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Abstract

Title: Increasing the potential for strategic product innovation

5

In contrast to product innovation at the project level, product innovation at the
finn level not only assesses the product success or product failure, but also its
contribution to the finn as a whole.

The aim of our research was to provide a method to increase the potential for
strategic product innovation of an industrial finn.

This thesis describes the development of such a method. It is supported by five
questionnaires. The most important is the questionnaire to make a survey on
strategic product innovation in the finn concerned.
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This thesis describes product innovation and more generally, technology as an
essential part of strategic thinking in an industrial firm.

A firm that wishes to generate new or improved products is, in the long term,
helped more by increasing its own potential for strategic product innovation
than by adopting products developed by external consultants.

It is also important to regard new products in a strategic context. Not only the
success or failure of a particular product counts, but also the contribution in the
long term of the newly developed product to the whole. This contribution can be
measured not only in financial terms, but also in the build-up of knowledge and
experience in research and development (R&D), in strategic management, in
production and in marketing. The research in this thesis is limited to the first
two areas: the R&D and the strategic decision making as they are the first acti
vities in a product innovation process.

The main objective of our research is the development of a method and suppor
ting tools, to assist the management of a firm in their attempts to increase the
potential for strategic product innovation.

The literature review reveals that although a lot of research has been done with
respect to product innovation at the level of a single project or product, little has
been done at the firm level. Moreover, the knowledge needed for strategic deci
sion making on aspects such as: the products to be developed; the consistency
and future direction of the firm as a whole; and the choice of with priorities in
R&D, is fragmented.

Our research contributes to the understanding of the strategic product innova
tion process through the integration of findings of a number of researchers. This
integration was necessary to develop methods to increase the potential for stra
tegic product innovation. The insights and the role of technology in strategic
decision making are described in chapters 2 and 3.

To realize our aim, we surveyed ten middle-sized firms, most of them manufac
turers of complex medical equipment. An analysis was made of the way the
companies dealt with strategic product innovation. Structured discussions were
held with the management involved to clarify possibilities for improving the
potential for strategic product innovation.

Chapter 5 reports on these ten case studies. During this phase of the research,
the method and supporting tools for increasing the potential for strategic product
innovation of a firm were developed.
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The method developed is described in chapter 7. The five main steps in this
method are:

1. interviews, based on two questionnaires of the staff involved in strategic
decision making regarding product innovation;

2. integrating the results of these interviews in a memorandum for discussion;
3. having a plenary meting; and
4. determination of an action programme.

After some months the implementation of the action programme is evaluated in
a second plenary session and an updated action programme.

Three questionnaires are used as tools: A quick scan of the actual potential for
strategic product innovation (chapter 6), a questionnaire to assess the existing
routines and procedures in strategic product innovation decision making and a
test to measure the know-how of individual members of the management-tearn
with regard to strategic product innovation processes.

Finally in chapter 7, our method is placed in the context of a strategic decision
making process.

Two additional questionnaires were developed in order to measure the impact
of the method. The protocols for the questionnaires are described in paragraph
4.5. The questionnaires themselves are included in the appendices.

Our research showed that our method in general influences the potential for
strategic product innovation in a positive way.

To test whether or not the intervention method was user independent, four stu
dents used the method in four firms after an introduction to the subject. These
four trials showed a positive result.
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1.1. Inleiding

Onderzoek naar produktinnovatie staat reeds meer dan een kwart eeuw in de
belangstelling. Tot een tiental jaren geleden beperkte dit zich tot het produkt- of
projectniveau. De belangrijkste onderzoekvraag op dit niveau was; welke fac
toren bepalen het falen of slagen van een nieuw te introduceren produkt?

Hierover bestaat, dankzij naar schatting honderden manjaren onderzoek, een
tamelijk afgerond beeld. Een aantal auteurs heeft deze onderzoekingen samen
gevat: Crawford (1987), Cooper en Kleinschmidt (1987) en Chakrabarti (1989).
Een aantaI bedrijven hanteert nu een 'checklist', die uitgaat van de door de res
pectievelijke onderzoekers gevonden factoren en beoogt daarmee fouten bij de
ontwikkelgang van nieuwe produkten te voorkomen.

Op bedriffsniveau is dit beeld minder afgerond. Het is dit niveau waarop ons
onderzoek is uitgevoerd.

Dit boek wi! een bijdrage leveren tot de theorievor
ming met betrekking tot strategische produktinnovatie,
maar vooral ook een praktisch hanteerbare methode
om in industriele bedrijven, die produkten ontwikkelen,
fabriceren en verkopen, het strategisch produktinno
vatievermogen te verhogen. Daarnaast wordt in dit
verband aandacht besteed aan het belang van een
goed doordachte technologiestrategie voor een bedriif

Onder strategie verstaan we het richting geven aan een bedrijf als een samen
hangend geheel. De daarbij te nemen strategische besluiten kenmerken zich
doordat ze ingrijpend en verdragend zijn. Dit in tegenstelling tot operationele
besluiten, die. minder ingrijpend zijn en een kortere tijdhorizon hebben. Een
ander kenmerk van strategische besluiten is dat ze een niet-routinematig en
complex karakter dragen; elk besluit is uniek en is het resultaat van een moei
lijke afweging van feiten, belangenen gezichtspunten. Operationele besluiten
hebben daarentegen een meer routinematig karakter; in een aantal gevallen
kunnen deze worden vervat in voorschriften of rekenregels.
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Onder strategisch produktinnovatievermogen (SPIV) verstaan we het vennogen
om in staat te zijn om voortdurend nieuwe produkten te bedenken en te ontwik
kelen en daarbij effectief een onderscheid te kunnen maken tussen zinvolle en
minder zinvolle produkten. Dit onderscheid is belangrijk om richting te kunnen
geven aan onderzoek en ontwikkeling (hiema te noemen R&D van Research en
Development) en marketing.

De tennen voortdurend (regelmaat en frequentie) en zinvol (richting, aard,
synergie met bestaande produkten, markten en technologieen, winstgevendheid
en dergelijke) refereren aan de doelstellingen van het bedrijf. Het gaat er
daarbij om wat in het licht van de doelstellingen juist (of zinvol) geacht wordt;
niet wat in objectieve zin juist is.

Bij het fonnuleren van "wat weI en niet past" binnen de doelstellingen van een
bedrijf, volgen we geen eenrichtingsweg. Produkten, die buiten de doel
stellingen vallen, kunnen dusdanig interessant zijn, dat hiervoor de doel
stellingen worden aangepast. In dit verband is de opmerking van Mintzberg
(1987) relevant, die erop wijst dat strategie vaak actie-gestuurd is en niet iets is,
dat je van te voren bedenkt en daama pas uitvoert. Lemmens en Smeets (1977)
stellen zelfs dat in middelgrote bedrijven de middelen de doelen bepalen en niet
andersom.

Bet praktische resultaat van ons onderzoek is een hanteerbare methode voor het
verhogen van het SPIV.

De gedurende ons onderzoek ontwikkelde methode omvat:

• een procedure om het SPIV van het betrokken bedrijf te verhogen;
• een meetlat om snel een indruk te krijgen van het SPIV en om tussentijds

(gedurende het doorlopen van de ontwikkelde procedure) dit vennogen
te kunnen bepalen;

• vragenlijsten, die bij het doorlopen van deze procedure worden gebruikt;
• een overzicht van het vakgebied strategische produktinnovatie (SPI), dat

dient als kader voor de plenaire besprekingen in het betrokken bedrijf en
voor de analyse en besluitvonning;

• een handreiking voor bedrijven en adviseurs voor het hanteren van de
ontwikkelde methode.

Vele bedrijven hebben moeite met een zinvolle koppeling van de
produktinnovatie aan hun strategie. 1.0 wijst onderzoek uit, dat zelfs die be
drijven, die "bol staan van de technologie", hun analyses, doelstellingen,
strategie en actieplannen eenzijdig in markt- en financiele tennen (markt
segmenten, regio's, te behalen marktaandelen en dergelijke) beschrijven. Naar
ons idee zou een benadering vanuit de technologie (wat kunnen wij en wat wil
len wij) echter evenveel aandacht dienen te krijgen als een marktbenadering
(wat wi! de klant en 'what kind of business are we in').
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Tal van studies wijzen in de richting van het strategische belang van klant
gerichtheid; ook bij het richting geven aan de technologie. Andere studies wij
zen echter in de richting van het strategisch belang van een gerichtheid op de
technologie. Zie paragraaf 2.3.6.

Naar ons idee mag een zo wezenlijk aspect van het bedrijfsgebeuren; - SPI - niet
door slechts een discipline worden gedomineerd. Het ontbreken van met name
de inbreng van R&D of marketing kan tot stagnatie van het SPI proces leiden.

In een van de in ons onderzoek betrokken bedrijven redeneerde een adviesbu
reau als voIgt: "u bent aI voldoende knap met betrekking tot de technologie.
Laten we ons derhalve concentreren op de marktbenadering". Het bedrijf ging
mee met deze gedachte, terwijl het onderzoek en de ontwikkeling door toeval
ligheden en persoonlijke voorkeuren in plaats van een samenhangende strategie
tot stand kwam. Kennelijk constateerde het adviesbureau dat er in het bedrijf
veel knappe technici werkten en het veronderstelde vervolgens dat het dus met
de technologie "wel goed zat". Deze gevolgtrekking was echter onterecht. Daar
bij komt nog dat het adviesbureau over goede gereedschappen beschikte voor
een marktgericht onderzoek. Het bedrijf heeft zich daama tien tot vijftien jaar
intensief met dit gezichtspunt bezig gehouden en heeft de technologiestrategie
op zijn beloop gelaten.

Zoals ons onderzoek en onze advieservaring laat zien, is dit geen op zich staand
geval. Bijna alle bedrijven verwaarlozen hun technologie-strategie en redeneren
slechts in termen van produkten, markten en financiering.

Meestal onderkent men in het bedrijfsleven het belang van een strategische be
nadering van produktinnovatie weI, maar mist men voor de analyse en besluit
vorming een conceptueel kader met de bijbehorende vragen; laat staan de ant
woorden. Ook de door ons ontwikkelde methode geeft geen pasklare ant
woorden en garanties voor nieuwe produkten of daardoor te bereiken betere
bedrijfsresultaten. Zij geeft echter weI het bovengenoemde conceptuele kader
(in hoofdstuk 2 en 3) en maakt op die wijze het SPIV zichtbaar en toegankelijk
voor bespreking en verbetering. Zo blijkt het niet moeilijk te zijn om aan een ie
der in het management-team duidelijk te maken wat het belang van een dergelijk
kader is. Zie de voorbeelden in paragraaf 2.2.

Wij hebben in de rol van onderzoeker bewust niet gekozen voor het ontwerpen
van een methode die rechtstreeks tot oplossingen leidt, maar juist voor een
benadering die erop gericht is het oplossend vermogen van het management
team in een bedrijf te verhogen. In het onderzoek zijn we ervan uitgegaan, dat
de bedrijfsspecifieke kennis en vakkennis met betrekking tot de ontwikkeling,
produktie en verkoop van produkten tot de competentie van het bedrijf zelf moe
ten worden gerekend. De onderzoeker draagt methoden, hulpmiddelen en in
zichten aan (het kader) en levert vanuit deze deskundigheid een bijdrage in de
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analyse en besluitvorming met betrekking tot SPI. Ook participeert hij in de dis
cussies en besluitvorming.

Indien we als onderzoeker gevraagd worden om te assisteren bij het vemieuwen
van het assortiment van een bedrijf, kunnen we ons als deskundige opstellen,
ons de relevante vakkennis eigen maken en tenslotte het bedrijf adviseren. in
welke richting de R&D moet zoeken of zelfs met kant en klare oplossingen
komen. Deze houding kan naar ons idee slechts in die gevallen voor een bedrijf
een goede keus zijn, indien:

• het kennis en ervaring betreft, die het bedrijf zich moeilijk eigen kan maken
en het tegelijkerheid weinig zinvol is als het bedrijf zich deze moeite
getroosten

• de aard van het proces van besluitvorming geen rol speelt.

In die gevallen is een experthouding van de onderzoeker op zijn plaats. Dat past
echter niet in ons geval. Immers hier handelt het over een bij uitstek strategisch
besluitvormingsproces, dat in de aard een groot deel van het bedrijf aangaat.

Behalve dat de studie een hanteerbare methode voor de praktijk verschaft, levert
het ook een bijdrage aan de theorievorming over strategievorming.

We brengen namelijk de verworvenheden van eerdere onderzoeken samen. Dit
betreft enerzijds grootschalig onderzoek met behulp van schriftelijke vragen
lijsten, waarbij noodzakelijkerwijze aIleen gelet is op technische bijzonderheden
(Cooper, 1983). Anderzijds betreft het kleinschalig, maar dieper gravend
onderzoek, dat meer naar de "onzichtbare" bijzonderheden zoekt (Nystrom,
1990). In het eerste onderzoek gaat het om zaken als uitgaven voor onderzoek
en ontwikkeling, marktsynergie of produktkwaliteit. In onderzoek van het
tweede soort gaat het om de rol van de ondememer of de verschillen in
bedrijfsklimaat tussen bedrijven. Ret combineren van deze verworvenheden,
staat op dit ogenblik volop in belangstelling.

Na een uitgebreid en gericht literatuuronderzoek, het interviewen van 30 des
kundigen uit de academische wereld en het bedrijfsleven en tien jaren ervaring
als organisatie-adviseur op het gebied van strategievorming, structurering en
innovatie in kleine en grote industriele bedrijven, is in tien bedrijven onderzoek
verricht. Gedurende dit veldonderzoek is ons inzicht gerijpt en een methode ter
verhoging van het SPIV ontwikkeld. De participatie van de respectievelijke
management-teams is voor de ontwikkeling en toetsing van de methode onont
beerlijk geweest.
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Voor het ondeIWerp van deze studie is gekozen, omdat:

• het aansloot bij de deskundigheid (formele opleiding, bedrijfs- en
advieservaring) en interesse van de onderzoeker;

• het mime mogelijkheden bood om ve1dwerk te verrichten. Economische
zaken, StimuleringsProgramma Technologie (EZ/StiPT) en het bureau
BioMedische GezondheidsTechniek (BMGT) van de TUE toonden grote
interesse en faciliteerden het onderzoek;

• het onderzoek paste in het onderzoeksprogramma van de faculteit
Technische Bedrijfskunde van de Technische Universiteit van Eindhoven
(TUE);

• het goed aansloot bij de aldaar lopende onderzoeken in het kader van het
zogenoemde VooIWaardelijk geFinancierd onderzoekprogramma 4
(Innovatie en Industriele Marketing, intern aangeduid met VF4).

De indeling van dit hoek wordt in de onderstaande figuur 1.1 weergegeven.
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Hoofdstuk 1 (de probleemcontext) start met een inleidende beschouwing met
OOtrekking tot het onderwerp SPI en ons onderzoek. Vervolgens wordt in dit
hoofdstuk het type OOdrijven aangeduid, waarbinnen het onderzoek verricht is
en waarvoor derhalve de conclusies geldig zijn. Daama wordt in de hoofdstuk
ken 2 en 3 een uitgebreide OOschrijving van het vakgebied "strategische pro
duktinnovatie" gegeven. Dit hebOOn we nodig voor de analyse en OOsluitvor
ming in de gevalstudies.

Vervolgens wordt, in hoofdstuk 4, een aantal altematieve onderzoektypen 00
schreven en wordt hieruit een keus voor ons onderzoek gemaakt. In hetzelfde
hoofdstuk wordt de opzet van het veldonderzoek OOschreven. Het besluit met
een overzicht van het onderzoek; wat is nu onderzocht en waarom? Het veldon
derzoek zelf, alsmede de analyses en eerste conclusies worden in het volgende
hoofdstuk OOschreven.

In hoofdstuk 5 OOschrijven en analyseren wij een aantal gevalstudies. Verder
geeft dit hoofdstuk een OOschrijving van de toetsing aan een breder forum van
de door ons ontwikkelde methode. Tenslotte voIgt een analyse van de bruik
baarheid van de ontwikkelde methode.

Hoofdstuk 6 OOhandelt een van de OOlangrijkste technieken, die ontwikkeld is;
de "meetlat" voor het SPIV.

Het laatste hoofdstuk is een handreiking voor de praktijk en geeft aan hoe de
ontwikkelde methoden en technieken passen in een totaalOOeld van strategievor
mingo

1.2. Kenschets van de Medische Technologie

Het empirisch object van studie is de verzameling van Nederlandse OOdrijven
uit de sector industriele bedrijven, die medische apparatuur ontwikkelen, ver
vaardigen en verkopen. Hierin zijn dus niet die OOdrijven OOgrepen, die alleen
in- en verkopen of aIleen farmaceutische produkten vervaardigen.

Vit een steekproef, uitgevoerd door de EVD (1988) blijkt een verdeling van het
aantal werknemers en de jaaromzet over het aantal OOdrijven uit deze sector,
zoals weergegeven in figuur 1.2. De gemiddelde jaaromzet per werknemer was
gemiddeld f 160.000. Vit een recente studie van EZ/Stipt (1991), uitgevoerd
door het adviesbureau Medische Technologie Swarte, blijkt dat het totaal aantal
OOdrijven (inclusief de handelsOOdrijven) ongeveer 560 OOdraagt en dat de
gemiddelde omzet per werknemer ruim f 400.000 is.

We kunnen OOzwaarlijk spreken van een OOdrijfstak of branche Medische
Technologie. De diversiteit aan ontwikkeling (met name de geavanceerdheid
van de toegepaste technologie), produktie en distributiekanalen is daarvoor te
groot.
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Aantal werknemers Aantal bedrijven Gemiddelde omzet

niet bekend 34 niet bekend
1 7 niet bekend
2 Urn 5 4 f 1,5 rniljoen
6 Urn 10 36 1,8
11 Urn 20 48 4,0
21 Urn 50 58 14,3
51 Urn 100 41 18,6
101 Urn 200 14 32,8
201 Urn 500 10 92,4
> 500 9 166,3

In totaal: 31000 302 f 5 rniljard

Figuur 1.2. Aantallen industriele MT-bedrijven met aantal werknemers en
gemiddelde jaaromzetten volgens de EVD (1988).

De produkten varieren namelijk van eenvoudige gebruiksartikelen (vaak han
delsartikelen) tot zeer gecompliceerde scan- en bestralingsapparatuur, zodat de
MT-bedrijven onderling weinig verwantschap vertonen. Vit hetzelfde onder
zoekrnateriaal puttend geeft de EVD een overzicht van de MT-bedrijven naar
produktcategorie; zie figuur 1.3.

Produktcategorie (hoofdactiviteit) Aantal bedrijven (302)

Medische apparatuur en toebehoren 41
Laboratoriurn apparatuur en toebehoren 29
Hulprniddelen voor bejaarden en invaliden 68
Fysiotherapie-apparatuur en toebehoren 8
Tandheelkundige produkten 10
Meubilair en inrichting 35
Huishoudelijke installaties 6
Ontwerp en bouw van ziekenhuizen 12
Installaties en systernen voor ziekenhuizen 22
Medische disposables en kleding 64
Toelevering aan MT-producenten 7

Figuur 13. Aantallen MT-bedrijven naar hoofdactiviteit volgens de EVD.
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Uit een rapport van EZ/Stipt (1991) blijkt dat de eerste groep in figuur 1.3
(medische apparatuur) qua produktie veruit de grootste groep is; zo'n 40%. Dis
posables (wegwerpartikelen), de tweede grote groep, nemen 25% voor hun
rekening. De derde groep, hulpmiddelen voor gehandicapten, is goed voor een
kleine 10 %. De bedrijven, die hebben meegewerkt in ons onderzoek, vinden
we in de eerste en de derde groep; samen verantwoordelijk voor 50% van de
totale produktie.

De diversiteit naar de markt toe versterkt het beeld dat we bezwaarlijk kunnen
spreken van een MT-branche: weI of niet mondiaal opererend, leverend aan
'Original Equipment Manufacturers' (OEM) of het voeren van een eigen pro
dukt; en het benutten van de diverse distrubitienetwerken zoals voor ziekenhui
zen, priveklinieken of thuiszorg. Ook ontbreekt een duidelijke branche
organisatie. AIleen deelverzamelingen hebben zich aangesloten aan een over
koepelende organisatie. De bedrijfsgrootte tenslotte varieert van ruim 2000 me
dewerkers (Philips Medical Systems) tot de eenmanszaak. Om de onderzochte
doelgroep aan te duiden, spreken we niettemin in het vervolg toch over de MT
branche.

De MT-branche heeft gemeen dat zij betrekking heeft op produkten, die in
enigerlei vorm worden gebruikt in de gezondheidszorg of het vervolg daarop;
intra- danwel extramuraal. Dit impliceert dat hier technieken en technologieen
gehanteerd worden, die hun oorsprong en/of toepassingsgebied vinden binnen
de gezondheidszorg.

Een ander kenmerk van de MT-branche is, dat aanbieders van technieken en
technologieen (ingenieurs) en de gebruikers en intermediairs (artsen, verpleeg
kundigen, ergo- en fysiotherapeuten) nauw met elkaar samenwerken. Een van
de oorzaken van deze samenwerking ligt waarschijnlijk in het feit dat de
gebruiker, de beslisser en de betaler slechts bij uitzondering in een instantie ver
enigd zijn. Dit beeld wordt gecompliceerd door het feit dat de betaler meestal
niet de vereiste toepassings -'know-how' bezit. Dit maakt het kiezen van de
ontwikkelrichting voor een MT-bedrijf extra moeilijk en noopt tot vroege
samenwerking met onderzoekinstituten, andere producenten en klanten. Ook
vindt samenwerking plaats met adviesinstanties en EZ in het kader van het Sti
mulerings Programma Technologie (StiPT - overigens ook actief ten behoeve
van andere branches). Een andere reden voor samenwerking vindt zijn
oorsprong in de hoge ontwikkelkosten. De kosten voor R&D bedragen zo'n 10
tot 15% van de ornzet bij produktie-bedrijven. Handelsbedrijven geven nauwe
lijks iets uit aan R&D; zie onder meer EZ/Stipt, 1991, pagina 9 en 10.

Mede op grond van ons veldonderzoek kunnen we onze doelgroep van MT-be
drijven karakteriseren als produktiebedrijven, waarbij de nadruk ligt op
ontwikkeling en assemblage van kleine series. Een uitzondering vormt hierop
de revalidatie-technologie; zo'n 10 tot 15 bedrijven. Hier bedraagt de R&D
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hooguit 5 % van de omzet. Dit percentage komt overeen met het gemiddelde
voor de gehele industrie in Nederland.

Gezien de meestal geringe omvang van de bedrijven, de vaak vergaande specia
lisatie in technologie en distributiekanaal en het ontbreken van grote technische
verschillen in de vereiste specificaties ten aanzien van medische produkten in
de wereld, hebben MT-bedrijven een hoge exportquote en begeven ze zich in
marktniches.

Willems (1985) komt tot de conclusie dat Nederlandse MT-bedrijven 90% van
hun produktie exporteren en dat Nederland eveneens 90% van haar behoefte aan
MT-produkten importeert. De EVD (1988) komt echter tot een veel lagere
exportquote; namelijk 42%. EZ/Stipt (1991) levert daarentegen het volgende
beeld. De ornzet van produktiebedrijven was in 1990 2,5 miljard gulden. Daar
van werd 1,35 miljard (54%) geexporteerd.

De totale omzet in de Medische Technologie bedroeg dat jaar 5,5 miljard gul
den; produktie 2,5, handel 2,8 en dienstverlening 0,2. Deze ornzet stijgt per jaar
met 10%. Figuur 1.4 geeft een overzicht van de Nederlandse markt. Deze figuur
is opgesteld aan de hand van het rapport "Analyse van de Nederlandse Medisch
Technologische Markt" (EZ/Stipt, 1991).

ruim 140 Nederlandse produktie
bedrijven, f 2,5 miljard omzet (1990)

~

f 1,35 miljard

export

f 1,9 miljard

f 0,55 miljard

I

~

f 1,15 miljard

t
binnenlandse omzet
( exel. wederverkoop)
f 3,6 miljard

•f 2,45 miljard

I
ruim 400 Nederlandse handelsfirma's +=1'
en dienstverlenings-bedrijven, resp. . Import
f 2,8 en f 0,2 miljard omzet (1990) f 2,1

'-<--'----

Figuur 1.4. Overzicht van de Nederlandse MT-markt, zoals cifgeleid uit
een rapport van EZIStipt (1991 ).
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De kleinere bedrijven (met minder dan 200 medewerkers) zijn meestal voort
gekomen uit ingenieursbureau's en hebben de produktie van prototypen en later
ook de seriematige produktie opgestart om de evidente voordelen van de
combinatie van ontwikkeling en produktie te benutten. De revalidatiebedrijven
vormen ook hier een uitzondering. De meeste van deze bedrijven komen voort
uit leveranciers, onderhoudsbedrijven of importeurs. Dit is te verklaren uit het
feit, dat pas in de jaren 70 technici zich zijn gaan interesseren voor dit gebied.
De stand van de techniek is voor lange tijd daama nog gebleven op het niveau
van handwerkambacht (Swarte). De grotere MT-bedrijven zijn niet alleen ont
staan tengevolge van een lineaire groei, maar ook tengevolge van diversifica
ties, fusies en ovemamen.

De keuze van het empirisch object van studie: de producenten van medische
apparatuur binnen de MT-branche werd, zoals in de inleiding is aangegeven, in
belangrijke mate bepaald door de steun van EZ/StiPT en het BMGT.

Dat EZ een dergelijk project steunt, is een voortvloeisel uit de bevindingen van
de commissie Wagner (1980), die tot de slotsom kwam, dat vier branches c.q.
technologieen kansrijk zijn. Te weten: de biomedische, materiaal-, informatie
en medische technologie.

De commissie voorzag een grote toekomst voor de toepassing van deze techno
logieen. Nederland zou hier zijn sterkten kunnen benutten en de markt leek
veelbelovend. Roewel de aandacht van EZ voor de Medische Technologie
verschoven is naar onder meer Milieu-Technologie, zijn de kansen voor de MT
branche niet belangrijk gewijzigd ten opzichte van de situatie ten tijde van de
commissie Wagner.

1.3. Is ons onderzoek ook voor andere dan MT-bedrijven relevant?

De typologie van Botter (1967) vormt een gereedschap om bedrijven bedrijfs
kundig te typeren. De twee assen representeren respectievelijk de plaats in de
bedrijfskolom en de seriegrootte van de produktie. Zie figuur 1.5 op de vol
gende pagina.

In het algemeen bevinden de meeste bedrijven zich binnen de brede diagonale
band van links boven naar rechtsonder in het schema. Deze band wordt aange
geven door de drie parrallele lijnen in de figuur. Linksboven vinden we grond
stoffen georienteerde bedrijven, die zich bedienen van gespecialiseerde
apparatuur. De nadruk zal hier liggen op procestechnologie en op procesinnova
tie. Rechtsonder vinden we eindgebruikers-georienteerde bedrijven, die stan
daardapparatuur voor het voortbrengingsproces gebruiken. Onderin de kolom
bevindt het bedrijf zich dichter bij de eindgebruiker en zal zich minder bezig
houden met innovatie ten behoeve van het voortbrengingsproces. Ret zal juist
nadruk leggen op een voortdurende vemieuwing van het assortiment, dus op
produktinnovatie.
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In figuur 1.5 kunnen we de MT-bedrijven in het algemeen in het midden,
middenrechts of rechtsonder plaatsen. De tien participerende bedrijven zijn te
plaatsen in de cellen: 22, 32, 33, 34, 43 en 44. Dit betekent een spreiding over
het gehele gebied binnen de MT-branche, zodat er geen directe aanleiding is om
te veronderstellen dat de resultaten van het onderzoek niet van toepassing zijn
voor andere bedrijven binnen de MT-branche.

OmZel gerelaleerd :
aan produkll... I Grool .. ~ Klein
anelhald I-._- .. _--~-----------------------.---Ssmensl!,llIng
van het
assortlment

I

: Slandaard .....t----------i~~ Speclliek
I

'high tech' scanners

hulpstukken voor
revalidatie

rolstoelen
uKrasound apparatuur
rOntgen apparatuur

14.
Proal·
produklen

43.
OIIIee
computer
systemen

Middelgrole Klalne series
serie- en stuks-
fBbrlesge labrlcage

disposables
rt-----+------1I-(Spuiten.luiers e.d.)

Lang.
lopend
labrlcage
serlee

12.
leallin, Dranken,

VI..•
800rten

41.

21.
Dlkke
draden
Wale
produklen

3.
Perl' nen
wagen als
lI)nprod lie

M.s.a
.'room
produklle

4.
Inslallall.

3.
Samengeatelde
produklen

2.
Enkelvoudlge
produkten

Grool

Gering

Samen
g_teld.
hald
van hel
produkl

~-+_-+ -t ~i-_-==+====~~===tpacemakers

Figuur 1.5: De typologie van Botter, waarin enkele voorbeelden van MT
produkten aangewezen worden.
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Voor andere dan MT-bedrijven is de toepasbaarheid en het nut van de door ons
ontwikkelde methode binnen het "MT-gebied" in de typologie strikt genomen
onzeker. Echter de bedrijfskundige aspecten van de SPI zijn naar onze ervaring
niet verschillend van die van andere dan MT-bedrijven, die veel aan
ontwikkeling doen en daarnaast deze ontwikkelde produkten produceren. Wil
lems (1985) noemt negen belangrijke kenmerken van MT-bedrijven:

• een grote diversiteit van produkten en toegepaste technologieen;
• de produktontwikkeling vereist vele disciplines en samenwerking tussen

bedrijven en tussen bedrijven en onderzoekinstituten;
• de bedrijven concurreren met produktdifferentiatie in plaats van met prijs;
• een hoge exportquote;
• een strikte regulering door de overheid;
• een complexe besluitvorming bij de aankoop van een MT-produkt; welke is

de 'decision making unit'?;
• een verschuiving van het aanbieden van een produkt naar het verlenen van

een dienst;
• de relatie tussen fabrikant en afnemer is belangrijk voor het ontwikkelen en

verkopen van een produkt;
• bij aankoop van een produkt is het belangrijk dat het aansluit bij de

produkten en systemen, die reeds gebruikt worden.

Tussen deze kenmerken vinden we er hooguit een die afwijkt van bijvoorbeeld
een hoogwaardige machinefabriek of een fabrikant van electronische meetappa
ratuur. Dit is de regulering door de overheid. Zo mag een produkt niet schade
lijk zijn voor de gezondheid. Verder bestaan er voor verschillende produkten
(zoals rolstoelen) gedetailleerde instrukties waarbinnen de specificaties van
deze produkten zich kunnen bewegen. Op grond van ons onderzoek in de MT
bedrijven kunnen we ook dit echter niet aangrijpen om te besluiten dat de MT
bedrijven bedrijfskundig anders dienen om te gaan met SPI dan andere hoog
waardige produktiebedrijven.

