rekenen  
op meer tolerantie 
ten aanzien  
van verkeerde 
inschattingen

Zwartjens
Vertrouwen? Vertrouwen!

De projectmanager moet niet gemicromanaged te worden, maar op gepaste afstand 
gestuurd. Dit is geen pleidooi voor vrijheid blijheid, wel een pleidooi voor het bieden 
van gedoseerd vertrouwen aan de projectmanager. Indien vertrouwen niet mogelijk is, 
is er een probleem. Óf de projectmanager is verkeerd gekozen, óf het management is de 
spreekwoordelijke waard die zijn gasten niet vertrouwd. 

De managers van 
innovatieprojecten…

% koplopers
% achterblijvers
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houd de waarde van gestarte 
innovatieprojecten hoog   

Wij vroegen de respondenten 
naar aspecten die het rendement 
op innovat ie- inspanningen 
beïnvloeden. Uit het onderzoek 
komt naar voren dat koplopers 
veel meer aandacht hebben voor 
deze aspecten die de waarde 
beïnvloeden dan achterblijvers.

Hoe zwart kun je gaan? Een eenmaal gekozen innovatieproject heeft bij de start 
van de implementatie een berekende, te verwachten ‘maximale waarde’. Tijdens de 
start-up van een innovatieproject is een aantal aspecten van belang om uiteindelijk 
zo dicht mogelijk bij deze maximale waarde te komen.  

+ heb een goed signaleringssysteem en grijp snel in bij 
vertraging 

 Vertraging is schadelijk voor de waarde van een innovatie-
project. Veel innovatieprojecten lopen vertraging op. Daar 
zijn niet altijd harde redenen voor maar het is wel kostbaar, 
zeker als het onnodig is. Investeringen in een innovatie-
project worden hiermee immers uitgerekt én de mogelijke 
opbrengsten worden uitgesteld.

+ zet de juiste mensen en middelen in om het innovatieproject 
te realiseren

 Innovatieprojecten zijn moeilijke projecten. Het is daarom 
belangrijk een team te kiezen op basis van kwaliteit en niet 
op basis van beschikbaarheid. Een goed team hebben en 
houden verhoogt de kans op succes, beperkt de kosten en 
versnelt de opbrengstenstroom. En houd de resources op 
het innovatieproject, ook bij druk op ‘going concern’.

+ benut de expertise van derden 
 Natuurlijk is niet alle kennis en kunde in huis voorhanden, 

anders is er nauwelijks sprake van een innovatief project. 
Probeer niet alles zelf te doen maar overweeg om derden bij 
het project te betrekken; kennis en kunde inkopen kan een 
project versnellen en is hiermee geld waard. 

+ houd niet nodeloos vast aan die ‘homerun’
 Het ‘homerun syndroom’ treedt op in organisaties die in één 

keer een heel grote innovatie op de markt willen brengen en 
daarmee lang wachten met de marktintroductie. Hiermee 
neemt de kans op succes af. Ga daarom bewust om met de 
mogelijkheid om een project tijdig te verzilveren door het 
sneller in delen op de markt te brengen. 

snel signaleren  
en actie nemen  
bij vertraging

beschikbaar  
maken van de  
juiste resources

beschikbaar  
houden van de  
juiste resources

vermijden van  
het ‘homerun  
syndroom’ 

vaker betrekken  
van externe kennis  
of partners

Waaraan wordt 
aandacht 
besteed voor 
het vergroten 
van het 
rendement 
op innovatie-
inspanningen?
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% koplopers
% achterblijvers

Lessen van koplopers

oneens         eens



deel4 de sector-
analyse 
thema’s uitgelicht
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Succesvol  innoveren  is  he t 
combineren van denkwijzen en 
competenties van Alpha- en Bèta-
denken. Out-of-the-box denken en 
tegelijk zoeken naar de business 
rationale. 

Uitsluitend sturen op resultaat is te beperkt  
Matthijs Hielkema en Peter Paul Tellier over start-ups in innovatie

Koplopers signaleren vertraging sneller dan achterblijvers en 
schromen er niet voor om in te grijpen. Cruciaal hierbij is de wijze 
waarop je stuurt; het resultaat van een innovatieproject is, anders 
dan bij een regulier project, minder vastomlijnd. Vaak is het 
resultaat de beschrijving van een businessdoel, bijvoorbeeld ‘een 
winstbijdrage van vijf miljoen binnen drie jaar’. Het businessdoel 
wordt niet bereikt na het afronden van een project (bijvoorbeeld 
een gebouwde portal), maar pas na een x periode van exploitatie 
van die portal. Tijdens een innovatieproject uitsluitend sturen op 
projectresultaat is daarom te beperkt. Voortdurend moet er oog 
zijn voor bovenliggende businessdoelen die pas bereikt worden 
in de exploitatiefase. Zo kan een vertraagde marktintroductie of 
een wijzigende marktsituatie grote gevolgen hebben voor het te 
behalen businessdoel. Innovatiemanagers moeten dus continu 
analyseren wat vanuit business én klantoptiek implicaties van 
hun beslissingen zijn. Koplopers geven innovatiemanagers meer 
vrijheid van handelen en tevens is er binnen innovatieprojecten 
een hogere tolerantie voor verkeerde inschattingen. Innoveren 
zonder fouten maken is onmogelijk. Er is echter een verschil 
tussen een verkeerde inschatting en een blunder. De kunst is 
fouten zo snel mogelijk te maken want als je ze vroeg maakt, is 
de impact nog klein. Dit kan door tijdens een ontwikkelingstraject 
aannames voortdurend te toetsen. Zo ontstaat een kortcyclische 
feedback loop. De prijs die je betaalt voor verkeerde aannames 
kun je zien als leergeld of gambling money. Haaks op dit principe 
staat het homerun effect, wat kan leiden tot werkelijke blunders. 
Als pas bij de marktintroductie blijkt dat je ‘niet goed zit’, dan zijn 
de kosten niet te overzien.

