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Inleiding

Technologische ontwikkelingen en hiermee gepaard
gaande snelle veranderingen in productaanbod en marktver-
houdingen noodzaken de onderneming ertoe om voortdurend
alert te zijn op nieuwe ontwikkelingen. Veel bedrijven zijn in
de loop der tijd in moeilijkheden geraakt doordat ze hun pro-
ductenpakket niet tijdig vernieuwden. Tegelijkertijd blijkt het
proces van strategievorming, ontwikkeling, productie en com-
mercialisatie van nieuwe producten complex te zijn en het eind-
resultaat erg onzeker. Om de kans op succesvolle productin-
novaties te verhogen is het van belang om reeds in een vroegtijdig
stadium van een project de potentiële risico’s in kaart te bren-
gen. Het projectteam heeft dan nog de beste opties voorhan-
den om adequate risicostrategieën te verzinnen om de risico’s
die zich in de loop van het project kunnen voordoen te managen.

Het strategisch belang om innovatierisico’s te identifi-
ceren en te managen, is reeds eerder in de literatuur erkend
(Cooper & More, 1979; Cooper, 1981). Ook hebben talrijke
onderzoekers de afgelopen decennia onderzocht wat bepa-
lende factoren zijn voor het eventuele slagen of falen van pro-

ductinnovatieprojecten. Ofschoon de uitkomsten van deze
onderzoeken vele waardevolle aanwijzingen hebben opgele-
verd tot een effectiever en efficiënter innovatieproces, blijkt ver-
hoging van de slaagkans van productinnovaties in de praktijk
moeilijk realiseerbaar (Gupta & Souder, 1998). De uitkom-
sten van het onderzoek en de gemaakte aanbevelingen – voor-
zover deze doordringen tot de praktijk – zijn te algemeen van
aard om in het geval van een specifiek innovatieproject vol-
doende ondersteuning te bieden bij het identificeren en beheer-
sen van de projectrisico’s. Om de risico’s van een specifiek inno-
vatieproject in kaart te brengen, zullen naast algemene, ook
sectorspecifieke, bedrijfsspecifieke en projectspecifieke karak-
teristieken dienen te worden meegewogen. Eén van de moge-
lijkheden die bedrijven hierbij voorhanden staat is om gebruik
te maken van hetgeen binnen het bedrijf van voorgaande pro-
jecten uit het verleden is geleerd (Gupta & Souder, 1998; Hamel
& Prahalad, 1991). Echter, wat een team of een manager leert
van een specifiek innovatieproject, moet dan wel worden
gedeeld en op een zodanige wijze worden opgeslagen, dat
dit toegankelijk is voor toekomstige innovatieteams binnen het
bedrijf (Maidique & Zirger, 1988; McKee, 1992).
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ONTWIKKELING VAN EEN
RISICOREFERENTIELIJST

VOOR PRODUCT-
INNOVATIEPROJECTEN

Prof.dr.ir. J.I.M. Halman*

In dit artikel wordt de ontwikkeling en het gebruik
van een referentielijst voor de diagnose van risico’s in pro-
ductinnovatieprojecten beschreven. De referentielijst is
samengesteld uit twaalf hoofdcategorieën en 142 hieraan
gerelateerde innovatierisico’s. De referentielijst is ontwik-
keld voor een multinationale onderneming in de ‘fast
moving consumer goods’. De ontwikkeling van het refe-
rentieoverzicht heeft plaatsgevonden op basis van data uit

114 individuele interviews met professionals op het gebied
van productinnovatie, risicoanalyses die zijn uitgevoerd
voor een achttal doorbraak projecten, input van een panel
met experts op het gebied van productinnovatie en een
uitgebreid literatuuronderzoek. In dit artikel zal worden
ingegaan op het gebruik van de ontwikkelde risicorefe-
rentielijst als een essentieel onderdeel van een formeel
proces van risicodiagnose.
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In dit artikel zal de ontwikkeling van een risicorefe-
rentielijst voor productontwikkelingsprojecten binnen Unile-
ver worden beschreven. Unilever is een wereldwijd opere-
rende onderneming met investeringen in technologie en
innovatie van bijna $ 900 miljoen. Het bedrijf beschikt over
een gevarieerde portfolio aan producten en meer dan duizend
bekende merknamen in een drietal productcategorieën: voe-
ding, huishouden en persoonlijke verzorging. De ontwikkel-
de risicoreferentielijst stelt het productinnovatieteam in staat
om op systematische wijze na te gaan in hoeverre bepaalde
technische, organisatorische en commerciële risicofactoren uit
de risicoreferentielijst mogelijkerwijs ook van toepassing zijn
voor het eigen project. 

Het vervolg van dit artikel is als volgt opgebouwd. In
de volgende paragraaf zal de gevolgde onderzoeksmethode
worden uiteengezet. Vervolgens zal de structuur van de risico-
referentielijst worden toegelicht en onderbouwd. Ook zal in
deze paragraaf worden ingegaan op een aantal belangrijke uit-
komsten met betrekking tot de wijze van risicoperceptie onder
innovatieprofessionals. In de discussieparagraaf, ten slotte, zal
worden ingegaan op de theoretische en praktische consequenties
van de uitkomsten van dit onderzoek.

Aanpak van het onderzoek

Het onderzoek1 bestond uit de navolgende fasen.
• Een literatuuronderzoek op het gebied van slagen en

falen van productinnovaties.
• Iteratieve ontwikkeling van een risicoreferentielijst voor

productinnovatieprojecten.
• Casestudies op het gebied van productinnovatierisico’s:

toepassing van de risicoreferentielijst.
• Contentanalyse en statistische verwerking van de resul-

taten uit de casestudies.

De gevolgde werkwijze bij de vier onderscheiden fasen
zullen nu beknopt worden beschreven.