Ook de literatuur op het gebied van SPI en MT is niet toe te spitsen op speci
fieke zaken met betrekking tot de MT-bedrijven. Ooze vragenlijsten bevatten
derhalve niets specifiek voor deze bedrijven en terugkijkend op ons onderzoek
durven wij de voorzichtige conclusie te trekken dat het resultaat van ons
onderzoek van toepassing is op alle industriele kleine en middelgrote bedrijven
en autonome onderdelen van grote bedrijven, die nadrukkelijk bezig willen zijn
met het op gang brengen en versterken van het SPI-proces. Ook de grote indus
triele bedrijven kunnen naar ons idee voordeel putten uit ons onderzoek.
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Hoofdstuk 2: Strategische Produktinnovatie
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2.1. Het doel van dit hoofdstuk

Het doel van dit hoofdstuk en het volgende hoofdstuk is het aangeven van de
'state-of-the-art' van de kennis op het gebied van SPI met het oog op het
gebruik van de door ons ontwikkelde methode. Binnen deze methode hebben
wij deze kennis namelijk nodig om alle betrokkenen te kunnen laten participe
ren in het proces van het verhogen van het SPIV en de daarop volgende besluit
vorming.

Met het oog op de strategische besluitvorming in de praktijk is de aangeboden
kennis, na een uitgebreide inleiding, verpakt in een aantal concrete vragen, die
vervolgens worden behandeld. Om dezelfde reden wordt tenslotte, in hoofdstuk
3, een stappenplan voor een technologiestrategie gepresenteerd.

Voorbeelden van concrete vragen zijn:

- Dient ons bedrijf een technologisch leiderschap na te streven of dient het
juist te volgen?

- Wat is voor ons bedrijfbelangrijker: 'Market Pull' of 'Technology Push'?

Een van de vragen gaat niet over de te volgen strategie, maar gaat in op de
structuur voor innovatie; namelijk vraag 2.3.9.

Achtereenvolgens worden de volgende onderwerpen behandeld:

1. begrippen en inleidende beschouwingen over SPI; zie paragraaf 2.2;
2. de beste innovatie-strategie; zie paragraaf 2.3;
3. geschikte bedrijfscondities voor SPI; zie paragraaf 2.4; en
4. de relatie strategie en technologie; zie hoofdstuk 3.

Drie selectiecriteria

Het is ondoenlijk om alles met betrekking tot SPI te behandelen. Met het oog op
het gebruik in de praktijk hebben wij in dit en het volgende hoofdstuk alleen die
onderwerpen geselecteerd, die SPI niet alleen beschrijven, maar ook antwoord
geven op praktijkvragen. Zo'n antwoord gaat overigens meestal niet verder dan
een beschouwing van de aspecten, die bij een dergelijk strategisch praktijk
vraagstuk een rol spelen en levert meestal geen directe oplossing voor een spe
cifiek praktijkprobleem. Niettemin veronderstellen wij dat de hoofdstukken 2 en
3 goede uitgangspunten leveren voor de oplossing van praktijkprobleem, omdat
het hierin gebodene bij stukjes en beetjes is opgebouwd naar aanleiding van de
opgedane ervaringen als organisatie-adviseur en nadien in de behandelde prak
tijkgevallen (hoofdstuk 5). Juist omdat we geen recepten kunnen (of willen) ge
yen voor de op10ssing van strategische produktinnovatie-vraagstukken, zal ieder
management-team een andere invulling geven aan zijn situatie. Het idee is, dat
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een verhoogd inzicht in SPI en een verhoogd SPIV een effectievere besluitvor
ming en gemiddeld betere besluiten en betere innovatie-resultaten tot gevolg
hebben. Met betere innovatie-resultaten bedoelen we meer en betere nieuwe
produkten of een groter ornzetaandeel voor de nieuwe produkten. Dat een ver
hoogd inzicht in SPI en een verhoogd SPIV ook betere bedrijfsresultaten, zoals
een hogere winst, oplevert, is naar ons idee overigens moeilijk of onmogelijk te
toetsen; zie paragraaf 4.2.

Het is belangrijk dat innovatie voor een deel uitvinderswerk blijft; het mag daar
echter niet in de fase van de uitvinding blijven steken. Onze bijdrage, en onze
''bril'' ten aanzien van de literatuur, ligt voomamelijk in het aanbrengen van de
strategische samenhang. Naast een selectie van onderwerpen, gericht op vraag
stukken in de praktijk, is dit het tweede criterium waarop we kennis over SPI
hebben geselecteerd. Op deze samenhang komen we nog uitgebreid terug in de
hoofdstukken 2 en 3.

Een derde en laatste selectiecriterium is dat het onderwerp SPI in dit en het
volgende hoofdstuk alleen op bedrijfsniveau wordt behandeld. We gaan der
halve niet of nauwelijks in op beschouwingen op bedrijfstak ('industry dyna
mics') of landniveau. Niet omdat dit onbelangrijk zou zijn, maar omdat dit ons
yak niet is.

2.2. Begrippen en inleidende beschouwingen

Een van de eerste schrijvers, die innovatie in een strategische betekenis
beschreef, was de Chinees Sun Tzu; zo 'n 2500 jaar geleden. Zijn boek is in
1986 in een Nederlandse vertaling uitgebracht. Hij yond dat een directe con
frontatie met de vijand de slechtst denkbare strategie was en dat door innovatie
(anders doen dan het gebruikelijke) grote voordelen te bebalen waren. In termen
van een bedrijf vertaald: ga geen concurrentie aan met een bedrijf dat sterk
staat, maar doe het op een heel andere wijze. Yamanouchi (1989) en Nevens
(1990) geven een voorbeeld hoe je 'head on' concurrentie kunt omzeilen door
gebruik te maken van de specifieke innovatieve sterkten van een bedrijf.

Rank Xerox is heel sterk op de markt van copieerapparaten, bestemd voor
copieerafdelingen in bedrijven. Andere bedrijven, die deze strategie
imiteerden, zoals IBM, faalden. Canon deed het heel anders en zette Rank
Xerox op het verkeerde been zonder dat het iets kostte. Ze maakte een klein, be
trouwbaar copieerapparaat voor gebruik op een secretariaat. De distributie
geschiedde via de tussenhandel van de kantoormachinehandel. Het is een goed
voorbeeld van markt- en produktinnovatie op strategisch niveau.

Innovaties of vemieuwingen kunnen worden ingedeeld in technologische en
niet-technologische innovaties (markt-innovaties en organisatie-innovaties). De
technologische innovaties kunnen worden verdeeld in proces- en produktinno
vaties. Zie figuur 2.1.
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INNOVATIES

(vernieuwing)

~. +
Nlet-technologlsche lnnovatles, Technologische
zoals organisatievernieuwingen f Innovatiosof marktvernleuwlngen.

PROCESINNOVATIES
doe/: efficlenter en betrouwbaarder
laten verlopen van voortbrenglngs-
processen

PRODLIKTINNOVATIES
doe/: het vlnden en ontwlkkelen van
nieuwe produkten

Figuur 2.1. De verschillende vormen van innovaties.
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Produktinnovatie gaat vaak gepaard met een omvangrijke investering in een
(nieuw) voortbrengingsapparaat: produkt- en procesinnovatie gaan dan samen.

De procesinnovatie in figuur 2.1 slaat daarom aileen op het verhogen van de ef
ficiency en de betrouwbaarheid van bestaande voortbrengingsprocessen.

Botter (1988) werkt de begrippen proces- en produktinnovatie verder uit. Hij
stelt dat de nadruk op de produktinnovatie veelal plaats vindt in de introductie
fase van een produkt en de nadruk op procesinnovatie voora1 in het midden en
aan het eind van de produktlevensfase. Ook wijst hij op het feit dat de meeste
produkten in een latere fase een 'upgrading' (verbetering) of 'downgrading'
(het zogenoemde uitk1eden of strippen van een produkt) ondergaan. Hij stelt dat
procesinnovatie veelal gericht is op kwaliteitsverbetering, materiaal- en energie
besparing, maar ook op arbeidsbesparing (produktiviteitsverbetering en
rationalisering via diepte-investeringen). Dit kan een verlies aan werkgelegen
heid tot gevolg kan hebben. Produktinnovatie daarentegen schept veelal werk
gelegenheid.
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Het inspringen op nieuwe behoeften (produktinnovatie of 'demand pull') en een
strategische produkt/markt-gerichtheid lijken hem op lange termijn succesvoller
dan een eenzijdige orientatie op het benutten van technologische mogelijkheden
('technology of science push'). Voor het bedrijf is het natuurlijk het meest aan
trekkelijk als de 'technology push' en 'market pull' voor de gekozen pro
dukt/markt/technologie-combinatie samenvallen. De relatie 'push-pull' wordt
na de behandeling van het schema van Utterback en Abernathy, alsook in para
graaf 2.3.6, verder uitgewerkt.

Utterback en Abernathy (1975) illustreren de relatie tussen produkt- en
procesinnovatie met figuur 2.2. De innovatie-inspanning betreft volgens hen in
het prille ontwikkelingsstadium vooral de produktinnovatie, daarna zijn ze in
evenwicht en tenslotte wordt de meeste aandacht besteed aan procesinnovatie.
De figuur is een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Zoals hiervoor beschre
Yen, gaan vele produktinnovaties gepaard met grote investeringen in procesin
novaties. Zelfs kunnen nieuwe produkten voortkomen uit procesinnovaties en
tenslotte is er de mogelijkheid van een renovatie van het produkt; aan het einde
van de produktlevenscyclus.
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Ontwikkelingsstadium

Procesinnovatie

Produktinnovatie

Figuur 2.2. Vereenvoudigde weergave van het verband tussen produkt
en proces-innovatie met het ontwikkelingsstadium van een produkt.
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Figuur 2.3. Van idee naar de markt. Het duurt gemiddeld 20 jaar voor een
vinding tot toepassing komt. Daarna duurt het nog vele jaren voordat er ook
een redelijke winst wordt gemaakt op een produkt.

In het bovenstaande werd gesteld dat nieuwe produkten voomamelijk door een
behoefte in de markt bewerkstelligd worden. Zeker is, dat in vele gevallen een
vooruitstrevende afnemer of klant een nieuwe ontwikkeling bewust of onbewust
in gang zet (Von Hippel (1988), Biemans (1989), Shaw (1986), Vanden Abeele
en Christiaens (1987), Shaw (1986) en Biemans (1989». Dit is echter een te
eenzijdige kijk op het traject van het concept tot aan de markt; ook de R&D
heeft namelijk een belangrijke inbreng. Deze inbreng komt echter vaak jaren
eerder tot stand. We lichten dit standpunt toe aan de hand van de door ons opge
stelde figuur 2.3.

Hierin zijn de tijdstippen van de invloed van de markt en de R&D afgebeeld.
R&D heeft in deze figuur gedurende het gehele ontwikkelproces invloed op de
eerste toepassing. De markt heeft pas invloed in een later stadium. Daama duurt
het nog geruime tijd voordat het produkt winst oplevert. Zie paragraaf 2.3.10.
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Omdat het gemiddeld bijna 20 jaar duurt voordat een idee toepassing vindt
(Quinn, 1985), moet het bij 'market-pull' in het algemeen gaan om het toe
passen van bestaande kennis. Met Beenen en Van Wees (1989) komt het ons
onwaarschijnlijk voor, dat een klant 20 jaar vooruit denkt. Voor een klein of
middelgroot bedrijf is deze termijn waarschijnlijk gemiddeld korter dan 20 jaar.
Dit past ook in het beeld dat de kleinere bedrijven zich meer laten sturen door
ideeen en vragen vanuit de markt dan grotere bedrijven; zij zijn letterlijk meer
klantgericht.

Op de ontwikkelgang werken derhalve verschillende stimuli in; dan weer R&D
en dan weer de markt. Daarom geloven we niet in een eenvoudige gelijkschake
ling van produktinnovatie met 'demand pull' of 'market pull' enerzijds en
proces-innovatie met 'technology push' anderzijds. We keru1en bovendien vele
voorbeelden van produkten, die niet door de markt gedicteerd werden, maar
ontsproten zijn aan een creatieve geest binnen het bedrijf; meestal met oog voor
wat er op d.e markt leeft. Een goed voorbeeld is de 'walkman', een geesteskind
van Akio Morita, president van Sony, die tegen de adviezen van iedereen om
hem heen zijn idee verwezenlijkte. Andere voorbeelden zijn de kleurentelevisie,
het gele plakpapiertje van 3M en de onderzoekers die bij Philips de Philishave
en de compact-disc tegen de verdrukking in ontwikkelden.

Voor een industrieel bedrijf moet produktinnovatie het wezen van het
strategisch management zijn. Immers, strategisch management houdt een voort
durende aanpassing danwel anticipatie in op bewegingen van concurrenten,
technologieen, overheden, afnemers, leveranciers, substituut-produkten of 
technologieen en interne krachten en capaciteiten. Met andere woorden: met
strategisch management kiest men voortdurend positie in dit krachtenspel en
zodoende is het bedrijf steeds vemieuwend bezig. Een wezenlijke vemieuwing
wordt verkregen door nieuwe of verbeterde produkten. In zekere zin zijn alle
andere technologische vemieuwingen afgeleid van produktinnovaties of dienen
ze ter voorbereiding. Produktinnovatie is dus wezenlijk voor het strategisch
management in industriele bedrijven. Daarmee is niet gezegd dat produktinno
vatie altijd belangrijker is dan proces- of marktinnovatie. Ze zijn aile drie nodig.

Het totale traject of proces van produktinnovatie kan op verschillende manieren
worden afgebeeld. De meest recente vinden we bij Cooper en Kleinschmidt
(1991) en Wissema (1991). Zij stellen dat dit traject per bedrijf verschillend is,
maar dat er desondanks toch algemene kenmerken zijn te onderscheiden. Voor
ons doel, waar we strategische produktinnovatie willen belichten, geven zij een
te gedetailleerde beschouwing, zeker met betrekking tot het operationele traject.
Wij volstaan hier met een vereenvoudigd schema; zie figuur 2.4 op de volgende
pagina.
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Figuur 2.4. Hen vereenvoudigde voorstelling van het produktontwikkelings
proces.

Eerst dient men zich af te vragen wat er ontwikkeld en in welke richting het
nieuwe produkt ontwikkeld dient te worden. Daama start een zoekproces, dat
een aantal altematieven oplevert. Niet alle altematieven zijn even aantrekkelijk
of kunnen niet allemaal ontwikkeld worden, zodat uit de altematieven een
keuze gemaakt dient te worden. Vervolgens start de ontwikkeling van het
nieuwe produkt, uitmondend in een of meer prototypes. In dit stadium bestaat er
voor industriele produkten vaak al kontakt met de klant of wordt deze gezocht;
bijvoorbeeld via vakbeurzen. Dat geldt met name voor produkten, die op klan
tenspecificatie of in kleine series gemaakt worden, zoals complexe medische
apparatuur. Soms besluit de klant al in dit stadium tot de aankoop. Na dit kon
takt voIgt de fabricagevoorbereiding en de fabricage. Ten gevolge van vragen
uit de markt of de procesontwikkeling kan het produkt desgewenst aangepast
worden. Deze renovaties hebben net als de screening niet aIleen een operatio
neel aspect, maar ook een strategisch aspect. Vandaar dat deze tussen deze twee
niveau's zijn getekend. We hebben de kring gesloten, omdat de uitkomst van het
produktontwikkel-, verkoop- en renovatieproces weer meegenomen wordt in de
strategische besluitvorming.

Definities of beschrijvingen van produktinnovatie zijn er te over. Van der Kooy
(1988) somt er enkele tientallen op. Twee veel gebruikte zijn:

• het met succes op de markt brengen van een nieuw produkt;
• een vemieuwing in het aanbod van produkten, waarbij de vemieuwing als

sprong wordt ervaren.
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Met nieuw wordt dan meestal bedoeld: nieuw voor het desbetreffende bedrijf.
Maar we kunnen ook bedoelen: nieuw voor de bedrijfstak, nieuw voor Neder
land of nieuw voor de wereld. Zie figuur 2.9.

Op het niveau van het individuele produkt of project lijken dit passende
beschrijvingen. Maar op bedrijfsniveau ligt de zaak genuanceerder. Zo kan het
gebeuren dat het mislukken van een project het succes van een volgend project
inluidt. Uit een evaluatie leert men namelijk wat er fout gegaan is. Bovendien
zijn er middelen en mensen rond zo'n mislukt project gegroepeerd, die weer 
met meer ervaring - ingezet kunnetl worden op een volgend project.

Ook kan het gebeuren dat een gelukte innovatie buiten de doelstelling van de
betrokken organisatie valt. Weliswaar is het project geslaagd, maar de middelen
en mensen zijn waarschijnlijk in een verkeerde richting aangewend. Daarom
moeten projecten ook in hun onderlinge samenhang, dus op strategisch niveau,
beschouwd worden.

Onze omschrijving van strategische produktinnovatie luidt daarom dan ook:
het ontwikkelen en op de markt brengen van een voor het bedrijf samenhan
gend pakket nieuwe ofverbeterde produkten.

Pas sinds enkele jaren bestaat er ook belangstelling voor produktinnovatie op
bedrijfsniveau; voor SPI. Daarbij gaat het niet alleen om het mdividuele project,
maar om het bedrijf als geheel en de strategische samenhang van deze projec
ten. Zo'n strategische samenhang kan per bedrijf anders uitpakken, omdat deze
steeds bezien dient te worden in het licht van de gestelde doelen. Traditioneel
wordt meestal een financiele samenhang of een samenhang naar de markt
gezocht, maar men dient ook (of in plaats daarvan) een samenhang te zoeken in
de technologie, bedrijfscultuur of produktie.

We geven hieronder enkele voorbeelden ter nadere aanduiding van dergelijke
strategische samenhangen.

• Financiele samenhang; een van de meest gebruikte technieken, die
financiele samenhang beogen, is de produktportfolio-analyse.
Hierbij is het zaak een evenwicht te bewerkstelligen tussen produkten,
die een positieve en een negatieve kasstroom opleveren omdat ze in een
verschillende fase van de produktlevenscyclus verkeren. Zie voor een
verdere uitleg enkele pagina's verder in deze paragraaf; met name de
figuren 2.5 en 2.7.
Een andere vonn van samenhang is bijvoorbeeld een portfolio van risico
volle en risico-anne projecten.
Overigens heeft men in de latere produktportfolio-analyses meer dan alleen
financiele criteria willen onderbrengen, zoals risicospreiding, kwaliteit van
het produkt, sterkte van de R&D afdeling en dergelijke.
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• Markt-samenhang; een vonn van strategische samenhang kan hier
gevonden worden in eenzelfde distributiekanaal of afnemersgroep.

• Technologie-samenhang; hier betreft het de kennis en vaardigheid, die
benodigd is voor het ontwikkelen en produceren van produkten. Is dit een
breed of smal gebied? Zijn de disciplines van de medewerkers sterk
verschillend of juist niet?

• Bedriffscultuur-samenhang; dit betreft de wijze waarop medewerkers met
elkaar omgaan en communiceren. In de praktijk zien we grote verschillen
per afdeling; R&D, marketing of produktie, land (Hofstede, 1980),
bedrijfstak of afnemerscategorie: consumenten- of industriele markt of
overheid of 'profit' of 'not for profit'. Het blijkt in de praktijk dat men niet
ongestraft twee culturen kan mengen.

• Produktie-samenhang; het laatste voorbeeld betreft de verschillen in
produktie-methoden. £en klassiek voorbeeld is het verschil in een 'job
shop' opzet of een lijn-produktie.

In alle gevallen gaat het echter om het beantwoorden van de vraag; "In welke
richting dient het bedrijf zijn activiteiten ten aanzien van nieuwe produkten te
ontplooien"? We geven een denkbeeldig voorbeeld om te verduidelijken, dat
produktinnovatie op bedrijfsniveau wezenlijk iets anders is dan op project
niveau.

Het bedrijf, dat wij voor ogen hebben, maakt produkten waarbij hoogwaardige
optische, optronische, (fijn)-mechanische en electronische technieken worden
gebruikt. Het is voldoende toegerust om een optische telescoop voor professio
neel astronomisch gebruik te ontwikkelen, deze te produceren en vervolgens te
verkopen. Verder heeft het voldoende kennis en kunde in huis en het produkt
houdt voor de hoog gekwalificeerde medewerkers een voldoende intellectuele
uitdaging in. We nemen aan dat het een winstgevend project is.

Het project kan derhalve als geslaagd worden beschouwd. De vraag blijft echter
of het produkt binnen de doelstelling van het bedrijf past. Wellicht heeft men nu
middelen en moeite aangewend in een niet bedoelde richting? En dit kan bete
kenen dat het "gezicht" naar binnen en buiten onduidelijk wordt of in ieder
geval niet dat wat bedoeld is. Men krijgt de klanten, die men eigenlijk niet moet
hebben en men weerhoudt klanten, die men eigenlijk zou willen hebben.

Stel nu echter dat het project geen winst oplevert; het project is dan mislukt.
Maar stel nu tevens, dat de doelstelling van het bedrijf in de richting van de
professionele optiek en meet- en regelsystemen wijst. Dan is het zeer de vraag
of het project als mislukt moet worden beschouwd. Het gaat er immers om op
den duur dit soort produkten te voeren? De kennis en ervaring, opgedaan bij dit
project, zijn niet verloren, maar kunnen voor een volgend - hopelijk succesvol 
project weer worden benut. Dit impliceert, dat projecten in een strategische
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samenhang en derhalve ook in op een verdere horizon moeten worden
beschouwd.

Omdat gelukte of mislukte produktinnovatie 'sec' dus weinig zegt over het al of
niet kunnen innoveren en omdat het (financiele) resultaat op tennijn zich
moeilijk laat verklaren uit de getrooste inspanning, besteden we ooze aandacht
liever aan het vennogen tot produktinnovatie. Dit slaat dan niet op het proces of
een resultaat, maar drukt een potentie uit. Namelijk het vennogen om bij het
bedenken van nieuwe produkten steeds nieuwe wegen (produkten, markten,
technologieen) in te kunnen slaan, waarbij men kan discrimineren tussen
gewenste en ongewenste richtingen. In de toevoeging "waarbij ... " ligt het stra
tegische aspect besloten.

Het gaat ons bij produktinnovatie en kunnen innoveren dus duidelijk om het
strategische niveau. De ervaring leert echter, dat de meeste bedrijven voor wat
betreft beschouwingen over produktinnovatie niet veel verder komen dan het
projectniveau. Zo stelt Nystrom (1990) dat doelbewuste strategieen voor het
vinden en ontwikkelen van nieuwe produkten zelden in beschouwing worden
genomen, hoewel produktinnovatie voor veel bedrijven bepalend is voor het
succes van het bedrijf op tennijn. Anderen (Dechamps et aI., 1977) stellen dat
de groei- en continuering-strategie gebaseerd moet zijn op innovatie. Het is
letterlijk van strategisch belang de grote lijn te blijven zien en derhalve de
produkten of projecten eveneens in hun onderlinge samenhang te beschouwen.
Ansoff kwam al in 1965 met een oplossing voor dit probleem, uitgaande van de
veronderstelling dat groei "moest"; de strategische kloofanalyse.

Sinds ruim 15 jaar is de zogenoemde produktportfolio-analyse een populaire
techniek om de samenhang van het concern te bewaken. Ook dit is een markt
strategisch georienteerd instrument en vertelt naast "wanneer een nieuw produkt
gewenst is teneinde de continui"teit te waarborgen", hoe de strategische positie
van het concern er voor staat. Dit laatste in tennen van concurrentie-kracht en
marktvooruitzichten.

Additionele economische en financiele berekeningen kunnen meer duidelijk
heid geven over de noodzaak en de ruimte voor nieuwe produkten. Over de aard
van die produkten kunnen deze analyses echter geen uitspraak doen. Hooguit,
dat het een aantrekkelijke markt (groei, geen dominante concurrent, winst) moet
zijn en dat het een produkt in de beginfase van de produktlevenscydus moet
zijn. Deze analyses zeggen niets over de fysieke, technologische of strategische
verwantschap met andere produkten. Daarvoor is een strategische analyse
(zoekproces, technologische analyse, omgevingsanalyse, concurrentieanalyse,
screening) nodig. Deze analyse kan dan uitsluitsel geven over de vraag of het
nieuwe produkt past binnen de doelstellingen van het bedrijf. Dit kunnen
doelstellingen zijn ten aanzien van de markt, maar ook - en dat wordt nogal
eens achterwege gelaten - ten aanzien van de technologie. De juiste vraag-
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stelling moet dus zijn: past het nieuwe produkt zowel binnen de marktfocus als
bij de kemtechnologie?

Er zijn tal van redenen waarom een bedrijf met nieuwe produkten dient te
komen. We noemen er enkele, zoals:

• concurrerend te blijven;
• veroudering of achterstand tegen te gaan;
• de rol van 'innovator' te kunnen spelen;
• alvast ervaring op te doen met een nieuwe ontwikkeling;
• een verbreding van het assortiment te bewerkstelligen;
• de inkomsten veilig te stellen.

Smak (1990) vroeg 40 Nederlandse bedrijven uit 13 verschillende bedrijfstak
ken naar hun drijfveren om te innoveren. De belangrijkste redenen bleken: het
voorblijven op de concurrent (60%); het dynamischer en complexer worden van
de omgeving (60%); de bedrijfsreputatie (40%) en het korter worden van de
produktlevenscyclus (40%).

Deze produktlevenscyclus wordt afgebeeld in figuur 2.5. Produkten hebben niet
het eeuwige leven; ze komen en gaan. Het is dus zaak met een nieuw produkt te
komen voordat de inkomsten van het vorige produkt zijn opgedroogd.

ontwikkeling- start- groei- stabilisatie- afbouw-
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Figuur 2.5. De produktlevenscyclus.ln het begin groeit de omzet sterk.
Daarna treedt een verzadiging op en tenslotte loopt de omzet terug en stopt.
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Hoewel sommige managers veel aandacht besteden aan innoveren, zullen velen
van hen in de praktijk van het middelgrote bedrijf pas iets aan innovatie doen
"als het nodig is". Dit moge voor de hand liggend klinken, maar men dient zich
te bedenken dat dan het benodigde geld om de innovatie te bekostigen veelal
ontbreekt. Ergo: juist in de betere jaren moet men aan innovatie doen. Ook al in
verband met de lange aanlooptijden van vernieuwingen is dit nodig.

Nieuwe produkten

Ideeen voor nieuwe produkten kunnen worden verkregen met behulp van
verschillende methoden. Butter (1989) beschrijft een groot aantal van deze

Mogelijke toepassingsgebieden
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Figuur 2.6. Een sterk vereen
voudigd voorbeeld van de zoek
velden-matrix van Buijs.

Technologie A is bruikbaar in
het toepassingsgebied Y; tech
nologie B is toepasbaar in de
gebieden X en Z en technologie
C is toepasbaar in gebied X.

methoden. Alle beschreven methoden hebben gemeen, dat het een creatief en
vaak ook intui"tief/associatief proces betreft, dat met een groep personen moet
worden uitgevoerd. Het idee mag Hever niet door een buitenstaander worden
bedacht. Buijs (1984, 1986) geeft een methode aan, waarbij we in een
morfologisch schema zoekvelden aantreffen. Figuur 2.6 geeft een vereenvou
digd voorbeeld van een zoekvelden-matrix volgens Buijs.

Zijn werkwijze laat zich kort als voIgt omschrijven. Na een intern en extern
strategisch onderzoek wordt aandacht besteed aan de sterkten van het bedrijf en
de exteme kansen. Van daar uit wordt in een team een schema ingevuld,
waarbij horizontaal het toepassingsgebied en verticaal de te gebruiken technolo
gie staat. Buijs' schema heeft niet de pretentie een strategische samenhang na te
streven. Het nut van dit schema is erin gelegen dat het helpt om op een systema
tische manier ideeen voor nieuwe produktideeen te bedenken.
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Het zalduidelijk zijn dat de introductie van een nieuw produkt bij voorkeur
geschiedt op het moment dat het (best) lopende produkt de meeste 'cashflow'
oplevert. Dit is in figuur 2.5 op tijdstipb en niet:

• bij a, want dan hebben we veel geld nodig voor de start van het produkt I;
• of bij c, want dan zijn de geldmiddelen uitgeput.

Een bedrijf moot derhalve in goede tijden investeren ten behoeve van slechte
tijden. Verder moet het ervoor zorgen dat het produkt past binnen de
voorgenomen strategie (binnen de 'core business').

Produktportfolioanalyse
'cash-out' 'cash-in'

OIl
relatief marktaandeel

We slarten Iinksboven mel een
klein marklaandeel, lerwijl de
groei van de markl veelbelo
vend is. Hel doel is nu markl
aandeel Ie verwerven. Is de
groei in de markt dalende, dan
is hel zaak hel marktaandeelle
OOhouden en de investeringen
lerug Ie verdienen. Mel de port
folioanalyse word! een even
wichtige portefeuille van pro
duklen 000091.

Te allen lijde dien! hel bedrijf
produklen Ie hebben, die geld
opleveren, maar oak produklen
die dal in de loekomsl gaan
doen.

Figuur 2.7. De produktportfolio-analyse in zijn oorspronkeiijke vorm
volgens de BeG.

Aan de produkten dienen in de verschillende fasen verschillende eisen gesteld
te worden, zoals de in figuur 2.7 afgebeelde produkt-portfolioanalyse-matrix
laat zien.

• Wat betreft de opbrengsten mag en zal het produkt in de beginfase geld
kosten (meer uitgaven dan inkomsten), de belangrijkste eis is grooien 
marktaandeel vergroten; zie figuur 2.7.



40 Verhogen van het Strategisch Produktinnovatievermogen

• Vervolgens komt het produkt in een fase waar inkomsten en uitgaven
ruwweg in evenwicht zijn - het gewenste marktaandeel moet bereikt zijn en
er wordt een begin gemaakt met de beheersing van de bedrijfsprocessen.

• Daama dient het produkt geld op te leveren - de groei van de markt is
intussen gedaald of gestopt - de eenheid moet in dit stadium echt
"gemanaged" worden: verder winstvoordeel kan bereikt worden met
kostenreducties (procesinnovatie).

• Tenslotte wordt het produkt "uitgemolken" en uiteindelijk afgestoten.

We kunnen deze vier fasen afbeelden in de eerder genoemde produktportfolio
matrix, zoals in figuur 2.7 is weergegeven. De pijlen binnen deze matrix volgen
de route van de produktlevenscyclus.

Figuur 2.7 geeft de oorspronkelijke vorm weer van de produktportfolio-analyse.
Dit is de zogenoemde Boston Consultants Group matrix uit de jaren 60 (Nagel,
1980 en Crijnen en Nagel, 1984).

Invloed van de technologie

Het is opva11end dat de technologie in dit fasenoverzicht uit de jaren 60 niet
genoemd wordt. De nauwelijks meer toegepaste BCG-matrix kent inmiddels
tientallen opvolgers. In sommige daarvan is de technologie weI verwerkt door
bijvoorbeeld de technologische synergie of de technologische sterkte ten
opzichte van de concurrent mee te wegen op ren van de twee assen. Er wordt

1960 Prljs EfficlAncy De efflclAnte firma

1970 Prljs, kwalltelt EfflclAncy + kwalitelt De kwallteltsflrma

1980 Prljs,kwalltelt, EfflclAncy + kwalltelt De flexlbele firma
keuze, levertljd + flexlbliitelt

1990 PrljS, kwalltelt, EfflclAncy + kwalltelt Delnnovatleve
keuze, levertljd, + f1exlbliltelt + firma
unlekheld Innovatlvltelt

Figuur 2.8. Het fasenmodel van Bolwijn en Kumpe.
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dan bijvoorbeeld de aantrekkelijkheid van een markt uitgezet tegen de relatieve
concurrentiepositie.