Innovatiekracht loont!
Betti Rockwell over innovatiekracht

Organisaties die beter omgaan met onzekerheid, die begrijpen 
dat risico nemen erbij hoort en dat snel bijsturen aan het begin 
van een innovatietraject, blijken meer rendement uit innovatie 
te halen dan de ondernemingen waar deze ‘krachten’ minder 
vanzelfsprekend zijn. De koplopers kijken veel breder naar 
de betekenis van innovatie voor hun bedrijf. Innovatie brengt 
niet alleen meer rendement op financieel gebied, maar ook in 
termen van imago, klantenbinding en het binden en boeien van 
medewerkers. Dit zegt veel over de interne aansturing en wellicht 
ook over de cultuur van deze organisaties. Het ontwikkelen van 
innovatiekracht betekent ook werken aan zaken als leren omgaan 
met onzekerheid, het betrekken van medewerkers en hen helpen 
focussen op wat werkelijk belangrijk is voor het bedrijf. Want 
wanneer medewerkers begrijpen wat werkelijk belangrijk is voor 
het bedrijf en in welke context zaken worden gedaan, dan zijn zij 
beter in staat om daaraan bij te dragen. Bijvoorbeeld door ideeën 
te genereren voor verbeteringen en vernieuwingen. Als het de 
bedoeling is dat rendement van innovatie een constante factor 
in de groeiprognoses moet zijn, dan wordt het uit dit onderzoek 
duidelijk dat werken aan innovatie meer vraagt dan alleen een 
innovatieproject opstarten. Innovatiekracht vraagt ook aandacht 
voor organisatiecultuur en het ontwikkelen van focus in de 
organisatie. De cijfers liegen niet, de koplopers doen het beter 
op de beurs!
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Radicale en open innovaties noodzakelijk voor duurzame doorbraak
Geertje van Hooijdonk en Colin Willems over sustainable innovation

Sinds de uitzending Afval = Voedsel in het programma 
Tegenlicht is het cradle to cradle-principe in Nederland fors 
geïntroduceerd. Om echt duurzaam te worden, en producten 
volledig te kunnen hergebruiken, moeten bestaande ketens 
in veel gevallen op de schop. Nieuwe kringlopen en nieuwe 
businessmodellen zijn noodzakelijk om dit mogelijk te maken. 
Naast aan slimme technologie, is er behoefte aan de organisatie 
van retourstromen door bijvoorbeeld een leasecontract. In dat 
geval worden producten niet langer verkocht maar verhuurd, 
zodat er gedurende de hele cyclus van het product de controle is 
en dit product aan het einde van de levensduur gemakkelijk kan 
worden ingezameld voor volledig hergebruik. Dit vraagt vaak om 
nieuwe businessmodellen.

Zoals gezegd: ketens worden vaak cycli. Het is evident dat één 
bedrijf zulke transities van optimalisatie van een schakel uit 
de keten naar optimalisatie van een gehele cyclus niet alleen 
kan realiseren. Bedrijven moeten in gesprek met leveranciers, 
afnemers en nieuwe partners. The Bridge ziet duurzaamheid 
daarom als aanjager van radicale en open innovatie.

In dat licht laat de innovatie-monitor ons zien dat we pas aan 
de vooravond staan van dergelijke radicale, door duurzaamheid 
gedreven innovaties. Organisaties die direct gerelateerd zijn aan 
de grondstoffenmarkt geven duurzaamheid namelijk een zwaar 
gewicht, terwijl dienstverleners op dit punt veel lager scoren. 
In meer detail zijn het de primaire en de secundaire sectoren 
(agro, bouw, chemie en energie) die duurzaamheid zien als 
meest relevante trend voor innovaties, en die duurzaamheid 
als expliciet criterium meenemen bij de beoordeling van 
innovaties. De tertiaire sector (media & entertainment, flexmarkt 
& facilitaire dienstverlening, financiële dienstverlening en 
telecom & ICT) scoort hierop erg laag. Dit verschil tussen 
de grondstoffenindustrie en de dienstverlenende sector 
veroorzaakt ‘vooraan’ in bestaande ketens een beweging, 
die achteraan nog niet herkend wordt. Concluderend: ook de 
dienstverlenende sector zal er dus aan moeten geloven en zich 
moeten voorbereiden op open innovatie en ketentransities.

