Het Oog op
Innovatie?

Het Oog op Innova-e is een jaarlijks onderzoek naar de stand van innova-e in Nederland.
Oog op Innova-e is een ini-a-ef van marke-ngbureau Six Fingers en
marktonderzoekbureau DBMI.
Speciﬁek gaan we in op hoe succesvolle organisa-es zich onderscheiden van minder
succesvolle. We presenteren feiten en lessen waar u uw voordeel mee kunt doen.
We zijn erg benieuwd naar uw mening over het onderzoek. Deel deze vooral met ons.
Mail naar oogop@innova-eonderzoek.nl.
En kent u mensen voor wie dit onderzoek interessant is? Deel het onderzoek dan met
hen, want hoe meer het onderzoek verspreid wordt, hoe succesvoller we in Nederland
worden.
U mag citeren uit het onderzoek, graag zelfs, zolang u als bron ‘Oog op Innova-e 2010
(Six Fingers/DBMI)’ noemt.

Indeling rapport

Innova-e in Nederland
Kenmerken en lessen van succesvolle organisa-es
Checklist: hoe word ik innova-ever?
Rol overheid

Innovatie in
Nederland

Kostenbesparing, duurzaamheid
en concurrentie zijn niet de
beste motivaties om te
innoveren

De behoeXen van de klant vormen de
belangrijkste mo-va-e om te innoveren.
Daarnaast is ook kostenbesparing een
belangrijke mo-va-e.
Of kostenbesparing zo’n goede mo-va-e
is, is echter de vraag. Organisa-es die
minder succesvol zijn op het gebied van
innova-e, noemen vaker deze reden om
te innoveren. Hetzelfde geldt voor
duurzaamheid en de concurren-e als
reden.
Logisch eigenlijk, deze redenen zijn met
name defensief en worden gedreven
door externe ontwikkelingen. Het zijn
geen intrinsieke, posi-eve redenen om
te innoveren.

Co-creatie met klanten,
andere branches en de
interne innovatie afdeling
maken het verschil

Ideeën voor innova-es komen uit vele
bronnen. Succesvolle bedrijven werken
goed samen met klanten aan nieuwe
ideeën via co‐crea-e en kijken minder
naar concurrenten. Ze kijken juist naar
andere branches. Ook een interne
innova-e afdeling is een goede bron voor
succesvolle ideeën.

Belangrijkste
struikelblokken liggen in
de eigen organisatie

Innova-e wordt vooral gehinderd door
de eigen organisa-e. Opvallend genoeg
vormt de eigen direc-e het grootste
struikelblok bij minder succesvolle
bedrijven. Bij succesvollere organisa-es
blijkt de produc-eafdeling de grootste
drempel. Externe factoren, zoals de
overheid, afnemers, concurrenten en
leveranciers worden over het algemeen
niet gezien als een sta‐in‐de‐weg.

‘Als het management zijn bloederige klauwen er eens vanaf
haalde, zouden we ver komen.’

Kenmerken en
lessen van
succesvolle
organisaties

Wat bepaalt nu echt of een
organisatie succesvol is op
het gebied van innovatie?

Op basis van literatuur en eerder
onderzoek, hebben we een model
opgesteld om bovenstaande vraag te
beantwoorden.
Uit het onderzoek blijkt dat er zeven
dimensies zijn. Ze zijn weergegeven in
het model hiernaast. De percentages
geven weer hoe sterk de rela-e is met
succesvol innoveren. Elke dimensie is
weer onderverdeeld in twee, drie of vier
deelaspecten. Op de volgende pagina’s
worden de deelaspecten toegelicht.

Leiderschap

Leiderschap is de belangrijkste dimensie
die succes bepaalt. Succesvolle
innovators worden gekenmerkt door
management dat zelf ondernemerschap
uitdraagt, een duidelijke visie heeX
waarin innoveren centraal staat en deze
visie op een inspirerende manier weet
over te brengen op haar werknemers.