Wij verwachten dat in de komende jaren een groter beroep op het innovatieve
vermogen van een bedrijf zal worden gedaan. Dit komt ook naar voren in het
fasenmodel van Bolwijn en Kumpe (1989) zoals in figuur 2.8 afgebeeld.
Bolwijn en Kumpe stellen dat de 'performance'-criteria voor grotere bedrijven
in de loop der jaren cumuleren. Naar ons idee geldt dit cumuleren eveneens
voor kleinere bedrijven.

Zij vergelijken hun model met de zienswijze van Porter (1980, 1983), die een
model voor generieke strategiekeuzen introduceerde. Porter's model stelt dat
een bedrijf onder meer een keus moet maken of het concurreert met prijs (kos
ten-Ieiderschap) dan weI met kwaliteit (differentiatie); doet het dit niet dan blijft
het bedrijf 'stuck in the middle'. Bolwijn en Kumpe daarentegen concluderen
dat een bedrijf met alle 'performance'-criteria dient te concurreren; niet alleen
met prijs, maar ook met levertijd, kwaliteit en innovativiteit. Het lijkt ons ove
rigens nuttig hier 'service' aan toe te voegen.

Wij denken dat deze tegenstelling voor een deel op te lossen is als we kleine en
grote bedrijven met elkaar vergelijken. Een 'niche'-strategie is eerder voor
behouden aan een klein bedrijf of in voorkomende gevallen aan een kleine auto
nome groep binnen een groter bedrijf. Daarentegen is een strategie, die beoogt
concurrentie aan te gaan met grote aantallen produkten, een lage prijs en een
groot assortiment, niet voor een klein bedrijf weggelegd.

Niet alleen produkten, maar ook technologieen, komen en gaan. Echter, juist op
het komen en gaan van technologieen is een bedrijf het slechtst voorbereid.
Sterker nog: hoe beter een bedrijf een bepaalde technologie beheerst, des te
heviger het verzet intern tegen een nieuwe technologie zal zijn. De geschiedenis
kent talloze voorbeelden. Een van de gevallen, die tot de verbeelding spreekt, is
de ondergang van de Baldwin stoomlocomotieven. Het management van de
firma Baldwin vond de nieuwe locomotieven, die gebaseerd op een andere tech
nologie waren ontworpen, geen "echte" locomotieven. Het meende dat Baldwin
de enige was, die goede locomotieven kon maken. Daarbij kwam dat de omzet
de eerste jaren niet terug liep. Baldwin kon daardoor de concurrerende techno
logische ontwikkeling negeren (Hofer en Schendel, 1978). Nu kent de wereld
nog slechts ren fabriek voor stoomlocomotieven en weI in Datong
(Volksrepubliek China).

In een markt met vrije concurrentie krijgen bedrijven vroeg of laat altijd te
maken met een concurrerende technologie. Afnemers zijn nu eenmaal gevoelig
voor verbeteringen met prijsverlaging van het produkt. Foster (1986) geeft de
onderstaande lijst sleutelsignalen, waaraan men kan zien of een bedrijf de
grenzen nadert van de door het bedrijf gehanteerde technologie:
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• een gevoel onder de top dat de produktiviteit van R&D dalende is;
• een toenemende mate van het niet halen van R&D 'deadlines';
• een neiging naar proces- in plaats van naar produktinnovatie. Ais de grenzen

van de technologie bereikt zijn, is procesinnovatie gemakkelijker te
realiseren dan produktinnovatie;

• een echt (of vermeend) verlies aan creativiteit bij de R&D;
'disharmony' bij de R&D medewerkers;

• geen verbetering bij het vervangen van R&D medewerkers;
• de winsten komen van steeds smallere segmenten;
• verlies van marktaandeel; met name aan kleinere bedrijven in

gespecialiseerde markt-niehes;
• een nauwelijks varierend resultaat bij duidelijk meer (of minder) uitgaven

voorR&D;
de introductie van radieale oplossingen door andere, kleine bedrijven, die
"waarschijnlijk niet zuBen werken".

Het is bijzonder moeilijk om aan te geven hoe men moet handelen als een
concurrerende technologie in zieht komt. Te vroeg "switchen" kan even
desastreus zijn als te laat. Men moet na de gedane investeringen namelijk niet
vergeten te "oogsten". Het blijkt bovendien dat het zelden voorkomt, dat bedrij
yen excelleren in opeenvolgende technologieen (Cooper en Schendel, 1976).

Kosten en slaagkansen

Uit onderzoek blijkt, dat de kosten van produktinnovatie tot een veelvoud van
de geraamde kosten kunnen oplopen (Tischler, in Botter, 1988, pagina 252
253); afhankelijk van de ingrijpendheid van de innovatie. Ook al omdat de
voorstanders van het project (on)bewust optimistisch zijn. Of dit te betreuren
valt is de vraag; anders waren immers vele innovaties al bij de aanvang gestopt
of niet gestart.

Schattingen over de slaagkans van produktinnovatie lopen nogal uiteen. De
kans dat een R&D-project technisch voltooid wordt, bedraagt volgens
Mansfield (1982) zeker 50%. Maar slechts 12-20% wordt een marktsucces. nit
resultaat komt vrij goed overeen met de bevindingen van Booz, Allen en
Hamilton (1982). Zij concluderen dat er gemiddeld 7 ideeen nodig zijn om een
succesvol nieuw produkt vanuit de R&D te genereren. Cooper (1983)
daarentegen komt met veel gunstiger cijfers, namelijk 50%.

Crawford (1987) vat de resultaten van een aantal onderzoeken samen. Daaruit
blijkt dat de slaagkans voor industriele produkten ongeveer een derde is.
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In de volgende paragrafen worden enige globale richtlijnen gegeven om de
slaagkans te vergroten. We hebben ons niet Laten verLeiden tot een verdere ver
eenvoudiging door de paragrafen samen te vatten; het gevaar bestaat dan dat
alleen die gedeeLten worden geLezen.

2.3. De beste innovatie-strategie

Strategisch produktinnovatie-management houdt het maken van keuzen in.
Bijvoorbeeld een keuze tussen technologisch leiderschap of volger. Deze para
graaf doet verslag van onderzoek op dit gebied en kan gebruikt worden om de
besluitvonning rond produktinnovatie te structureren. We komen daarmee niet
met recepten, maar weI met overwegingen, die een rol kunnen spelen bij de
keuze. Een volg-strategie is niet beter of slechter dan een leider-strategie. Bij de
keuze dient het management zich echter bewust te zijn van de voor- en nadelen
van beide keuzen en op grond daarvan voor hun bedrijf de beste produktinnova
tie-strategie op te stellen.

We zullen bij de beschrijving van de overwegingen, die tot een keuze leiden,
een tamelijk simplistisch beeld oproepen; we behandelen in de hoofdstukken 2
en 3 ideaaltypen en geen complexe praktijksituaties. Dit omdat het beschrijven
van een complexe werkelijkheid in dit deel van het proefschrift ons inziens niet
noodzakelijk leidt tot een verhoogd inzicht.

We geven een voorbeeld van zo'n vereenvoudiging van de werkelijkheid. Wan
neer we het thema leider of volger behandelen, dan kan het in een bedrijfsprak
tijk voorkomen dat het bedrijf voor de meeste produkten een technologisch lei
derschap voorstaat, maar dat het heel bewust kiest voor het volgen voor enkele
andere produkten. Bijvoorbeeld omdat het in het laatste geval om produkten
handelt, die bij nader inzien buiten de doelstelling van het bedrijf vallen.

Achtereenvolgens worden nu in paragraaf 2.3 de volgende keuzen behandeld:

1. produktinnovatie versus procesinnovatie;
2. 'innovator' of 'follower';
3. technologiestrategie of produktstrategie;
4. hoogte van het R&D budget;
5. gericht of ongericht onderzoek;
6. accent op 'technology push' of op 'market pull';
7. samenwerken met andere bedrijven of niet;
8. kennis kopen of zelf kennis ontwikkelen;
9. fonnalisatie van de organisatiestructuur;
10. strategie bij de introductie van nieuwe produkten.
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In paragraaf 2.4 vervolgen we met een behandeling van de voor produktinnova
ties geschikte bedrijfscondities.

2.3.1. Produktinnovatie versus procesinnovatie

In principe kan een bedriffsresultaat op twee manieren worden verbeterd en
weI via het verlagen van de kosten of het verhogen van de ornzet.

Hoewel de theorie van de kostenervaringskromme ons leert dat de contante kos
ten per eenheid produkt kunnen blijven dalen (Grootjans et aI., 1985), zaI:

• enerzijds een punt worden bereikt waarbij de kostenvermindering (vaak door
procesinnovatie) niet meer opweegt tegen de te leveren inspanning en

• anderzijds zal tengevolge van het beeindigen van de produktlevenscyclus de
kostenreductie onbelangrijk worden.

Via het verhogen van de omzet zal een bedrijf derhaIve op termijn beter in staat
zijn het bedrijfsresultaat te verhogen. Althans als het kostendeel daarbij niet
onevenredig snel stijgt, zoals dat bijvoorbeeld het geval kan zijn bij acquisities.
Ret verhogen van de ornzet kan weer op een aantal verschillende wijzen gebeu
ren, namelijk door:

• groei van bestaande produkt/markt-combinaties; groei van het volume en/of
de prijs;

• betreden van andere markten, bijvoorbeeld door export en
• uitbreiding van het assortiment, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van

nieuwe produkten en/of gebruikmaking van licenties.

Aan de groei van het bestaande assortiment komt tengevolge van de eindigheid
van produktlevenscyclus op den duur - eventueel na een aantal renovaties - een
eind. Op termijn is het derhalve noodzakelijk vooral aandacht te besteden aan
de laatste twee mogelijkheden; andere markten en/of nieuwe produkten. Dit
boek concentreert zich op ren van die mogelijkheden; nieuwe produkten.

Zowel produkt- als procesinnovatie zijn volgens Johne (1984) belangrijk voor
een 'high tech' organisatie. Maar produktinnovatie is belangrijker als het gaat
om continu'iteit. Vit zijn onderzoek blijkt namelijk dat de succesvolle bedrijven
zich toeleggen op produktinnovatie en de volgers op procesinnovatie.

Dat produktinnovatie voor een bedrijfbelangrijker is dan procesinnovatie, blijkt
ook uit een onderzoek van de Nationale Investeringsbank (NIB) (1987 en Van
der Zwan, 1987). Hieruit blijkt, dat het investeringsgedrag op dit punt bepaIend
is voor het succes van een bedrijf.

De NIB selecteerde voor zijn onderzoek 60 bedrijven uit 30 branches. Daarbij
werden per bedrijfstak steeds "tweelingen" gezocht: twee bedrijven die in 1970
een vergelijkbare uitgangspositie hadden. Aan de hand. van gepubliceerde
cijfers werd onderzocht hoe het die bedrijven tot en met 1985 verging.
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Koplopers (de betere bedrijven) - zo blijkt uit onderzoek - investeren niet zozeer
meer, maar anders. Zij financieren hun investeringen zelf en steken hun geld in
markt- en produktinnovatie en minder in procesinnovatie. Dat gedrag levert niet
aIleen op korte termijn winst op, maar zorgt ook voor een betere concurrentie
positie op langere termijn. De achterblijvers proberen juist met geleend geld
hun arbeids- en energiekosten te drukken. De kapitaalsintensiteit neemt
daardoor sterk toe en dat maakt bedrijven kwetsbaarder. Ais de verdiensten te
genvallen, moet steeds meer geleend worden om de investeringswedloop vol te
houden. Achterblijvers dreigen dan terecht te komen in een vicieuze cirkel. De
resultaten van dit onderzoek zijn des te opmerkelijker als men beseft dat de fac
tor "management" buiten beschouwing is gelaten. Er is in dit eerste onderzoek
van de NIB alleen beoordeeld op jaarcijfers.

Docter en Stokman (1987) leggen een verband tussen innovatiegraad (waarbij
zij onderscheid maken naar: nieuw voor de wereld, voor Nederland, voor de
bedrijfstak ofhet bedrijf) en innoveerderstype. Zie onderstaande figuur 2.9.

Innoveerderstype

Innovatiegraad I
nieuwvoor:

dewereld

Nederland

de bedrijfstak

het bedrijf

Produkt- Proces- aile Iinnoveerders innoveerders innoveerders

26 3 17

35 11 23

39 24 29
. 62 32

100% 100% 100%

Figuur 2.9. Het verband tussen innoveerderstype en innovatiegraad bij
industriele bedrijven tot 100 medewerkers; volgens Docter en Stokman.

Bij de indeling van de bedrijven in een van de twee categorieen - produkt- of
procesinnoveerders - besloten de onderzoekers, dat produktinnovaties die
slechts nieuw zijn voor het bedrijf, niet als echte innovaties konden worden
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beschouwd. Zij voeren hiertoe aan dat er in dit geval meer sprake is van een
voor de bedrijfsvoering noodzakelijke produktaanpassing. Mede gelet op dit uit
gangspunt bleek 63% van de 352 onderzochte industriele kleine bedrijven in
Nederland in enigerlei mate innovatief te zijn.

Uit figuur 2.9 kan opgemaakt worden dat bij produktinnovaties gemiddeld
sprake is van een hogere innovatiegraad dan bij procesinnovaties. Van de pro
duktinnovaties is maar liefst 61 % (26 + 35) nieuw voor Nederland en zelfs
nieuw voor de wereld. Daarentegen laat de figuur zien, dat bij bedrijven met
overwegend procesinnovaties, slechts 14% (3 + 11) nieuw is voor Nederland of
nieuw voor de wereld. Kennelijk komt het overgrote deel van de procesinnova
ties via diffusie het bedrijf binnen. Met andere woorden: bij procesinnovaties
maakt het bedrijf meer gebruik van bestaande kennis; kennis die derhalve ook
voor de concurrent beschikbaar is. Bij produktinnovaties gaat het echter meer
om kennis, die men zelf ontwikkeld heeft en waarbij dus ook een groter beroep
op de in het bedrijf beschikbare middelen wordt gedaan.

Desgevraagd blijkt de keuze om innoveerders, die nieuwe produkten introduce
ren die alleen nieuw zijn voor het bedrijf als niet innovatief te beschouwen, vrij
arbitrair gekozen te zijn. In een meer recente studie (Docter, 1989) worden ook
deze innoveerders als innovatief beschouwd. Hoewel de studies niet geheel ver
gelijkbaar zijn (andere regio's en een andere indeling van de innovatiegraad),
laat de tweede studie een kleiner verschil in innovativiteit zien. Van de produkt
innovaties is nu bijvoorbeeld 30% nieuw voor de wereld en van de procesinno
vaties is nu 13% nieuw voor de wereld; in plaats van respectievelijk 26% en 3%
bij de eerdere studie. Het blijft echter een opmerkelijk verschil.

2.3.2. 'Innovator' of 'follower'?

Dit is een belangrijke vraag voor de praktijk en een geliefd thema voor
onderzoekers. Beenen en Van Wees (1989) betogen dat het verstandiger is als
eerste met een nieuw produkt op de markt te komen. Zij betogen dat de veran
deringen in de markt elkaar steeds sneller opvolgen, terwijl de cOmnierciele
levensduur van produkten korter wordt. Verder krijgen bedrijven steeds minder
tijd om nieuwe produkten op de markt te introduceren. Tegelijkertijd neemt de
kapitaalintensiteit van R&D toe met het complexiteit van de gebruikte technolo
gieen. Zij onderstrepen daarom het belang van een goed toegeruste R&D-afde
ling, die snel nieuwe produkten ontwikkelt.

Het is inderdaad belangrijk tijdig met een nieuw produkt op de markt te komen;
vergelijk figUUT 2.19, paragraaf 2.3.10. Is de marktintroductie eenmaal gereali
seerd, dan kan het voor een volger lastig zijn zich tijdig een plaats te veroveren.

Zomer (1989) stelt in een reactie daarop zowat het tegengestelde door het
Japanse bedrijfsleven als voorbeeld te stellen; zij volgen immers en besteden
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daarbij veel aandacht aan procesinnovaties. Zijn stelling is dat naast strategen
en uitvinders ook deskundig produktiepersoneel nodig is voor de vemieuwing
van produktieprocessen.

IVolgers I
Verdedigend
Namaken van succesvolle produkten

Imiterend
Snel en kritiekloos na-apen van de
concurrent

De tweede-de-beste
Imiteren en verbeteren

Reagerend
Produktinnovatie als reactie op de
vraag van de klant

[Leiders I
R&D gericht
Het ontwikkelen van superieure
produkten via fundamentele R&D

Marktgericht
Uitzoeken wat de klant wenst en
daar een produkt voor maken

Ondernemend
Produktontwikkeling vanuit een
individuele gedrevenheid

Kopend
Het kopen van innovatieve
bedrijven

Figuur 2.10. Indeling naar produktinnovatiestrategieen naar Urban et al..

We willen in deze paragraaf aangeven, dat er plaats is voor zowel innovatieve
bedrijven (leiders) als volgers. Naar ons idee ligt deze zaak namelijk veel genu
anceerder.

Om te beginnen zijn er verschillende manieren om te volgen of te leiden. In
navolging van Miles en Snow (1978) worden door diverse auteurs (aangehaald
door Van der Meer, 1988) diverse indelingen naar strategieen met betrekking
tot produktinnovatie gegeven. Een recente indeling van leiders en volgers is die
van Urban et al. (1987). In de door hem gemaakte tabel (figuur 2.10) staan links
de bedrijven, die reageren en imiteren en rechts de bedrijven die anticiperen.



48 Verhogen van het Strategisch Produktinnovatievermogen

De onderzoeker Teece (1987 - 1988) heeft zich uitgebreid bezig gehouden met
de vraag welke strategie de beste is bij SPI. Is het beter om een 'innovator' te
zijn, in plaats van een 'follower-imitator'? Teece conc1udeert dat het er vanaf
hangt. De CAT scanner van EMI is een klassiek voorbeeld van een 'innovator',
die ondanks haar vindingrijkheid de markt aan anderen heeft mooten
overdragen. Dupont is met Teflon een good voorbeeld van een 'innovator', die
ook succes heeft gehad met het nieuwe produkt. Succesvolle 'followers' zijn
bijvoorbeeld IBM (Personal Computers) en Matsushita (VHS video recorders).
Tenslotte is Kodak met de 'instant photography' een goed voorbeeld van een
'imitator', die geen succes heeft gehad. Zie de onderstaande figuur 2.11.

Figuur 2.11. Zowel volgers als innovators kunnen falen ofslagen; enkele
voorbeelden.

De vraag rijst waarom zowel 'innovators' als 'imitators' succes (of juist niet)
kunnen hebben. 'Followers' kunnen volgens Teece succes hebben als ze
opereren in een markt, waarin het intellectuele eigendom mooilijk te
beschermen is. Zoals bekend kan een produktidee beschermd worden door mid
del van een octrooi, maar een veel betere bescherming is er als de concurrent
niet in staat is het produkt te maken.

Daarnaast is ook een juiste keuze voor wat betreft de standaard van het ontwerp
belangrijk; mits die er uiteraard nog niet zijn. Duidelijke voorbeelden zijn te
vinden in de consumenten-elektronica. Ben good voorbeeld is de standaard voor
video. Wordt zo'n standaard eenmaal realiteit, dan komt het erop aan dat het
bedrijf ook over de aanvullende sterkten beschikt. Daarrnee wordt bedoeld dat
het bedrijf tevens beschikt over een adequaat produktie- en marketingapparaat,
en over voldoende geldmiddelen en dergelijke. In figuur 2.12 is het betoog van
Teece door ons samengevat.
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Gekozen voor juiste standaard?

49

Aanvullende sterkten aanwezig? Nee "I Partner zoeken II
'--arj~ d~/IY·/ I
.~ Jaw

Intellectueel ejgendom te be
scherman?

Kans op succes
twijfelachtig

IGrote kans op succes II______iIIIIIIIIIIIlIIl

Figuur 2.12. Sleutelfactoren voor het voorspellen van succesvolle
innovaties volgens Teece.

De 'case' van EMI illustreert goed hoe een 'innovator' kan falen en de 'imita
tors' kunnen slagen. De uit het oogpunt van diversificatie door dit bedrijf rond
1970 ontwikkelde CAT scanner was technisch veel beter dan men normaal op
dit gebied in ziekenhuizen aantrof. Het bedrijf had echter niet de voor dit appa
raat vereiste training, ondersteuning en servicecapaciteiten in huis. EMI had
toen een strategische partner kunnen zoeken (bijvoorbeeld Siemens), maar dat
heeft ze verzuimd. Ook wat bescherming van het intellectuele eigendom betreft
ging het niet echt goed. Met een reeks rechtszaken kon dat gedeeltelijk worden
afgeschermd, maar op den duur werden toch essentiele eigenschappen door de
concurrent gekopieerd. Twee concurrenten, General Electric en Technicare, be
schikten bovendien weI over de vereiste aanvullende sterkten. Zij slaagden erin
om snel een marktaandeel te verwerven. Ben paar jaar later (1978) verloor EMI
zijn marktleiderschap aan Technicare, dat op zijn beurt werd overgenomen door
General Electric. In 1979 kreeg Hounsfield van EMI de Nobelprijs voor de
vinding van de CAT scanner, maar dit was een schrale troost voor het verloren
marktaandeel.

Een ander voorbeeld is het bedrijf Van Caem & Keeris Conceptioneering, een
klein Nederlands bedrijf dat in 1988 in de VSA de Innovation Award voor een
innovatief produkt kreeg. Dit betrof de 'mapscan', waarmee met behulp van een
grafisch tablet en een computer op eenvoudige wijze aan zeenavigatie gedaan
kan worden. Ook hier had het bedrijf geen complementaire sterkten en
bovendien zou een promotiecampagne in de VSA te veel geld gaan kosten. Al
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geruime tijd zoekt men naar een partner, die weI beschikt over de aanvullende
sterkten in de vorm van produktie-, promotie- en distributiecapaciteiten.

Beide voorbeelden illustreren dat het niet voldoende is om een technologisch
geavanceerd bedrijf te zijn. Het is daamaast ook belangrijk om over de beno
digde complementaire sterkten te beschikken.

lnnovatiestrategieen van Cooper

Cooper (1985) heeft uitgebreid veldonderzoek gedaan naar de beste strategie
voor produktinnovatie. Zoals gebruikelijk in Noord-Amerika heeft hij gebruik
gemaakt van schriftelijke enquetes. Het resultaat van zijn onderzoek was, dat er
op grond van de 16 door hem onderscheiden strategie-dimensies vijf duidelijk
te onderscheiden strategieen bestaan. De relatie van de 16 strategie-dimensies
met de vijf door hem gevonden verschillende strategieen, is in figuur 2.13 afge
beeld.

Met figuur 2.13 is het onder meer mogelijk aan de hand van 16 vragen (strate
gie-dimensies) een bedrijf onder te brengen in ren van de vijf strategieen.

Cooper heeft ook nagegaan welke van de vijf strategieen het beste resultaat
oplevert. Als criteria voor succes neemt hij:

• het percentage van de omzet dat gevormd wordt door produkten die de
laatste vijf jaar zijn geYntroduceerd;

• het percentage van de projecten, dat tijdens de ontwikkeling niet gestopt is;
• het percentage van de op de markt geYntroduceerde produkten, dat succes

had;
• de mate waarin de planning gehaald was;

,overall performance' .

Hieronder voIgt een korte beschrijving van de vijf door hem onderscheiden stra
tegieen, die in de bovenstaande figuur (2.13) op de horizontale as zijn weerge
geven.

• Bij de evenwichtige strategie is er evenwicht tussen technologische geavan
ceerdheid en innovatiegerichtheid alsook een sterke marktorientatie. Verder
is de strategie in hoge mate een focusstrategie en gericht op aantrekkelijke
markten.

• De conservatieve, 'low budget' ofweI volger-strategie is een slimme 'me
too' strategie met - net als de eerste groep - een 'blijf wcht bij huis" aanpak.
Er wordt gestreefd naar een hoge synergie met de bestaande technologie,
marketing en het gevoerde assortiment.
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De techn%gie-strategie is gericht op een hoge technologische geavan
ceerdheid, maar de marktorientatie is een zwak punt.

• De marktstrategie kenmerkt zich door een zwakke technologische orienta
tie en zoekt naar nieuwe markten, nieuwe marktbehoeften en superieure
produkten.

Bij de 'high budget' strategie vinden we een hoog niveau van uitgaven
voor R&D en een sterke gerichtheid op nieuwe markten met een grote
concurrentie.

Soort strategie

Strategiedimensie
,-----

even- volger tech- markt high-
wich· nolo- bud·

tig gie get
~

technologle ++ · ++ · . ·
produktie ++ · . ·
passend In assortlment ++ + ·. ·
nleuw voor de markt . ·. ++

marktpotentleel ++ ·. +

marktsynergle + ·. +

marktgerlchtheld ++ · . + ·
concurrentle .. + · ++

produktkwallteit + · · ++

produktunlekheld + .. +

superleure produkten + · . +

gefocusseerd + + ++ ..
marktoverwlcht · +

marktbehoefte aan Innovatles .. + · ++ ·
offenslef · .
R&D-ultgaven .. + ++..........
+ + =sterk posltlef verband •• =sterk negatlef verband I+ =posltief verband • =negatlef verband

Figuur 2.13. De re/atie van vijfgenerieke strategieen en 16 strategie
dimensies vo/gens Cooper.
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De strategieen zijn hiervoor weergegeven in volgorde van succes. De ge
balanceerde en gefocusseerde (evenwichtige) strategie scoort het best op elk der
door Cooper voorgestelde criteria voor succes.

Opmerkelijk is dat de volger-strategie de op een na beste is. De bedrijven met
deze strategie zijn niet innovatief in de zin dat ze steeds voorop willen lopen,
maar ze maken weI goed gebruik van bestaande 'know-how'. Ze volgen de ont
wikkelingen en zijn snel in het toepassen (en eventueel verbeteren) van ideeen
van anderen. Zelf verrichten ze weinig onderzoek.

De slechtste strategie noemt Cooper ook weI de 'shotgun' benadering. Hier
wordt veel in R&D ge'investeerd met de veronderstelling "dat er dan altijd weI
iets goeds uitkomt".

Een punt van kritiek op Cooper geldt de term marktstrategie. Het ware beter dit
een na'ieve marktstrategie te noemen, want men kan in geen geval om de maak
baarheid van een produkt heen.

We willen hier nog enkele kanttekeningen bij, en naar aanleiding van, het
onderzoek van Cooper plaatsen, dat ongetwijfeld het meest uitgebreide empiri
sche onderzoek is op het gebied van SPI. Ondanks zijn vele publicaties, komen
we echter weinig te weten over zijn methode van onderzoek. We beperken ons
derhalve tot zijn conclusies.

Net als Teece komt Cooper tot de conclusie dat er een goede bestaansgrond
vocr een volger is; zij het op volstrekt andere gronden. Niettemin aarzelen we
vast te stellen dat een volger-strategie in aile gevallen een goed altematief is
voor een technologisch leiderschap. Juist in de 'high-tech' bedrijven zijn er
redenen om aan te nemen, dat de enige manier om op termijn te overleven is, op
z'n minst te streven naar technologisch leiderschap. Dit houdt natuurlijk meteen
in dat er in deze bedrijfstakken op den duur slechts enkele overwinnaars kunnen
zijn. Precies dat bewijzen Japanse bedrijven in toenemende mate. Zij streven
naar een technologisch leiderschap en gaan daarbij systematisch na welke de
vereiste kennis en ervaring daarvoor nodig zijn. Natuurlijk zijn er ook Westerse
bedrijven, die dat doen. In de volgende paragraaf gaan we verder in op de ver
schillen tussen de Oosterse en de Westerse strategie.

2.3.3. De Oosterse technologiestrategie of de Westerse produktstrategie?

Japan is sinds 1970 met tientallen produkten wereldleider geworden. Het laat
zich aanzien dat deze lijst voor het jaar 2000 tenrninste verdubbelt. Een van de
nieuwkomers voor Japan is de medische technologie. Van onze Japanse en
inrniddels ook Koreaanse (Nagel, 1988) collegae kunnen we veel leren met
betrekking tot SPI. Ze hebben plannen met een veellangere tijdhorizon dan in



Strategische Produktinnovatie 53

het Westen en beoordelen projecten op de langere termijn en in onderlinge
(strategische) samenhang. Bovendien hechten ze minder waarde aan financiele
criteria. Enkele voorbeelden illustreren dit.

Een doorsnee strategisch plan in het Westen heeft een tijdhorizon van drie tot
vier jaar en is, vooral in de VSA, sterk financieel georienteerd. Hoe het
strategisch denken verschilt, illustreert het volgende voorbeeld.

Begin jaren tachtig vroeg de Indiase overheid offertes aan met als doel een
personenautofabriek in India toe te laten. De "Westerlingen" berekenden wat
het kostte en wat het opleverde binnen de planning-termijn (vier jaar dus). Dat
bleek negatief te zijn.

De Japanners hadden meer oog voor het toekomstige potentieel en vestigden
zich in India. Inmiddels is de Suzuki (in India Maruti genoemd) een vertrouwd
straatbeeld in India. Er worden nu zelfs Suzuki voor de Japanse en Franse markt
geexporteerd en in Japan is de produktie van dit model stilgelegd. Dat Japan de
Indiase markt belangrijk vindt, voIgt ook uit het feit dat de Japanse overheid een
50 manjaar (10 wetenschappers gedurende 5 jaar) kostend project heeft gestart
om de sociale structuur in India te bestuderen (Zutshi).

Akio Morita, de president van Sony, antwoordde desgevraagd dat de tijdhorizon
van Sony tien jaar is en grapte dat het van zijn Amerikaanse collegae zo'n tien
minuten was. Een ander, hiermee samenhangend verschil, zit in de te verwach
ten omzet. In Japan hoeft het produkt zich niet binnen pakweg vier jaar terug
verdiend te hebben. Het nieuwe produkt wordt gefinancierd uit een algemene
marge en dus drukken de kosten minder op het nieuwe produkt. Het in het wes
ten gebruikelijke beleid van 'highest return on investment' is op den duur funest
voor een bedrijf.

Er zijn echter uitzonderingen: bij Philips wordt zogenoemd vrij onderzoek in
het Natuurkundig Laboratorium uit de algemene marge betaald.

Japanners zijn minder financieel en op de korte termijn georienteerd. Het zou
ons niet verbazen als ze daardoor produktinnovatie meer in een strategische zin
opvatten. Vaak ook nemen zij in hun strategische beslissingen de verbindende
technologie mee. Er wordt op die wijze voorzien in een synergie in de
technologie. In dit boek is de technologische basis voor een bedrijf in hoofdstuk
3 nader uitgewerkt.

Het is boeiend 'case histories' van Japanse bedrijven onder de loep te nemen.
En het is ronduit fascinerend hoe een relatief klein land als Korea (42 miljoen
inwoners) in 1962 met het eerste landelijke strategische plan kwam voor de
lichte industrie. Daama volgden plannen voor de zwaardere industrie en nu
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treedt men al het stadium van de kennisindustrie binnen. Vijftien jaar geleden
maakten ze nog geen auto en nu exporteren ze zelfs naar Japan!

Helaas bestaan er volgens Pucik en Hatvany (1983) geen foefjes om de
Japanners te beconcurreren. Het enige antwoord is datgene beter doen wat de
Japanners al doen: het ontwikkelen van management-systemen, die medewer
kers van de top tot de vloer motiveren om groei-georienteerde, op innovatie ge
richte strategieen uit te voeren.