chemie
Bij het beoordelen van projecten maakt de chemie 
technocratische keuzes:

Ten opzichte van alle respondenten:
+ zijn strategische prioriteiten sterker  

op innovatie gericht (+30%)
+ wordt er minder scherp naar de waarde  

van de funnel gekeken (-19%)
+ heeft de chemie veel vaker een  

duidelijke policy inzake IP (+78%).

t.o.v. alle respondenten

strategische doelen

duurzaamheid

motiveren en betrokken 
houden van eigen mensen

imago en klantverwachting

agro & food
Agro & food heeft een sterke focus op de directe financiële 
resultaten van innovatie:

Ten opzichte van alle respondenten:
+ wordt de CFO vaker bij innovatiewaardering  

betrokken (+15%) 
+ heeft 11% meer een hogere rendementseis  

en die is dan ook nog zo’n 50% hoger
+ heeft 11% meer zijn innovatieprestaties zien wegzakken, 

maar is 67% beter dan z’n concurrent.

kunnen vragen van 
een betere prijs

omzetgroei realiseren

motiveren en betrokken 
houden van eigen mensen

imago en klantverwachting

-16

+14

+13

-15
-23

+19

+14

-15

oneens        eens
t.o.v. alle respondenten

oneens        eens
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Worden bouwstenen voor innovatie het best benut in het MKB?
Tom Martens en Fred Nijland over innoveren in de bouw

Het imago van de bouw wordt al jaren gekenmerkt door een 
grote mate van conservatisme en weinig 2.0 op het gebied 
van innovatie. Maar is dat wel zo? Om een scherper beeld te 
vormen van de innovatiekracht van de bouw zoomen we in op 
de bouwstenen van het businessmodel, oftewel het ‘wie’, ‘wat’ 
en ‘hoe’. Innovatie in de bouw start in sterke mate bij het ‘hoe’. 
Het ‘hoe’ geeft weer hoe het product/de dienst wordt gemaakt. 
Met name de grote bouwbedrijven benutten hun R&D-capaciteit 
om vanuit een technische invalshoek hun bouwproducten en 
-processen te innoveren. Dit type innovatie lijkt erg succesvol, 
temeer omdat dit in sterke mate heeft bijgedragen aan de 
hedendaagse productiviteit en mogelijkheden in de bouw en de 
infrastructuur. De vraag is echter of dit ook de komende jaren 
de drijvende factor is voor innovatie in de bouw. Wij zien met 
name bij MKB-bouwbedrijven innovaties op het gebied van het 

‘wie’ en ’wat’ waarmee een sterk onderscheidend voordeel kan 
worden behaald. Veelbelovende voorbeelden zijn onder andere: 
de verbouwvakantie, verbouwshop.nl, FaktorPlus en More For 
You. Innovatie start hier in mindere mate vanuit de techniek maar 
enerzijds meer vanuit het ‘wie’, oftewel de klantvraag/doelgroep, 
en anderzijds vanuit het ‘wat’, oftewel de manier waarop de 
klantvraag wordt doorvertaald in een product- dienstcombinatie. 
Of andersom: welke product- dienstcombinatie vormt het 
antwoord op welke klantvraag? Succesfactoren voor deze vorm 
van innovatie zijn ondernemerschap en commerciële slagkracht. 
Dit beïnvloedt ook in sterke mate het type mensen dat een 
sleutelrol invult bij dit soort innovatieprojecten. Bouwbedrijven: 
neem een voorbeeld aan het MKB en gebruik ook het ‘wie’ en 
‘wat’ als bouwstenen om te innoveren!

bouw
De focus van innovatieactiviteiten in de bouw ligt op product- en 
procesinnovatie en op het verbeteren van bestaande producten:

Het invullen van de juiste bemensing om sleutelrollen  
in innovatieprojecten in te vullen, blijkt erg lastig.  
Ten opzichte van alle respondenten: 
+ vindt men het lastig om de juiste resources  

beschikbaar te maken (-28%)
+ vindt men het ook lastig om de juiste resources  

beschikbaar te houden (-33%).

kosten verlagen door 
productinnovatie

kosten verlagen door 
procesinnovatie

focussen op het verbeteren 
van bestaande producten, 

diensten of marketing
omzet verhogen door 

innovatie te bevorderen

focus op creëren van nieuwe/extra 
markten met nieuwe businessmodellen

energie
Bij het beoordelen van projecten houdt deze sector rekening 
met duurzaamheid en nieuwe technologieën:

In het algemeen lijkt innovatie echter weinig prioriteit te krijgen 
binnen de energiemarkt. Ten opzichte van alle respondenten: 
+ krijgt zelfstandige groei op bestaande markten een lage 

strategische prioriteit (-19%) en groei door overnames juist 
een hoge prioriteit (+13%)

+ krijgt innovatie een lage prioriteit (-20%) en vormt innovatie 
geen belangrijk element in de bedrijfscultuur (+15%).