Literatuuronderzoek op het gebied van slagen en falen van
productinnovaties

De afgelopen dertig jaar zijn talrijke studies verricht op
het gebied van slagen en falen van productinnovaties. De eer-
ste onderzoeken hadden het karakter van exploratieve op zich-
zelf staande casestudies. Later verschoof het onderzoek naar
het bestuderen van verzamelingen van succesvolle of misluk-
te productinnovatieprojecten. Een belangrijke bijdrage is het
zogenoemde Sappho-onderzoek geweest (Rothwell et al., 1972;
1974). In dit onderzoek uit de jaren zeventig zijn ‘paarsge-
wijs’ de overeenkomsten en verschillen van geslaagde en gefaal-
de projecten onderzocht. Het Sappho-onderzoek uit Europa
werd in verschillende landen herhaald. Belangrijk om in dit ver-
band te melden zijn het Stanford Innovation Project (Maidique

& Zirger, 1984) in de Verenigde Staten, NewProd I en II in Cana-
da (Cooper, 1979; Cooper & Kleinschmidt, 1987) en de suc-
ces- en faalstudies in Japan (Song & Parry, 1997). Door de uit-
gevoerde studies werd het mogelijk diverse factoren aan te
wijzen die medebepalend zijn voor het al dan niet slagen van
nieuwe producten in de markt.

Naast onderzoek op het gebied van productinnovatie
is er ook een uitvoerige studie uitgevoerd naar factoren die bepa-
lend zijn voor projectmanagementperformance en is er een lite-
ratuurstudie uitgevoerd op het gebied van risico. Het onder-
zoek naar projectmanagementperformance richt zich van
oudsher op het identificeren van factoren die een succesvolle
uitvoering van een project in gevaar brengen (Baker et al., 1988;
Pinto & Covin, 1987; Pinto & Slevin, 1989; Pinto & Mantel,
1990; Thamhain, 1996). Onderzoek van Kruglianskas en Tham-
hain (2000), uitgevoerd over een reeks van jaren, heeft verder
geleid tot een clustering van met elkaar samenhangende pro-
jectinterne variabelen die een gunstig effect op projectperfor-
mance blijken te hebben (bijvoorbeeld projectleiderschap, uit-
daging van de uit te voeren projectopdracht, persoonlijke
aandacht, waardering en managementsupport). Daarnaast is er
ook onderzoek dat wijst op de belangrijke invloed van con-
tingentiefactoren zoals het type project, de fase waarin het pro-
ject verkeert en de organisatorische context (Pinto & Mantel,
1990). Het literatuuronderzoek op het gebied van risico heeft
naast risico’s op het gebied van productinnovaties (Cooper &
More, 1979; Cooper, 1981) en risico’s op het gebied van pro-
jectmanagement (Williams, 1995) duidelijk gemaakt hoe indi-
viduen (al dan niet in groepsverband) risico’s percipiëren en
hiermee omgaan, maar ook wat mogelijke opties zijn om pro-
ductinnovatierisico’s in te schatten en te managen (Kunreuther,
1976; March & Shapira, 1987; Pidgeon, 1988; Ruefli et al.,
1999; Shrader-Frechette, 1985; Sitkin & Pablo, 1992; Sjöberg,
1980; Slovic & Lichtenstein, 1971; Tversky & Kahneman, 1974;
Vlek & Hendrickx, 1988; Vlek & Cvetkovich, 1989). 

Iteratieve ontwikkeling van een risicoreferentielijst voor pro-
ductinnovatieprojecten

In de volgende fase van het onderzoek werd een oriën-
tatiestudie uitgevoerd binnen Unilever. Het doel van dit oriën-
tatieonderzoek was om inzicht te krijgen in het bedrijfsproces
van het bedrijf in het algemeen en bekend te raken met de orga-
nisatie en het management van productinnovaties in het bij-
zonder. Deze oriëntatiestudie maakte het ook mogelijk om pun-
ten te identificeren die in het verleden van kritisch belang bleken
te zijn geweest voor het al dan niet succesvol realiseren van
productinnovatieprojecten binnen het bedrijf. In totaal zijn in
deze fase 32 senior managers en R&D-experts in de Verenigde
Staten, Engeland, Nederland en België geïnterviewd. Aanvul-
lend op de interviews werden ook verschillende documenten
bestudeerd (innovatieprocedures, projectvoortgangsrapporta-
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ges en projectevaluaties). Tijdens de oriëntatiestudie werden
verschillende incidenten gerapporteerd: projecten die het uit-
eindelijk niet haalden in de markt en projecten die pas in een
veel te laat stadium werden gestopt. De overgrote meerderheid
van de geïnterviewden gaven te kennen dat er binnen de orga-
nisatie een cultuur was ontstaan om in het vervolg op een meer
systematische wijze om te gaan met risico’s in productinno-
vatieprojecten. Op basis van de uitgevoerde oriëntatiestudie en
het literatuuronderzoek is vervolgens een eerste versie ontwik-
keld van de risicoreferentielijst, bestaande uit negen risicoca-
tegorieën en per categorie een lijst van hieraan gerelateerde ris-
kante issues. De eerste versie van de risicoreferentielijst werd
vervolgens besproken met een stuurgroep die speciaal in het
leven geroepen was om het onderzoeksproject te begeleiden.
De stuurgroep bestond uit senior lijnmanagers en portfolio-
en programmamanagers op het gebied van productinnovatie.
Op basis van de input van de stuurgroep werd een drietal risi-
cocategorieën toegevoegd: trade customer-risico’s, supply chain
& sourcing-risico’s en screening & appraisal-risico’s.