Grootjans (1991) heeft het schema in figuur 2.14 ontwikkeld om de verschil
lende strategieen van de Japanners en het Westen te illustreren.

Op de horizontale as staat de verkoopprijs en op de verticale as de prestatie
('performance'). De grijze pijl rechts geeft aan dat bij het naar links draaien de
prestatie/prijs-verhouding toeneemt. De twee cirkels (a en d) geven twee
belangrijke strategieen volgens Porter (1980) weer: kostenleiderschap en
differentiatie. De prestatie/prijs-verhouding van beide is vrijwel dezelfde. De
cirkel a representeert de in het Westen nagestreefde strategie; de differentiatie
strategie, een strategie, waarbij men het produkt als uitgangspunt neemt. Wat

kosten
leiderschap

.....---c

Prijs

hogere
prestatie/prijs
verhouding

Figuur 2.14. Twee verschillende strategieen volgens Grootjans. De
Oosterse strategie (c-d-e) en de Westerse strategie (a-b).
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soms geprobeerd wordt, is het verhogen van prestatie, waartegenover een prijs
verhoging dient te staan. Het verhogen van de prestatie kan bijvoorbeeld door
het toevoegen van meer functies of het vergroten van de betrouwbaarheid. Deze
strategie is niet in de figuur getekend.

Volgens Grootjans is dit een moeizame weg en een aantal Westerse bedrijven
verkiezen daarom een andere strategie. Ze lanceren goedkopere produkten om
"volume te maken". Men doorloopt dan het traject van a naar bin figuur 2.14.
Een voorbeeld is Mercedes-Benz met zijn succesvolle "190 modellen", afge
stemd op een lager niveau in de markt dan de 2 .. of 3 .. modellen. Mogelijk
wordt dit gevolgd door een 180 of 170 model? Een ander voorbeeld levert Ap
ple Macintosh met de introductie eind 1990 van drie nieuwe modellen voor res
pectievelijke drie niveau's in de markt. Het middelste model wordt zelfs
letterlijk aangeduid met Low Cost (LC), waarmee Apple nadrukkelijk zijn
"hoge prestatie & hoge prijs imago" verlaat. Een kostenleiderschap-strategie
betekent dit daarmee nog niet; daarvoor is het prijsverschil met de goedkopere
MS-DOS machines nog te groot.

In Japan gaat men doorgaans uit van een kostenleiderschap-strategie: een prijs
strategie, die gebaseerd is op een technologiestrategie. Eerst wordt het
bestaande produkt (vaak in licentie) nagemaakt, vereenvoudigd en verbeterd; in
ieder geval goedkoper gemaakt. Van daar kan men ook produkten voor hogere
lagen van de markt gaan maken. Hier wordt dus het traject van c - via d - naar e
doorlopen. Ze vinden dat je eerst goed en (in grote aantallen) de
standaardprodukten moet kunnen maken en daarna pas de stap naar de 'speci
als' kan plaatsvinden. Ze zijn daarbij niet bang voor het gevaar waar Porter voor
waarschuwt: 'stuck in the middle'. Deze strategie komt overeen met een advies
van Grootjans: "Je doet er verstandig aan je te bepalen tot een basistechnologie
en van daaruit varianten toevoegen, waarbij het belangrijk is in het oog te
houden dat het nieuwe produkt maakbaar is. Het tegelijkertijd toepassen van te
veel nieuwe technologieen (zoals bij de Video 2000), vraagt om moeilijkhe
den".

Er zijn overigens ook in het Westen bedrijven met een "Japanse" strategie. Zo
penetreerde het bedrijf Pie-Medical te Maastricht de medische ultrageluidmarkt
met een apparaat, dat de helft goedkoper was dan de toenmalige apparaten maar
evenveel kon. Van daaruit klom het bedrijf met succes met nieuwe, steeds
betere, produkten verder. Dit was een heel bewuste strategie, die tegen de draad
in ging van de heersende opvatting. Nog steeds zet het ontwikkelen van nieuwe
produkten, dat wit zeggen de ontwikkelafdeling in dit bedrijf de toon. Zelfs het
marktonderzoek wordt niet door de commerciele afdeling, maar door deze ont
wikkelingafdeling verricht.
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2.3.4. Aan R&D bestede uitgaven

Cooper (1985) heeft in Canada bij een groot aantal bedrijven gevonden, dat het
gunstige effect op de markt van steeds meer uitgaven voor R&D gering is. Ook
hier geldt kennelijk de economische wet van de afnemende meeropbrengsten.

Overigens moeten we met de interpretatie van de R&D-cijfers oppassen. Zo
dienen we onderscheid te maken tussen research en ontwikkeling ten behoeve
van een proces of produkt. Westney en Sakakibara (1985) stellen dat Japan de
grenzen voor het imiteren gepasseerd is en dat Japanse bedrijven in hoog tempo
werken aan het opzetten van laboratoria voor fundamenteel onderzoek. Het
aandeel van onderzoek met betrekking tot de R&D-intensiteit in Korea was tot
eind jaren 80 vrijwel te verwaarlozen. Aangenomen mag worden dat dit, gezien
de inspanningen op dit terrein, binnen enkele jaren ook hier veranderd zal zijn.

Voor een internationale vergelijking van de R&D-cijfers dient men ook te letten
op het aandeel erin van de overheid (instituten) en het bedrijfsleven. Dit maakt
immers in de diverse landen veel verschil uit. Zie figuur 2.15. Dit verschil kan
echter voor een deel verklaard worden, doordat het bedrijf R&D kan uitbeste
den aan onderzoekinstituten van de overheid.

Uitgaven voor R&D per hoofd van de bevolking voor medische
technologie; in dollars van 1980, Shepard en Durch (1985).

Land totaal overheid. bedrijfsleven
instituten

Zwitserland 33 8 24
Zweden 24 17 7
VSA 20 13 6
Duitsland 18 10 8
Nederland 16 11 5
Japan 15 6 9
Noorwegen 12 11 2
Frankrijk 12 7 5
Denemarken 11 8 3
Belgie 10 6 5
Groot Brittannie 10 4 6

Portugal 0

Figuur 2.15. Een internationale vergelijking van R&D uitgaven voor medi
sche technologie door het bedrijfsleven en de overheid.
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In Nieuw Elan (1977) wordt een grafiek getoond van de prestaties van
bedrijven, die minder dan 2% en meerdan 7% aan R&D besteden. Het blijkt dat
de laatste groep op belangrijke criteria, zoals de ornzetgroei en groei van de
werkgelegenheid, beter scoort. Of dit betekent dat de eerste groep met het op
voeren van het R&D-budget ook daadwerkelijk in de tweede groep terecht
komt, is daarmee niet gezegd. Immers, bij Kleinknecht (1990) vinden we voor
de verschillen in het percentage R&D een belangrijke verklaring in de verschil
len tussen de branches en de grootte van het bedrijf. Hoe groter een bedrijf, hoe
hoger het % R&D. Voor de totale industrie wordt een gemiddelde van ruim 6%
gegeven. De chemie en de kunststoffen scoren gemiddeld bijna 10%, terwijl de
papierindustrie en de grafische industrie en uitgeverijen nog geen 2% van hun
omzet aan R&D uitgeven.

Tot slot merken we op, dat het vergelijken op basis van een percentage van de
omzet een zuivere vergelijking tussen de bedrijfstakken bemoeilijkt. Het ware
beter dat percentage uit te drukken in de toegevoegde waarde in plaats van in de
omzet. Immers, aIleen de toegevoegde waarde wordt door het bedrijf bei'nvloed
en is derhalve een betere maat voor zijn inspanningen.

2.3.5. Gericht onderzoek versus ongericht onderzoek

Nieuwe innovaties in de medische technologie grijpen volgens Comroe and
Dripps (1977) terug op gericht en ongericht fundamenteel onderzoek in het
(verre) verleden en zijn het resultaat van veel onafhankelijke werkzaamheden,
hoeweI het werk later vaak aan een individu wordt toegeschreven.

Zij concludeerden dat de tien doorbraken naar toepassingen in cardio-vasculaire
apparatuur niet voortkwamen uit vragen uit de markt maar uit de wetenschappe
lijke nieuwsgierigheid van de onderzoekers.

Ook in de 'truck' industrie zien we dit verschijnsel (Snip, 1987). In de defensie
industrie schijnt juist het tegendeel het geval te zijn (Comroe en Dripps, 1977).
Hier leveren volgens de onderzoekers gericht onderzoek en het toepassen van
bestaande kennis betere resultaten op. Zij wijzen op het feit dat de medische
technologie een veel breder terrein is dan de defensie en dat je aIleen in een spe
cifiek gebied gericht kunt werken. Dit verklaart echter niet waarom het in de
'truck' industrie op dezelfde wijze gaat als in de medische technologie.

In tegensteIling tot grote bedrijven of grote samenwerkingsverbanden is
fundamenteel en ongericht onderzoek niet weggelegd voor kleinere bedrijven.
Dit komt omdat kleinere bedrijven niet de middelen (geld, mensen, tijd of
organisatie) hebben om onderzoek uit te bouwen tot een innovatie. Toch zal elk
industrieel bedrijf het op de lange termijn volgens Haustein, Mayer en Uhlmann
(1981) moeten hebben van geheel nieuwe produkten en produktie-processen.
Zij bevelen daarom een 'mix' aan van fundamenteel en toegepast onderzoek.
Kleinere bedrijven zullen dan ook samen met andere creatief te werk moeten
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gaan om het onderzoekprobleem het hoofd te kunnen bieden. Ben goede oplos
sing kan in deze gevallen gevonden worden via samenwerking op onderzoeks
gebied: met concurrenten, met universiteiten, in de vorm van een 'joint-venture'
of in een consortium. Ben universiteit kan bijvoorbeeld de vereiste kennis aan
dragen en voert experimenten uit, i.e. gericht en fundamenteel onderzoek. Het
bedrijf vertaalt deze resultaten vervolgens via toegepast onderzoek in een proto
type. Daama evalueert men gezamenlijk het prototype en kan (bij positief
resultaat) het produkt tot stand komen.

Dit betekent overigens niet dat kleine bedrijven niet innovatief kunnen zijn.
Roberts (1988) doet verslag van een onderzoek, waaruit blijkt dat minstens de
helft van de innovatieve ideeen in de medische technologie komen uit bedrijven
met minder dan 100 medewerkers.

2.3.6. 'Technology push' versus 'market pull'

Wissema (1982) stelt dat het karakter van de activiteiten van een R&D-afdeling
onder de druk van toenemende R&D-kosten verschuift van 'technology push'
(waarbij men uitgaat van technologische ontwikkelingen) in de richting van
'market pull'. Een sturing van de R&D door aIleen de markt is volgens hem
echter te eenzijdig gebleken. Wissema stelt daarom dan ook voor om de R&D
activiteiten in een strategisch kader te beschouwen, waarin plaats is voor zowel
'push' als 'pull'.

Brownlie (1987) stelt dat de voomaamste problemen van een eenzijdige gericht
heid op 'market pull' zijn:

de klant kan aIleen maar globaal aangeven welke verbeteringen gewenst zijn
en is daarom onbetrouwbaar als leverancier van produktideeen;
de korte termijn gerichtheid; dit ondermijnt daarmee het innovatief
vermogen van het bedrijf op termijn.

Von Hippel (1976,1988) komt tot de conc1usie dat de gebruiker de innovator is.
(zie figuur 2.16) Uit zijn onderzoek blijkt namelijk dat hoe ingrijpender de
vemieuwing, hoe groter de kans is dat de gebruiker hier een belangrijk aandeel
in de ontwikkeling heeft gehad. Al eerder gaven wij aan dat dit naar ons idee
een vertekend beeld geeft van de gehele ontwikkelgang van concept tot de
markt; zie paragraaf 2.1, met name figuur 2.4. Ander onderzoek wijst soms in
een andere richting. Zo wijst het onderzoek van Comroe en Dripps (1977) in de
richting van het belang van 'technology/science push'. Overigens is Von Hippel
zelf in zijn publicaties evenwichtiger in zijn uitspraken dan menige marketing
deskundige die hem aanhaalt.
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Figuur 2.16. Von Hippel komt tot de conclusie dat de gebruiker de
belangrijkste innovator is.

Shaw (1986) paste het onderzoek van Von Hippel toe in de MT-branche in
Engeland. Hij kwam tot de verbazing wekkende conclusie, dat bij 18 van de
door hem onderzochte 34 innovaties het prototype was ontwikkeld en gemaakt
door de gebruiker. In weer 11 andere gevallen werd de producent op het innova
tieve idee attent gemaakt door de gebruiker. In slechts 4 gevallen was het initia
tief van de producent uitgegaan.
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Naar ons idee is het belang van 'technology push' en 'market pull' goed te
combineren indien we de ontwikkeling niet over een korte periode, maar over
een groot aantaljaren tot aan de wortels volgen (Nagel, 1991 en figuur 2.4). Dit
gaat bijvoorbeeld als voIgt. Een bedrijf vindt iets uit (na gericht of ongericht
onderzoek), kan er tien jaar of langer niets mee, totdat een klant iets vraagt waar
deze vinding in past. Het lijkt in dit geval alsof de 'market pull' belangrijker is
dan 'technology push'. Het is echter een onvolledig beeld van de werkelijkheid
over langere tijd.

2.3.7. Samenwerken van bedrijven

lemand kiest niet voor het ondernernersschap om die zelfstandigheid/vrijheid
vervolgens weer in te moeten leveren. Toch kan samenwerking, bijvoorbeeld op
het gebied van de export of onderzoek nuttig of zelfs noodzakelijk zijn. Zeker
voor een klein bedrijf is het belangrijk kennis ook extern te zoeken. Volgens
Nystrom (1990) zijn contacten met kenniscentra voor de nodige 'technology
transfer' van wezenlijk belang. Uit onderzoek blijkt dat de bedrijven die dit
doen dan ook beter presteren.

Groot

Klein

Standaardlsatle

Fabrlcagetechnleken

Figuur 2.17. Mogelijkheden voor samenwerking volgens Wissema en Euser.
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Wissema en Euser (1988) stellen dat dit soort samenwerking gebaseerd moet
zijn op een "win-win" situatie. Hiervan uitgaande geven zij drie basisregels
voor het samenwerken bij technologische vemieuwing.

1. Alle partijen hebben een gemeenschappelijk belang. Het gaat dan
bijvoorbeeld om het delen van de kosten ofrisico's, het aanvullen van
technische kennis, het bedienen van een internationale markt of het
gezamenlijk ontwikkelen van een industriestandaard.

2. Er zijn geen tegenstrijdige belangen. Samenwerking mag derhalve geen
betrekking hebben op een hoofdpunt waarop het bedrijf zich in de
concurrentiestrijd onderscheidt van de andere bedrijven. Samenwerking op
het gebied van produkt-ontwerp is alleen mogelijk als de markten goed
gescheiden zijn.

3. De belangen zijn voor alle partijen even wezenlijk.

In figuur 2.17 geven Wissema en Euser voor verschillende gebieden de relatie
ve mogelijkheden aan voor samenwerking.

Exteme oriifntatie

Een meer op samenwerking gerichte research-opstelling met derden heeft
volgens Nystrom (1990) meer succes dan een interne gerichtheid. Dit geldt
zowel voor bedrijven met een lage als voor bedrijven met een hoge R&D-inten
siteit; zowel voor industrieel als voor consument georienteerde bedrijven.

Ook uit een onderzoek bij kleinere bedrijven in Nederland blijkt, dat degene die
open staan voor kennis van buiten (bijvoorbeeld van een universiteit of TNO)
beter presteren. Bovendien blijkt onder meer uit onderzoek van Biemans (1989)
dat het belangrijk is een netwerk van externe contacten op te bouwen om te
kunnen samenwerken op bijvoorbeeld het gebied van techniek of marketing.
Zo'n netwerk kan bestaan uit: klanten, leveranciers, kenniscentra, concurrenten,
bedrijfstakverenigingen en adviseurs.

2.3.8. Kennis kopen of zelf kennis ontwikkelen?

Het zelf ontwikkelen van een nieuw produkt duurt langer dan kennis kopen (bij
voorbeeld via licenties of door een bedrijf over te nemen). Maar als je na veel
moeite zelf de benodigde kennis ontwikkeld hebt, weet je ook echt hoe het zit
en heb je een stuk kennis die anderen niet hebben. Het zelf ontwikkelen van
kennis heeft dus voor- en nadelen. Dat geldt ook voor kennis kopen. Hoewel dit
sneller is, hebben veel bedrijven tot hun schade ondervonden dat er blijkbaar
een groot verschil is tussen kennen en kunnen (het echt in de vingers hebben).

Voorgaande alinea weerspiegelt de gangbare ervaringen in het Westen. Kijken
we echter naar Japan, dan valt op dat men daar - in tegenstelling tot met name
de VSA - zeer veel kennis in de vorm van octrooien en dergelijke inkoopt. Toch
heeft Japan de laatste decennia een grotere economische vlucht gemaakt dan de
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VSA. De oplossing van dit vraagstuk zou weI eens kunnen zijn, dat Japanners
de ingekochte kennis tot op de bodem uitzoeken en zich eigen rnaken. Dit in
tegenstelling tot de "Westerse" mentaliteit, waar de ontwikkelafdeling al weer
bezig is met de volgende "grote sprong voorwaarts".

In dit verband is de studie van Friar (1986) interessant, die een uitgebreide Stu
die verrichtte naar het ontstaan van de medische ultra-sound bedrijvigheid. Van
de 11 grootste bedrijven op dit gebied, hebben zich 9 toegang verschaft tot de
technologie en de markt door het opkopen van kleine innovatieve bedrijven.
Roberts (1988) concludeert uit deze studie en andere overwegingen, dat het in
de medische wereld gangbaar is, kennis te kopen.

2.3.9. Moet SPI plaats vinden in een formele structuur of is een vorm van
vrij onderzoek beter?

Crawford (1980) komt na onderzoek in 125 bedrijven tot de conclusie dat een
strategisch document een goede richtlijn is met betrekking tot de ontwikkeling
van nieuwe produkten. Hij gelooft niet dat een inforrnele planning resulteert in
een effectieve ontwikkeling van nieuwe produkten. In een latere publikatie
geeft hij aan dat het aanwijzen van iemand die verantwoordelijk is voor pro
duktinnovatie een van de beste manieren is om resultaten te bereiken.

In de praktijk hebben we weinig echt nieuwe produkten geboren zien worden
vanuit een strakke planning of in een forrneel organisatorisch kader. Nieuwe
produkten worden meestal los van een forrneel kader ontwikkeld. Ontwikke
laars zijn eigenzinnige mensen en als "de baas" zegt dat hij met zijn hobby moet
ophouden, omdat het "toch niet zal gaan", is dat vaak een extra prikkel om te
bewijzen dat het weI gaat. Zo werd de ontwikkelaars van de compact disk
voorgerekend dat een dergelijke inforrnatiedichtheid onrnogelijk zou zijn. Nu
bestaan er al CD's, die niet alleen gelezen, maar ook talloze malen beschreven
kunnen worden.

Een ondememer zei ons desgevraagd: "Ja natuurlijk vinden bij ons ook
ontwikkelingen buiten het norrnale kader plaats, maar ik laat het weI uit mijn
hoofd om die te gaan institutionaliseren!" Het lijkt ons een aardige paradox.

Kortom een forrneel kader is nodig om de medewerkers te wijzen op de gewen
ste richting (bet richten van de neuzen), het kweken van een klirnaat "dat het
belangrijk is dat er nieuwe produkten komen" en zelfs om zich er tegen af te
kunnen zetten. Zo'n forrneel kader heeft dus weI degelijk een functie; het op zijn
beloop laten van de produktontwikkeling, is ongewenst. Voor de ontwikkeling
van een prototype en de voorbereiding op de produktie is uiteraard een forrneel
kader noodzaak.
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Voor onze ideeen op dit punt vinden we steun bij Quinn (1985), die vaststelt dat
op operationeeVtactisch niveau gestructureerde en gedetailleerde planning
technieken vaak weI kleine innovaties, maar zelden belangrijke innovaties
(doorbraken) opleveren.

Ook Smak (1990) komt na een onderzoek in 40 Nederlandse bedrijven tot de
conc1usie dat slechts bij 10% van de bedrijven innovaties in de afgelopen tien
jaar zijn ontstaan volgens een van tevoren opgestelde planning.

Daarentegen stelt Drucker (1985b) dat de meeste innovaties, in het bijzonder de
meest succesvolle, resulteren uit een gericht onderzoek. Pearson (1991) stelt dat
deze controverse voor een deel te verklaren valt uit de ongelijke onzekerheden
in de situaties, die de onderzoekers beschouwen. Het maakt volgens hem nogal
wat verschil of we over fundamenteel of toegepast onderzoek beschouwen.
Maar ook Pearson komt niet tot een sluitend concept en hij besluit zijn artikel
met de opmerking dat hier een interessant gebied voor onderzoek ligt.

Het karakter van een innovatieproces

Klassieke benadering Moderne benadering

Innovatie is: Innovatie is:

• Een individueel proces · Een multidisciplinair groepsproces

· Onbeheersbaar · Beheersbaar

· Min of meer toevallig · Meer dan een aanpassing van een
bestaand produkt

· lets wat we al eeuwen doen · Een proces van vallen en opstaan

Samengevat Samengevat

Innovatie is een Innovatie wordt beheersbaar
onbeheersbaar proces

~
? // !

Figuur 2.18. Het innovatieproces vroeger en nu; volgens Vrakking.
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Voor de sturing van een R&D-functies dienen we naar ons idee onderscheid te
maken naar de telIDijn en de gedetailleerdheid. Op lange telIDijn gaat het eerder
om het kiezen van een richting (waarbij ruimte wordt gelaten voor een "dwars
ligger"), dan om concrete doelen en actieplannen. Op kortere termijn
(bijvoorbeeld een jaar) is het zeker in het geval van produktontwikkeling nodig
om doelen te stellen en structuur aan te brengen in de organisatie en projecten.
Het eerste (de lange termijn) heeft Crawford onderzocht; het tweede (de korte
telIDijn) Quinn.

Vrakking (1990b) geeft aan dat innovaties nu anders worden gepland dan in het
verleden. Hij geeft dat aan met het overzicht in figuur 2.18.

Naar ons idee is er ook nu nog ruimte voor beide benaderingen; zeker in grotere
bedrijven. Zo past de linker benadering in figuur 2.18 goed bij de eerste fase
van de produktontwikkelgang oftewel het in het groene gebied in het
conceptuele model van Matthews, zoals dat beschreven wordt in paragraaf 3.3.
In dat model komt tot uiting dat verschillende stadia van ontwikkeling verschil
lende aanpak behoeven.

2.3.10. Wat is de beste strategie bij de introductie van nieuwe produkten?

Het 'break-even' punt voor nieuwe produkten ligt volgens Biggadike (1979)
voor grotere bedrijven bij 6 tot 7 jaar na introductie op de markt. We merken op
dat 6 tot 7 jaar enkele jaren langer is dan de gebruikelijke vier jaar voor een
planningperiode! Bij kleinere bedrijven verwachten wij overigens een kortere
periode, vanwege het feit dat kleinere bedrijven dichter bij de markt opereren.

Een redelijke winst mag pas na 10 jaar verwacht worden. Deze gegevens
kwamen naar voren uit eenonderzoek in 500 grote Amerikaanse bedrijven. Het
is dan ook niet verbazend, dat vele grote bedrijven moeite hebben hun
investeringen terug te verdienen, voordat het eind van de levenscyclus bereikt
wordt. Biggadike concludeert dan ook dat de beste strategie voor de introductie
van nieuwe produkten zou moeten zijn:

• het zo snel mogelijk verwerven van een groot marktaandeel;
• het zoeken van groeimarkten;
• het zoeken naar een markt waar een dominante aanbieder ontbreekt.

Deze theorie geldt bij uitstek wanneer het gaat om grote aantallen standaard
produkten. Echter, in de Medische Technologie wordt een produkt meestal
samen met een klant ontwikkeld. Soms komt het voor dat het produkt aIleen
voor die ene klant ontwikkeld wordt. Het produkt van het bedrijf is bij nader
inzien dan niet alleen het afgeleverde materiaal, maar tevens de kennis en
ervaring om een probleem op te lossen. Een klantgericht bedrijf blijkt in zuIke
gevallen meer een ontwikkelbureau met een werkplaats voor het maken van
prototypen en kleine series te zijn.
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Figuur 2.19. De indicatieve invloed op de winst van verschillende
factoren volgens McKinsey.
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'Timing' van de introductie is van groot belang (Stalk, 1988). Lange doorloop
tijden in de ontwikkeling en daama in de produktie leiden tot het later op de
markt brengen van het nieuwe produkt. Dit kan voor een produkt waar de markt
verlangend naar uit kijkt, fatale gevolgen hebben. Dit later uitbrengen leidt ook
tot een minder nauwkeurig beeld van de markt.

McKinsey (in Van Houten, 1990) stelt dat het reduceren van de doorlooptijd
voor een nieuw produkt van levensbelang is. Het bureau geeft het schema in
figuur 2.19 voor de invloed op de winst bij respectievelijk: 6 maanden te late
introductie in de markt, 9% te hoge produktiekosten en 50% meer kosten in de
R&D. Deze drie factoren blijken de winst met respectievelijk 33%,15% en 3%
nadelig te bemvloeden.

Het zal duidelijk zijn dat het hier om een indicatief schema gaat. "Te laat" is
een relatiefbegrip en zoals (1985) en Teece (1987,1988) aantoonden, is erwel
degelijk een plaats voor de '(fast) follower'.

Japanse bedrijven hechten veel waarde aan een snelle marktintroductie. Met
behulp van een modulaire opbouw van een produkt, kunnen in snel tempo
nieuwe produktversies op de markt gebracht worden. Zelfs zo snel dat ze hun
eigen bestaande produkten doe1bewust laten verouderen. Het doel is de concur-
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rent te ontmoedigen dit tempo van ontwikkeling en marktintroductie te volgen.
Zij nemen daarbij het risico dat de klant wacht met zijn aankoop, op de koop
toe. Een voorbeeld is de introductie van de in snel tempo opvolgende modellen
van de Sony 'walkman'. Sony heeft nu, samen met dochter Aiwa, een steeds
groter marktaandeel (meer dan de helft van de wereldmarkt) en de concurrenten
laten het een voor een afweten (Sanchez, 1991).

We kunnen ons niet voorstellen dat een dergelijke strategie altijd succes ople
vert. Naast het feit dat niet aIle produkten modulair ontworpen kunnen worden,
lijkt ons een dergelijke strategie voor kleinere bedrijven met een smal produkt
assortiment af te raden, omdat het een te groot financieel risico inhoudt. Het
samenwerken met andere bedrijven zou hier een oplossing kunnen inhouden.

2.4. Voor produktinnovatie geschikte bedrijfscondities

In deze paragraaf gaan we na welke condities in het bedrijf bevorderlijk zijn
danwel remmend werken op SPI. Onder condities verstaan we de stijl van lei
dinggeven, de wijze van communicatie, de mate en aard van samenwerking.
Kortom de manier waarop mensen met elkaar omgaan binnen een bedrijf. We
bekijken achtereenvolgens: de rol van de ondememer, de rol van het bedrijfskli
maat, kenmerken van succesvolle bedrijven en besluiten met de samenwerking
tussen commercie en ontwikkeling.

2.4.1. De rol van de ondernemer

Ook voor SPI is de rol en houding van de ondememer, of in het algemeen de
bestuurders, van essentieel belang. Hun visie, intu"itie en durf is bepalend. Heb
ben zij aandacht voor produktinnovatie of zijn ze meer beheersmatig ingesteld?
Hoe is de omgang met de medewerkers; autocratisch of charismatisch? Is er bij
voorbeeld sprake van een kleine of grote machtsafstand?

Vit onderzoek van Nystrom (1987) blijkt dat creativiteit en 'entrepreneurs'
essentieel zijn voor innovatie, waarbij innovatie dan opgevat wordt als
technologische verandering en/of gezien wordt als constructieve groei van
kennis. Op grond van interviews in 50 Zweedse bedrijven concludeert Nystrom
namelijk dat:

• de 'entrepreneur' in feite een activist met visie is. Bovendien is hij/zij een
'change agent', die een cruciale rol speelt in de transforrnatie en
vernieuwing van de maatschappij. Zijn rol is gelegen in het innovatieproces.
De inventiviteit kan aan anderen worden overgelaten; daar ligt niet zijn
bijdrage;
de 'entrepreneur' een grote vrijheid gegund moet worden indien een radicale
technologische verandering gewenst wordt;

• de 'entrepreneur' deze vrijheid van handelen kan gebruiken om flexibel
gebruik te maken van nieuwe combinaties van verschillende technologie
elementen. Hoewel het veel moeilijker is om nieuwe produkten te vinden
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door het combineren van voorheen ongerelateerde kennis, tonen de studies
van Nystrom aan dat de meest unieke nieuwe produkten - met het grootste
markt- potentieel - meestal voortkomen uit een dergelijke creatieve
(re)combinatie.

In het algemeen is de rol van de ondememer groot bij het realiseren van
innovaties. Zo concluderen Mendell en Ennis (1985) na een uitvoerig literatuur
onderzoek dat ondersteuning vanuit de top voor innovatie van levensbelang is.
De top moet een "flexibel" klimaat scheppen, waarin risico's nemen wordt
aangemoedigd en waarin communicatielijnen open blijven.

Bovendien is het belangrijk dat de top van een bedrijf zich bewust is van zijn
sterkten en zwakten om te kunnen beoordelen waar het in de toekomst naar toe
zou kunnen en willen. Waarbij het die richting natuurlijk moet kunnen uitleggen
aan de medewerkers.

Het belangrijkste is echter dat produktontwikkeling door de top in een
strategisch kader geplaatst wordt en niet moet plaatsvinden in een opeen
volgende serie van 'crash' programma's. Mendell en Ennis (1985) relativeren
hun constateringen door op te merken dat een ideale oplossing voor het
innovatieprobleem een illusie is.

2.4.2. De rol van het bedrijfsklimaat

Nystrom (1989) bestudeerde in de jaren tachtig bij vier divisies van het
Zweedse bedrijf EKA de samenhang tussen strategie, structuur, cultuur,
bedrijfsklimaat en innovatieresultaat. Hij maakte daarbij onderscheid tussen:

• de innovatierichting; welke radicale veranderingen wil het bedrijf
bewerkstelligen; en

• het innovatievermogen; waartoe is het bedrijf in staat gegeven de materiele
en immateriele middelen.

In de gangbare opvatting wordt het management verondersteld op zowel de in
novatierichting als het innovatie-vermogen een doorslaggevend stempel te
kunnen drukken. Nystrom komt daarentegen tot de conclusie dat met name
cuItuur en bedrijfsklimaat bepalend zijn voor het innovatieresultaat.

Een van de verrassende conclusies uit zijn onderzoek is dat je niet alles en ie
dereen innovatief moet willen maken. Bij EKA wilde het management eerst alle
divisies innovatiever maken door hun strategie te wijzigen. Op grond van het
onderzoek bleek echter duidelijk dat dit niet mogelijk was, omdat het erg
moeilijk is de cultuur (en daarmee het bedrijfsklimaat) te wijzigen. Wat in feite
gebeurde was, dat het management alleen die divisies innovatiever kon maken,
die het ook wilden. De andere divisies kregen door de pogingen van het
management alleen nog maar meer weerstand tegen innovatie. In feite, zo con-
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cludeert Nystrom, is de realiteit genuanceerder dan de theorie in de manage
mentliteratuur.