ontwikkelen van nieuwe 
technologieën

duurzaamheid

sociale ontwikkeling

motiveren en betrokken 
houden van eigen mensen

kunnen vragen van een betere prijs

-9

+34

+15

-9

+28

-10

+28

+10

+12

+9

t.o.v. alle respondenten
oneens        eens

t.o.v. alle respondenten
oneens        eens
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Zoeken naar kansrijke nieuwe combinaties
Arun SwamiPersaud over innoveren in de media & entertainment sector

Een opvallende uitkomst van de innovatie-monitor08/09 is dat 
een groot deel van de respondenten uit de sectoren media & 
entertainment en telecom de opkomst van nieuwe technologie 
noemt als de belangrijkste reden om te innoveren. Door de opkomst 
van nieuwe ICT-, mobiele, internet- en videotechnologieën lijken 
veel kansen te ontstaan. Er is veel aanbod als het gaat om deze 
zogenaamde ‘emerging technologies’: virtuele werelden, social 
network software, narrowcasting, interactie via de ‘rode knop’ 
op de digitale tv, gaming via je mobiele telefoon, digitaal papier, 
etc. In onze praktijk merken wij dat er allerlei initiatieven zijn, 
van grotere en kleinere ondernemingen, waar geëxperimenteerd 
wordt met deze omkomende technologie. Maar veelal leveren 
deze nieuwe concepten nog niet veel rendement op. Een groot 

aantal van deze nieuwe businessinitiatieven wordt daarom 
na enige tijd gestaakt. Wat men echter zou moeten beseffen, 
is dat nieuwe concepten vaak tijd nodig hebben om te rijpen. 
Als het concept dat schijnbaar gefaald heeft nog eens onder 
de loep wordt genomen, en het businessmodel nog eens 
wordt heroverwogen, kunnen nieuwe inzichten ontstaan. 
Als je de technologie anders inzet of combineert met nieuwe 
doelgroepen en bereid bent nieuwe strategische allianties en 
verdienmodellen te overwegen, dan kun je alsnog komen tot het 
gewenste marktsucces. Dit vraagt om flexibiliteit in het denken 
en om doorzettingsvermogen. Je zult steeds moeten zoeken 
naar kansrijke nieuwe combinaties.

media & entertainment
De prioriteit van innovatie ligt hoog, 
maar men benut niet alle mogelijkheden:

Ten opzichte van alle respondenten:
+ betrekt men minder vaak externe partners of kennis (-11%)
+ zou men de vinding beter moeten leren verkopen 
 dan op de plank te laten liggen
+ zal men de mogelijkheden moeten verkennen van het 
 radicaal innoveren met nieuwe businessmodellen
+ wordt innovatie vooral gedreven door nieuwe 
 technologieën.

prioriteit van innovatie ligt hoog 
vanwege de opkomst van nieuwe 

technologieën

huidige focus: radicaal innoveren 
en nieuwe businessmodellen

verkoopt liever een vinding dan het 
onbenut op de plank te laten liggen

telecom & ICT
Telecom & ICT benut de mogelijkheden 
van het radicaal innoveren:

Ten opzichte van alle respondenten:
+ wordt innovatie gedreven vanuit het creëren van onder-
 scheidend vermogen en om aan de klantvraag te voldoen
+ vergroot 60% het rendement op innovatie door ook delen 
 van een concept op de markt te brengen
+ is de CFO vaker persoonlijk betrokken bij het beoordelen 
 van de innovatieprojecten (+10%).

prioriteit van innovatie ligt hoog 
vanwege de opkomst van nieuwe 

technologieën

verkoopt liever een vinding dan het 
onbenut op de plank te laten liggen

huidige focus: radicaal innoveren 
en nieuwe businessmodellen

-6

+23

-18

+13

+18

+5

t.o.v. alle respondenten
oneens        eens

t.o.v. alle respondenten
oneens        eens
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Copy-paste is ook innovatie!
Frans Pigeaud en Vera Pijl over innoveren in de flexmarkt en de facilitaire dienstverlening

Dienstverleners met een groot vestigingsnetwerk (uitzenders, 
retailbanken, cateraars) hebben moeite met de succesvolle uitrol 
van innovaties. Zoals ook uit de innovatie-monitor08/09 naar 
boven komt, zijn ze vooral gericht op het maximaliseren van de 
bestaande business. Dat past ook wel bij de sector. Innoveren 
in dienstverlenende bedrijven begint bij de klant en met de klant. 
Voor een mooie klant verzin je immers graag een bijzonder 
concept. Niet een heel nieuwe dienst misschien, maar wel een 
maatwerkoplossing of een oplossing die ‘maatwerkgevoel’ 
oplevert. Dat doet iedere vestiging graag op zijn eigen manier, al 
is het omdat je daarvoor bent opgeleid en graag met verrassende 
oplossingen komt. En dat is ook goed! Ondernemerschap aan 
de basis is immers een bewezen succesfactor voor innovatie.