Les #1
‘Walk the Talk’

Management dat zelf laat zien innova-e
belangrijk te vinden is de belangrijkste
voorwaarde voor succesvol innoveren.
Laten zien en overbrengen op een
inspirerende manier dat innova-e
belangrijk is in de visie en doelstellingen
is hiervoor noodzakelijk.
Een tekort aan ondernemerschap en
dominant ‘spreadsheet management’
zorgt er bij veel organisa-es voor dat
crea-viteit en vernieuwing niet worden
ges-muleerd.

‘Draagvlak creëren binnen de organisa3e
bij afdelingen en personen die te maken
krijgen met de uitwerking van de
innova3e’
‘Het gedrag en inzicht van mensen
veranderen kost veel kracht en 3jd, ook
al zegt ieder betrokken te zijn en ook al
zegt ieder zijn medewerking en steun
onvoorwaardelijk toe.’

Beloning

Inspirerend management is één ding,
vervolgens moet de organisa-e zodanig
zijn ingericht dat iedereen die zich
bezighoudt met innoveren en
vernieuwen, daar ook voor wordt
beloond én gewaardeerd. Waarderen is
zelfs nog iets belangrijker dan belonen.

Les #2
Bewijs dat innova<e
belangrijk is

Innova-e moet niet alleen terugkomen
in de bedrijfsdoelstellingen, maar ook in
de persoonlijke doelstellingen van
werknemers. Zo wordt helder waarop zij
beoordeeld worden en wordt het belang
van innova-e benadrukt.
Waarderen is nog belangrijker dan
belonen, dus zorg ervoor dat het
waarderen van mensen voldoende
belicht wordt binnen de organisa-e.
Als innova-e er slechts bij hoort en hier
niet op gestuurd wordt, dan is het voor
iedereen in de organisa-e bijzaak.

‘Meer verantwoordelijkheden lager in de
organisa3e leggen. Het doel belangrijker
maken dan het middel. Meer risico
durven nemen. Mensen belonen voor
tegendraads denken en doen.......’

Cultuur

De organisa-ecultuur bepaalt hoe
werknemers omgaan met innova-e.
Een goede cultuur kenmerkt zich door
het ontbreken van het poldermodel en
voorkomt weerstand tegen vernieuwing.
Trotse werknemers en een cultuur
waarin mislukkingen geaccepteerd
worden, completeren de belangrijke
elementen van organisa-ecultuur.

Les #3
Wees open en leer van
fouten

Een open cultuur is noodzakelijk. En
open betekent niet alleen openstaan
voor ideeën, maar ook voor
mislukkingen. Van mislukkingen kan veel
geleerd worden. En door te laten zien dat
dit belangrijk is, zal de cultuur steeds
meer open staan voor innova-es.
Het gedrag en inzicht van mensen
veranderen kost veel kracht en -jd. Ook
al zegt iedereen betrokken te zijn en ook
al zegt iedereen zijn medewerking en
steun onvoorwaardelijk toe, zonder de
juiste cultuur komt innova-e maar
langzaam van de grond.

‘Door over‐managen van projecten en
focus op kosten stranden veel
ontwikkelingen. Volhouden is
voorwaarde voor succes......’
‘De gedachte 'we hebben het al3jd al zo
gedaan en dat werkt prima, dus waarom
veranderen?’ is een struikelblok.’
‘Lerende organisa3e in plaats van
‘afreken‐culturen’. Dit bevordert het
leervermogen, echte innova3es en zorgt
dat men ook daadwerkelijk voor
innova3e durG te gaan. Nu teveel
concessies en/of interne macht
spelletjes.’

Ideeën

Ideeën zijn de brandstof voor innova-e.
Ac-ef op zoek zijn naar nieuwe ideeën
en een gevulde ideeënbus zijn daarom
belangrijke voorwaarden voor succesvol
innoveren.
Deze twee elementen moeten wel
worden aangevuld met goede manieren
om de beste ideeën te selecteren.