Cultuurkenmerken laag matig haag

1. Flexibiliteit 0 0 0
2. Openheid 0 0 0
3. Samenwerking tussen afdelingen 0 0 0
4. Ondersteunende/motiverende 0 0 0

stijl van leidinggeven
5. Mens staat centraal 0 0 0
6. Resultaatgerichtheid 0 0 0
7. Creativiteit 0 0 0

Figuur 2.20. Checklist inzake be/angrijke cu/tuurcondities voor
vernieuwen vo/gens Sanders en Neuyen.

Sanders en Van Neuyen (in Vrakking, 1990a) geven een aantal bepalende cul
tuurcondities; zie figuur 2.20. Hun veronderstelling is dat indien een conditie
hoog scoort, dit bevorderlijk is voor de produktinnovatie en uiteindelijk ook
voor het innovatieresultaat.

We sluiten deze paragraaf af met een nuttige lijst van Barrett (1985) inzake ken
merken van niet-innovatieve en innovatieve organisaties. Zie figuur 2.21 op de
volgende pagina.

2.4.3. Kenmerken van innovatieve bedrijven

Ook innovatieve bedrijven hebben zo hun eigen kenmerken. Kanter (1983)
geeft aan dat zowel de wil als de mogelijkheid aanwezig moet zijn om te
innoveren. am de wil tot innoveren te bevorderen, dient men de taken zo te
ontwerpen dat ze ruim en overlappend zijn geformuleerd en dat de autonomie
van de betrokkenen groot is. Bovendien is de organisatie ingericht als een
matrix-structuur, want in een dergelijke structuur is het noodzakelijk samen te
werken om iets te bereiken (dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Peters en
Waterman (1982), zie paragraaf 2.4.4). Heel belangrijk is ook dat de
medewerkers er trots op zijn deel uit te maken van de organisatie. Het blijkt
namelijk dat het voor een goed innovatie-resultaat, beter is te "investeren" in
mensen, voordat ze een project aangaan, dan hen achteraf een beloning te
geven.
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• Autorltalr lelderschap

• Operatloneel georli!nteerde lelding

• Amateurlstlsch management

• Orli!ntatle op unvoerlng

• Indlvlduallsme

• Gecentrallseerde besluhvormlng

• Interne orli!ntatle

• Nadruk op 'hoe iets te doen'

• Nadruk op het goed Iaten verlopen
van het bestaande

• Afgaan op procedures en regels

• Vertrouwen op geld, machines en
materlalen

• Participatlef leiderschap

• Toekomstgerlchte leldlng

• Professloneel management

• Orii!ntatie op doolen en resultaten

• Teamwerk

• Gedecentrallseerde beslultvormlng

• Externe orii!ntatle

• Nadruk op 'wat te doen'

• Nadruk op vernleuwlng

• Afgaan op oordelen en ondernemlngszln

• Vertrouwen op mensen en Ideei!n

Figuur 2.21. Kenmerken van niet-innovatieve en innovatieve organisaties
yo/gens Barrett.

Wat betreft de mogelijkheid om te innoveren moet er een klimaat van open
communicatie heersen. Er wordt niets achtergehouden. Er bestaan netwerk
achtige constructies met een grote mobiliteit, zekerheid van werkgelegenheid,
formele teams, beslissingsbevoegdheid aan de basis en de mogelijkheid dwars
door de organisatie verbindingen te leggen. Kortom: volgens Kanter wordt het
innovatieve bedrijf gekenmerkt door een platte organisatie-structuur (dus
weinig niveau's) met goede horizontale contacten en een informele sfeer van
openheid en vertrouwen. Vaak treft men in dergelijke organisaties matrix
structuren aan.

In niet-innovatieve bedrijven zien we volgens Van der Meer (1988) een steile
en formele hierarchie. Problemen worden toevertrouwd aan specialisten, die
niet worden gestimuleerd om te overleggen met andere specialisten. Initiatieven
van onderaf worden met name door het middenkader niet getolereerd, omdat
deze immers van bovenaf dienen te komen en het middenkader bang is zijn po
sitie te verliezen.
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Nu hebben innovatieve bedrijven nog meer kenmerken. Volgens During (1987)
zijn innovatieve bedrijven gericht op kansen, zijn ze actiegericht, vertonen ze
flexibiliteit ten aanzien van het nastreven van doelen, laten ze ruimte voor
initiatieven met betrekking tot de middelen en combineren ze ondememers
schap en managementcapaciteiten.

Verder stelt hij dat het vaak acties van individuen zijn, die de aanzet geven tot
een nieuwe activiteit of tot deelname aan een netwerk. De organisatie plaatst
zich er pas achter, nadat het belang voor de organisatie wordt onderkend.

We zien dat de verschillende schrijvers steeds iets andere eigenschappen toe
kennen aan innovatieve bedrijven. Ze zijn echter niet in tegenspraak, maar vul
len elkaar aan en geven tenslotte bij elkaar een vrij afgerond beeld.

2.4.4. Zijn innovatieve bedrijven ook succesvol?

Innovaties zijn niet alleen bepalend voor het al dan niet succesvol zijn van een
bedrijf. We gaan eerst na welke kenmerken een succesvol bedrijf heeft en stel
len vervolgens de vraag of innovatieve bedrijven ook succesvol zijn.

Peters en Waterman (1982) 0) geven een aantal kenmerken van succesvolle
bedrijven. We vatten ze hieronder samen:

een klantgerichte instelling;
een organisatiestructuur, die gebaseerd is op kleine eenheden;
een actie-gerichte organisatie;
goede produktiviteit door een hoge inzet van de medewerkers;
een managementstijl die gericht is op vemieuwing. Managers in succesvolle
bedrijven bezitten het inzicht onderscheid te kunnen maken tussen
belangrijke en onbelangrijke zaken. Belangrijke zaken krijgen dan meer dan
evenredige aandacht en worden aangepakt door er bijvoorbeeld de beste
medewerkers op te zetten. In succesvolle bedrijven is een ieder op innovatie
ingesteld. Het nemen van risico' s wordt min of meer aangemoedigd. Het
gebruik van matrix-structuren is meestal verkeerd;
eenvoud in de strategie;
consistentie in het waardesysteem. In succesvolle bedrijven neemt de top
meestal de begeleiding van de meest belovende managers op zich;
het creeren van een hechte bedrijfscultuur.

0) Op de boeken van Peters en Waterman is veel kritiek geweest van wetenschappelijke
zijde. Drucker (l985a) stelt daartegenover, dat dit juist de literatuur is waar de praktijk rnee
geholpen is omdat ze uitgaat van een realistische, complexe situatie en omdat deze literatuur
juist daarom leerzame cases geeft. Oit in tegenstelling tot de volgens hem, vaak eenzijdige
(monodisciplinaire) wetenschappelijke benadering.
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Enige jaren later ondenocht Watennan (1987) 45 organisaties in de VSA en
West Europa, die tot de beste op hun gebied behoorden en recentelijk een
reorganisatie hadden ondergaan. Hij ging na wat de gemeenschappelijke
kenmerken van deze bedrijven waren. Watennan kwam tot de volgende
kenmerken.

• Goede informatievoorziening. Kansen bieden zich bij een ieder aan. AIleen
diegene die het best is gemfonneerd, kan het beste gebruik maken van die
kansen. Hij haaIt daarbij de woorden van Louis Pasteur aan: "Kansen
kunnen aileen door diegene worden benut die voorbereid is". Ben
vemieuwingsproces is geen rechtlijnig gebeuren. Het is een onregelmatig,
moeilijk te beschrijven proces, dat echter weI een richting heeft. Door goed
gei'nfonneerd te zijn, kan men aan dit proces beter richting geven.

• Juiste beslisniveau. Besluiten moeten op het juiste niveau en op basis van
feiten (in plaats van meningen) worden genomen. Hier wordt een evenwicht
tussen dirigeren en autonomie van de werknemer gevonden. Beslissingen
mogen niet op een hoger niveau genomen worden indien ze ook op een lager
niveau genomen kunnen worden.

• Openheid. Openstaan voor andere ideeen en elementaire vragen stellen (niet
aIleen hoe kunnen we het beter doen, maar ook moeten we dit weI doen?).
Teamwerk, vertrouwen, politiek en macht. Weliswaar kan er sprake zijn van
een leider, maar deze werkt toch samen in een team. In hemieuwde
organisaties kwam steeds het woord vertrouwen naar voren.
Tenslotte de politiek en de macht: iemand moet de knoop doorhakken.
In de onderzochte organisaties gebeurt dit met respect voor de visie en
aspiratie van de ondergeschikte.

• Verandering is de norm.
• Aandacht voor problemen. Als het management aandacht besteedt aan een

probleem, ervaart de ondergeschikte het probleem ook als belangrijk. Daar
naast dient de ondergeschikte het gevoel te krijgen dat zijn inbreng ook
belangrijk is.

Een belangrijke vraag is of innovatieve bedrijven ook succesvolle bedrijven
zijn. We kennen geen ondenoek waarin dit verband rechtstreeks is ondenocht.
Uit het ondenoek van Cooper (1985) (zie paragraaf 2.3.2) kan echter de
conclusie getrokken worden dat een innovatief bedrijf zowel succesvol als niet
succesvol kan zijn; mede afhankelijk van de defmities van innovatief en
succesvol. Zo levert bijvoorbeeld een 'shot gun approach' met veel ongerichte
investeringen in de R&D volgens hen de slechtst denkbare resultaten, terwijl hij
in zijn ondenoek tot de conclusie komt dat de volgerstrategie de op een na
beste strategie is. Teece (eveneens paragraaf 2.3.2) kwam tot de conclusie dat
zowel innovatieve bedrijven aIs volgers erg succesvol konden zijn.
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Van der Meer (1988) heeft de R&D-strategieen bestudeerd van 21 grote farma
ceutische bedrijven en producenten van halfgeleiders. Hij maakte daarbij onder
scheid tussen 'prospectors' (de succesvolle en innovatieve bedrijven) en
'would-be prospectors' (bedrijven die problemen hadden hun innovatieve idee
en te verwezenlijken). De definitie van innovatief houdt voor deze onderzoeker
in dat een bedrijf succesvol is, zodat ook hier de vraag onbeantwoord blijft.

Vergelijken we de kenmerken van succesvolle bedrijven, zoals die gegeven
worden door Peters en Waterman met de eigenschappen van innovatieve bedrij
yen in paragraaf 2.4.3, dan constateren we geen tegengestelde uitspraken. De
condities die de schrijvers stellen voor succesvolle bedrijven lijken sterk op die
van innovatieve bedrijven. De beschrijvingen zijn echter onvergelijkbaar, omdat
Peters en Waterman nauwelijks expliciet aandacht besteden aan produktinnova
tie.

2.4.5. Samenwerking tussen commercie en produktontwikkeling

Samenwerking tussen commercie en ontwikkeling is volgens Krijger (1991) bi}
zonder belangrijk voor het welslagen van een produktontwikkeling. Vooral de
communicatie tussen beide afdelingen moet goed zijn. Verder dient de
commercie bij de ontwikkeling betrokken te worden en dient de ontwikkeling
voeling te houden met de behoeften in de markt. Krijger stelt dat een goede
samenwerking niet inhoudt dat iedereen het met elkaar eens moet zijn. Een
zekere spanning (men moet elkaar boeien) is noodzakelijk.

Gok Biemans (1990) legt de nadruk op de samenwerking tussen marketing en
R&D. In zijn visie is dit een van de zeven succesfactoren bij het ontwikkelen
van medische apparatuur. De andere zes hebben betrekking op: de eerste fasen
van het produktontwikkelingsproces, het toewijzen van de middelen, het testen
van prototypes door gebruikers, 'timing' van marktintroductie, het inzetten van
gebruikers bij de marktintroductie en samenwerking met universiteiten.
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3.1. Inleiding

Het onderwerp "Strategie en technologie" hebben we aan het eind van ons
onderzoek opgenomen, nadat gebleken was dat een merendeel van de door ons
onderzochte bedrijven grote behoefte had aan een strategische planningproce
dure, die de technologie als vertrekpunt heeft. Voor een beschrijving van (het
ontstaan van) deze behoefte, verwijzen wij naar hoofdstuk 5. Het onderwerp
vormde bijvoorbeeld na verloop van de besprekingen in de bedrijven E en F een
onrnisbaar gezichtspunt bij de besprekingen over de strategische altematieven.
Immers, voor bedrijven, die zwaar steunen op hun technologie, dient het duide
lijk te zijn, dat zij ook (of met name) de technologie als concurrentiewapen kun
nen (of moeten) gebruiken. Anders doen hun concurrenten dat weI.

Een deel van het door ons ontwikkelde stappenplan is alleen in bedrijf E toege
past. De conclusies van deze toepassing zijn beschreven aan het eind van dit
hoofdstuk.

Beschouwen we de strategische plannen van kleinere bedrijven, dan valt het op
dat strategische keuzen niet of nauwelijks beredeneerd worden vanuit de
technologie. Zelfs bedrijven, die veel nadruk op de technologie leggen,
beschrijven hun analyses, doelstelling, strategieen en actieplannen tamelijk een
zijdig in produkt/markt- en financiele termen (marktsegmenten, regio's, te
behalen marktaandelen, dekkingsbijdragen en dergelijke). Voor kleinere bedrij
ven valt dit nog voor een deel te begrijpen, als we bedenken dat de sterkte van
een kleine autonome eenheid juist is, dat zij dicht bij de klant opereert en snel
inspeelt op de steeds veranderende behoeften.

Maar ook in grotere bedrijven is de relatie technologie-strategie vaak onder
belicht. Daar waar in een strategisch plan aandacht besteed wordt aan techniek
of technologie, betreft het meestal opmerkingen in technische termen met
betrekking tot een produkt(groep) en niet de onderliggende technologische ken
nis en kunde van het bedrijf als geheeI.

Veel bedrijven hebben kennelijk moeite met een zinvolle koppeling van de
technologie aan de strategie. Ook in leerboeken over strategisch management,
worden begrippen als technologie en produktinnovatie nauwelijks gebezigd.

0) Oit hoofdstuk verscheen tevens als artikel in het blad M&O, Tijdschrift voor Organisatie

kunde en Sociaal Beleid, november/december 1991, pagina 416-434.
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Hierin is evenweI een kentering waar te nemen. Met name in artikelen wordt
steeds vaker gewezen op het belang van de technologie en ook in het
bedrijfsleven wordt hier in toenemende mate aandacht aan besteed. Als
illustratie dient hier, dat ren van de belangrijke punten van de reorganisatie
"Operatie Centurion" bij Philips is: "identificeer en bepaal de kemtechnolo
gieen".

Wij verstaan onder het begrip technologie: de kennis, kunde en ervaring, maar
ook affiniteit met betrekking tot het ontwerpen en voortbrengen van (nieuwe)
produkten en de daarbij behorende voortbrengingsprocessen. Niemans (1984)
maakt onderscheid tussen:

• basistechnologieen; beheersing van deze technologieen is een voorwaarde,
maar vormt geen bron van concurrentievoordeel; hieraan wordt volgens de
auteur vaak te veel aandacht gegeven;

• sleuteltechnologieen: deze spelen momenteel de doorslaggevende rol in
de concurrentie en

• opkomende technologieen: de sleuteltechnologieen van de nabije
toekomst.

De laatste twee technologieen worden door hem aangeduid als kemtechnolo
gieen.

Onder een technologie-strategie verstaan we een strategie, die in de eerste
plaats de eigen technologieen als uitgangspunt neemt; wat kunnen wij. Dit in
tegenstelling tot een produkt/markt-strategie, die de markt als uitgangspunt
neemt; wat wit men dat wij doen en waar verdienen we aan.

3.2. Het belang van technologie in relatie tot de strategie

De ervaring leert dat een kijk op de toekomst van een bedrijf door een
marketing of financiele bril, tot een beleid leidt dat gericht is op een te korte ter
mijn; soms letterlijk van vakbeurs tot vakbeurs.

Strategische produkt/markt-plannen hebben een tijdhorizon van hooguit drie tot
vijf jaar. Uit traditie of omdat men vindt dat het niet zinvol is om op de markt
verder te kijken dan die termijn. Maar voor een technologische ontwikkeling is
een tijdhorizon van tenminste vijf jaar nodig.

Een aantal auteurs wijst op deze discrepantie:

Gupta et al. (1985) merken op: "De R&D zal blijk geven van een lange
termijn orientatie, terwijl marketing eerder geneigd is naar korte termijn
aanpassingen als reactie op de concurrentie. Deze twee zienswijzen dienen goed
op elkaar te worden aangepast om op tijd met een zinvol nieuw produkt te ko
men".
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- Brownlie (1987) stelt vast dat een goede oplossing voor de integratie van
technologie en strategie nog gevonden moet worden. Hij wijst erop dat de
tijdhorizon voor een technologieontwikkeling veel langer is dan de gebruike
lijke planninghorizon.

- Kan~er (1989) stelt dat het combineren van de twee verschillende
tijdhorizonten binnen een organisatie zeer problematisch of zelfs onmogelijk
lijkt.

De korte termijn vertekening wordt versterkt door het gegeven dat het beslist
gewenst is om tenminste aan het eind van de tijdhorizon een verbetering van het
financieel resultaat te voorzien. Het invoeren van (technologisch) geheel nieuwe
produkten staat met zo'n vierjarenplan op gespannen voet. In grotere bedrijven
komt daar nog bij dat de tijd dat een commerciele functionaris op eenzelfde
positie verkeert, korter is dan van zijn technologisch georienteerde collega.
Tegen de tijd dat het plan gerealiseerd dient te worden, is de commerciele func
tionaris alweer overgeplaatst.

Een typisch strategisch plan bestaat gewoonlijk uit een optelsom van produkt
plannen, met als bedrijfseconomische doelstellingen: ornzet, winst en
marktaandeel. Indien synergie gezocht wordt, vinden we die vooral in het
distributiekanaal en niet in de technologie. De bestaansduur van de kemtechno
logieen van een bedrijf omspant echter een veellanger tijdvak. Het duurt name
lijk lang voordat de vereiste technologie is verkregen en zijn geld begint op te
leveren. De technologie betreft als het ware de bestaansgrond van het indus
triele bedrijf; het gaat hierbij om de specifieke kennis en kunde met betrekking
tot het ontwerpen en voortbrengen van produkten. Dit raakt aan de discussie
van 'market pull' versus 'technology push'; zie hiervoor onder meer Porter
(1983) en paragraaf 2.3.

Het verwaarlozen van de technologie-component kan leiden tot versnippering
(het ontbreken van samenhang in de technologie) en hobbylsme. Het laatste
heeft overigens weI onze sympathie, omdat de ervaring leert dat veel nieuwe
produkten ontstaan uit het werk van enkele gedreven "dwarsliggers" (Quinn,
1985); zie ook paragraaf 2.3.9. Het ontbreken van een beleid ten aanzien van de
technologie is echter ontoelaatbaar. Het management zal zich toch dienen uit te
spreken over zaken als: de keuze technologisch leider of volger te zijn; de
richting van de R&D; de prioriteitenstelling van R&D-projecten; en hoe (en
welke) technologische kennis verworven en behouden dient te worden.

We laten hieronder een aantal onderzoekers in chronologische volgorde aan het
woord over dit onderwerp.
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Volgens Pfeiffer et al. (1983) komen er vanuit de bedrijfseconomie en
plannings- en organisatietheorie maar weinig ideeen en technieken voort om
technologische fenomenen in het algemeen en R&D-problematiek in het
bijzonder de baas te worden. Ook in technieken voor strategie-bepaling vinden
zij geen methoden/modellen die op gestructureerde wijze met technologie
omgaan. Financieel en marktmanagement domineert, hoewel. dit in hun ogen
een management van gevolgen is. Zo'n aanpak is alleen gepast als de factor
technologie als constante variabele is te beschouwen.

Porter (1983) signaleert dat de literatuur over technologie-management
vooral de nadruk legt op de interne condities die de kans op succes van R&D
programma's kunnen verhogen en op het veilig stellen van een verband tussen
innovaties en klantenbehoeften. Hij mist enerzijds het fundamentele inzicht hoe
technologische veranderingen ook de structuur van een bedrijfstak, de 'rules of
competition', kunnen veranderen en anderzijds de manieren waarop technologie
de basis kan vormen voor het creeren en in stand houden van een houdbaar con
currentievoordeel. Technologie-strategie is volgens hem een onderdeel van de
concurrentiestrategie en vormt een krachtig instrument bij het bereiken van dat
concurrentievoordeel. Met name geldt dit als de technologische ontwikkelingen
snel gaan en het technologisch niveau hoog is.

- Wilson (1986) concludeert uit de door hem verrichte studies dat technologie
management en strategisch management in de industrie niet onatbankelijk van
elkaar kunnen worden uitgevoerd. Volgens hem is het uiteindelijke succes van
een bedrijf een combinatie van een technologisch, economisch en commercieel
succes. Hij stelt onder meer dat de technologische richting van een bedrijf niet
geleid mag worden door de visie en ambities van de R&D; dit dient op
bedrijfsniveau bepaald te worden.

Capon en Glazer (1987) stellen dat de concurrentiepositie van het bedrijf op
de lange termijn atbangt van de mate van beheersing van zijn technologische
activa.

Ook Burgelman en Maidique (1988) stellen dat een technologie-strategie
een belangrijk, maar vaak genegeerd deel is in het strategie-formuleringsproces.
Het ontwikkelen van een scherp gedefinieerde en consistente beleidslijn ten
aanzien van technologie is van doorslaggevend belang binnen veel bedrijven en
vooral binnen bedrijven die concurreren in bedrijfstakken waarin snelle
technologische veranderingen plaatsvinden.

- Botter (1988) constateert dat er steeds meer auteurs gebruik maken van de
indeling produkt/markt/technologie in plaats van produkt/markt. Hij stelt een
driedimensionele figuur voor, met als basis een aangepaste diversificatiematrix
van Ansoff, waarop een verticale technologie-as geplaatst wordt.
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- Frambaeh et al. (1989) stellen dat het belangrijkste maneD van veel
strategisehe besehouwingen over teehnologie is, dat zij de teehnologie zelf als
vertrekpunt nemen zonder verder te traehten de factor teehnologie eoneeptueel
in te bedden in een strategiseh en marketing perspeetief.

Teehnologie is derhalve een belangrijk geziehtspunt in strategisehe be
sehouwingen, terwijl instrumenten om hier vorm aan te geven, ontbreken. De
rest van dit hoofdstuk besehrijft een benadering met betrekking tot teehnologie
strategievorming, gebaseerd op bruikbare eoneepten uit de literatuur en de
praktijk. Deze benadering kan ons helpen bij de analyse en besluitvorming ten
behoeve van een teehnologiestrategie. Niet in plaats van een produkt/markt 
strategie maar daarnaast. Dan weer staat de teehnologie in het voetlieht, dan
weer de produkt/markt strategie; volgens de metafoor van het "lopen op twee
benen". Om te lopen kunnen het linker- en het reehterbeen niet zonder elkaar.
Het linker been kan niet zonder het reehter been; ze wisselen elkaar af en bem
vloeden elkaar. Elk jaar maakt het bedrijf een produkt/markt-strategie en een
maal in de twee tot drie jaar houdt men zieh bezig met een teehnologiestrategie.

Produktlmarkt-keuzen Technologiekeuzen

Kostenleider of differentiatie Technologisch leider of volger
Distributiekanaal Proces- of produktinnovatie
Prijs Percentage R&D
Assortiment Gerichte of ongerichte R&D
Afzetgebied Fundamentele of toegepaste R&D
Afnemers Kerntechnologie(en)
Promotie Te acquireren kennis (en hoe)
Samenwerking of solo Samenwerking of solo
Aanname van commercieel personeel Aanname van technisch personeel
Samenhang in de markt (synergie) Samenhang in de technologie
Samenhang in het assortiment Samenhang in de produkten

Exploitatie van overtollige kennis
Organisatie- en overlegstructuur Organisatie- en overlegstructuur

Organisatie van idee-generatie
Idee-screening

Evenwicht tussen 'market pUll' en 'technology push'
Evenwicht tussen marketing en ontwikkeling

Figuur 3.1. Voorbeelden van keuzen bi} een traditionele produkt/markt
strategie en een technologiestrategie. De volgorde is willekeurig.
De laatste twee voorbeelden is het resultaat van onderhandeling en overleg
binnen het topmanagement.
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Om een idee te geven van het verschil van de traditione1e produkt/markt-strate
gie en een techno10giestrategie, geven we in figuur 3.1 enke1e voorbee1den van
strategische keuzen. Het merendee1 van deze keuzen kunnen niet onafhanke1ijk
van elkaar genomen worden. Zo staat bijvoorbee1d keuze van het assortiment
niet los van de keuze van een techno10gische samenhang. De 1aatste twee
genoemde keuzen moeten ze1fs in samenhang genomen worden. Aan de andere
kant kan het in een groter bedrijf voorkomen dat het samenwerkt op het gebied
van de R&D met een ander bedrijf en ditzelfde bedrijf met de ontwikke1de pro
dukten beconcurreert.

3.3. Een stappenplan voor een technologiestrategievorming

Om structuur aan te brengen in de aangeboden concepten en gereedschappen
ten behoeve van een technologiestrategie, hebben we een stappenplan ontwor
pen. We pretenderen hierbij geen volledigheid of garanderen werkbaarheid.

1. Analyse van het eigen technologisch kunnen:

a. kennis- en vaardigheden;
b. alternatieven voor de R&D-functie;
c. inventarisatie van strategische alternatieven.

2. Technologische omgevingsverkenning.

3. Creatieve fase van ideeengeneratie.

4. Beoordeling en keuze van de technologische richting en
nieuwe projecten:

a. technologische richting en technologie-strategie;
b. nieuwe te ontwikkelen (R&D) projecten;
c. prioriteiten voor bestaande projecten en technologieen;
d. identificatie van elementen die ontbreken in de

technologie-portfolio.

5. Verwerving van ontbrekende kennis.

6. Exploitatie van technologische kennis.

7. Opstellen van actieplannen.

8. Opzetten van voortgangscontrole en -bewaking.

9. Evaluatie.

Figuur 3.2. Stappenplan om te komen tot een technologie-strategie.
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Figuur 3.2 toont dit door ons ontworpen stappenplan met daarin aandachts
punten voor een inbedding van de technologie in het strategisch beleid, zoals
opgesteld aan de hand van literatuur en eigen ervaring. We hebben hierbij met
name inspiratie gevonden bij Stacey en Ashton (1990), die naar onze opvatting
de meest handzame uitspraken doen ten aanzien van de relatie tussen technolo
gie en strategie.

Kort samengevat hanteren Stacey en Ashton een stappenmodel met de volgende
stappen.

1. Beoordeling van de huidige situatie; doelstellingen en realisaties en
verwachtingen ten aanzien van de omgeving dienen te leiden tot
kern-technologieen.

2. Bepaling van de technologie-strategie; de zojuist verkregen inzichten dienen
vertaald dienen te worden in concrete strategieen en acties.

3. Invulling van de technologie-portfolio; in deze stap dienen we te komen tot
een lijst met zinvolle investeringsprojecten.

4. Uitvoering van de projecten.

Bij het ontwerpen van ons stappenplan, hebben we getracht minder recht-toe
recht-aan te werken door bijvoorbeeld stap 3 (idee-generatie) in te lassen en
meer expliciet stH te staan bij de technologische samenhang en de functie van
de R&D-afdeling. Een belangrijk verschil is dat Stacey en Ashton bij het beoor
delen of een technologie al dan niet gewenst is toch weer eerst naar de markt
kijken. Wij proberen dit zuiver te houden en daarom hebben we afgezien van
een integratie van een technologie-plan met een produkt/markt-plan; zoals Sta
cey en Ashton dat suggereren. Het waarom zetten we in hoofdstuk 7 uiteen.
Tenslotte hebben we nog andere instrumenten ingebracht, zoals gesuggereerd
door schrijvers als Cooper en Porter.

Als andere ontwerpcriteria voor ons stappenplan hebben gediend:

• een vergelijkbaar stappenplan als bij de produkt/markt-planning, zoals een
interne en externe analyse, het bedenken van strategische altematieven,
beoordeling, keuze, actieplannen en implementatie; dit is grotendeels gelukt;

• praktische hanteerbaarheid door het management-team of door een exteme
adviseur, hierin zijn we nog niet volledig geslaagd, omdat met name de
gebruikte technieken niet voldoende uitgewerkt zijn; en

• eenvoud.

Het ontwikkelde stappenplan kan dienen als richtlijn voor de opstelling van een
technologiestrategie en om te komen tot nieuwe produkten, die passen in deze
strategie. In hoofdstuk 7 zullen we dieper ingaan op de verschillen en samen
hang van een produkt/markt- en een technologiestrategie.
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Naast een goed uitgewerkt stappenplan is het - zoals met elk ander (strategisch)
proces - van groot belang het strategisch proces goed te begeleiden en organisa
torisch in te bedden.

We behandelen hieronder achtereenvolgens de in figuur 3.2 vermelde stappen.

3.3. 1. Analyse van het eigen technologisch kunnen (stap 1)

a. Kennis en vaardigheden

Het bepalen van kennis en vaardigheden betreft het vaststellen van de basis-,
maar vooral van de kemtechnologieen, waarover het bedrijf beschikt. Prahalad
en Hamel (1990) spreken van 'core competences' op basis waarvan 'core pro
ducts' worden gerealiseerd. Ze stellen voor om deze in eerste instantie te
bepalen op grond van een aantal vraaggesprekken met de sleutelfiguren op tech
nologisch gebied binnen de organisatie. Maar hoe ze op basis van deze gesprek
ken tot deze kem-vaardigheden, dus ook de kern-technologieen komen, wordt
niet duidelijk.

Bitondo en Frohman (1981) hebben een goede ervaring met het houden van een
'workshop', waarin deelnemers uit de verschillende functionele gebieden wor
den gestimuleerd tot het nadenken over deze kemtechnologieen. Hoe een en
ander dient te geschieden, wordt ook door de laatste twee auteurs overigens niet
precies aangegeven. WeI hanteren ze 17 'input' vragen voor een dergelijke
'workshop'. Deze vragen hebben onder meer betrekking op: de doelstelling
voor technologie, de selectie van technologieen, het investeringsniveau, het
kennisniveau en wat weI en niet zelf ontwikkeld dient te worden.

Op grond van enkele praktijkervaringen, constateren we dat een te gedetail
leerde analyse op elementenniveau niet leidt tot strategisch inzicht. Het is beter
een analyse te verrichten op systeernniveau en niet op elementenniveau.
Zodoende kan vervolgens een reeks elkaar functioneel aanvullende
subsystemen of elementen worden afgeleid, die in verschillende produkten te
vinden zijn en waarvoor diverse altematieve technologische invullingen toege
past worden. Zo kan de functie "aandrijfsysteem" technologisch worden inge
vuld door de verschillende motoren.

Hieronder beschrijven we in het kort een zeer complex voorbeeld van een stra
tegische analyse op systeernniveau.