Unilever verkoopt niet direct aan de klant maar veelal
via supermarkten en drugstores. Om succesvol te kunnen zijn
moet het product niet alleen aantrekkelijk zijn voor de consu-
ment, maar ook voor de ketens van supermarkten en drugstores
(bijvoorbeeld door een relatief interessante marge). Gezien het
feit dat Unilever op wereldschaal opereert, zullen toeleveran-
ciers in staat moeten zijn om wereldwijd grote aantallen met
een constante en voorspelbare kwaliteit te leveren. Tenslotte
vereisen veel van de door het bedrijf gevoerde producten dat
deze voldoen aan strenge veiligheidseisen. Op basis van de
input van de stuurgroep werden verder verschillende kleinere
aanpassingen in de referentielijst aangebracht. De mede op
basis van de stuurgroep verbeterde versie van de risicoreferen-
tielijst bestond uiteindelijk uit twaalf risicocategorieën en 92
hieraan gerelateerde potentieel riskante issues.

Diepgaande casestudies op het gebied van productinnova-
tierisico’s: toepassing van de risicoreferentielijst

In deze fase van het onderzoek was het de bedoeling
om de risicoreferentielijst in de praktijk toe te passen en te toet-
sen op bruikbaarheid. Door de leiding van het bedrijf werden
hiertoe acht projecten aangewezen die algemeen gezien wer-
den als strategisch belangrijke, maar ook sterk innovatieve pro-
jecten. Voor dit soort projecten is binnen het bedrijf het uit-
voeren van een risicodiagnose verplicht (Ganguly, 1999). Voor
de uitvoering van een risicodiagnose werd voor elk van de pro-
jecten een risicoteam samengesteld. Een risicoteam bestond in
alle gevallen uit de leden van het projectteam zelf, maar werd
doorgaans in overleg met de projectleider uitgebreid met belang-
rijk geachte stakeholders en/of experts. Bij het samenstellen van
een risicoteam werd steeds zorgvuldig gekeken of alle belang-
rijke disciplines voldoende waren vertegenwoordigd. Bij het
uitvoeren van de risicodiagnoses werd de risicodiagnoseme-

thode RDM (Halman,1994; Halman & Keizer, 1994; Keizer,
Halman & Song, 2002) toegepast. RDM is ontwikkeld om op
systematische wijze de technische, organisatorische en com-
merciële risico’s van een productinnovatieproject in kaart te
brengen. De methode kent vier hoofdstappen.

1. Identificatie van potentiële projectrisico’s.
2. Evaluatie van de geïdentificeerde projectrisico’s.
3. Besluitvorming over gediagnosticeerde projectrisico’s.
4.Het opstellen en uitvoeren van een risicomanage-

mentplan.  

Om de potentiële risico’s van de acht projecten in kaart
te brengen werden alle leden van de risicoteams individueel
geïnterviewd. Ieder interview duurde ongeveer negentig minu-
ten. In totaal werden voor de acht projecten 114 personen geïn-
terviewd. Voordat begonnen werd met het interviewen van een
risicoteam, werd een kick-off sessie georganiseerd om de deel-
nemers op de hoogte te stellen van de voorgenomen risico-
diagnose, uitleg te geven over de te volgen methode en om
afspraken te maken over de bijdrage van alle participanten. Aan
de teamleden werd gevraagd zich voor het interview voor te
bereiden door zowel het vigerende projectplan als de ontwik-
kelde risicoreferentielijst zorgvuldig door te nemen. Beoogd
werd dat de risicoreferentielijst dan kon dienen als trigger list
bij het nadenken over de voor het project potentieel riskante
issues.

Bij het afnemen van de interviews werd een stan-
daardprotocol gevolgd. Begonnen werd met kort te refereren
naar de kick-off bijeenkomsten en de toen gemaakte afspraken.
Vervolgens werd aan de geïnterviewde gevraagd om kort uit-
een te zetten wat zijn/haar rol was in relatie tot het project en
wat hij/zij vanuit zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en com-
petentie zag als de belangrijkste riskante issues voor het project.
Van de geïnterviewden werd ook gevraagd om – voorzover
mogelijk – ook buiten de eigen functionele grenzen te kijken
en belangrijk geachte riskante issues te benoemen. Het laatste
deel van het interview betrof steeds de risicoreferentielijst. Aan
de hand van de risicoreferentielijst werd gevraagd om na te gaan
of er nog belangrijke issues niet aan bod waren geweest.

De interviews met professionals op het gebied van pro-
ductinnovatie hebben in totaal 653 gepercipieerde projectri-
sico’s opgeleverd voor de acht productinnovatieprojecten.
De acht projecten werden uitgevoerd door innovatieteams die
veelal geografisch verspreid (Engeland, Nederland, Italië, Frank-
rijk en de Verenigde Staten) werkzaam zijn. In de appendix is
een beknopte beschrijving opgenomen van deze acht projec-
ten. Tabel 1 geeft een overzicht per project van het aantal betrok-
ken personen en het aantal geïdentificeerde projectrisico’s. 
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In een vervolgstap werd aan de deelnemers gevraagd
om een risicoquestionnaire voor hun eigen project in te vullen.
In de risicoquestionnaire waren de potentiële technologische,
organisatorische en commerciële risico’s uit de interviews ver-
werkt. Doel van de questionnaire was om per project te komen
tot oordeelsvorming over de mate van risico van het specifieke
project. Van de teamleden werd gevraagd om (op een vijf-
puntsschaal) voor elk van de geïdentificeerde potentiële pro-
jectrisico’s een score te geven op de navolgende drie dimen-
sies.

1. De mate van onzekerheid. Bijvoorbeeld: de mate van
onzekerheid dat een geschikte oplossing gevonden zal
worden voor een specifiek technisch probleem.

2. De mate van beïnvloedbaarheid. Bijvoorbeeld: is het
projectteam in staat binnen de gestelde randvoorwaar-
den van tijd en middelen van het project een beoog-
de oplossing te vinden?

3. De mogelijke impact. Bijvoorbeeld: wat zijn de gevol-
gen voor het bedrijf in het algemeen en het project in
het bijzonder indien het risico zich voordoet?