Les #4
Zet de fuik open

Con-nu ideeën blijven bedenken en de
oren en ogen van de organisa-e open
houden zorgt ervoor dat er meer kans is
dat er waardevolle ideeën ontstaan.
Goede bronnen zijn co‐crea-e met
klanten, ideeën uit andere branches en
de interne innova-e afdeling.
Een goede innova-e cultuur zorgt voor
een goed gevulde ideeënporbolio. Een
formeel proces en checklist om deze
ideeënporbolio te managen en te
rangschikken helpt hierbij sterk.

‘Teveel focus op exploita3e in plaats van
explora3e.’
‘Risico durven nemen en brainstormen door wilde
ideeën op hun poten3e te onderzoeken.’

Procedures en
proces

Het leren van innova-es uit het verleden
is bij succesvolle organisa-es vastgelegd
in de innova-eprocedures van een
organisa-e. Deze procedures zorgen er
verder voor dat de juiste mensen en
afdelingen worden betrokken bij
innova-es. Een ander belangrijk element
uit het innova-eproces is het vaststellen
van heldere doelen vooraf.

Les #5
Implementeer structuur
en procedures

Een goed proces zorgt ervoor dat de
juiste teams samengesteld worden en
dat -jd en budget vrijgemaakt worden.
Van te voren heldere, uitdagende maar
wel haalbare doelen stellen geeX hierbij
de noodzakelijke duidelijkheid.
Zorg voor werkprocessen waar -jd
gereserveerd wordt voor innova-e
werken. Op deze wijze wordt voorkomen
dat innova-eprojecten ondersneeuwen
in de waan van de dag. Dit levert een
bewustere omgang op met innova-e.

‘Het zou mooi zijn wanneer de mensen
eens écht gaan zwemmen, in plaats van
te praten over hoe je het beste zou
kunnen zwemmen.’
‘Er is niet echt één persoon die zich met
kwaliteitsmanagement en innova3e
bezig houdt. Iedereen doet het er een
beetje bij.’
‘Door vooraf heldere, haalbare doelen te
stellen in klare taal. En laten zien dat dit
inderdaad mag worden opgepakt door
alle lagen van het werknemersbestand.’

Externe focus

De blik naar buiten richten is belangrijk.
Elementen van externe focus zijn, in
volgorde van belangrijkheid: het hebben
van een goed beeld van de markt, ac-ef
luisteren naar de wensen van klanten,
samenwerken met andere par-jen uit de
keten en het ontwikkelen van nieuwe
producten vanuit klantbehoeXen.

Les #6
Zorg con<nue voor
terugkoppeling uit de markt

Marktonderzoek zorgt voor een heldere
externe focus. Door structureel
marktonderzoek te verrichten wordt het
beeld van de markt duidelijker en
worden kansen -jdig gesignaleerd.
Ac-ef luisteren naar de klant en
samenwerken met andere par-jen uit de
keten zorgen ervoor dat innova-es
slagen.

‘We vergeten de klant. Innova3e staat bij
ons gelijk aan interne reorganisa3es.’
‘Luisteren naar de klant en niet elke twee
jaar interne processen reorganiseren.’

Beschikbare
middelen

Onder ‘middelen’ verstaan we meer dan
alleen geld. Sterker nog, zorgen voor
beschikbare -jd en kennis zijn
belangrijker voor het slagen van
innova-es dan simpelweg budget
beschikbaar stellen.

Les #7
Met niets kan weinig

Tijd en kennis zijn van essen-eel
belang om een innova-e te laten
slagen. Het opbouwen van kennis en
een daarvoor beschikbaar netwerk
zorgt voor toename van de
competen-es van organisa-es om te
innoveren.
Ook het budget speelt hierin een rol.
Kennis en -jd kunnen hiermee extra
gecreëerd worden en beter besteed.

‘Structureel 3jd vrijmaken voor
innova3e......’
‘Prioriteit van innova3eprojecten t.o.v.
business as usual; reserveren van de
beschikbare 3jd van de medewerkers met
de meeste kennis van zaken.’
‘Indien er meer liquiditeit zou zijn, kan er
meer geëxperimenteerd worden en is er
meer ruimte voor innova3e.’

Checklist:

hoe word ik
innova-ever?