Maar er is ook een schaduwzijde. Zulke innovaties blijven te vaak 
op kantoor- of klantniveau hangen en worden onvoldoende benut 
in de rest van de organisatie. Dienstverleners hebben, meer dan 
veel andere bedrijven, moeite om over al deze ‘klant-voor-klant’ 
innovaties het overzicht te houden en om daaruit alleen de 
kansrijke concepten te selecteren en succesvol uit te rollen. 

Naast decentraal ondernemerschap is dus ook een vorm van 
centrale sturing van belang om regionale en lokale innovaties te 
benutten. Dit vraagt van de organisatie dat in alle lagen mensen 
actief bezig zijn met innovatie en dat goede ideeën uit een lokale 
vestiging naar boven komen door een goede communicatie. Je 
moet er trots op zijn om je nieuwe concept of idee te tonen, maar 
ook om een slim idee van een ander over te nemen. Op deze wijze 
bereikt een decentraal werkende organisatie van professionals 
dat ondernemerschap aan de basis wordt gecombineerd met 
een positieve vorm van centrale sturing in de vernieuwing van 
de business. Een nauw luisterend evenwicht!

zakelijke dienstverlening (buiten USBC)
Deze sector is op zoek naar snel zakelijk succes. Te veel details 
in spreadsheets wordt gemeden en goede ideeën worden liever 
verkocht dan ongebruikt gelaten:

In deze sector:
+ gebruikt men voornamelijk eenvoudige financiële 
 meetmethodes als ROI en Pay back time
+ legt 85% de focus op de minder radicale vormen 
 van innoveren
+ zijn de belangrijkste strategische prioriteiten het investeren 

in werknemers en het groeien op bestaande markten.

flexmarkt & facilitaire diensten (USBC)
De prioriteit in deze sector ligt op het beter uitnutten 
van de bestaande business en minder op innovatie:

Deze sector onderscheidt zich verder door:
+  haar wens tot meer grip op de innovatieprojecten.  

Projecten moeten sterker dan gemiddeld aan de strategie 
worden getoetst. Bovendien krijgen innovatiemanagers  
niet meer vrijheid dan ‘gewone’ projectmanagers. Toch 
blijkt dat in deze sector minder overzicht beschikbaar is 

+  meer stapsgewijs werken. 75% brengt een nieuw concept 
vaak gefaseerd op de markt in  plaats van met een ’big bang’ 
of ‘home run’ lancering.

zelfstandige groei op 
bestaande markten

innovatie als topprioriteit

verkoopt liever een vinding dan deze 
op de plank te laten liggen

belang van nauwkeurige 
spreadsheet

kans groter op goedkeuring project 
bij nauwkeuriger spreadsheet

investeren in kennis en vaardig- 
heden van medewerkers

verbeteren van bestaande 
producten en/of diensten

+15

+13

+20

-15

+15

-37
-15

t.o.v. alle respondenten
oneens        eens t.o.v. alle respondenten

oneens        eens
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Mondiaal in zwaar weer
Hans Bakker over innoveren in de financiële dienstverlening

Mondiaal bevindt deze sector zich in zwaar weer. Alle zeilen 
moeten worden bijgezet om, ondanks grote afschrijvingen 
en turbulentie, het vertrouwen te behouden van klanten, 
aandeelhouders en medewerkers. De rol van innovatie bij het 
creëren van extra waarde lijkt daardoor wat naar de achtergrond 
te verdwijnen. Desondanks zien wij in vergelijking met 
voorgaande jaren een aantal interessante ontwikkelingen. Zowel 
in de ambitie als in de huidige focus van innoveren valt op dat 
‘het verbeteren van producten’ terrein heeft verloren. Verder is 
de gap gedicht die vorig jaar nog werd geconstateerd tussen de 
ambitie om radicaal te innoveren binnen de huidige business 
(gedaald) en de realiteit (gestegen). Echter de gap tussen de 
ambitie om nieuwe markten en businessmodellen te creëren en 

de realiteit blijft onverminderd groot. Reden zou kunnen zijn dat, 
ondanks de hoge prioriteit van innovatie (91%), de belangrijkste 
drijfveer blijkt te zijn dat men zich kan onderscheiden van de 
concurrent. Opvallend ten opzichte van andere sectoren is de 
rol van de financiële modellen. In deze sector wordt de kans 
op goedkeuring van een innovatieproject sterk verhoogd door 
een nauwkeuriger en gedetailleerder spreadsheet. Ook is het 
rendement dat blijkt uit de financiële modellen bij besluitvorming 
dikwijls een belangrijkere factor dan de strategische fit. Uit de 
praktijk van innoveren is bekend dat de uitkomsten van de 
financiële modellen sterk afhankelijk zijn van aannames, die 
dikwijls subjectief zijn. Daarmee is het belang van de financiële 
modellen in deze sector een opvallende uitkomst. 

financiële dienstverlening
De financiële sector stelt een nauwkeurige 
spreadsheet overmatig op prijs:

Ten opzichte van alle respondenten:
+ heeft innovatie een hoge prioriteit (+10%) en wil men 
 zich meer onderscheiden van concurrenten (+10%)
+ zal men in deze sector eerder kiezen voor een project 
 met een hoog rendement of dit nu wel of niet in de 
 strategische richting past (+18%)
+ zijn er relatief veel achterblijvers, wat ook tot uitdrukking 

komt in het geringe percentage omzet uit nieuwe klantdoel-
groepen (-18%) en nieuwe producten en diensten (-18%).