Contentanalyse en statistische verwerking van de resultaten
uit de casestudies

In de laatste fase van het onderzoek werden de 653 geï-
dentificeerde projectrisico’s gebruikt om de robuustheid van de
ontwikkelde risicoreferentielijst te toetsen. Hiertoe werd een
contentanalyse uitgevoerd conform een door Kassarjian (1977)
uitgewerkte procedure. Het doel was om de uitkomsten van de
verschillende interviews te standaardiseren.

De eerste stap was het toekennen van een unieke code
aan elk van de potentieel riskante issues uit de risicoreferen-
tielijst. Vervolgens zijn twee onderzoekers, onafhankelijk van
elkaar, voor elk van de 653 projectrisico’s nagegaan of een spe-
cifiek risico werd afgedekt door één van de issues uit de risi-
coreferentielijst. Indien dit het geval was, kreeg het betreffende
projectrisico dezelfde code als de issue uit de risicoreferentie-
lijst. Na dit proces doorlopen te hebben, vergeleken de onder-

zoekers hun resultaat en werden de verschillen bediscussieerd.
Voor de gevallen dat de twee onderzoekers niet tot overeen-
stemming konden komen, werd de hulp ingeroepen van een
derde onderzoeker met expertkennis op het gebied van inno-
vatiemanagement. Deze acteerde als ‘scheidsrechter’ en bepaal-
de na onderling overleg de uiteindelijke code. Uiteindelijk ging
het om een twintigtal (ongeveer 3%) van de 653 geïdentificeerde
projectrisico’s.

De meeste projectrisico’s konden worden gekoppeld
aan een issue uit de risicoreferentielijst. Voor de projectrisico’s
die niet konden worden gekoppeld aan een issue uit de refe-
rentielijst, werd vervolgens nagegaan binnen welke risicocate-
gorie een dergelijk projectrisico geplaatst diende te worden en
hoe dit projectrisico in meer algemene termen te formuleren.
Uiteindelijk werd na de contentanalyse de oorspronkelijk risi-
coreferentielijst met twaalf hoofdcategorieën en 92 potentieel
riskante issues uitgebreid tot twaalf hoofdcategorieën met 142
hieraan gerelateerde potentieel riskante issues. 

Het uitvoeren van de casestudies bracht een aantal
belangrijke specifieke issues aan het licht die nog niet in de risi-
coreferentielijst waren opgenomen. Voor het betrokken bedrijf
is bijvoorbeeld de wijze van merkpositionering strategisch gezien
van groot belang. Bij het ontwikkelen van nieuwe producten is
het binnen dit kader van belang om te overwegen in hoeverre
het nieuwe product wel past binnen het merkimago of dat er
gevaar ontstaat voor het kannibaliseren van het merk. In geval
van kannibalisatie zal een vervolganalyse duidelijk moeten
maken in hoeverre wijziging van het bestaande merkimago dan
wel de introductie van een nieuw merk (gezien de potentie van
het nieuwe product) gerechtvaardigd is. Ook werd het belang
van het zeker stellen van de bereidheid tot frequente herhaal-
aankopen door consumenten voor een fast moving-bedrijf als
Unilever duidelijk. De casestudies versterkten verder het inzicht
in de kritische invloed die toeleveranciers, co-development-
partners en publieke opinieleiders kunnen hebben in geval van
publieksgevoelige innovaties, zoals in de biotechnologie. 

Ten slotte werden de scores op de risicoquestionnaires
verwerkt. Dit maakte het mogelijk om de acht innovatiepro-
jecten onderling op overeenkomsten en verschillen te vergelij-
ken en om na te gaan in hoeverre algemene conclusies getrok-
ken konden worden over de wijze van risicoperceptie van de
respondenten. 

Analyse en resultaten

De literatuurstudie, de oriëntatieronde met de 32 seni-
or managers op het gebied van productinnovatie, de bijdragen
van de geformeerde stuurgroep en de diepgaande casestudies
waaraan 114 professionals op het gebied van productinnova-
tie deelnamen, hebben zoals gesteld geresulteerd in een gede-
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Projecten Aantal Aantal 
participanten risico-issues

Sparrow 12 53
Starling 21 179
Gull 19 96
Finch 13 71
Woodpecker 15 120
Blackbird 13 51
Magpie 8 24
Rook 13 59
Totaal 114 653

Tabel 1. Overzicht van projecten, deelnemers en risico-issues



tailleerde risicoreferentielijst bestaande uit twaalf risicocatego-
rieën en 142 hieraan gerelateerde potentieel riskante issues. De
twaalf risicocategorieën zijn opgenomen in tabel 2. De risico-
referentielijst reflecteert het multidimensionale karakter van pro-

ductinnovatie waarbij technische, organisatorische en com-
merciële factoren in onderlinge samenhang met elkaar moeten
worden geanalyseerd.

In tabel 3 zijn de potentieel riskante issues van één spe-
cifieke risicocategorie opgenomen.2 Het gaat in dit geval om de
risico’s die verband houden met de productie van een nieuw
te ontwikkelen product. Opgemerkt dient te worden dat het
relatieve belang van de potentieel riskante issues verschilt per
type project. Om dit te illustreren zijn in tabel 3 bij elk van de
potentieel riskante issues het aantal productierisico’s opgeno-
men zoals deze uit de interviews naar voren kwamen. De con-
tentanalyse bracht bijvoorbeeld aan het licht dat issues zoals
‘het voldoen aan vereiste veiligheids- en kwaliteitsstandaarden
bij productie’ en ‘het voldoen aan de vigerende normen ten
aanzien van de opschaling van de productie’ als veel belang-
rijker werden ingeschat bij de projecten Starling en Woodpec-
ker dan bij de andere projecten. 