Checklist succesvol
innoveren

Gebruiksaanwijzing: loop de checklist door en bedenk
waar uw organisa-e zichzelf kan verbeteren. Zet daar
een rood vinkje. Loop de lijst weer langs en zet een
groen vinkje daar waar uw organisa-e het uitstekend
doet. De bovenste 5 groene vinkjes vormen uw
innova-ekracht. De bovenste 5 rode vinkjes zijn de
aandachtsgebieden, hier valt de meeste winst te
behalen voor uw organisa-e.

Vindt u het las-g om de vinkjes te zeden en heeX u
behoeXe aan een onaeankelijk oordeel over uw
sterktes en zwaktes? DBMI kan u hierbij helpen met
de Innova-eKrachtMe-ng

Checklist succesvol
innoveren (I)

Checklist succesvol
innoveren (II)

Rol van de overheid

Succesvolle organisaties
zijn beter bekend met
stimulatieregelingen

Succesvol innoverende organisa-es zijn
beter bekend met de diverse
s-mula-eregeling die de overheid biedt.
Zij gebruiken de middelen beter die
extern beschikbaar zijn. De bekendste
regeling is de innova-evoucher.

Stimulatieregelingen
werken

De ‘WBSO*’ is de meest populaire
innova-es-muleringsregeling onder
zowel succesvolle als minder succesvolle
bedrijven. Het is echter niet zo dat het
gebruik van deze regeling een direct
verband heeX met het innova-esucces
van de organisa-e. Dit is wel het geval
voor de innova-evouchers,
innova-ekredieten en Innova-e Presta-e
Contracten. Organisa-es die hier gebruik
van maken, zijn succesvoller.
Overigens is het gebruik van
s-muleringsregelingen geen
noodzakelijke voorwaarde voor succes.
40% van de succesvolle organisa-es
maakt geen gebruik van een
s-muleringsregeling.
* Wet Bevordering Speur‐ en Ontwikkelingswerk

Wat kan overheid
nog meer doen?

Faciliteren
De overheid hoeX volgens veel
deelnemers niet eens zoveel te doen, als
wel zaken mogelijk maken. Bijvoorbeeld
kapitaal eenvoudiger beschikbaar stellen
en regelgeving zodanig inrichten dat deze
niet beperkt, maar juist mogelijk maakt.

‘In het algemeen voor bedrijven als de
onze: drempels voor toegang tot kapitaal
dras3sch verlagen door mede‐risico te
dragen met marktpar3jen. OGewel: een
nieuwe Twinning maar dan goed
uitgevoerd.’
‘Tenders en aanbestedingen makkelijker
toegankelijk maken voor MKB (vooral
kleinbedrijf) en/of allian3es van MKB en
innova3e s3muleren bij tenders (dus
geen/veel minder eisen ten aanzien van
omzet).’

Wat kan overheid
nog meer doen?

Op peil houden van kennis
Alom wordt ingezien dat de beschikbare
kennis in Nederland beter zou moeten
gekoesterd en ingezet voor innova-e.
Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat
kenniscentra voor eenieder toegankelijk
zijn. Nu kunnen vaak slechts een beperkt
aantal organisa-es er gebruik van
maken.

‘Bedrijven mo3veren om eens buiten hun
eigen muren te komen.’
‘Financieel investeren in kennisins3tuten.’
‘Innova3ef gedrag meer s3muleren in
rela3e onderwijs‐bedrijfsleven.’
‘Open kennisforums die branchespeciﬁek
opereren. Richten op de organisatorische
aspecten van innova3e.’

Wat kan overheid
nog meer doen?

Duidelijkheid
Veel deelnemers aan het onderzoek
geven aan dat de overheid op zich
genoeg doet, maar dat de procedure en
regelingen onduidelijk zijn. Deze
onduidelijkheid zorgt ervoor dat het
moeilijk is om gebruik te maken van de
regelingen. Ook zijn er veel regelingen
waarvoor bedrijven niet in aanmerking
komen vanwege administra-eve zaken.