project wordt eerder goedgekeurd 
bij een nauwkeurige spreadsheet

moet een innovatie bijdragen aan 
de strategische richting

beoordelen van een project op basis 
van robuustheid van het verdienmodel

elektro- & mechanische industrie
In de elektro- & mechanische industrie komt een groot deel 
van de omzet uit recente product- en procesinnovatie:

Ten opzichte van alle respondenten:
+ wordt de prioriteit van innovatie in sterke mate 
 beïnvloed doordat klanten innovaties eisen (+23%) 
 en door de opkomst van nieuwe technologieën (+11%)
+ zijn de investeringen in innovatie hoog, de meeste 
 organisaties (+25%) investeren meer dan 3 procent 
 van de omzet in innovatie 
+ ligt het ambitieniveau van innovatie in mindere mate 
 in het creëren van nieuwe markten met een nieuw 
 businessmodel (-3%).

meer dan 5% omzet uit 
nieuwe producten/diensten

noodzaak van product/
dienst innovatie is groot

innovatie krijgt een topprioriteit

focus op uitnutten van 
bestaande business

-10

+19

-12

+14

+14

+16

+13

t.o.v. alle respondenten
oneens        eens

t.o.v. alle respondenten
oneens        eens





Het woord ‘Bridge’ in The Bridge business 
innovators is een bewuste metafoor: wij 
slaan bruggen tussen mensen, bedrijven, 
competenties en inzichten in nieuwe 
markten. Tussen wat ondernemingen 
vandaag moeten doen en wat zij morgen 
nodig hebben. The Bridge is opgericht in 
2000 en specialist in business innovatie. 
Dit betekent dat naast ‘product’ en 
‘technologie’ ook andere parameters in een 
businessmodel focus zijn voor innovatie, 
zoals klantwaarde, verdienmodel, relatie 
met de klant en nieuwe combinaties van 
producten en diensten. The Bridge is 
onderdeel van Twynstra Gudde, partner in 
het Highland Worldwide Network. Daarnaast 
beschikt The Bridge over een netwerk van 
internationale experts in Europa, Azië en 
de VS dat de uitvoering van opdrachten 
ondersteunt.
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Business innovation: ‘the 
creation and profitable use of 
the new’

Dit is alom erkend als de sterkste motor voor 
groei, op korte én langere termijn, maar niet 
iedereen weet hoe je innovatieprocessen in de 
eigen organisatie snel en goed realiseert.

In onze visie ligt het verschil tussen gewoon 
innoveren en succesvol groeien in het 
activeren van mensen in de organisatie. 
Vernieuwen is dus geen doel, maar een 
gevolg van het activeren van de energie 
in mensen en bedrijven, waardoor nieuwe 
samenwerkingsvormen, mogelijkheden en 
successen ontstaan. Ons motto daarbij is 
‘create a movement, not a department’. 

The Bridge  
business innovators
Samen met opdrachtgevers creëren en 
realiseren wij nieuwe businessopties. Met als 
resultaat dat klanten van onze opdrachtgevers 
onderscheidende klantwaarde ervaren, die 
anticipeert op ontwikkelende behoeften.  

Drie innovatiekernvragen

Iedereen wil groeien. Niet alleen bedrijven, 
maar ook hun medewerkers, managers 
en de aandeelhouders die aan het bedrijf 
verbonden zijn. En ook klanten willen graag bij 
een succesvol groeiende organisatie kopen. 
Dat maakt groei allereerst tot een proces. 
Een proces dat veel te winnen heeft bij goed 
procesmanagement.

The Bridge heeft haar mensen en methoden 
rond drie kernvragen georganiseerd:

1 een sterke groeistrategie: waar vinden wij verrassende kansen voor 
nieuwe groei, nieuwe businessmodellen en nieuwe klantwaarde?

2 effectief start-up management: hoe verkorten wij de weg naar succes-
volle introductie en doorgroei van nieuwe businessinitiatieven?

3 superieure innovatiekracht: hoe versterken wij het innovatie- 
vermogen van de gehele organisatie waardoor businessinnovatie 
een pijler wordt van ons (toekomstig) succes?

toekomst

resultaten

historische
resultaten

nu

resultaat bij 
ongewijzigd beleid

ambitie

3

De resultaten voor onze opdrachtgevers zijn:

+ bronnen voor extra en nieuwe omzet en marge
+ scherper profiel naar klanten, arbeidsmarkt en aandeelhouders als 

innovatief bedrijf
+ verkorten van de time-to-market en time-to-profit
+ versnelling in de ontwikkeling van intern talent op het gebied van 

businesscreatie en ondernemerschap
+ (nieuwe) vormen van samenwerking met (nieuwe) businesspartners
+ businessinnovatie verankerd in de genen van het bedrijf
+ scenario’s en business roadmaps gericht op de middellange termijn.
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groeistrategie