Van tabel 3 valt ook af te leiden dat het relatieve belang
van een hele risicocategorie afhankelijk is van de specifieke
strekking en inhoud van een project. Voor de leden van de risi-
coteams van de projecten Starling en Woodpecker bijvoorbeeld,
werden productierisico’s als zeer belangrijk ingeschat. Voor
project Magpie daarentegen bleek deze risicocategorie geen
belangrijke projectrisico’s te bevatten. Uit de contentanalyse
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Risicocategorieën Aantal gerelateerde
potentieel riskante 

issues per risicocategorie

Product Family & Brand Positioning risks (Prodfam) 13
Product Technology risks (ProdTec) 11
Manufacturing Technology risks (ManTec) 12
Intellectual property risks (IntProp) 7
Supply chain & Sourcing risks (SuppCh) 11
Consumer Acceptance & Marketing risks (ConsAcc) 16
Trade Customer risks (TradCust) 10
Competitor risks (Compet) 9
Commercial Viability risks (CommViab) 17
Organization & Project Mgmt risks (OrgProj) 22
External risks (Extern) 8
Screening & Appraisal risks (ScrAppr) 6
Totaal aantal potentieel riskante innovatie-issues 142

Productierisico’s in productontwikkeling Sparrow Starling Gull Finch Wood- Black- Magpie Rook
pecker bird

Raw materials meeting technical requirements 3 1
Known and specified process steps to 3 1 1
realize new product
Known and fully understood process conditions 2 1 3 2
(temperature, energy, safety requirements etc.)
Adequate Production means (equipment and 1 6 1 7
tools) available when needed
Scale up potential according to production 3 1 1 5
yield standards
Quality & safety requirements of Production 9 9
system (facilities & personnel) 
Product packaging implications: known and feasible 4 1 2 2
Alternative options to process new intended 
product
Manufacturing meeting production standards 1 2
Required production capacity available when 1 1 1
needed
Adequate Production Start up process 3 1
Reusability of rejects in production 3
Totaal aantal genoemde productierisico’s 4 29 8 2 30 4 0 4
gesorteerd per project en per risico-issue

Tabel 2. Risicoreferentielijst: twaalf risicocategorieën

met het aantal hieraan gerelateerde potentieel

riskante issues

Tabel 3. Risico’s verband houdend met de productie van een nieuw product



kwamen ook potentieel riskante issues naar voren die voor alle
onderzochte projecten belangrijk bleken te zijn. Organisatie en
management van het productinnovatieproject zelf, het rela-
tieve productvoordeel indien vergeleken met concurrerende
producten, de vaardigheid om het product te kunnen commu-
niceren naar de potentiële afnemer en de vaardigheid om effec-
tief te anticiperen op mogelijke negatieve reacties vanuit de
samenleving, werden in alle acht projecten als belangrijke pro-
jectrisico’s naar voren gebracht.

Samenvattend kan men stellen dat tabel 3 een duide-
lijke variatie laat zien tussen de projecten onderling in frequentie
van potentieel riskante issues. Een interessante vraag na de con-
tentanalyse en statistische verwerking was: wat zijn de meest
frequent genoemde risico-issues? De top-10 lijst van meest
genoemde risico-issues staat weergegeven in tabel 4. 

Zoals uiteengezet bij de beschrijving van de aanpak van
het uitgevoerde onderzoek, kregen de geïnterviewden een pro-
jectspecifieke risicoquestionnaire voorgelegd waarbij gevraagd
werd om voor iedere potentiële risicofactor op een vijfpunts-
schaal de mate van onzekerheid, de mate van beïnvloedbaar-
heid binnen de gestelde randvoorwaarden van tijd en midde-
len van het project en de mogelijke impact voor het projectsucces
in te schatten. Op basis van de contentanalyse en verwerking
van de data kon voor de drie evaluatiecriteria worden afgeleid
welke issues door de innovatieprofessionals respectievelijk als
het meest onzeker, het minst beïnvloedbaar en het belangrijkst
voor het realiseren van een succesvol project werden ingeschat.
In tabel 5 zijn de potentieel riskante issues opgenomen die als
het meest onzeker werden gescoord. Uit de tabel valt af te lei-
den dat verschillende van de issues betrekking hebben op de
concurrentiepositie en de mogelijk te behalen voordelen in de
markt. In de fase voorafgaande aan de marktintroductie zijn deze
risicocategorieën per definitie het moeilijkst te voorspellen.

In tabel 6 zijn de potentieel riskante issues opgenomen
waarvan de innovatieprofessionals vonden dat deze voor hen
het moeilijkst te beïnvloeden waren. Het zal niet verrassend
zijn dat issues zoals mogelijke acties van concurrenten en accep-
tatie van het product in de markt een lage score krijgen. Een
aantal van de issues in tabel 6 liggen ook buiten de directe ver-
antwoordelijkheid en bevoegdheden van het projectteam. Zo
is het uitwisselen van het recht om van elkaars patenten gebruik
te mogen maken een projectoverstijgende actie die de inzet zal
vragen van verschillende afdelingen binnen en buiten de eigen
organisatie. 

Ten slotte zijn in tabel 7 de potentieel riskante issues
opgenomen die van de innovatieprofessionals de hoogste score
kregen zijnde belangrijk voor het bereiken van het gewenste
projectsucces. Deze tabel bevat in feite de door de innovatie-
professionals gepercipieerde belangrijkste factoren om als fast-
movingbedrijf, nieuwe producten succesvol te kunnen ont-
wikkelen, produceren en commercialiseren.

Discussie

De opeenvolgende stappen van het onderzoek hebben
geleid tot een gedetailleerde risicoreferentielijst bestaande uit
twaalf risicocategorieën met 142 hieraan gerelateerde poten-
tieel riskante issues. De 142 issues onderstrepen de noodzaak
tot integratie van de verschillende disciplinaire invalshoeken.
Op de top-10 lijst van meest genoemde issues komen zowel
technische, organisatorische als commerciële factoren voor.
Een adequate aanpak vereist de gezamenlijke inspanning van
uiteenlopende disciplines in het projectteam zoals R&D, Pro-
ductie, Marketing en Projectmanagement. 