Een fabrikant van 'Integrated Circuits' (IC's) heeft de keus tussen het ontwik
kelen en fabriceren van statische en dynamische 'Random Accessable Memo
ries' (RAM). De produktie van deze RAM's geschiedt onder meer met behulp
van een 'wafer-stepper', een apparaat dat een groot aantal IC's op een ronde
drager ('wafer') afbeeldt. Zo'n apparaat kost, om de gedachte te bepalen, enkele
miljoenen guldens. De drager wordt later in stukjes (de IC's) gesneden. Bij de
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aanmaak worden de afbeeldingen stuk voor stuk op de drager afgebeeld. Het in
een keer afbeelden vereist namelijk een veel te duur masker (= originele afbeel
ding). De bij dit afbeelden vereiste stapjes moeten zeer nauwkeurig geschieden
en ook het masker moet door een geavanceerd en duur systeem op de drager
worden afgebeeld. Het afbeelden van een masker kan met behulp van een
optisch systeem gebeuren. Voor zo'n optisch systeem is een gecompliceerd
lenssysteem nodig. Tenslotte is voor het ontwerp van zo'n lens 'state-of-the-art'
kennis nodig van de optica en voor de fabricage is een navenante kennis van
glas nodig. Kiest men voor een meer modeme afbeeldingsmethode, zoals met
behulp van rontgen, dan is ook kennis van rontgen-technieken noodzakelijk.
Gaan we terug naar de besturing van de drager, dan blijkt dat niet alleen kennis
van geavanceerde meet- en regeltechniek en trillingen noodzakelijk is. Hoe lan
ger hoe meer is ook de kennis van besturingssoftware bepalend; in dit geval
vierde of vijfde generatie talen.

In dit sterk vereenvoudigde voorbeeld, herkennen we tal van strategische keu
zen. Hoe groot dient de diameter van de drager te zijn? Welke techniek rekenen
we (op dit moment) tot onze kemtechnologie en vice versa; wat besteden we
uit? Bij uitbesteden kunnen we niet alleen denken aan 'co-makership', maar ook
aan 'co-designership' en 'co-Iogisticship'. Daarbij dient men rekening te hou
den met de stand van de technologie en de bewegingen van de concurrenten. De
Japanse concurrenten houden bij de IC-ontwikkeling en fabricage de hele
bedrijfskolom, zoveel mogelijk in eigen hand en winnen daarbij voortdurend in
marktaandeel. Daarbij komt dat de steeds duurdere apparaten, steeds grotere
investeringen vergen, zoals een concentratie bij de aanbieders in volle gang is
en het nieuwkomers in de markt welhaast onmogelijk maakt te starten.

Met een via de hiervoor aangeduide 'workshop' verkregen lijst van basis- en
kemtechnologieen kan vervolgens in onderling overleg ingeschat worden:

• hoe goed men in een bepaalde technologie is;
• wat de verwachte ontwikkelingen per technologie de komende vijf jaar in

de markt zullen zijn; wat kunnen we nu dat wij 5 jaar geleden niet konden en
wat verwachten wij over 5 jaar te kunnen wat nu nog niet mogelijk is en
levert dit een houdbaar concurrentievoordeel op. Volgens Nevens (1990)
is dit dan ook geen gemakkelijke opgave omdat er steeds meer verschillende
technologieen in een apparaat verenigd worden;

• waarop het bedrijf zich zal dienen te concentreren, gezien de
aantrekkelijkheid en het belang van de technologieen en de
toekomstverwachtingen.
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b. Alternatieven voor de opstelling van de R&D-functie in het bedrijf

Bij het inhoud geven aan de SPI vervult de invulling van de R&D-functie een
belangrijke rol. Bij deze invulling gaat het om het vaststellen van de
doelstellingen en de positie van de R&D-functie (vaak de R&D afdeling) bin
nen het bedrijf. Sethi et al. (1985) noemen als keuzemogelijkheden voor een
opstelling van de R&D-functie:

• onderzoek- versus ontwikkeling-intensief; ze stellen dat het bedrijf op dit
punt meestal geen duidelijke positie inneemt;

• de mate van koppeling met andere bedrijfsfuncties; het succes van een
produkt-introductie hangt af van de mate van communicatie en
samenwerking tussen de R&D-functie en de produktie- en marketingfunetie
(zie ook Krijger, 1991);

• de produktlevenscyclus; korte levenscycli vereisen een meer marktgerichte
benadering dan lange levenscycli;

• het niveau van de R&D-investeringen;
• de afstand tot de 'state-of-the-art' van een technologie; diehter bij deze grens

neemt de onzekerheid en het risico toe en bieden ervaringen uit het verleden
minder houvast.

Aan dit rijtje zouden we zelf nog willen toevoegen: kopen of zelf ontwikkelen.

Ook Matthews (in Van Houten, 1990) heeft zieh bezig gehouden met het onder
scheid tussen research en development. Hij ontwikkelde zijn model overigens in
MT-bedrijven. Hij had daarbij kennelijk het grotere bedrijf voor ogen en be
schouwt de R- en de D-functie in elkaars verlengde. Zie figuur 3.3.

Figuur 3.3 voIgt het produkt van idee tot de verkoop op de markt. Daarbij wordt
de onzekerheid ten aanzien van de technisehe werking steeds kleiner, terwijl
tezelfdertijd de investeringen in de ontwikkeling toenemen. In de drie gebieden
(groen, blauw en rood) past een verschillend "innovatiegedrag". In het groene
gebied, waar de ontwikkeling nog ongericht is, hebben we te maken met een
min of meer ongerichte innovatie. Meer naar rechts, meer naar de marktintro
ductie, heeft men meer concrete ideeen over het produkt, de functie-eisen zijn
beter bekend en al voor een gedeelte vertaald in fysieke speeificaties.

De onzekerheid wordt tengevolge van de aangewende middelen kleiner, de
investeringen hoger en de planning kan strakker worden. Reehts is de
onzekerheid het kleinst en heeft het produkt concrete gestalte gekregen. Het is
dan zaak het produkt op tijd, binnen het kostenbudget en binnen de kwaliteitsei
sen op de markt te brengen.

Gebruikers van het model bij Philips verklaren dat het zo waardevol is, omdat
het voorziet in een gemeenschappelijke taal. De drie kolommen worden met
kleuren aangegeven en men spreekt dan bijvoorbeeld over: "Het produkt zit in
het groene gebied (geheellinks) of in het blauwe ('blue box') of rode (geheel
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rechts)". Een ieder staat daarbij meteen het veronderstelde doel voor de geest.
Dat een dergelijk eenvoudig conceptueel model verhelderend kan werken, is
naar ons idee tekenend voor de gecompliceerdheid van de samenwerking van
verschillende disciplines en afdelingen bij een ontwikkelproces.

wlnstmaken

Rood

1

Willen we het?

_______1 IHoe gaan we het doen? I

1

hoop en vorm geven aan
vrees de toekomst: •

alternatleven •
beoordellngen •
keuze

Groen

Is het aantrekkelijk?
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.c..
~;
o

Besteding van de middelen

Figuur 33. Afnemende onzekerheid in het innovatietrajekt. Het model van
Matthews.

Opvallend is dat links niet meteen van de markt, maar van de technologische
mogelijkheden wordt uitgegaan. Een Philips functionaris stelt: "Dat is precies
wat de Japanners doen. Zij zoeken iemand, die wil hetalen, voor wat zij kunnen
maken". Hij stelt dat het model de werkelijkheid hekijkt vanuit een
technologische bril. Zo is voor de 'business' de onzekerheid maximaal als het
produkt vlak voor de markintroductie staat. In het model van Matthews is de
onzekerheid dan allaag.
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Enige relativering bij de Japanse technologie-gebaseerde strategie is hier op zijn
plaats. De vraag is namelijk of de Japanners zich dezelfde opstelling zouden
kunnen pennitteren als ze in Japan zouden opereren in een markt, die ook
gemakkelijk toegankelijk is voor andere dan Japanse bedrijven. Kunnen Wes
terse bedrijven zich werkelijk pennitteren om zo sterk te leunen op de technolo
gie? We denken dat de Japanners hier zelf het antwoord al geven. Zeker buiten
Japan, maar ook daarbinnen, zijn zij ook sterk markt-georienteerd en stellen
zich als hoofddoel: het zo snel mogelijk met een nieuw nieuw produkt op de
markt komen om daannee snel hun marktaandeel te vergroten en "voorop te
lopen" in de kostenervaringskromme (Grootjans et al., 1985). Zo verkoopt Sony
in 1991 all00 HDTV apparaten per maand voor f 100.000 per stuk; zowel in
Japan als de VSA. Volgens Hamel en Prahalad (1989) is het hoofddoel van de
eveneens markt-georienteerde Westerse bedrijven echter niet zozeer het vergro
ten van het marktaandeel, maar een hoge koers van de aandelen.

Een ander schema dat inzicht verschaft in de balans tussen 'Research' en
'Development' is de technologieboom van Merks (Delft Instruments, Medical
Imaging). Figuur 3.4 geeft de R&D inspanningen voor projecten in hun
onderlinge samenhang weer en de zwaarte van respectievelijk de !R of de lIJ).

Iedere cirkel in deze figuur geeft een afgerond of een af te ronden project (dat
Ieidt tot een concreet produkt) weer; een nieuw produkt of een verbetering. De
diameter van de cirkel is een indicatie van de grootte van het betreffende pro
ject; bijvoorbeeld de hoogte van het budget, de investeringen of de verwachte
omzet. De verticale as (onderzoek) geeft de R-inspanningen weer, gericht op
kennisverwerving; het uitbreiden van de eigen kennisbasis met de (toepasbare)
kennis, die nodig wordt geacht om het project te verwezenlijken. De horizontale
as (ontwikkeling) geeft de D-inspanningen weer, die nodig zijn om het produkt
maakbaar, produceerbaar en verkoopbaar te maken. Deze inspanningen leveren
weinig extra kennis op, maar vergen weI veel tijd en geld (tekeningen maken,
fabricage-voorbereiding, 'design'-aspecten van het produkt, enz.).

De met elkaar verbonden cirkels geven vervolgprojecten weer. Zo wordt door
middel van de verbindingen tussen de cirkels ook aangegeven dat de kennis
verworven in eerdere projecten weer wordt gebruikt in andere projecten. De
oorsprong zou men kunnen beschouwen als de boom en de pijlen uit deze oor
sprong als de takken, die op zich weer vertakken. De vruchten van deze boom
zijn de projecten. In dit hypothetische schema zien we een grote diversiteit van
de R&D inspanningen. Zowel een extreem R-project (a) als een extreem D-pro
ject (b) lijkt belangrijk, gezien de grote diameter van de cirkels. Wellicht omdat
van beide projecten veel wordt verwacht. Ze staan echter ge'isoleerd van de pro
jecten c en d, die reeds vele concrete produkten hebben opgeleverd. We mogen
aannemen dat deze twee projecten tevens de kerntechnologieen voor het bedrijf
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inhouden; immers hier wordt op voortgeborduurd. De projecten a en b dienen
zich nog te bewijzen.

o
Ontwikkeling

Figuur 3.4. De technologieboom van Merks.

Ret verschil met het schema van Matthews is dat hier de projecten onderling
worden vergeleken. Ret schema van Merks heeft niet de pretentie iets te meten,
maar de in de praktijk ontstane samenhang tussen de verschillende projecten te
visualiseren. In het geval van figuur 3.4 betekent het, dat de R&D-afdeling
steeds meer en beter wil en dat men divers bezig is. Een ander bedrijf zou bij
voorbeeld een minder divers beeld te zien kunnen geven. Ook kan het voorko
men, dat het project d vervolgprojecten te zien geeft, die juist minder de nadruk
op onderzoek leggen. In feite kunnen de vervolgprojecten aIle richtingen uit
gaan. De pijlen geven slechts een volgtijdelijkheid aan.
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Het totale model is geschikt om de essentie van verschillende R&D-projecten
met elkaar te vergelijken: de mate waarin gemvesteerd wordt in extra kennis
versus de mate waarin gemvesteerd wordt in het maakbaar maken van
produkten. De positie in figuur 3.4 geeft een indicatie van het gewicht in res
pectievelijk R of D en de afstand tot de oorsprong de technologische geavan
ceerdheid. Tevens geeft het de onderlinge samenhang van de gebruikte tech
nologieen aan door de projecten te verbinden. Het blijkt in de praktijk een
handzaam middel te zijn om de discussie over de te volgen technologie-strate
gie te richten door de keuzen op deze wijze visueel weer te geven.

Technologisch I ITechnologisch I
leiderschap volgerschap

t t
I 'Overall' kosten I Eerste op de markt met Lagere kostprijs door te

leiderschap laagste prljs voor leren van de ervarlng van
produkt- of proces- de marktleider.
technologie.

Eerste op de markt met Speelt beter in op de

l'Overall' I een uniek produkt of pro- behoeften van de markt

differentiatie ces dat de produkteigen- (of verhoogt de omscha-
schappen verbetert of kelkosten) door te leren
omschakelkosten van de ervaring van de
creeert. marktlelder.

Eerste op de markt met Wijzigt het produkt of
laagste prijs in het proces van de marktlei-

I Focusmet I betreffende segment. der zodanig dat het
laagste prijs betreffende segment

beter wordt bediend.

Eerste op de markt met Past het produkt of pro-
een uniek produkt of pro- ces van de marktleider

I Focus met Ices gericht op de spe- aan aan de behoeften
differentiatie cieke behoeften in het van het betreffende seg-

betreffende segement of ment of creeert omscha-
creeert omschakelkos- kelkosten.
ten.

Figuur 3.5. Technologisch leider ofvolger en de generieke strategische
keuzen volgens Porter.
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c.lnventarisatie van strategische alternatieven

In dit stadium gaat het om een bewustwording van de technologische
altematieven, die in principe ter beschikking staan. Cooper (1985) heeft
uitgebreid veldonderzoek gedaan naar de beste strategie voor produktinnovatie.
Het resultaat was vijf duidelijk te onderscheiden strategieen, zoals reeds be
schreven in paragraaf 2.3.2.

Porter (1983) stelt dat naast de door hem gestelde generieke keuzen, het
nastreven van de positie van technologisch leider of technologisch volger van
strategisch belang is. Hoe dit in elkaar grijpt, zien we afgebeeld in figuur 3.5 op
de voorgaande pagina.

Hij beschrijft vervolgens de karakteristieken van de bedrijfstak, die van grote
invloed zijn bij de keuze tussen het streven naar leider- of volgerschap.
We noemen onder meer:

• de technologische mogelijkheden/kansen om het produkt of het proces te
verbeteren;

• de mogelijkheid om een technologisch voorsprong te verkrijgen vanuit
unieke technologische vaardigheden, zonder dat de concurrent meteen kan
volgen;

• het bestaan van 'first mover advantages'; bijvoorbeeld door hoge kosten die
een klant heeft bij het omschakelen op een andere leverancier;

• de mate van onzekerheid ten aanzien van de te kiezen richting;
• het risico dat concurrenten profiteren van de verrichte inspanningen.

Teneinde de altematieven voor de technologiestrategie zichtbaar te maken zijn
er door verschillende auteurs technologie-portfolio's ontwikkeld, die aIle een
grote gelijkenis vertonen. Niemans (1984) beschrijft een "conditie-kubus",
gemaakt op basis van de produktportfoliomatrix; fase in de levenscyclus van
een produkt en de eigen concurrentiepositie binnen de bedrijfstak. Deze matrix
vormt het grondvlak van de kubus. Daarop is een derde dimensie, de technolo
gische concurrentiepositie, geplaatst; zie figuur 3.6. Op grond van de positie in
deze kubus worden directieven voor het te volgen strategisch gedrag van de be
treffende produkt/markt/technologie-positie combinatie ontleend.

Anderen (Pfeiffer et al. (1983), Stacey en Ashton (1990), Sethi et al. (1985),
Pappas (1984)) beperken zich bij deze inventarisatie tot slechts twee dimensies,
te weten:

• de belangrijkheid van de technologie op een bepaalde markt; dit is een
bedrijfsonafhankelijke meting, die een aantal variabelen combineert, zoals
de snelheid van technologische veranderingen en de aantrekkelijkheid van
de markt, die betreden kan worden met behulp van de desbetreffende
technologie;
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• de relatieve technologische concurrentiepositie; de positie die het bedrijf
inneemt in de beschouwde technologie in vergelijking met de concurrentie.
Hier gaat het in feite om een maatstaf, die aangeeft hoeveel een bedrijf
verhoudingsgewijs geYnvesteerd heeft in een bepaalde technologie.
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Figuur 3.6. De conditie-kubus volgens Niemans

Voor beide assen worden eerst de elementen geYdentificeerd die voor die
specifieke technologie, op die specifieke markt en op dat moment als het meest
bepalend voor succes worden beschouwd ('key factors for success').
Vervolgens wordt aan ieder element een gewicht toegekend en per element een
score voor het bedrijf bepaald.

Voorbeelden van elementen om de belangrijkheid van een technologie te meten
zijn: rijpingsstadium, snelheid en mate van vemieuwing, toepassings-mogelijk
heden, acceptatie door de markt, invloed op kostenreductie, effekt op kwaliteits
verbetering, geYnvesteerd en te investeren kapitaal, risico' s, mogelijke sub
stituties, aantal concurrenten en milieuvriendelijkheid.

Voorbeelden van elementen die van belang zijn om de eigen concurrentie
positie in te schatten, zijn: voorsprong ten opzichte van de concurrentie, indus
triele infrastructuur, afhankelijkheid van toeleveranciers en afnemers, kosten
structuur, fmanciele mogelijkheden, in R&D geYnvesteerd kapitaal, octrooi
positie, capaciteit en marktpositie.
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Met behulp van deze portfolio kan een schatting worden gemaakt van de kracht
van een bedrijf in de belangrijkste technologieen, die de basis vonnen voor haar
produktenreeks.

De mogelijkheden kunnen worden uitgebreid door ontwikkelingen in de tijd
weer te geven, de positie ten opzichte van de sterkste concurrent af te beelden,
alternatieven in te schatten en dergelijke. Zoals de meeste analyse-instrumenten,
hebben de portfolio's niet aileen een beschrijvend, maar ook een nonnatief
karakter. Vooruitlopend op stap 3 geven we in figuur 3.7 een uitwerking van
zo'n technologie-portfolio-matrix met de volgende toelichting erop.

C)
oo
::I:
o Uilbuiten

IStop~n II ~gsten I
Laag Hoog

Relatieve Technologische
Concurrentiepositie

Figuur 3.7. Een technologie-portfolio-matrix.

• Uitbuiten: een produkt bevindt zich hier in een uitstekende
technologische positie in een marktsegment, waar deze technologie ook als
belangrijk wordt aangemerkt. In dit kwadrant dient het bedrijf dit
concurrentievoordeel te behouden en te vergroten.

• Kiezen: het bedrijfheeft hier de keuze tussen investeren teneinde
de concurrentiepositie te verbeteren of de technologie los te laten en te
investeren in andere (meer belovende) gebieden.
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• Oogsten: de technologie waarin men excelleert is niet echt
belangrijk in markttennen. Dit is het geval in een bedrijfstak waar in snel
tempo de ene technologie door de andere wordt vervangen, zoals in de
electronica.

• Stoppen: een zwakke technologie in een onbelangrijk gebied.
De gemvesteerde middelen dienen als 'sunk costs' te worden beschouwd.

Deze paragraaf geeft slechts enkele analyses ter voorbereiding op latere keuzen.
In werkelijkheid dienen er nog meer keuzen gemaakt te worden; bijvoorbeeld
samenwerken of niet en dient de nadruk te liggen op produkt- of proces
innovatie?

3.3.2. Technologische omgevingsverkenning (stap 2)

Bij stap 2 aangekomen, dient het bedrijf zich te orienteren omtrent de huidige
en toekomstige stand van de kemtechnologieen. Dit kan op incidentele ('scan
ning') of op continue basis ('monitoring') gebeuren. Een verzameling van veel
gebruikte technieken op dit gebied, waarbij het een diepgaand onderzoek be
treft, duiden we aan met 'Technology Forecasting'. Daarbij gaat het om het
voorspellen van de invloed en de snelheid van een als belangrijk gesignaleerde
ontwikkeling op technologisch gebied. Veel gebruikte methoden zijn scenario's,
de Delphi-methode en tijdreeks- en morfologische analyses (Wills et aI., 1972).
Scenario's bijvoorbeeld vonnen een indringende manier om duidelijk te maken
wat er gebeurt, als een der scenario's werkelijkheid wordt. Op die wijze dienen
ze als gevoeligheidsanalyses.

Am het eind van deze technologische omgevingsverkenning dient een en ander
nog strategisch gemterpreteerd te worden; bijvoorbeeld door middel van een
SWOT-analyse; 'Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats'. Hierbij
worden sterkten en zwakten van het bedrijf aan de ene kant en kansen en
bedreigingen vanuit de omgeving aan de andere kant tegen elkaar afgewogen.
Daarbij gaat het voomamelijk om het kwadrant met sterkten en kansen. De
bijbehorende vraag luidt: ''Welke sterkten kan ik gebruiken om de kansen te be
nutten".

3.3.3. Creatieve Case van ideeengeneratie (stap 3)

Als aanvulling op de voorgaande analyses, is het nuttig om "los van het be
staande" op creatieve wijze ideeen te genereren voor de te ontwikkelen richting.
Aangezien het strategisch proces een cyclisch proces betreft, gaat deze stap
vooraf aan volgende analyses of voIgt zij voorgaande analyses; afhankelijk van
de kijkrichting.

In de literatuur heeft men hierbij niet in de eerste plaats het bedrijfsniveau voor
ogen, maar eerder het project-of het produktniveau.
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Veelal wordt gesuggereerd om de groep, die aan deze opdracht werkt, in drie
werkgroepen te splitsen. Iedere werkgroep neemt een van de onderstaande the
rna's voor haar rekening.

• Nieuwe markt zoeken voor een bestaand produkt, waarvan de relevante
proces- en produkttechnologieen worden beheerst.

• Nieuw produkt ontwikkelen voor een bekende markt, gebaseerd op
beheerste technologieen (opgedaan via andere projecten/produkten of
beschikbaar binnen andere werkmaatschappijen).

• Nieuwe of aanvullende technologieen zoeken voor een bestaande produktlijn
in een bestaande markt (produkt-aanpassingen, procesverbeteringen), die
leiden tot een produkt, dat zijn functie bij de klant op een betere manier
vervult of goedkoper dan weI beter produceerbaar wordt.

Dergelijke 'assessment' groepen dienen vemieuwingsideeen te genereren en
maatregelen voor te stellen die er toe kunnen leiden dat dit onderzoeken, cree
ren en signaleren een gewoonte wordt voor een groot deel van de medewerkers
(Butter, 1989).

3.3.4. Beoordeling en keuze van technologische richting en
nieuwe projecten (stap 4)

Technologische richting en technologie-strategie

Op grond van voorgaande analyses wordt de technologische toekomstrichting
van het bedrijf bepaald. Belangrijk is dat aIle functiegebieden (commercie,
financiering, R&D en produktie) hier hun inbreng hebben.

Ter verdere concretisering dalen we van het bedrijfsniveau af naar het produkt
en projectniveau. Het is nu de bedoeling de ideeen, die uit de vorige fasen ten
aanzien van nieuwe projecten naar voren zijn gekomen te beoordelen en hieruit
een keuze te maken in het licht van de technologiestrategie. Deze beoordeling
en keuze wordt in de twee volgende paragrafen besproken. Vaak verdient het
daarbij aanbeveling niet iedere keer de beslisregels opnieuw uit te vinden, maar
deze regelgeving, voor zover mogelijk te expliciteren.

Nieuw te ontwikkelen (R&D) projecten

White (1978) stelt dat de gereedschappen, die het management ter beschikking
staan voor de beoordeling of het sturen van technologische innovatie
rudimentair zijn. Hij geeft een structuur van management criteria (filters)
waarmee nieuwe technologieen, innovaties of innovatieve ideeen kunnen wor
den geselecteerd, die de moeite waard zijn om verder te ontwikkelen.
Belangrijk voordeel van zo'n filtermodel is, dat bet een objectieve basis vormt
voor de te voeren discussie over nieuwe ideeen en de beoordeling ervan (expli
ciete selectie-procedure), doordat het voor iedereen duidelijk is welke aspecten
cruciaal zijn bij de selectie.
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Opvallend is dat traditionele financiele criteria als 'return on investment' bij
White ontbreken, doordat de technologie-strategie juist een veellangere terrnijn
bestrijkt. Dit soort criteria wordt door hem als te weinig onderscheidend en
zelfs als misleidend beschouwd.

Prioriteiten voor bestaande projecten en technologieifn

De in de vorige paragraaf genoemde criteria kunnen ook toegepast worden op
de lopende projecten om tijdige bijsturing/beeindiging van projecten mogelijk
te maken.

Er zijn vele methoden (Van Gunsteren, 1987 en Foster, 1981) ontwikkeld om
een ordening aan te brengen in lopende en verwachte R&D-projecten. Deze me
thoden hebben als overeenkomst dat het belang van dit soort projecten een
resultante is van:

de technologische kanslbelofte en
de commerciele kanslbelofte, die het project biedt.

Hoe deze beide gezichtspunten van criteria worden voorzien en gemeten.
verschilt sterk van methode tot methode.

Het probleem bij deze methoden is dat zij ons kunnen afbrengen van de ge
schetste samenhangende benadering en dat we de projecten weer op zich gaan
beschouwen. Ons inziens dienen de bovenstaande twee punten dan ook
aangevuld te worden met:

• past het project in de gekozen kerntechnologie en
• in hoeverre draagt het bij tot de kennis en vaardigheden ten behoeve van

andere projecten.

Identijicatie van elementen, die ontbreken in de technologie-portjolio

Na het doorlopen van de eerste drie activiteiten in deze stap 4 is de keuze
bepaald welke projecten en welke innovatieve ideeen verder zullen worden
ontwikkeld. Na deze keuze kan worden afgeleid in welke technologieen.
marktkennis en aanvullende sterkten (in produktie, marketing, distributie,
middelen) nog dient te worden voorzien. Hoe daarin te voorzien komt aan de
orde in de volgende paragraaf.

3.3.5. Verwerving van ontbrekende kennis (stap 5)

Globaal kunnen ontbrekende technologieen of ontbrekende kennis en vaardig
heden op drie manieren worden verworven:

• via interne ontwikkeling. dat wil zeggen eigen R&D-projecten;
• via externe verwerving:

- via andere werkmaatschappijen (uitlenen kennisdragers. middelen.
capaciteit) of
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volledig extern via:
aankopen of licensering van technologieen;
acquisitie van mensen/bedrijven/middelen;
gebruik maken van externe R&D- en kennisbronnen, uitbesteding;

• via strategische samenwerking: 'joint ventures', 'comakership', R&D-
partnerschap of innovatie-netwerken (vergelijk Biemans, 1989).

De keuze van de wijze van verwerving is afhankelijk van de beschikbaarheid
van geschikte partners en de benodigde kennis, ambitie en doelstellingen; wat
wordt tot de kerntechnologie gerekend?

3.3.6. Exploitatie van technologische kennis (stap 6)

Ford en Ryan (1981) stellen, dat een bedrijf een maximaal rendement op
investeringen in een technologie dient na te streven, door een technologie
zoveel mogelijk te exploiteren. De technologieen kunnen worden geexploiteerd
door deze in de produkten of diensten van het eigen bedrijf te verwerken, maar
dit hoeft niet noodzakelijk zo te zijn. Een technologie kan ook zelf als produkt
worden verlmcht; door directe verkoop van een technologie of door de verkoop
van een licentie om de technologie te gebruiken.

Redenen, waarom een bedrijf de kennis wi! exploiteren, zijn:

• er wordt het hoogste rendement uit R&D-gelden nagestreefd; behalve dat
aan de verkoop van de gerealiseerde produkten verdiend wordt, wordt ook
het idee achter dit produkt verkocht;

• men wi! of kan de technologie niet zelf toepassen.

Gegeven deze twee argumenten zal een bedrijf dat het meeste uit zijn technolo
gieen wit halen, zorgvuldig de marktwaarde van een technologie moeten nagaan
in de diverse fasen van de evolutie ervan. Een kritische 'timing' voor de
verkoop van technologie is belangrijk. Argumenten voor vroege verkoop van
een technologie zijn onder meer:

• het zonder partner ontwikkelen van een nieuw afzetgebied vormt een
probleem;

• gebrek aan proces- of ondersteunende technologieen in het bedrijf;
• tekort aan liquide middelen.

Argumenten tegen vroege verkoop zijn onder meer:

• een lage waarde van de technologie, totdat deze zich heeft bewezen;
• hoge initiele investeringen voor de ontwikkelaar;
• noodzaak voor het bezet houden van produktiefaciliteiten;
• hoge toegevoegde waarde zit in de produktie, in plaats van in de

technologie.
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3.3.7. Actieplannen en verder (slappen 7 tim 9)

Het invoeren van een stappenplan zoals hier boven beschreven kan het beste
gefaseerd gebeuren, waatbij bedrijfsculturele en -politieke factoren een belang
rijke rol spelen. Daarbij moet zo'n aanpak aangepast worden aan de specifieke
situatie van een organisatie.

Het lijkt verstandig daarbij het volgende voor ogen te houden:

• de aandacht dient zich te concentreren op de kemtechnologieen;
eerst dient ervaring te worden opgedaan in een werkmaatschappij, die bereid
is het stappenplan te volgen;

• de projectverantwoordelijke dient direct te rapporteren aan de Raad van
Bestuur, omdat een 'commitment' van de RvB vereist is;

• de actieplannen moeten voor een ieder duidelijk zijn en de
projectverantwoordelijke ziet erop toe dat de betrokkenen zich houden aan
de planning;

• op gezette tijden, maar minstens een keer per jaar dient de aanpak
geevalueerd te worden.

De projecten dienen bewaakt en geevalueerd te worden tot het volgende techno
logieplan.

3.4. Toepassing van het stappenplan

Zoals gezegd, is het stappenplan nog niet integraal toegepast. WeI zijn er enkele
ervaringen met onderdelen op te tekenen. Zo was men in een R&D-intensief en
technologisch hoog geavanceerd bedrijf gewend aan strategievorming op de
produkt/markt-wijze; dat wi! zeggen zonder de technologie erin te betrekken.

Deze benadering was door een adviesbureau eind jaren zeventig in het bedrijf
ge'introduceerd. Ben van de centrale technieken was de produktportfolio-ana
lyse. In het bedrijf stond men na tien jaar sceptisch tegenover dit gebeuren. Men
duidde het aan met ''het circus". Volgens de betrokkenen had het weinig relatie
met de besluiten, die in de R&D en zelfs in de marketing genomen dienden te
worden. Het bepalen van een technologiestrategie in de volle omvang, zoals
hierboven beschreven, zou in deze situatie tot mislukken gedoemd zijn, omdat
men veel moeite had met stratievorming op de gangbare wijze. Er is derhalve
een voorzichtig begin gemaakt door te kiezen voor een pragmatische aanpak op
projectniveau en met aandacht voor die problemen, die leefden bij de leden van
het management-team. Zo had het bedrijf veel behoefte aan nieuwe produkten.

Er is gekozen voor de aanpak van analyse en ideeengeneratie, zoals dit bij de
stappen I en 3 beschreven staat. Het team is gesplitst in drieelkaar qua
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bezening overlappende groepen; markt, technologie en produkt. Iedere groep
had tot taak een analyse te maken en nieuwe produkten te bedenken. De
bedoeling was dat in plenaire sessies het resultaat zou worden besproken,
teneinde hier de strategische samenhang te bewaken en ook nieuwe ideeen aan
te ontlokken. Het resultaat was binnen enkele maanden qua aantal nieuwe idee
en mager, maar het leverde weI iets anders op.