Nieuwe ideeën liggen maar zelden langs het gebaande pad. Wie de markt wil verrassen, 
zal daarom de traditionele vormen van strategieformulering af en toe moeten verlaten.  
The Bridge spreekt daarom liever van ‘groeistrategie‘ of ‘designing new business success’. 

traditionele  
strategieformulering groeistrategie

domein huidige portfolio en  
marktdefinities

portfoliovernieuwing;  
new business search

uitdaging paden verkennen voor 
optimalisering

nieuwe businessmodellen 
en verdienmodellen vinden

proces modelmatig denken scenariodenken; combinatie 
van creatief en selectief

betrokken 
mensen vaak top-down netwerken door de  

organisatie

output uitgeschreven plannen gerichte ambitie met  
businesscases

resultaat veelal projectmatig en soms 
slepend vervolgtraject

implementatie volgt  
automatisch

Denken in termen van ‘groeistrategie’ laat u op 
drie manieren concreet buiten de gebaande 
paden kijken: 

Portfoliovernieuwing

Laat u niet beperken door uw huidige portfolio. 
Wij helpen u met het vinden van baanbrekende 
nieuwe businessconcepten die bij ú passen 
- bijvoorbeeld door onze methode van 
scenariodenken - en met het ontwikkelen van 
nieuwe producten en diensten met nieuwe 
toegevoegde waarden. 

strategische 
businesskansen 
vinden waar de 
benchmarks niet 
meer gelden
Nieuwe partners

New business search: bij het zoeken naar 
nieuwe kansen maken wij graag gebruik van 
de enorme hoeveelheid kennis buiten uw eigen 
organisatie. Open innovatie dus. Onze Shared 
Expertise aanpak helpt u producten, diensten 
en partners te vinden die voor u van directe 
waarde zijn.

Nieuwe verdienmodellen

Een goed idee is pas echt goed als het er ook 
op de bottom-line goed uitziet. Daarom dienen 
ideeën te worden doorontwikkeld tot en met 
een solide businessmodel.

Facility leveranciers maken zorgsector 
vriendelijker en productiever

Specialisatie is de eerste Wet van 
Economie. Je zou zeggen dat alleen 
al om die reden ziekenhuizen 
zich beter kunnen richten op hun 
medische taken, en zaken als 
schoonmaken en voedselvoor-
ziening beter kunnen uitbesteden. 
Dat is ook zo.

Mits cateraars, schoonmaak- 
bedrijven en leveranciers van 
‘food and beverage’ hun kern-
competenties goed afstemmen 
op de exacte behoeften van die 
ziekenhuizen.

The Bridge hielp verschillende 
leveranciers van facilities om 
nieuwe, gespecialiseerde diensten 
te ontwikkelen. Van marktanalyse 
en scenario-ontwikkeling tot en 
met concreet doorgerekende  
businessplannen. Zo steeg de 
kwaliteit van dienstverlening voor 
alle partijen en daalden de kosten. 
 
Wij hebben voor een grote diversi-
teit aan klanten groeistrategie-
projecten gerealiseerd. Uiteraard 
zijn referenties op aanvraag 
beschikbaar.

4
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start-up management

Where the rubber hits the road…

Innovatieve concepten zonder een goede 
implementatie zijn als een racewagen zonder 
brandstof. Het daadwerkelijk realiseren van 
nieuwe businesskansen vraagt eerder om 
ondernemers met een talent voor management 
dan andersom.

Met haar new business en start-up 
managementervaring slaat The Bridge een brug 
tussen ideeën en resultaat. Onze motivatie is 
betrokkenheid in relatie tot persoonlijk gevoelde 
verantwoordelijkheid. Het geuite plezier in 
ondernemersschap rijmt hier goed mee. 
Prestatiebeloning (mee-ondernemen) is geen 
vies woord. Bij de gevoelde kernwaarden van 
de eigen dienstverlening blijkt dat The Bridge 
sterk voor de ondernemende waarden gaat 
(opwindend, plezier, ruimdenkend, moedig, 
commerciële slagkracht). Dit gecombineerd 
met creativiteit, verandermanagement en 
projectmanagement.

Een realistisch businessconcept is het startpunt. 
In elk stadium van de reis nemen wij beslissingen 
binnen de kaders van gestelde doelen. Onze 
managers combineren daartoe een vaste hand 
van implementeren met een ondernemersoog 
voor ontwikkelingen en kansen. Onze 
veranderkundige ervaring zorgt voor een 
optimaal draagvlak en borging bij de mensen van 
uw onderneming. Aan de ene kant passen wij 
kennis over organisaties, ICT en marketing toe 
en aan de andere kant voeren wij ondernemend 
project- en programmamanagement.

The Bridge is een bedrijf van ondernemers. Wij 
gaan dan ook regelmatig prestatieafspraken 
aan met onze opdrachtgevers en ‘ondernemen 
dan met hen mee’ in specifieke start-ups.  

ondernemers met 
een talent voor 
management

Start-up managementprojecten van  
The Bridge kunnen betrekking hebben op:

1 nieuwe businesses van de grond trekken, naast of binnen bestaande 
bedrijven

2 nieuwe organisaties en proposities smeden 
3 allianties en samenwerking organiseren tussen bedrijven die samen 

een nieuwe business willen ontwikkelen
4 tijdelijk invullen van de business development functie.