Een belangrijke vraag betreft de bruikbaarheid van de
ontwikkelde risicoreferentielijst voor het bedrijf waar het onder-
zoek heeft plaatsgevonden. Bij de uitgevoerde casestudies bleek
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Ranking Risico-
categorie Top-10 van potentieel riskante issues: Frequentie

1 ConsAcc Communicating the new product with target consumers 26
2 OrgProj Organization and management of the project 23
3 Prodtec Stability of the product, while in storage in production plant, in shop/ 22

warehouse, during transportation or at home
4 ManTec Quality & safety requirements of Production system (facilities & personnel) 18
5 SuppCh Constant and predictable quality of supply by suppliers 16
6 Extern Possible negative external reactions by key opinion formers or interest groups 15
7 ManTec Adequate Production means (equipment and tools) available when needed 14
8 ProdTec New product fulfills intended functions 13
9 ComVia New product meets consumer standards and demands 13

10 ConsAcc New product’s appeal to generally accepted values (health, safety, nature, 12
environmental issues)

Tabel 4. Top 10 meest genoemde potentiële projectrisico’s
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Risico- Potentieel riskant issue Gemiddelde Mediaan
categorie (St.Dev)

ProdTec Parity in performance compared to other products 1.67 (0.70) 2.00
ComVia Clear and reliable volume estimates 2.11 (1.20) 1.50
ComVia Sales perspectives being realistic 2.17 (1.17) 2.00
SuppCh Contingency options for each of the selected suppliers 2.37 (1.12) 2.00
IntProp Knowledge of relevant patent issues 2.44 (0.79) 2.00
IntProp Patent crossing potential 2.56 (0.90) 3.00
OrgProj Project mission and goals being clearly specified and feasible 2.57 (1.38) 2.50
Compet New product enabling the creation of potential barriers for competitors 2.63 (1.29) 2.00
IntProp Trade mark registration potential 2.67 (1.09) 3.00
SuppCh Appropriate contract arrangements with suppliers 2.67 (1.13) 2.50

gebaseerd op een 5-puntsschaal: 1 = volledig onzeker; 2 = lage mate van zekerheid; 3 = gemiddelde mate van zekerheid; 4 = hoge mate 

van zekerheid; 5 = zeer hoge mate van zekerheid

Risico- Potentieel riskant issue Gemiddelde Mediaan
categorie (St.Dev)

SuppCh Supplier’s readiness to accept modifications if required 1.83 (0.69) 2.00
Compet New product enabling the creation of potential barriers for competitors 2.28 (0.66) 2.50
Intprop Patent crossing potential 2.27 (1.01) 2.50
ProdFam Contribution to project portfolio 2.32 (1.17) 2.00
Compet Ability to foresee competitor’s future challenges 2.35 (1.15) 2.00
ConsAcc New Product offering easy-in-use advantages if compared to 2.61 (0.95) 2.50

competitive products
Extern Relevant environmental issues which have to be managed identified 2.61 (1.06) 3.00
ComVia New Product’s commercial viability due to required repeat sales 2.67 (1.07) 2.00

gebaseerd op een 5-puntsschaal: 1 = niet beïnvloedbaar; 2 = lage mate van beïnvloedbaarheid; 3 = gemiddelde mate van beïnvloedbaarheid;

4 = hoge mate van beïnvloedbaarheid; 5 = zeer hoge mate van beïnvloedbaarheid

Risico- Potentieel riskant issue Gemiddelde Mediaan
categorie (St.Dev)

TradCust Communicating the product with trade customers 1.30 (0.46) 1.00
ComVia Product viability due to repeat sales 1.33 (0.60) 1.00
ComVia Sales perspectives being realistic 1.37 (0.58) 1.00
ConsAcc Efficacy of advertising 1.40 (0.49) 1.00
Intprop Availability of required external licenses 1.55 (0.66) 1.00
ProdTec Product format meeting requirements 1.57 (0.94) 1.00
IntProp Knowledge of relevant patent issues 1.63 (0.70) 1.50
SuppCh Appropriate contract arrangements with suppliers 1.66 (0.67) 2.00
Intprop Dependency on third party development 1.66 (0.87) 2.00
ComVia Long term market potential 1.75 (0.83) 2.00

gebaseerd op een 5-puntsschaal: 1 = zeer belangrijk; 2 = belangrijk; 3 = gemiddeld belangrijk; 4 = weinig belangrijk; 5 = niet belangrijk

Tabel 5. Potentieel riskante issues die door innovatieprofessionals als het meest onzeker worden ingeschat

Tabel 6. Potentieel riskante issues die door innovatieprofessionals als het minst beïnvloedbaar worden ingeschat

Tabel 7. Potentieel riskante issues die door innovatieprofessionals als het meest belangrijk worden ingeschat voor het

realiseren van een succesvol productinnovatieproject



de referentielijst een krachtig hulpmiddel om op systematische
wijze na te gaan in hoeverre issues die bij bepaalde projecten
uit het verleden een belangrijk risico bleken te vormen, dit moge-
lijk ook konden zijn voor een specifiek nieuw uit te voeren pro-
ductinnovatieproject. Zonder een dergelijke referentielijst is de
kans groot dat issues over het hoofd worden gezien, bijvoor-
beeld omdat ze op dat moment nog geen probleem vormen.
Binnen Unilever wordt de ontwikkelde referentielijst inmiddels
beschouwd als een belangrijk hulpmiddel voor het identifice-
ren van mogelijke projectrisico’s. De referentielijst wordt thans
gebruikt bij de risicodiagnose van productinnovatieprojecten
die voor de onderneming als strategisch belangrijk worden
beschouwd.