‘Ik denk dat de overheid (WBSO) al
behoorlijk wat doet, misschien zou alleen
de administra3eve rompslomp eromheen
minder moeten zijn. Ik denk niet dat het
juist is dat je om voor de WBSO in
aanmerking te komen een
subsidieadviseur moet inschakelen die
uiteindelijk 15% van de toegezegde
subsidie kost.’
‘Subsidies niet gepaard laten gaan met
bureaucra3e en peperdure
accountantsverklaringen.’
‘Meer kennis delen inzake subsidies,
makkelijker vindbaar maken.’

Achtergrond
onderzoek

Onderzoeksopzet
en -verantwoording
In het onderzoek ‘Oog op Innova-e’ wordt jaarlijks de stand van zaken op het gebied van innova-e in
Nederland onderzocht.
Het onderzoek werd uitgevoerd door middel van een online enquête. Uit diverse adressenbestanden is een
steekproef getrokken.
Daarnaast werd aan elke respondent gevraagd of hij of zij nog andere personen kende die in aanmerking
kwamen als respondent (snowball sampling).
Als dank voor deelname hebben we -en exemplaren van het boek ‘Ga vreemd!En onderscheid je door
branchevreemd te innoveren’ verloot onder de deelnemers.
In totaal hebben 257 innova-e professionals deelgenomen aan dit onderzoek. Hiermee is ‘Oog op
Innova-e 2010’ één van de grootste onderzoeken op het gebied van innova-e in Nederland.
Het selec-ecriterium voor deelname is dat respondenten betrokken zijn bij innova-e binnen hun
organisa-e.
Alle ingevulde vragenlijsten werden individueel gecontroleerd op validiteit. Vragenlijsten waarbij twijfels
bestonden over de validiteit werden buiten de analyse gehouden. In totaal werden 23 vragenlijsten
uitgeﬁlterd, waarna er 257 geldige respondenten overbleven.
Na vergelijking met bekende popula-egegevens blijkt dat de steekproef representa-ef is voor werknemers
bij organisa-es in Nederland.

Succesvol of
niet succesvol?

Alle deelnemende organisa-es zijn ingedeeld naar mate van succes op het gebied van
innova-e. Dit is gebeurd op basis van diverse kenmerken:
•

% winst uit innova-es

•

Aandeel producten/diensten die in afgelopen 5 jaar zijn geïntroduceerd in totale
omzet
Eigen oordeel over mate van succes
Omzet s-jging

•
•

Volgens deze indeling is 38% van de steekproef ‘succesvol’, 62% minder of niet succesvol.
Door te kijken naar verschillen tussen succesvolle en minder succesvolle organisa-es,
kunnen we belangrijke lessen leren over hoe succesvol te worden.

Colofon

Het onderzoek ‘Oog op Innova-e’ is het onderzoek naar de staat van innova-e in Nederland,
uitgevoerd door innova-ebureau Six Fingers en marktonderzoekbureau DBMI. Het
onderzoek is in 2009 voor het eerst uitgevoerd en wordt jaarlijks herhaald.
Redac-e: Rob Adams (Six Fingers) & Durk Bosma (DBMI)
Meer informa-e: www.oogopinnova-e.nl en www.innova-eonderzoek.nl

DBMI & Six Fingers

DBMI is een marktonderzoekbureau, gespecialiseerd in onderzoek dat organisaties helpt om
vooruit te komen met innovatie. We leveren inzichten die dienen als basis voor frisse nieuwe
ideeën, toetsen ideeën onder de doelgroep en helpen de volledige marketingmix in te
vullen. Onze kracht is dat we in elke stap van het innovatietraject kunnen helpen met precies
de juiste onderzoeksmethode.

Six Fingers helpt organisaties in hun innovatieproces door branchevreemd te innoveren. Wij
noemen dit branchmarking. Voor ieder probleem en doelstelling bestaat al een oplossing.
Door deze bestaande kennis systematisch uit andere branches te implementeren wordt
gericht de eigen marktpositie versterkt. Zo wordt het innovatieproces versterkt door
toepassing van best practices.