5

Samenwerken met je 
concurrent

Dat kan best, mits je het beperkt tot zaken 
die de markt vergroten, of waarop je eigenlijk 
niet eens wílt concurreren. Zoals in het geval 
van een groep uitgevers van digitale leer-
middelen.

 Deze markt zocht naar een gezamenlijk, 
webbased distributiekanaal voor de groei-
markt in digitale leermiddelen. Het werd een 
uniek samenwerkingsverband, dat klippen 
als concurrentievervalsing en verspreiden 
van gevoelige informatie keurig omzeilde, en 
ruim baan gaf aan de gewenste vormen van 
concurrentie. The Bridge leidde op verzoek 
van drie educatieve uitgevers het ontwerp, 
de inhoud, de structuur en de besluitvorming 
voor de oprichting van een Stichting en 
vervulde daarin taken als businessplanning, 
mediation, trusted-third-party-ship, advies, 
leveranciersselectie en professioneel start-
up management.

Wij hebben voor een grote diversiteit aan 
klanten start-up-projecten gerealiseerd. 
Uiteraard zijn referenties op aanvraag  
beschikbaar.



innovatiekracht

Vernieuwing als core 
competence

Innovatie en ondernemerschap tot kernwaarde 
van de onderneming willen maken is één 
ding, maar hoe krijgt u dat in de praktijk voor 
elkaar? Hoe zorgt u ervoor dat de organisatie 
erin slaagt om steeds nieuwe producten en 
diensten te bedenken en succesvol op de markt 
te brengen?

Het vergroten van het vermogen om te innoveren 
is een uitdaging die vraagt om een visie die 

Financiële dienstverleners gaan radicaal innoveren  

aangeeft waar u en uw organisatie naar toe 
willen. Een visie die breed in de organisatie 
wordt gedragen. Nog belangrijker is om die 
innovatievisie stap voor stap te realiseren door 
voort te bouwen op de bestaande kracht van uw 
organisatie en door nieuwe ideeën en werkwijzen 
te introduceren. Dit vraagt om een groot begrip 
van veranderprocessen, ‘outside-in’ denken en 
ook om koersvastheid op de ingeslagen weg.

Bij The Bridge hebben wij ruime ervaring in het 
opzetten van innovatie-veranderprogramma’s 
in bestaande organisaties. Onze aanpak 
combineert ‘harde’ onderdelen met ‘zachte’ 
aspecten. Zo helpen wij aan de harde kant 
met het verbeteren van de systematiek en de 
structuur van innovatiemanagement: hoe houdt u 
overzicht over alle lopende initiatieven, alloceert 
u de juiste middelen naar gestarte initiatieven 
en stuurt of kiest u zó dat de succeskansen 
optimaal zijn?

Aan de zachte kant helpen wij met het ontwikkelen 
van een innovatiever klimaat en het stimuleren 
van intern ondernemerschap. Wij combineren 
kennis en doen. Wij kunnen managers en 
medewerkers opleiden, trainen, en coachen. Wij 
stimuleren de organisatie te experimenteren en 
geven hands-on ondersteuning bij de uitvoering 
van aansprekende innovatieprojecten.

innoveren is 
balanceren

De financiële dienstverlening is geneigd tot voorzichtig-
heid. Daar is niets verkeerd aan. Het maakt deze industrie 
hooguit niet de ideale omgeving voor het ontwikkelen 
van radicale innovaties. Totdat de noodzaak naar nieuwe 
batenstromen je daartoe dwingt. Want nieuwe cashflows 
vergen nu eenmaal nieuwe businessideeën. Voor diverse 
financiële dienstverleners reden om samen met The Bridge 
een passende innovatie-ambitie te formuleren en deze vorm 
te geven in organisatie en cultuur. Een flinke verbouwing, 

waarbij de dagelijkse hectiek van de verkoop natuurlijk 
gewoon door moest kunnen gaan. Co-development bleek 
het antwoord: analyse, ontwerp en ondersteuning van het 
veranderingstraject, allemaal in één op één samenwerking 
met de organisatie.

Wij hebben voor een grote diversiteit aan klanten innovatie-
kracht-projecten gerealiseerd.  Uiteraard zijn referenties op 
aanvraag beschikbaar.

6

Programma’s die wij samen met u kunnen 
opzetten, zijn:

+ intrapreneurship en venturing: talent binnen uw organisatie  
met businessideeën wordt gestimuleerd om als intern ondernemer 
winnende businessmodellen te ontwikkelen en te realiseren

+ innovation performance: een programma gericht op het sprongs-
gewijs verbeteren van de innovatieprestaties 

+ radical business innovation: (her)ontwerpen van de innovatieaanpak 
(structuur en cultuur) waardoor de businessportfolio en -resultaten 
een sterke vernieuwingsimpuls krijgen.
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