De ontwikkelde risicoreferentielijst is niet volledig in de
zin dat alle potentieel riskante issues die zich in een product-
innovatieproject kunnen voordoen, hierin zijn opgenomen.
Pidgeon (1988) concludeert dat alle risicoanalyses, hoe ver-
fijnd ook van opzet, inherent onvolledig zijn: ”One can never
know completely what one does not know”. Ondanks dit
bezwaar lijkt het redelijk te veronderstellen dat een degelijk uit-
gevoerd onderzoek naar risico’s en de mogelijkheden om deze
risico’s te beheersen, te verkiezen is boven een intuïtieve en
niet-geformaliseerde beoordeling van potentiële risico’s. De
kans dat belangrijke onderdelen over het hoofd worden gezien
lijkt bij een intuïtieve en niet-geformaliseerde werkwijze gro-
ter. Sjöberg (1980) wijst in dit verband naar onderzoek van Slo-
vic en Lichtenstein (1971) en van Kahneman en Tversky (1974)
dat uitgewezen heeft dat mensen slecht in staat blijken om op
intuïtieve wijze informatie te integreren. Het is beter om de ver-
schillende onderdelen of componenten expliciet te identifice-
ren, te waarderen en analytisch te evalueren. De kans is groot
dat bij het niet uitvoeren van een formele risicodiagnose, men
pas maatregelen treft wanneer het risico zich heeft voorgedaan.
Voorkomen door vooruitdenken, zeker wanneer haast gebo-
den is, geeft de mogelijkheid om tijdig maatregelen te treffen;
risicovolle onderdelen kunnen dan in een vroeg stadium wor-
den onderzocht en uitgetest, waardoor men zekerheid krijgt
over de haalbaarheid van een project of investering. Op basis
van het bovenstaande lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat
ondanks het genoemde bezwaar van inherente onvolledigheid,
het gebruik van de risicoreferentielijst in een formeel proces van
risicodiagnose te verkiezen is boven een intuïtief en niet-gefor-
maliseerd proces. Men zal zich echter wel bewust moeten blij-
ven van de genoemde beperking van inherente onvolledigheid.
In het licht van deze inherente onvolledigheid is het, in lijn met
Vlek (1990), voor een productinnovatieproject belangrijk om
vast te stellen of er sprake is van een ‘acceptabel niveau van
onwetendheid’ of niet.

Een belangrijke vraag betreft ook de toepasbaarheid van
de ontwikkelde risicoreferentielijst door andere bedrijven. Uni-

lever is een fast-movingbedrijf die op wereldschaal consu-
mentenproducten ontwikkelt, produceert en commercialiseert.
De producten worden niet direct aan de doelgroep maar via
supermarkten en drugstores verkocht. Verder spelen herhaal-
aankopen en houdbaarheid van de productstabiliteit een belang-
rijke rol. Deze specifieke context is mede bepalend geweest bij
het verzamelen van potentieel riskante issues voor de risico-
referentielijst. Voor ondernemingen met een afwijkende indus-
triële context (bijvoorbeeld B2B-bedrijven) zal de ontwikkelde
risicoreferentielijst specifieke aanpassing behoeven. De in dit
artikel beschreven aanpak kan dienen als outline voor het ont-
wikkelen van een risicoreferentielijst waarin state-of-the-art-
kennis vanuit de literatuur gecombineerd wordt met bedrijfs-
specifieke kenmerken en leerervaringen van projecten uit het
verleden.

Om te overleven moeten bedrijven in staat zijn hun pro-
ductenpakket tijdig te vernieuwen. Inherent aan innoveren is
het durven nemen van risico’s. Meredith en Mantel (2000) heb-
ben gewezen op het feit dat veel leidinggevenden gekenschetst
kunnen worden als risicomijders en dat risicomijdend gedrag
gepaard gaat met weerstand tegen verandering en innovatie.
Vanuit deze invalshoek bezien bestaat het gevaar dat het bena-
drukken van de noodzaak tot het identificeren en managen van
risico’s het risicomijdend gedrag binnen ondernemingen eer-
der zal versterken. Het gebruik van de risicoreferentielijst, zoals
uiteengezet in deze bijdrage, moet niet worden gezien als een
hulpmiddel tot het mijden van risico’s, maar als een mogelijk-
heid voor het projectteam om de voorzienbare risico’s in kaart
te brengen en deze, waar nodig, bewust te nemen en te
managen.

Noten

1. Dit onderzoek werd uitgevoerd door J.I.M. Halman en J.A Keizer van de Technische

Universiteit Eindhoven.

2. De volledige risicoreferentielijst is op verzoek verkrijgbaar bij de auteur.
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Appendix: Projectbeschrijvingen

Project Sparrow
Het doel van dit project is het ontwikkelen, produce-

ren en commercialiseren van een product als opvolger van een
reeds bestaand product. Hierbij wordt gebruikgemaakt van nieu-
we grondstoffen. Door de wijziging van gebruikte grondstoffen
krijgt het product een volledig nieuw imago, hetgeen weer kan
leiden tot wijzigingen in marktverhoudingen. Aan de techno-
logie die voor de grondstofbereiding noodzakelijk is wordt door
verschillende potentiële toeleveranciers tegelijkertijd gewerkt.
Het is onzeker in hoeverre de potentiële toeleveranciers in staat
zullen blijken te zijn om de gewenste hoeveelheden met de
vereiste kwaliteit te leveren. Indien het nieuwe product een suc-
ces wordt, kunnen de gebruikte grondstoffen ook worden toe-
gepast voor andere producten van het bedrijf. Een wijziging
in grondstof kan echter ook leiden tot weerstand in de samen-
leving vanwege de toegepaste technologie.

Project Starling
Het bedrijf wil een nieuw product introduceren waar-

aan een geheel nieuw ingrediënt is toegevoegd. Hiermee zul-
len zowel het uiterlijk als de prestaties van het product veran-
deren. Het bedrijf schat in dat met dit nieuwe product een
aanzienlijk concurrentievoordeel valt te behalen. Het toevoe-
gen van dit nieuwe ingrediënt heeft drastische consequenties
voor de productietechnologie. Issues die hierbij een rol spe-
len zijn onder andere: het gescheiden houden van grondstof-
fen, een accurate dosering van ingrediënten en veiligheid in de
fabriek vanwege explosiegevaar. Een ander belangrijk issue
betreft de waardering van de consument voor het nieuwe uiter-
lijk en de prestaties van het product. Het nieuwe product ver-
eist ook een wijziging in het gewoontepatroon van de consu-
ment. Als het product uiteindelijk niet succesvol blijkt te zijn,
kan dit het merkimago aanzienlijk schaden. Als het product
daarentegen wel slaagt, betekent dit dat het product als plat-
form kan dienen voor een hele reeks nieuwe producten. In het
recente verleden zijn twee projecten met een vergelijkbare doel-
stelling mislukt. 