Zonder dat het de bedoeling was, waren de groepen niet op projectniveau bezig,
maar op bedrijfsniveau. En weI op een manier, die hen bijzonder aansprak. Het
besef dat strategisch denken weI degelijk iets van doen had met het bedrijfsge
beuren, groeide. Men is nu rijp voor het doorlopen van de andere stappen; men
is enthousiast en ziet het nut in van een aanpak, zoals hiervoor uiteengezet.
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Hoofdstuk 4: Opzet van het onderzoek

4.1. Vraagstelling en opdracht

De vraagstelling bij ons onderzoek luidde als voIgt.

Hoe kan het strategisch produktinnovatievermogen (SPW) van een industrieel
bedrijfuit de sector Medische Technologie worden verhoogd?

Deze vraagstelling leidde in ons onderzoek tot de volgende opdracht. Ontwerp
een methode met bijbehorende procedure en hulpmiddelen, waarmee:

• het inzicht in het vakgebied van de SPI in het bedrijf wordt verhoogd;
het inzicht in het eigen functioneren met betrekking tot SPI wordt verhoogd;

• het SPIV van het bedrijf wordt verhoogd;
• het SPIV kan worden aangegeven;
• handreikingen voor het hanteren van deze methode voor de praktijk worden

gedaan.

In het eerste punt ligt besloten dat het onderzoek de bestaande kennis samenvat
en onder een noemer brengt. Dit betekent een versterking van de theorievor
ming over SPI en technologiestrategievorming.

4.2. Onderzoektypen en keuze

Het onderhavige onderzoek maakt deel uit van een zogenoemd Voorwaardelijk
Gefinancierd Onderzoekprogramma van de faculteit Technische Bedrijfskunde
te Eindhoven. De meeste onderzoeken binnen dit programma zijn verkennend
en ontwerpend van aard. Dit leidt vaak tot een werkend ontwerp. Dit in tegen
stelling tot klassiek (natuur-wetenschappelijk en ook gedragswetenschappelijk)
onderzoek, dat dient te leiden tot meer kennis. De centrale vraag bij een klas
siek wetenschappelijk onderzoek is; is het waar? De methode van onderzoek is
veelal het toetsen van hypothesen.

Gezien de complexiteit en onderzoekbaarheid van bedrijfskundige verschijnse
len, werkt men meestal niet met wetrnatigheden (causale verbanden),
statistieken (frequentieverdelingen van voorkomen van verschijnselen) of
recepten (kookboek).

Daarentegen werkt men meer met aannemelijke verbanden en is men meer
geholpen met een 'repertoire' (handelingenschema) of een vergelijking met
andere organisaties. Hierbij wordt zonodig gebruikt gemaakt van voomoemde
causale en statistische verbanden. In beide soorten onderzoek gaat het om
getoetste en overdraagbare kennis.
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De centrale vraag bij bedrijfskundig onderzoek is eerder: werkt het en onder
welke omstandigheden werkt het? (Van Aken, 1991). Een belangrijke regel is
hier dat een uitkomst gewantrouwd wordt als het tegen de intuttie indruist.
Onder intuttie verstaan wij: inzicht door ervaring.

Een onderzoek betreffende verbetering van het innovatieve vermogen van een
bedrijf, kan ook binnen de opgave "dat het moet werken" op een aantal
manieren worden uitgevoerd. We baseren ons daarbij op de onderzoektypen,
zoals die door onder meer Van der Zwaan (1990) zijn gerubriceerd. Rij onder
scheidt onder meer.

a. De gevalstudie.
b. Ret actie-onderzoek.
c. Ret vergelijkend onderzoek,
d. Het evaluatie-onderzoek.
e. De simulatie.
f. Ret experiment.

We behandelen hieronder achtereenvolgens deze typen en plaatsen er
commentaar bij, dat relevant is in het licht van ons onderzoek.

a. De gevalstudie.

Rier worden innovatieve bedrijven geselecteerd en wordt gekeken naar alles
wat het succes van het bedrijf zou kunnen verklaren. Hoe innoveert een bedrijf?

Bij een vergelijkende gevalstudie kan ook nog de vraag gesteld worden:
waarom innoveert dit bedrijf beter dan een ander bedrijf?

De kracht (en tevens zwakte) van een gevalstudie is dat men zonder langdurige
voorbereiding "aan de slag" kan. Een gevalstudie gaat ervan uit dat je nog
weinig of niets over het fenomeen weet. Het is een wetenschappelijke
verkenning. Over SPI is echter al het een en ander bekend. We verwijzen
hiervoor naar de hoofdstukken 2 en 3. De stand van kennis is te vergelijken met
de stand van de organisatieleer. De theorie roept soms meer vragen op dan ze
beantwoordt. Er is geen 'one way of organizing', de kennis is gefragmenteerd
en onvolkomen, maar toch biedt het een goed inzicht aan diegenen, die reeds
een referentiekader (zoals praktische kennis) bezitten. Immers zij zijn in staat
om zich een concrete voorstelling te maken bij de leer en deze om te bouwen
naarkunde.

b. Ret andere uiterste is het actie-onderzoek.

Dit veronderstelt dat bekend is welke factoren bijdragen aan het succes van pro
duktinnovatie. Een dergelijk onderzoek heeft tot doel na te gaan wat het
resultaat is van bepaalde beleidsvoomemens door deze uit te voeren en
vervolgens de effecten na te gaan. Het gaat hier niet om een kenniscyclus,
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waarin we door middel van experimenteel onderzoek (in een laboratorium
situatie) tot een verhoogd niveau van kennis en inzicht ten behoeve van SPI
komt, maar om een ingreepcyclus.

Hier gaat het er niet om of een hypothese klopt, maar of de ingreep succes
heeft. Van Strien (1986) spreekt in dit verband over een regulatieve cyclus;
ontwerp, invoering en evaluering. Wij weten echter nog niet (precies) welke de
relevante factoren voor succesvolle produktinnovatie zijn. Zo vindt Nystrom
(1990 en eerder) organisatorische factoren belangrijk (zoals bedrijfsklimaat en
machtsafstand), onderzoekt deze en vindt vervolgens een verband tussen deze
factoren en het succes. Cooper (1985) daarentegen hecht een groter belang aan
meer technische factoren (zoals produktkwaliteit of marktaandeel) en vindt
eveneens een verband tussen zijn factoren en succes. Het grootste probleem is
dat het erg moeilijk is aan te tonen dat het resultaat toegeschreven mag worden
aan de interventie bij zo'n actie-onderzoek, gezien de complexiteit van de
onderzoekcontext.

c. Het vergelijkend onderzoek.

Een andere mogelijkheid zou zijn geweest de directe - zo mogelijk
kwantitatieve - relaties tussen inspanningen, SPIV, innovatief resultaat en finan
cieel resultaat in verschillende vergelijkbare bedrijven te onderzoeken. In dit
geval zou bijvoorbeeld het onderzoekmodel van Cooper (1985) als vertrekpunt
gebruikt kunnen worden. Na enige modificatie resulteert dit in het schema van
figuur 4.1.

W#AW#""~##,,,w/~wllnnovatievermOgen ~""#"'w=~

Produktinnovatie
proces

Eigenschappen
van bedrijf en
omgeving

Figuur 4.1. Het verband tussen innovatiedoelen, SPIV, het proces van
produktinnovatie en innovatie- en andere resultaten.
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Via zo'n onderzoek zouden we door middel van het stellen van innovatiedoelen
de resultaten in bedrijfseconomische zin en de innovatieresultaten willen verho
gen en deze dan meten via: aantal nieuwe produkten, percentage nieuwe pro
dukten in de omzet, slagingspercentage nieuwe projecten en dergelijke. We
kunnen deze resultaten niet rechtstreeks belnvloeden vanuit de innovatiedoelen,
maar weI via actieplannen invloed uitoofenen op het produktinnovatieproces en
het innovatievermogen. Figuur 4.1 geeft deze en andere invloeden met pijlen
weer. Zoals weergegeven worden de innovatiedoelen op hun beurt weer bem
vloed door de eigenschappen van de omgeving en van de eigenschappen van het
bedrijf, die niet rechtstreeks verband houden met de SPI en door de resultaten
zelf.

Uitgaande van een dergelijk belnvloedingsschema is het denkbaar een - bij
voorkeur kwantitatief - model van het bedrijf te maken, dat de invloed van de
genoemde variabelen vertaalt in een bedrijfs- en een innovatieresultaat.

Als denkmodel of educatiefmodel zou figuur 4.1 good bruikbaar zijn voor ver
gelijkend onderzoek, maar we hebben van een verdere uitwerking ervan afge
zien omdat:

• de gebruikte termen voor een dergelijke opzet zeer moeilijk te operationali
seren zijn. We nemen als voorbeeld het resultaat. Om te beginnen is dit
een subjectiefbegrip. Wat voor de een een goed resultaat lijkt, is voor een
ander een slecht of uitstekend resultaat. Resultaat is een meerdimensionaal
begrip en wordt gemeten naar de doelstellingen. Zo dienen we onderscheid
te maken tussen innovatie- en financieel resultaat.
Bij innovatieresultaat kunnen we weer een nader onderscheid maken tussen
bijvoorbeeld het aantal nieuwe produkten of geslaagde versus mislukte
projecten (Cooper,1985). Beide criteria zijn echter niet zonder meer in
elkaar te vertalen. Veel mislukte projecten zal niemand als een succesvol
resultaat ervaren. Niettemin zal een aantal mislukte projecten nodig zijn als
we veel nieuwe en succesvolle (met veel risico!) produkten willen.
Hetfinancieel resultaat tenslotte is in de ogen van deskundigen
op het gebied van strategisch management geen goede maatstaf voor succes.
Ansoff (1965) was een van de eersten, die daarop wees. Het verzet ertegen
komt er eigenlijk op neer, dat financiele criteria gericht zijn op de korte
termijn en derhalve tot strategisch verkeerde wegen kunnen leiden. We
voegen er nog aan toe dat fmanciele criteria niet inhoudelijk en demalve
eenzijdig en 'output' georienteerd zijn;

• de invloed van de diverse factoren zich moeilijk of onmogelijk laten isoleren
van alle andere invloedsfactoren op het innovatie- en fmancieel resultaat. Zo
is het in voorkomende gevallen goed denkbaar dat bijvoorbeeld de koers van
de Amerikaanse dollar een grotere invloed op het fmanciele resultaat en
zelfs het innovatieresultaat heeft dan een hoger SPIV.
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In ons orienterende onderzoek gaan we daarom uit van het produktinnovatie
vermogen.

d. Het evaluatie-onderzoek.

In dit geval gaat het om het meten van het effect van een aetie. In ons onder
zoek maken we hiervan gebruik bij het vaststeIlen van het versehil van de
ingangslijst en uitgangsvragenlijst (zie paragraaf 4.5).

e. De simulatie.

In dit onderzoektype wordt een gedrag van een systeem nagebootst. Daarvoor is
het noodzakelijk dat aIle verbanden en variabelen bekend zijn.

f. Het experiment.

In dit laatste wordt in een min (veldexperiment) of meer (laboratorium) beheer
ste omstandigheid twee of meer versehillende opzetten met elkaar vergeleken.
Dit vergt eehter een onderzoek, waarbij de opzet van te voren zorgvuldig moet
worden vastgelegd.

Voor een orienterend onderzoek als de onze, zijn beide laatste onderzoektypen
ongesehikt.

Het door ons gekozen onderzoektype bevat kemnerken van de eerste twee
onderzoektypen: zowel de gevalstudies als van aetie-onderzoek.

Van der Zwaan (1990) onderseheidt zeven typen gevalstudies. Ben van deze
zeven typen duidt hij aan met "ontvouwing en beproeving"; dit sluit het best
aan bij het door ons gehanteerde onderzoektype. We besehouwden namelijk ge
val na geval en verriehtten in elk bedrijf aetie-onderzoek.

De hoofdlijn van de werkwijze in ons onderzoek is weergegeven in figuur 4.2.
De ontworpen methode werd daarbij beproefd en zo nodig aangepast voor
gebruik in een volgend bedrijf. Hoofdstuk 5 geeft een verslag van deze onder
zoeken. Met ingangs- en uitgangsmetingen werd door ons een indruk verkregen
omtrent de effeetiviteit van de methode. Overigens werden ook deze evalue
rende metingen, na opgedane ervaringen, aangepast. Zo is de meetlat (zie
hoofdstuk 6) pas in de laatste bedrijven toegepast. Pas nadat een convergentie in
deze aanpassingen had plaats gevonden, is het onderzoek gestopt.

Een laatste ontwerp betreft een aanpassing voor gebruik in praktijksituatie door
een buitenstaander, zoals een organisatie-adviseur of mogelijk ook als zelfhulp.
Dit ontwerp voor de praktijk wordt besehreven in hoofdstuk 7. In vergelijking
met eerdere ontwerpen, betekende dit voomamelijk een vereenvoudiging in het
ontwerp en gebruik van de ontwikkelde gereedschappen.
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Figuur 4.2. De gekozen werkwijze in het onderzoek. De methode wordt in n
bedrijven ( n gevalstudies) ontwikkeld. Binnen deze bedrijven wordt actie
onderzoek gedaan. De respectievelijk ingangs- en uitgangsmetingen meten
daarbij de effectiviteit van dit actie-onderzoek.

Een overzicht van de in dit onderzoek gebruikte gereedschappen, is te vinden in
paragraaf 4.5 (vragenlijsten).

Bij de actie-onderzoeken in de bedrijven doorliepen we niet bij elk bedrijf de
hele cyclus van het actie-onderzoek, maar beperkten wij ons soms tot de eerste
stappen, zoals beschreven zijn in hoofdstuk 5; tot en met een door het manage
ment geaccepteerde actieplan. In drie bedrijven volgden we het strategisch
innovatieproces gedurende langere tijd; en weI twee tot drie jaar.

Een dergelijke onderzoekopzet, zoals boven beschreven, is een ontwerp gericht
onderzoek. £en eerste opzet wordt beproefd en zolang veranderd tot zij doet
wat zij moet doen (hier het verhogen van het SPIV) en zij dus volgens de
betrokkenen werkt.

4.3. Expert of procesbegeleider?

ludien een buitenstaander wi! bemvloeden dat het bedrijf innovatiever te werk
gaat, in casu meer produkten op de markt brengt, kan hij - voor die bedrijven,
die er open voor staan - verschillende wegen bewandelen. Om te beginnen kan
hij in de schoenen gaan staan van dit bedrijf en voor dit bedrijf interessante
produkten bedenken en/of voor het bedrijf een produktinnovatiestrategie
uitstippelen. De buitenstaander voIgt op deze wijze een expert-benadering.

Een andere manier is het bedrijf een spiegel voorhouden door te inventariseren
wat op dat moment de werkwijze is ten aanzien van SPI; dit terugkoppelen naar
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de gemterviewden en de bevindingen plenair te bespreken en tenslotte samen
actieplannen uit te werken om het SPIV te verhogen. De buitenstaander treedt
in dit tweede geval op als procesbegeleider.

In ons onderzoek hebben we de nadruk op de tweede benaderingswijze gelegd.
Naar ons idee kan geen onderzoeker (of adviseur) het yak (ontwikkelen,
produceren en verkopen van de produkten) van het desbetreffende bedrijf in
korte tijd leren en ook nog verbeteren. En zelfs als hij dit zou kunnen, zou hij
keer op keer het bedrijf moeten assisteren. En wellicht nog belangrijker; het zal
de medewerkers niet enthousiast maken en meer betrekken bij het
bedrijfsgebeuren. De kans bestaat dan dat ze zullen vervreemden van de meest
wezenlijke functie in het bedrijf - het zorgen voor de toekomst. Dit houdt in, dat
de onderzoeker terughoudend dient te zijn bij het aanreiken van concrete analy
semethoden, die gebruikt kunnen worden door de medewerkers van het bedrijf.
Het is beter dat eerst de behoefte gecreeerd wordt tot het gebruik van dergelijke
instrumenten dan dat de onderzoeker "voor gaat doen hoe het hoort". De onder
zoeker biedt niet zozeer een produkt aan, maar "gaat met de betrokkenen een
proces in", waarbij het "zelf ontdekken" een belangrijk element is.

Wellicht ten overvloede zij opgemerkt dat een spiegel voorhouden een
algemeen toegepaste methode is bij het begeleiden van een adviesproces; hier
toegepast op SPI. Ben spiegel voorhouden doe je vooral als problemen 'fuzzy'
zijn. De experthouding past meer bij duidelijk te structureren problemen.

We illustreren het verschil van de expert-benadering en procesbenadering met
een korte gevalstudie. Het handelt over een bedrijf met continu'iteitsproblemen.
De omzet werd sterk bedreigd door een substituut-produkt dat door een concur
rent vervaardigd werd met een geheel andere, voor het desbetreffende bedrijf
vrijwel ontoegankelijke technologie. Het bedrijf nam een ingenieur in dienst,
die maar liefst 150 nieuwe produkten bedacht. Met sommige won hij zelfs een
prijs, maar het bedrijf yond geen enkel idee de moeite waard. De ingenieur nam
in onderling overleg ontslag en begon een eigen bureau om bedrijven te advise
ren met betrekking tot produktinnovatie. De directeur zette een reorganisatie
door, waardoor de kosten sterk werden verminderd. Er kwam weer wat lucht,
maar de omzetdaling bleef. De directeur huurde een tweetal adviseurs in. Ook
zij putten zich uit in het verzinnen van nieuwe produkten. Elk produkt werd
weggeredeneerd: niet passend, te duur enzovoort. Inmiddels waren twee
produkten, die de adviseurs hadden aangedragen, in het assortiment van de
grootste concurrent opgenomen. Dus slechte ideeen waren het kennelijk niet.
Op een gegeven moment werd het de adviseurs duidelijk: de directeur wilde
niet echt vemieuwen. Besloten werd, na overleg met de directeur, de zaak
grondiger aan te pakken door strategische sessies te organiseren teneinde
duidelijkheid te verkrijgen omtrent: "wat kan het bedrijf', "wie zijn wij", "wie
en wat willen we zijn" en soortgelijke strategische vragen. Deze sessies duurden
een tot twee dagen. Het aantal deelnemers telde 20 medewerkers, zodat een
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groot draagvlak voor de verworven inzichten werd verkregen. Ook besloot men
een innovatie-projectteam in te stellen en een enthousiaste, nieuwe medewerker
aan te trekken, die paste in het bestaande team. Zijn enthousiasme werkte
aanstekelijk. Ook het bedrijf werd uiterlijk opgeknapt; de "buitenboel" werd
geschilderd, er kwam een nieuw logo en men startte een nieuwe
reclamecampagne. Dit alles gebeurde aan de hand van duidelijke richtlijnen die
uit de strategische sessies naar voren waren gekomen. Er ontstond een "nieuw
elan". Het enthousiasme sloeg kennelijk ook over op de klant en de ornzet ging
met sprongen omhoog! Inmiddels wordt het ene nieuwe produkt na het andere
ontwikkeld, in produktie genoIllen en verkocht.

We zien in dit geval dat een experthouding (het aanreiken van nieuwe
produkten) weinig zin heeft gehad. Het bedrijf heeft op den duur meer baat
gehad bij een procesbegeleider. Innoveren moet men uiteindelijk toch zelf doen.

Uit onderzoek van Buijs (1984, 1986) blijkt eveneens, dat het voordoen of
voorschrijven minder effect heeft dan het "zelf leren innoveren". Hooguit kan
het eerste iets opleveren op korte termijn. Participeren in de SPI kan daarente
gen bijzonder motiverend werken voor de betrokkenen en beklijft langer.

Het bovenstaande mogen we niet generaliseren. Een en ander is niet alleen
afhankelijk van het probleem (gestructureerdheid, ingewikkeldheid),niaar ook
van de cultuur. Zo zijn Japanners zijn altijd knappe "afkijkers" geweest. Ze
hebben veel deskundigen van buiten Japan (met name Amerika) binnen gehaald
en de eerste produktie yond nogal eens plaats op basis van licenties. Westerse
bezoekers maken melding van honderden medewerkers per bedrijf, die het tot
hun dagtaak rekenen om westerse octrooien na te gaan op bruikbaarheid.

Kennelijk hebben de Japanners het 'Not Invented Here Syndrome' goed geana
lyseerd. Of je het "innoveren zelf moet doen", hangt af hoe je het integratiepro
ces begeleidt. Juist het lerende bedrijf gaat goed om met innovaties van binnen
en buiten; het is bereid zijn eigen functioneren ter discussie te stellen.

Een procesbenadering zal naar onze buitenlandse advies-ervaring een Duits of
Indiaas bedrijf minder aanspreken dan een expertbenadering. Hier treft men
veelal een meer autocratisch leiderschap aan met een lange en strakke hierar
chie. Een Duitse manager vertrouwde ons toe dat de Nederlanders naar zijn idee
een merkwaardige kijk op de verhouding chef-ondergeschikte hadden. Een
Duitser voert namelijk zonder problemen de opdracht uit, terwijl een Nederlan
der een opdracht beschouwt als een bijdrage in de discussie .....

In ons onderzoek hebben we ons gericht op Nederlandse bedrijven, die bereid
zijn hun eigen functioneren ter discussie te stellen en ontvankelijk zijn voor een
procesbenadering en niet in de laatste plaats ontvankelijk voor onze benadering.
Dit laatste houdt echter ook een gevaar in. Campbell and Stanley (in Buijs,
1984) geven een aantal factoren, waardoor de validiteit van een onderzoek in
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het geding kan komen. Een daarvan is de 'self-selection'. Dit is het effect dat
een onderzoeks-populatie wordt beperkt tot degene, die tot medewerking bereid
bIijken te zijn. Zij hebben doorgaans een grotere geneigdheid tot veranderingen
in de gewenste richting.

Wat hiervan het effect is op het resuitaat van ons onderzoek, is onbekend. Het is
echter nauwelijks te vermijden; een bedrijf kan aIleen met overreding bewogen
worden aan een onderzoek mee te werken. Dit houdt in ons geval ook in dat de
onderzoeker "iets te bieden moet hebben". Dit "iets" slaat op de kennis en erva
ring op het gebied van SPI. Het bedrijf verwacht dat de onderzoeker
analysetechnieken en concepten ter beschikking heeft. In die zin is hij weI
expert.

Samenvattend dient de onderzoeker in ons geval, om effectief te zijn, te kunnen
optreden aIs:

• procesbegeleider;
• coordinator (onder meer het bewaken van een tijdschema en het voorzitten

van de plenaire sessies) en
• deskundige op het gebied van SPI.

4.4. Bewuslwording, leren en opleiden

In de opvatting van Swieringa en Wierdsma (1990) kan een organisatieverande
ring niet aIleen tot stand worden gebracht door het veranderen van structuren en
regcls, maar ook door collectief Ieren. Leren is volgens de schrijvers dan ook
meer dan een verhoging van de bewustwording of een verhoging van het in
zieht. Zij stellen leren gelijk aan het veranderen van gedrag. Immers pas uit
een veranderd gedrag blijkt of er inderdaad iets geleerd is. Hoe meer er geleerd
wordt, hoe effectiever het gedrag.

Zij stellen op grond van literatuuronderzoek en praktijkervaring dat op langere
termijn het veranderen van gedrag effectiever is dan het veranderen van structu
ren of regeis. Deze gewijzigde structuren en regeis volgen weI op veranderd ge
drag; met andere woorden een structuur-verandering kan pas plaats vinden
nadat de betrokkenen inderdaad geleerd hebben dat andere structuren en regels
zinvol zijn.

De schrijvers maken een onderscheid tussen bewust en onbewust Ieren. Bewust
leren betekent dat men weet wat men heeft geleerd en hoe, zodat men zelf in
het leerproces kan ingrijpen. Door bewust te leren wordt het leervermogen, het
vermogen om het eigen leerproces te sturen, ontwikkeld. Onbewust leren daar
entegen is herhalend; het imiteren van voorbeelden, het opnieuw doen wat
wordt beloond en laten wat wordt bestraft; meer van hetzelfde. Zo kan het voor-
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komen dat er in een organisatie weliswaar veel wordt geleerd, maar dat het leer
vermogen niettemin gering is.

Figuur 4.3 toont enkele verschillende leervormen volgens Swieringa en
Wierdsma. Resultaten verkrijgt men tengevolge van gedrag. Oit gedrag wordt
grotendee]s bepaald door de regels (hoe en waarmee), die men in de organisatie
heeft gesteld. Veranderingen in de regels komen tot stand door veranderde in
zichten (wat en waarom). De inzichten tenslotte volgen uit de principes (uit
gangspunten voor het bedrijf).

'---- enkelslag leren ------1

'----------- tweeslag leren ------1

----------------- drieslag leren -----'

Figuur 43. Enkele leervormen volgens Swieringa en Wierdsma.

In de figuur wordt onderscheid gemaakt tussen individueel en collectief leren.
Met individueelleren, zoals via het sturen van individuen naar cursussen, is vol
gens de schrijver, het bedrijf op den duur minder geholpen dan met collectief le
ren. Belerende (bureaucratische) organisaties geven weliswaar veel geld uit aan
opleidingen, maar het leervermogen stijgt daarmee niet. Collectief leren kan
volgens de schrijvers, zoals we reeds opgemerkt hebben, effectief tot een orga
nisatieverandering leiden.

Zij onderscheiden drie vormen van leren; in opklimmende graad van zinvol
heid.

Het enkelslag leren (zie figuur 4.3) beweegt zich op regel-niveau. Het gaat hier
om de "hoe"-vragen; meer en beter van hetzelfde. "Waarom"-vragen komen
nauwelijks aan de orde. Enkelslag Jeren noemen zij verbeteren.

Bij tweeslag leren is niet aIleen een verandering van de regels, maar ook van de
achterliggende inzichten aan de orde. Het is leren op inzicht-niveau. Het vereist
een hoger niveau van inzicht, de consequenties zijn verdergaand, het aantal be
trokkenen is groter en het leerproces duurt langer. Aan de orde zijn "waarom"-
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vragen; vragen naar het waarom van de regels, van wat moet en mag; vragen op
het niveau van het collectiefweten en begrijpen.

Bij drieslag leren tenslotte, staan de principes, waarop het bedrijf is gebaseerd,
ter discussie. Voorbeelden van dergelijke vragen, vinden we in figuur 3.1. Bij
drieslag leren telt men de veranderingen in jaren. Het leren is hier het meest in
grijpend, diepgaand en heeft verdragende consequenties. Het is op dit niveau
waarop ons onderzoek zich beweegt.

Opleiden is naar de opvatting van de schrijvers, intervenieren in het leerproces;
leren te leren. Zij onderscheiden vier verschillende soorten interventies, name
lijk hulp bij het:

doen; trainen;
• denken; opleiden in engere zin;
• bezinnen; vonnen;
• beslissen; adviseren.

AIle vier de vormen van interventies bestaan steeds uit het aanbieden van:

• zienswijzen, concepten en theorieen;
• methoden en technieken;

spiegels en 'feedback';
• probleemstellingen in de vorm van gevalstudies, oefeningen, rollenspelen of

stellingen.

Het enige verschil tussen de vier soorten interventies is, dat de aard van de in
terventies verschilt al naar gelang ze bedoeld zijn als hulp voor doen, denken,
bezinnen of beslissen.

Wij delen de opvattingen van de schrijvers. Het heeft ons geleerd (of in ieder
geval doen inzien!) dat hetgeen wij beogen, namelijk het verhogen van het
SPIV, is niet aIleen een bewustwording, maar ook collectief leren is; met name
tweeslag en drieslag leren. Hetgeen zij aanduiden met leervennogen is nodig
om te komen tot ons SPIV; het bewust kunnen ingrijpen in de cyclus van strate
gisch gedrag en resultaten.

4.5. Vragenlijsten

In het onderzoek zijn een vijftal vragenlijsten ontwikkeld. Deze zijn in figuur
4.4 weergegeven.

We beginnen met de bespreking van de vragenlijst die het eerst is ontwikkeld
en in zekere zin als basis is gebruikt voor de andere vragenlijsten; de
vragenlijst strategische produktinnovatiefactoren.

Uit de literatuur (zie de hoofdstukken 2 en 3) hadden we een goed idee
gekregen welke factoren van invloed zijn op het succes van SPI. Dit gold met
name voor de resultaten van de onderzoekers Cooper (1985) en Nystrom (1990
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en eerder). Hierin vonden we de nodige aanknopingspunten. Weliswaar vonden
beide onderzoekers, elk op hun eigen manier, andere relevante factoren. De
resultaten spraken elkaar echter niet tegen, maar vulden elkaar zelfs aan.

VRAGENLlJST DOEL WAAR GEBRUIKT

Ingangs- . Het vastleggen van de situatie op Voor nadere informatie
vragenlijst. het moment van binnenkomst. van zie paragraaf 4.5. en

het SPIV van het bedrijf en van de appendix A. Gebruikt in
verwachting van de respondent aile bedrijven.
met betrekking tot ons onderzoek.

Vragenlijst SPI- Zeventig vragen over algemene Voor nadere informatie
factoren. zaken. de strategie en de zie paragraaf 4.5. en

uitvoering van de strategie met appendix B. Gebruikt in
betrekking tot produkt- aile bedrijven.
innovatie.

Uitgangs- De kernvraag hier is; "In welke Voor nadere informatie
vragenlijst. mate het SPIV van het bedrijf vol- zie paragraaf 4.5. en

gens de respondent tengevolge appendix C. Voor het
van ons onderzoek is veranderd"? eerst gebruikt in bedrijf D.

"Test" Het vastieggen van de kennis en Voor nadere informatie
strategische opvattingen van de respondent zie paragraaf 4.5. en
produkt- met betrekking tot strategische pro- appendix D. In aile
innovatie. duktinnovatie. bedrijven gebruikt.

Meetiat. Het vastleggen van het SPIV van Voor nadere informatie
het bedrijf. zie paragraaf 4.5, hoofd-

stuk 6 en appendix E.
Voor het eerst in bedrijf E
gebruikt.

Figuur 4.4. Een overzicht van de vijfontworpen vragenlijsten.

In ooze vragenlijst strategische produktinnovatiefactoren, die we hebben
gebruikt bij de introducerende vraaggesprekken, hebben we daarom beide resul
taten gecombineerd en aangevuld met nog een handvol andere factoren. Deze
laatste factoren werden ontleend aan vraaggesprekken met zo'n 30 deskundigen
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op het gebied van (strategische) produktinnovatie uit de universitaire wereld,
ondememers, overheid en adviseurs. Tot slot zijn daar nog de eigen inzichten,
opgedaan in advieswerk, aan toegevoegd.

De vragenlijst is ruim opgezet, omdat we de SPI niet geYsoleerd konden
beschouwen. Zodoende is een lijst ontstaan, die het midden houdt tussen een
brede strategische orientatie en een "magere" vragenlijst met betrekking tot SPI.

Wat ooze vragenlijst onderscheidt van een brede strategische orientatie is, dat er
nauwelijks vragen in voorkomen die betrekking hebben op strategische zaken
als strategische kwaliteitszorg, strategisch personeelbeleid en dergelijke.

De structuur van de vragenlijst strategische produktinnovatiefactoren. die in
zijn geheel is opgenomen als Appendix B, is tenslotte de volgende geworden.

