E-book: over het selecteren van
winnende ideeën

Iets voor jou, dit e-book?


Op zoek naar vernieuwing & onderscheid van diensten?
Vraag jij je ook af hoe je uit een berg ideeën de beste
selecteert? Lees vooral verder, dit e-book gaat over waar
jij mee bezig bent.



Je krijgt tips & tricks vanuit de praktijk, om ideeën te
selecteren die bewezen meer kans hebben uit te groeien
tot succesvolle innovaties. Dit gebaseerd op ons
grootschalige onderzoek 'Oog op Innovatie Diensteninnovatie’ onder +250 professionals.



Na het lezen van dit E-book weet je door het doen van
drie simpele tests:
1.
2.
3.

Waar je op moet letten bij het selecteren van
ideeën, en waarop juist niet.
Hoe je moet selecteren.
Wie je bij de idee selectie moet betrekken.

1. Checklist:
waar selecteer je op?
Tijdens het selecteren van ideeën
letten wij altijd op: (VUL IN)
Kosten/baten voor de klant (bvb prijs).
Kosten/baten voor de organisatie
(bvb verdedigbaarheid van de innovatie).

Financiële criteria (bvb winst na 1 jaar).
Marktpotentieel.
Gut feeling.
Synergiecriteria (bvb met de ICT).

JA / NEE

1. Uitkomst:
wat leidt tot succes?


Heb je ergens ‘ja’ ingevuld? Waarschijnlijk wel, alle
genoemde criteria worden vaak ingezet bij de eerste idee
selectie, meer dan 90% van de organisaties geeft aan op
‘kosten/baten organisatie’ en op ‘financiële criteria’ te
letten.



Toch is er slechts 1 criterium dat hier aantoonbaar bijdraagt
aan innovatiesucces: gut feeling. Gut feeling, of gewoon je
gezond verstand gebruiken, stelt ervaren mensen in staat de
juiste ideeën te kiezen, die verder uitgewerkt worden.



Met name in sterk bureaucratische organisaties, of in erg
kleine organisaties waar de directeur alles bepaalt, bestaat
het gevaar dat er te weinig wordt geluisterd naar gut feeling.

“Ons selectiecr
iterium is waar
het team happ
y van wordt”

2. Checklist:
hoe selecteer je nu?
Tijdens het selecteren van ideeën
gebruiken wij: (VUL IN)
Formeel proces
Een uitgeschreven innovatieproces.
Een vast budget voor innovaties.
Vaste routines voor idee selectie.
Methoden en middelen
Checklists.
Scoringsmodellen (scores x weging).
Rankings (bvb de top 3 wordt gekozen).
Marktonderzoek.
Benchmarks.

JA / NEE

2. Uitkomst:
hoe succesvol selecteren?


Meer dan 60% van de organisaties heeft geen vaste
manier voor selectie van ideeën, meestal door tijdsgebrek
of onbekendheid. Bij enkele organisaties wordt selectie
zelfs bewust niet georganiseerd. Met falen tot gevolg.



Een innovatieproces waarbij het budget, het proces en de
manier van selecteren bekend is, helpt aantoonbaar bij
het succesvol selecteren van ideeën. Randvoorwaarden
zijn zo namelijk bekend, het is duidelijk hoe en waarom
ideeën worden geselecteerd en waar ze aan moeten
voldoen.



Checklists vergroten en ranking- en scoringsmodellen
verkleinen de succeskans. Marktonderzoek en
benchmarks inzetten heeft geen enkele invloed.
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3. Checklist
wie laat je selecteren?
Tijdens het selecteren van ideeën
letten wij altijd op: (VUL IN)
Intern
Directie.
Innovatieafdeling.
Crossfunctionele teams.
Leveranciers.
Operations afdeling.
Marketingafdeling.
Extern
Externe experts.
Consumenten.

JA / NEE

3. Uitkomst:
wie laten selecteren?


Organisaties verschillen sterk in wie ze betrekken.
Sommigen betrekken iedereen, terwijl in andere
organisaties alleen de directie of een innovatie-eilandje
de selectie bepaalt.



Tijdens de idee selectie zijn crossfunctionele teams,
bestaande uit ervaren innovators en verschillende
disciplines, verreweg het meest succesvol. Zowel in het
voorspellen van de marktkans, als in het beoordelen van
de uitvoerbaarheid voor de eigen organisatie.



Externe bronnen moeten niet leidend zijn. Ze zijn wel zeer
nuttig voor het krijgen van inzicht, maar op basis van bvb
alleen klantonderzoek selecteren verkleint de succeskans.



Selectie door directie verkleint de succeskans. zij kennen
de organisatie en de markt namelijk alleen op hoofdlijnen.

“Directie weet
niet alles. We be
trekken
ze natuurlijk w
el, maar wij ke
nnen de
ideeën en de
markt beter, du
s laat ons
dan ook kiezen
alsjeblieft”

Conclusie:
zo selecteer je de winnende ideeën


Reken ideeën niet door. Het werkt niet in dit stadium.



Geef ervaren mensen in crossfunctionele teams de
ruimte. Laat hen de ideeën kiezen. Betrek meerdere
disciplines binnen het eigen bedrijf voor de keuze.



Maak de rol van directie niet allesbeslissend.



Richt een geformaliseerd proces in. Zo weet iedereen
waar hij aan toe is, waar ideeën aan moeten voldoen
en zodat er een vast filter ontstaat.



Leer van mislukkingen. Zo wordt het filter steeds
versterkt.

Conclusie
de idee selectiechecklist
Tijdens het selecteren van ideeën
leiden deze keuzes tot succes:
Waar let je op?
Gut feeling
Strenge selectie op harde criteria
Ideeën helemaal doorrekenen
Hoe selecteer je?
Formeel proces
(vast budget, vaste routines en beschreven proces).
Checklists.
Scoringsmodellen.
Rankings.
Wie selecteert?
Crossfunctionele teams (innovatie, leverancier e.d.)
Directie- of afdelingsfeestje
Externen, marktonderzoek of consumenten.
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Verder erop ingaan?


We hopen jou als diensteninnovator te hebben
geprikkeld na te denken over de idee selectie bij jou in
de organisatie. Wat kun jij hiermee, bijvoorbeeld
morgen? Loopt jullie idee selectie al soepel, of ga je iets
veranderen?



Wij zijn zeer benieuwd naar jouw mening over ons ebook, en houden van contact. Deel je mening met ons:



•

Tobias Braam:

tobias@sixfingers.nl

•

Rob Adams:

rob@sixfingers.nl

Ken jij collega’s, vrienden of andere relaties voor wie dit
E-book interessant kan zijn? Deel het E-book met hen!