Project Gull
Het is de bedoeling om een product in een geheel

nieuwe verpakking en met een gewijzigde consumenten-
boodschap op de markt te introduceren. Door beperkingen
opgelegd door wettelijke regelgeving zal ook een aantal van de
productingrediënten moeten worden gewijzigd. Als alternatief
is een aantal andere ingrediënten voorhanden. In hoeverre deze
ingrediënten voldoen aan de vereiste prestatiecriteria is nog
onzeker. Ook de verpakking blijkt cruciaal te zijn voor het al
dan niet slagen van het nieuwe product.

Project Finch
Een voor Unilever kleine concurrent had als eerste een

nieuw product gelanceerd met een voor de consument onge-
kend hoge toegevoegde waarde. Analyses gemaakt door het
bedrijf maakten duidelijk dat het tenminste noodzakelijk was
om de door de concurrent aangeboden toegevoegde waarde
tenminste te evenaren en indien mogelijk te verbeteren. Door
patentrechten kon men geen gebruik maken van de door de
concurrent toegepaste grondstoffen. Het projectteam zag zich
voor de taak gesteld een alternatieve route te volgen, en beschik-
te over een paar kansrijke grondstoffen. Onzeker was nog, in
hoeverre deze grondstoffen een vergelijkbare performance kon-
den leveren als dat van het concurrerende product. En indien
dit wel het geval zou zijn was het nog steeds onzeker of de
beoogde hoeveelheid wel leverbaar zou zijn in geval van een
groot projectsucces. Wel was van het begin af duidelijk dat het
nieuwe product aanzienlijk duurder zou worden dan de bestaan-
de producten van het bedrijf. Grote vraag was dan ook of de
consument bereid zou zijn tot het betalen van een aanzienlijk
hogere prijs in ruil weliswaar voor een veel betere performan-
ce. 

Project Woodpecker
Het nieuw te ontwikkelen product werd beschouwd als

een platform product geschikt als basis voor het afleiden van
nieuwe varianten. Het was de bedoeling om als eerste op de
markt te komen met dit product. Het product zou zich dienen
te onderscheiden door het gebruiksgemak. Een belangrijk
bestanddeel van het product zou worden geleverd door een
externe leverancier. Het projectteam maakte zich zorgen of dit
bedrijf wel in staat zou blijken te produceren conform inter-
nationaal algemeen aanvaardbare arbeidsnormen, en vroeg
zich af of er naast deze toeleverancier wel reële alternatieve
voorhanden waren. Ook de logistiek en productie bleken voor
dit project cruciale risicofactoren te zijn. Zou het product onbe-
schadigd blijven gedurende transport en opslag? Men verwachtte
ook een relatief lage efficiency tijdens productie, met als gevolg
onzekerheid of de vereiste hoeveelheden wel binnen de geplan-
de tijd konden worden geproduceerd. 

Project Blackbird
Het project beoogde zowel een nieuw product als pro-

ces te realiseren. De productprestaties zouden beter moeten
zijn dan reeds bestaande concurrerende producten op de markt.
De productsamenstelling zou anders worden. Men verwacht-
te hiermee een snellere en meer eenvoudige werking van het
nieuwe product te bereiken. Het was de bedoeling het product
te introduceren in een sterk competitieve markt met als doel
behoud van marktaandeel. Het projectteam was tot dusverre
slechts in beperkte mate op de hoogte van de specifieke omstan-
digheden waaronder het product zou worden gebruikt door
consumenten terwijl dit voor de eventuele werking van cruci-
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aal belang was. Een externe toeleverancier was verantwoorde-
lijk voor het leveren van een belangrijk productonderdeel. De
onderhandelingen over het leveringscontract sleepten reeds
enige tijd voort. Men was ook onzeker of de testresultaten wel
een voldoende betrouwbaar beeld zouden geven van de wer-
king van het product onder normale gebruiksomstandigheden.

Project Magpie
Doel van dit project was het realiseren van een product

dat voor de consument een ‘nieuwe dimensie’ bevatte. Om een
voorsprong op de concurrentie zeker te stellen was het nood-
zakelijk voor de beoogde technische oplossing snel een patent
te verwerven. Voor het project was de aanvoer van voldoende
grondstoffen van hoge kwaliteit nog niet verzekerd. Onduide-
lijk was wie binnen het bedrijf  bevoegd was om het leverings-
contract met de beoogde toeleverancier af te sluiten. Een twee-
de toeleverancier noodzakelijk om voldoende voorraad op te
bouwen was nog niet gevonden. Binnen het bedrijf bestond
onenigheid over de te volgen marketing aanpak. Communica-
tie binnen het projectteam verliep bijna uitsluitend via de pro-
jectleider.

Project Rook
Het bedrijf wilde één van haar schoonmaakproduc-

ten met een tot dusverre sterke merkpositie vervangen door een
nieuw product. De vraag was in hoeverre consumenten open
zouden staan voor dit nieuwe product. Uit concurrentieonder-
zoek was verder gebleken dat de concurrent mogelijk met een
geheel andere maar wel verrassend eenvoudige oplossing zou
komen. Dit legde extra druk op het project tot snelle ontwik-
keling en marktintroductie. Het project werd door de teamle-
den als complex ervaren doordat het projectteam geografisch
verspreid over drie landen bezig was te werken aan het nieu-
we product.
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