Zo'n 70 vragen over:
algemene zaken (ornzet, % R&D, geschiedenis, organisatiestructuur);
deze vragen worden aan slechts enkele respondenten gesteld;
de strategische orientatie; is deze gefocussed of gediversificeerd, open
naar buiten of gesloten, technologisch of comrnercieel gedreven;
de neerslag en communicatie over deze orientatie: planning, plannen.
overleg, rapportage en dergelijke;
de uitvoering van de strategie;
de condities, waaronder deze uitvoering plaats vindt;
de realisatie versus planning; onder meer ook het percentage
mislukkingen en oorzaken;
en op het eind van het interview: wat de respondent van het onderzoek
verwacht; met name of hij verwacht dat als er concrete acties voorgesteld
zullen gaan worden de uitvoering serieus ter hand wordt genomen.

De vragenlijst verwacht geen gesloten antwoorden. Het is meer een vraag
puntenlijst; een 'checklist' voor de onderzoeker.

Na de vragenlijst strategische produktinnovatiefactoren, is de zogenoemde
ingangsvragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst legt de situatie vast op het
moment van aanvang van het onderzoek in het betrokken bedrijf. Tevens vraagt
zij naar de verwachting van de respondent naar het resultaat van ons onderzoek.
De ingangsvragenlijst is opgenomen in Appendix A.

De structuur van deze vragenlijst is de volgende:

Een aantal vragen. dat de situatie en de verwachtingen ten aanzien van ons
onderzoek van de respondent vastlegt op het moment van binnenkomst, zoals:
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een eerste inschatting van het SPIV van het bedrijf;
de betrokkenheid ten aanzien van SPI;
een beschrijving van de gang van zaken met betrekking tot SPI;
positieve en negatieve kritiek en wat zou moeten/kunnen verbeteren;
de huidige strategie ten aanzien van SPI.

Na afloop van ons onderzoek worden soortgelijke vragen weer gesteld om na te
gaan of, naar het idee van de respondent het onderzoek iets heeft opgeleverd in
termen van concrete resultaten en een gestegen innovatievermogen van de
respondent en van het bedrijf. Tevens wordt nagegaan of het onderzoek aan de
verwachtingen van de respondent heeft voldaan. Wij noemen dit de uitgangs
vragenlijst, die is opgenomen in Appendix C. De gebezigde vragen in de uit
gangsvragenlijst weerspiegelen die uit de ingangsvragenlijst. Deze vragenlijst
wordt na het onderzoek aan de deelnemers uitgereikt, met het verzoek deze bin
nen 10 dagen ingevuld te retoumeren aan de onderzoeker.

De "Test" is een vierde vragenlijst en betreft 12 'multiple choice' vragen, die
nagaan in hoeverre de respondent bekend is met SPI. Ook kan hij zijn opvattin
gen kenbaar maken met betrekking tot het onderwerp SPI in het algemeen of
naar aanleiding van een specifieke vraag. De Test is in dit onderzoek gebruikt
om:

• een indruk van de stand van kennis in het algemeen te peilen; met andere
woorden "Hoe noodzakelijk zijn de bijdragen in de hoofdstukken 2 en 3"? ;
uit dit onderzoek bleek dat men hooguit de helft van de vragen goed
beantwoordde, zodat de aangedragen kennis zeker nuttig, zo niet
noodzakelijk was;

• om na te gaan of er verband bestond tussen de kennis met betrekking tot SPI
en andere gemeten grootheden, zoals het SPIV, de grootte van het bedrijf en
dergelijke; in paragraaf 5.4 meldden we geen verband tussen de kennis met
betrekking tot SPI en welke andere grootheid dan ook te hebben kunnen
constateren;

• het belangrijkste gebruik is waarschijnlijk - zeker achteraf gezien - geweest
dat de respondenten al voor de plenaire bijeenkomst aan het denken zijn
gezet over het onderwerp SPI; de behandeling van dit onderwerp is, zo
veronderstellen wij, daardoor met grotere interesse gevolgd.

De vragenlijst 'Test" is opgenomen als Appendix D. Zoals we in paragraaf 5.4
zullen beschrijven, hechten we achteraf weinig betekenis aan deze meting.
Daarom ook zijn de 'Tests" in de onderstaande figuur met een dunnere pijl ver
bonden.
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De vijfde en laatste vragenlijst, de meetlat, wordt uitgebreid behandeld in
hoofdstuk 6.

De samenhang en het gebruik van de vijf vragenlijsten per gevalstudie is weer
gegeven in figuur 4.5.

uitgevoerde acties:

onderzoek, kennisoverdracht, discussies, metingen

J
5. "Meet/at"

3. 'Test"

4. Uitgangs
vragenlijst
(uitgangsmeting)
in appendix D®®ru

@®'¥~~=

~~lU1cdl~®

beoogde effecten:

een verhoogd SPIV;
concrete acties of gewijzigd gedrag m.b.t. SPI

5. "Meet/at"
in appendix E

1. Ingangsvragenlijst
(ingangsmeting)
in appendix A

2. Vragenlijst SPI
faktoren(meer
algemene vragen
over SPI)
in appendix 8

3. Vragenlijst 'Test"-------1~~1

in appendix C

Figuur 4.5. Het gebruik van de vijfvragenlijsten per gevalstudie.

4.6. Overzicht van bet verloop van bet onderzoek

Ons onderzoek in de rol van procesbegeleider is in elk onderzocht bedrijf
gestart met het opstellen van een voorlopige ingangsvragenlijst en een vragen
lijst strategische produktinnovatiefactoren, die we zojuist beschreven. Het doel
van de tweede vragenlijst was het vastleggen van de situatie in het betrokken
bedrijf bij aanvang van het onderzoek. Met behulp van deze voorlopige vragen-
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lijsten werden de drie eerst onderzochte bedrijven A, B en C ('pilot cases ') in
kaart gebracht. Aan de leden van het management-team van deze bedrijven
werd na afloop van ons onderzoek met behulp van de uitgangsvragenlijst ge
vraagd of zij het idee hadden dat de interventie het SPIV van het bedrijf had
verhoogd.

Daama werd een meer defmitieve opzet van het onderzoek, een methode met
bijbehorende procedure en hulpmiddelen, ontworpen voor gebruik in de drie
volgende onderzochte bedrijven: D, E en F. Deze volgende bedrijven werden
bovendien langer gevolgd en weI anderhalf jaar in hun pogingen ''handen en
voeten" te geven aan de aandachtspunten, die voortvloeiden uit de terugkoppe
ling op de bevindingen van ons onderzoek. Van tijd tot tijd voerden wij voort
gangs-besprekingen met de management-teams van deze laatste drie bedrijven.

Twee van deze drie bedrijven (E en F) bleken in hun strategisch innovatiege
drag een groot contrast te vertonen. Deze twee bedrijven werden daarom "met
elkaar gespiegeld".

Parallel aan het onderzoek in E en F werd door een viertal studenten van de fa
culteit Technische Bedrijfskunde eenzelfde procedure doorlopen in een viertal
andere bedrijven (G, H, I en J). Het ging daarbij om het opdoen van additionele
ervaring en het testen van de overdraagbaarheid van de methode.

Ook yond spiegeling van de methode plaats gedurende een symposium, 'work
shops' en voordrachten voor collegae.

Aan het eind van het gehele onderzoek is, zoals reeds opgemerkt, een meetlat
voor het bepalen van het SPIV ontwikkeld. Deze is in een drietal bedrijven
besproken en gebruikt.

Vervolgens is een model ontwikkeld voor de vorming van een technologiestra
tegie, zoals beschreven in hoofdstuk 3; te hanteren naast de vorming van een
produkt/markt-strategie (zie paragraaf 3.4). Tenslotte zijn handreikingen
ontwikkeld voor de praktijk.

Werkwyze van het onderzoek in een bedrijf

Bij de start van een onderzoek in een bedrijf vinden eerst vraaggesprekken
plaats met vijf tot tien medewerkers (athankelijk van de grootte van het bedrijf),
waaronder de leiding. Deze gesprekken vinden op de werkplek van de
respondent plaats, zodat ook "de sfeer" geproefd kan worden. Eerst geeft de
onderzoeker een uitleg:



112 Verhogen van het Strategisch Produktinrwvatievermogen

• het waarom van het onderzoek;
• de te volgen procedure;
• dat bet interview vertrouwelijk behandeld zal gaan worden;
• welke vragenlijsten worden gehanteerd en waarom;
• wat bedoeld wordt met SPI en SPIV;
• dat het dus niet gaat om procesinnovatie of produktontwikkeling;
• wat de houding van de onderzoeker zal zijn;
• wat van de medewerkers verwacht wordt (houding, benodigde tijd);

Deze uitleg houdt een zekere conditionering van het onderzoek in, maar ook
hier geldt weer dat de medewerking en het begrip voor het onderzoek essentieel
zijn.

Daarna wordt de door ons ontwikkelde vragenlijst strategische produktinnova
tiefactoren met elk van hen doorgenomen. Niet vraag voor vraag in de volgorde
zoals in de appendix B is aangegeven, maar in een gesprek, waarin de respon
dent ook zelf richting kan geven aan het gesprek. De onderzoeker streept de
behandelde vraagpunten aan en neemt eventuele resterende vragen aan het eind
van het gesprek door met de respondent. Eventueel wordt een afspraak voor een
vervolggesprek gemaakt. Een interview duurt per persoon gemiddeld anderhalf
uur; in enkele gevallenin totaal drie uur.

De interviews worden door de onderzoeker uitgeschreven en vervolgens terug
gestuurd naar de respondent teneinde:

• na te gaan of een en ander goed begrepen is en
• te vragen wat weI en wat niet in het gecompileerde verslag kan.

Na correctie worden de antwoorden anoniem en per vraag gegroepeerd. Deze
compilatie wordt aan iedere ge'interviewde toegestuurd ter voorbereiding van
een plenaire vergadering.· Deze vergadering vormt een terugkoppeling van dit
onderzoek en een start van de opstelling van een actieplan. Ook wordt een dis
cussienota opgesteld met vragen, opmerkingen en stellingen om de discussie te
voeden, die dient te leiden tot een actieplan.

Op de plenaire sessie zelf wordt de volgende agenda gehanteerd:

1. inleiding door de directeur: om het belang van het onderzoek te onderstrepen
en om te benadrukken dat hij tenslotte de eindverantwoordelijke is;

2. nogmaals een korte toelichting over het waarom van het onderzoek en het
waarom van de gevolgde werkwijze;

3. een korte samenvatting van de 'state-of-the-art' van het vakgebied
SPI met een korte discussie. Dit om een ieder op een minimaal kennisniveau

te brengen om de discussie aan te gaan;
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4. een toelichting op de bevindingen;
5. de eigenlijke discussie over de OOvindingen en de te nemen actiepunten.

Hiervoor wordt roim de tijd genomen;
6. het vaststellen van de actiepunten en het
7. vaststellen van een eventuele vervolgbijeenkomst.

De bijeenkomst wordt voorgezeten door de onderzoeker, die tevens de punten 2
tot en met 4 inleidt.

Het gaat hier dus om een systematiek om OOdrijven zover te krijgen dat ze een
verantwoord actieplan voor SPI opzetten. De methode kan ook OOschouwd wor
den als een handzaam middel om mensen rond de tafel te krijgen om een actie
plan op te stellen. De werkwijze bleek later vrijwel gelijk aan de door Heller
(1969) OOschreven methode van ' group feed back analysis'.

Belangrijk is dat de door het onderzoek verkregen en tijdens de plenaire
bijeenkomst overgedragen kennis wordt verwerkt in het OOdrijf. Dit kost tijd en
daarom worden om de drie maanden vervolg/evaluatie-bijeenkomsten gepland.

Drie 'pilot-cases' (bedrijven A, B en C)

Naast de vragenlijst innovatiefactoren is er in de drie 'pilot' studies ook een
voorlopige methode met bijbehorende procedure en hulpmiddelen ontwikkeld,
die de volgende doelen hadden.

• Het testen en verder ontwikkelen van de vragenlijst SPI-factoren en de
procedure en het opdoen van ervaring met de terogkoppeling.

• Het toetsen van de uitgangspunten en theoretische concepten door ze te
OOspreken met de respondenten en deze vervolgens aan te vullen.

• Kennismaking met de Medische Technologie.
• Het voeden van het gedachtenproces met OOtrekking tot het onderzoek.

Deze studies in de drie 'pilot' OOdrijven zijn achtereenvolgens uitgevoerd bij:

• een producent van hulpmiddelen voor ouderen en gehandicapten (OOdrijf A);
• een producent van rolstoelen (bedrijf B) en
• een producent van fietsen voor gehandicapten (bedrijf C).

Nadat de vragenlijst en de werkwijze gedurende de drie 'pilot' studies een min
of meer vaste vorm had aangenomen, werd vervolgens bij nog een drietal 00
drijven (D, E en F) onderzoek verricht en weI bij:

• een producent van apparatuur voor medische laboratoria (OOdrijf D);
• een producent van apparatuur ten OOhoeve van ziekenhuizen (bedrijf E) en
• een producent van apparatuur voor prive klinieken (OOdrijf F).

Net als bij de uitvoering van de drie 'pilot-cases' yond bijstelling plaats van de
onderzoekmethode, procedure en hulpmiddelen tijdens en na elke gevalstudie.
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Toetsing van de ontwikkelde methode

Een adviseur hoopt samen met een opdrachtgever problemen op te lossen. Het
grondig evalueren van het resultaat van zijn interventie is zowel voor de
adviseur als de klant bijna nooit aan de orde. Als beiden een tevreden gevoel
overhouden, zien zij de interventie als succesvol verlopen. Een ondememer
sprak in dit verband letterlijk over het al dan niet een "warm gevoel overhou
den".

Bij het ontwikkelen van onze methode om het innovatievermogen te verhogen,
lag dit minder eenvoudig. We wilden namelijk zo ondubbelzinnig mogelijk
vaststellen of de interventies geslaagd waren; objectief of intersubjectief. Een
speurtocht in de desbetreffende literatuur leverde echter op, dat er voor het be
palen van succes bij een interventie geen pasklare oplossing voor handen is.
We vatten het resultaat van dit onderzoek hieronder kort samen.

Eerst dienen we te beschrijven wat succes in deze is. Vele auteurs definieren
succes en falen van innovatieprojecten in louter fmanciele en marketingtermen
(Crawford, 1979 en Gupta et aI., 1987). Anderen noemen ook "zachtere" crite
ria. Bij een onderzoek in het bank- en verzekeringswezen hanteerden Nord en
Tucker (1987) als criteria: leereffect in de organisatie, bestede tijd, winstge
vendheid, geschiktheid voor implementatie, invloed op andere doelstellingen
van de organisatie, invloed op personeel en het gemak van gegevensoverdracht.
Het lijkt zinvol het succes van een innovatie-interventie niet alleen in financiele
termen te beschrijven, zeker in het geval de nadruk meer ligt op het proces dan
op het resultaat op korte termijn.

Buijs (1984, 1986) maakte in het onderzoek project Industriele Innovatie (Pii)
onderscheid naar zowel concrete resultaten als naar leereffecten als indicatoren
van succes van het innovatieproject. Met name de leereffecten hielden sterk
verband met de tevredenheid over de inbreng van de adviseur. Bij Pii werd een
jaar na de eerste evaluatie een tweede gehouden. De laatste resultaten
verschilden nogal, in positieve zin, van de eerste.

Vervolgens zijn we in de literatuur nagegaan welke methode is toegepast om
het succes van een interventie vast te stellen. Zonder dat dit gemotiveerd wordt,
is bij de beoordeling van de meeste innovatieonderzoeken gebruik gemaakt van
vraaggesprekken of enquetes. In een onderzoek naar de relatie tussen succesvol
innoveren en integratie tussen marketing en R&D bepaalde (Gupta et aI.,
1987) het succes van een innovatie via drie vragen in een uitgebreide enquete.

Buijs (1984, 1986) maakte voor de eindevaluatie gebruik van een gestructureerd
eindgesprek met de directeur van het bedrijf en (in de meeste gevallen ook)
andere leden van het innovatieteam. Daarin werd gevraagd naar het optreden
van concrete resultaten en leereffecten, maar ook naar eventuele neveneffecten.
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Acties Resultaten

-t

I Literatuuronderzoek ~#$$#AY..w4?Y..w#~, Concept vragenlijst met betrek-
king tot SPI en van een methode

Vraaggesprekken met 30 1/#/##·- voor onderzoek
deskundlgen

Bljgewerkte methode
Toetslng van de methode en een additlonele
en vragenlijst In de 'pilot' ~~.$7NZV~$##$.«W#~' vragenlijst ("Test")
bedrljven A, B en C

~
~

Toetsen van inzichten aan
de hand van:

- 'workshops'
-symposium
- voordrachten

Voortzettlng onderzoek In
de bedrljven D, E en F

Ontwikkeling van
additionele vragenlijsten
en meetlat

Toetslng van de methode
In de bedrijven G, H, I en J,

Ontwikkeling van een stappenplan
voor een technologie-strategie

Toetsing van dit stappenplan In
een van de vier laatste bedrijven

.~

Een addltlonele vragenlijst
(uitgangsvragenlijst), een
meetlat en een definitieve
methode voor het verhogen

IW'&'/##/#+' van het strategisch
produktinnovatievermogen

Inpassen In het totaalbeeld
van de strategische beleids
vormin

w,w##AW'.#'~ Totaalbeeld
(zie figuur 7.2)

Figuur 4.6. Het verloop van het verrichte onderzoek.
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Nord en Tucker (1987) maakten gebruik van half-gestructureerde interviews. In
deze onderzoeken wordt eenvoudigweg direct gevraagd of de innovatie (het
innovatieproces) succesvol werd gevonden.

Vit het bovenstaande conc1uderen we dat het succes van een innovatie-interven
tie, zoals de onze:

• niet aileen "direct na afloop" mogen beoordelen;
• niet aileen kunnen beoordelen op ''harde'' criteria;
• kunnen meten met de door ons gebruikte uitgangslijst (zie paragraaf 4.5).

Onze conc1usie was dat een bevredigende handelwijze bestond uit de
betrokkenen in een half gestructureerd vraaggesprek te vragen of naar hun idee
het innovatievermogen gedaald, niet gestegen, matig gestegen· dan weI sterk
gestegen is. Oit is dan ook gebeurd. Appendix C geeft de desbetreffende
vragenlijst.

Daamaast werd de ontwikkelde methode ook nog getoetst door haar voor te
leggen aan een kritisch gehoor. Regelmatig werd door de onderzoeker voor een
gehoor van wetenschappers, ondememers en adviseurs verslag gedaan van de
vorderingen van het onderzoek. Ook al om voeding vanuit verschillende
gezichtspunten voor het onderzoek te krijgen. In drie gevailen leverde dit tevens
een kandidaat-bedrijf voor het onderzoek op.

Ook zijn door in totaal vier studenten van de faculteit Technische Bedrijfskunde
in vier bedrijven (G, H, I en J) de ontwikkelde methode getoetst, teneinde:

• het empirische materiaal uit te breiden;
• na te gaan of de methode ook door anderen dan de onderzoeker toe te passen

is (dus overdraagbaar is) en
de onderzoeker zelf een spiegel voor te houden.

Een overzicht van de verrichtingen in het onderzoek wordt gegeven in figuur
4.6. De geschaduwde hokken betreffen veldonderzoek, terwijl de andere hokken
bureau-arbeid aangeven.

Tijdens het onderzoek bleek bij voortduring dat de technologie een belangrijke
en gemiste component in de strategievorming was. Daarop is een stappenplan
voor een technologie-strategie opgesteld en marginaal getoetst.

Aan het eind van het onderzoek is de methode voor het verhogen van het SPIV
met vragenlijsten en het stappenplan voor een technologie-strategie uitvoerig
besproken met zeven ervaren organisatie-adviseurs op het gebied van innovatie
en strategie. Aan het eind van die bespreking hebben zij eendoor ons opgesteld
vragenlijstje ter evaluatie van de werkwijze en resultaten van ons onderzoek
ingevuld.
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Hoofdstuk 5. Gevalstudies en toetsing van de methode
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5.1. Gevalstudies

Slechts twee maanden na aanvang van het onderzoek, is gestart met het veldon
derzoek. Dit betekende dat de voorbereiding voor het veldwerk kort was. Zo
was de introductie waarmee de eerste twee tot drie bedrijven benaderd werden
om medewerking aan het onderzoek te verlenen niet veel duidelijker dan: "We
willen de factoren die een rol spelen bij SPI in kaart brengen en een
meetinstrument om dit te meten, ontwikkeIen". Het doel was met een snelle
start van bet veldwerk snel in te schieten op de relevante aandachtspunten in de
praktijk en mede daardoor de Iiteratuur- en veldstudie gerichter en gemoti
veerder te laten verlopen. Veldwerk, literatuurstudie en discussie dienden elkaar
te versterken en bet onderzoek te versnellen.

Het doel van de gevaistudies was om:

• een voor de praktijk bruikbare methode van interventie te ontwikkeIen, die
beoogt het SPIV te verhogen;

• het effect van deze interventie daama in volgende gevalstudies te toetsen.

In totaal is in drie ronden bij tien bedrijven onderzoek verricht. In de eerste
ronde werden drie bedrijven door ons benaderd en aIle drie zegden na een
gesprek van een tot twee uur toe te willen deelnemen. De volgende drie bedrij
Yen, in de tweede ronde, vroegen - naar aanleiding van een voordracht van ons 
of een dergelijk onderzoek ook bij ben mogeIijk was. De laatste vier bedrijven
zijn eveneens door ons benaderd, maar daar is het onderzoek grotendeeis door
studenten verricht.

Het kontakt met de eerste drie bedrijven was kortstondig; enkele weken tot
enkele maanden. Met de drie volgende bedrijven duurde het kontakt een tot
twee jaar. De Iaatste bedrijven werden eenmaal door de onderzoeker bezocht,
namelijk tijdens de plenaire bespreking. De selectie van de eerste drie en de
laatste vier bedrijven gebeurde op grond van bestaande kontakten tussen deze
zeven bedrijven en het bureau BMGT van de TUE.

De gevalstudies worden beschreven in de chronologische volgorde van de
gebeurtenissen, hetgeen samenvalt met de achtereenvolgehs te nemen stappen
in de ontwikkelde methode.

We beschrijven nu achtereenvolgens de tien gevalstudies en besluiten telkens
met een evaluatie: wat is van dit geval geleerd en wat dient er een volgende
keer in de methode te veranderen?
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Om de leesbaarheid te behouden, hebben we niet getracht uitputtend te zijn en
elk bedrijf uitgebreid te behandelen. WeI is in de beschrijving van de bedrijven
tot en met F die informatie opgenomen, die nodig is om de ontwikkeling van
onze methode te volgen en bijvoorbeeld ook waarom het in bedrijf A niet gelukt
is het onderzoek voort te zetten.

5.1.1. Bedrijf A

Bedrijf A maakt eenvoudige hulpstukken voor ouderen en gehandicapten. De
produkten worden voomamelijk opgebouwd met behulp van stalen buizen en
kunststof. Het produktieproces is eenvoudig. De ontwikkelafdeling bestaat uit
twee mensen, waarvan ren een jong academisch ingenieur. De ornzet wordt
voor tweederde in het buitenland gerealiseerd.

De directeur en de medewerkers blijken erg benieuwd te zijn om het experiment
aan te gaan. De directeur is altijd "in" voor nieuwe zaken, zoals nieuwe
marktgebieden en samenwerking met universiteiten, overheden en andere
instanties. Hij besteedt veel tijd aan kontakten buiten het bedrijf; in binnen- en
buitenland.

Het bedrijf gaat diversiteit van het assortiment niet uit de weg. Het zoekt met
gretigheid naar vemieuwingen, in dit geval.nieuwe produkten. De medeweIkers
mogen daarbij fouten maken. "Als het maar niet twee keer dezelfde is",
verklaart de directeur.

De kontakten binnen het bedrijf verlopen informeel. De directeur is echter erg
dominant en drijft zijn zin door met een overvloed aan argumenten.

Aarzeling ten opzichte van het onderzoek ondervinden we aanvankelijk bij de
oudgedienden. Gaandeweg het onderzoek worden ook zij enthousiast.

Tijdens de vraaggesprekken komt binnen het bedrijf een zakelijk verschil van
mening met betrekking tot SPI naar voren. De oudgedienden spreken zich
zorgelijk uit over het wilde gedrag van met name de directeur. Deze is steeds
op zoek naar nieuwe produkten en nieuwe markten. Ook blijkt er behoefte te
bestaan aan meer overleg over deze zaken.

Na vraaggesprekken met de directeur en vier medeweIkers, worden eerst de
interviews individueel teruggekoppeld.

Informatie over de financiele en kostenstructuur wordt slechts na lang aandrin
gen aan de onderzoeker verstrekt.

De individuele antwoorden worden door ons anoniem en per vraag gecom
pileerd. Dit rapport wordt gecompleteerd met conclusies, discussiepunten en
stellingen.
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Na het opstellen van het rapport voIgt een plenaire bespreking van 2,5 uur. Het
programma voor deze bespreking is als voIgt, met tussen haakjes de tijd in
minuten:

1. Inleiding door de directeur (5).
2. Nogmaals uitleg van het onderzoek (10)
3. Uitleg over het "ABC" van de SPI (25).
4. Bevindingen van het onderzoek (20).
5. Discussie, mede aan de hand van de opgestelde discussiepunten (45).
6. Kloppen de bevindingen nu nog? (10).
7. Hoe verder? Actiepunten (35).

Deze agenda wordt zoals gepland afgehandeld. De tijd blijkt echter aan de
krappe kant. Drie uur tijd zou beter zijn geweest. Aan de andere kant kan het
thema bezwaarlijk in een vergadering worden afgehandeld, omdat de aandacht
niet zo lang kan worden vastgehouden en de materie moet bezinken. Het ligt
daarom voor de hand een dergelijke vergadering niet te lang te laten duren en
het thema in een later stadium weer op te pakken.

Toelichting op enkele punten uit de bespreking.

1. De directeur onderstreept met deze bespreking zowel het belang van het
onderzoek als dat van zijn autoriteit.

2. Als de ondei'zoeker uitlegt wat het onderzoek inhoudt, zeggen de
deelnemers - zeker na enige tijd - dat ze het snappen. Het onderwerp staat
echter voor de meesten zover van hun dagelijks werk af, dat later herhaling
van de uitleg noodzakelijk blijkt.

3. Deze herhaling is noodzakelijk om de gesprekspartners meer op een lijn te
brengen. Voor de meesten bevat het onderwerp veel nieuwe gezichtspunten.

4. De bevindingen van ons onderzoek worden pas getoond tijdens de
vergadering aan de hand van in totaal 16 'overheadsheets '. Tenslotte zijn de
bevindingen samengevat op een sheet in de vorm van een sterkte-zwakte
profiel (een zogenoemde semantische differentieel) van het bedrijf ten
aanzien van SPI.

5. De discussiepunten omvatten een aantal altematieve doelstellingen en
strategieen voor het bedrijf en gebieden waar intern meer aandacht aan
besteed dient te worden. De discussie wordt op geluidsband opgenomen,
orndat het ondoenlijk is deze te notuleren.

Uit de discussie komt naar voren dat men in het algemeen het idee heeft dat
men erg innovatief bezig is. Men is namelijk steeds met nieuwe produkten
bezig. Sommigen vinden dat men zo door moet gaan en dat men zelfs meer
gebruik moet maken van de mogelijkheden. Anderen vinden dit innovatieve ge
drag erg onrustig. "We weten nog niet eens het resultaat van het ene produkt of
we starten alweer een nieuw produkt op". Onduidelijkheid is er ook ten aanzien
van het beleid. Welke functie vervult het bedrijf voor welke klant? Nu wordt
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door de bedrijfsfunctionarissen het beeld opgeroepen dat alles wat te maken
heeft met gehandicapten wordt aangepakt. De directeur is heel sterk extern
gericht. De anderen zijn intern gericht. Aan de ene kant vinden de medewerkers
dat goed: de kontakten zorgen voor nieuwe ideeen, nieuwe produkten en
markten, subsidie voor ontwikkeling en niet in de laatste plaats voor omzet. Aan
de andere kant ontberen zij dagelijkse leiding.

Strategische plannen en de daaruit voortvloeiende acties "zitten in het hoofd"
van de directeur. De directeur stelt: "Als ik weg ben, neemt men samen alle
beslissingen. Voor mijn gevoel overleg ik alles".

De groepsdiscussie spitst zich toe op drie punten:

• wat is de strategie van het bedrijf ten aanzien van produktinnovatie;
• wie dient in deze besluitvorming te worden betrokken en
• hoe dient dit overleg te geschieden?

De bespreking verloopt geanimeerd. Een ieder vindt de groepsbespreking erg
nuttig. Het leidt tot de volgende besluiten:

• eenmaal per maand wordt een management-vergadering gehouden door
dezelfde groep en

• de directeur overlegt in deze vergaderingen de strategie in het algemeen en
ten aanzien van produktinnovatie in het bijzonder met zijn medewerkers.

Het door de onderzoeker gegeven strategische kader kan volgens het manage
ment-team gebruikt worden om de discussies rond dit therna te structureren.
Met name de in hoofdstuk 3 beschreven indeling van Cooper (1985) gaf duide
lijkheid in de discussie. Besloten wordt ook om drie maanden later met de
onderzoeker over het verloop van deze besprekingen van gedachten te wisselen.

Na drie maanden probeert de onderzoeker telefonisch en later ook schriftelijk
kontakt te leggen met de directeur voor het maken van een afspraak. De
directeur is niet te spreken of is weg. Ook brieven worden niet beantwoord.
Telefoontjes met de desbetreffende medewerkers, die we aan de lijn krijgen als
we het bedrijf bellen, maken duidelijk dat zij het onderwerp nog steeds zien
zitten, dat er een enkele maal gepraat is over het onderzoek, maar dat het onder
werp geen concrete gezichtspunten heeft opgeleverd. De jongere ontwikkelaar
geeft een jaar later in een persoonlijk onderhoud gedurende een workshop
(waarover straks meer) voor de diverse bedrijven, die meewerken aan het
onderzoek te kennen dat hij het erg jammer vindt, dat er geen vervolg op de
bespreking is gekomen.

Na een jaar lukt het ons de directeur te spreken te krijgen. Hij benadrukt hoe
nuttig het onderzoek voor het bedrijf is geweest en verklaart dat het daama nog
diverse keren aan de orde is geweest. De deelnemers van die besprekingen wa-
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ren echter aIleen de oudgedienden, zodat we volgens ons moeilijk over een
dialoog kunnen spreken. We kunnen niet aan de indruk ontkomen dat de
jongere "nieuwkomers" bij de besprekingen als lastig gevonden zouden worden.

De directeur: "Met het jonge spul praat ik apart. Ja, we zijn bewuster geworden
met betrekking tot het inschatten van innovaties. Het gebeurt echter nog steeds
op het niveau van de intu'itie. En ik moet zeggen dat ik daar niet ongelukkig
mee ben. Ik geloof ook niet dat je het analytisch kunt aanpakken. Het gaat er
meer om als marktkoopman de smaak en voorkeur van mensen in te schatten.
Nou ja, stel dat het analytisch kan; dan is de consequentie dat iedereen succes
zou hebben".

Evaluatie van het onderzoek tot nu toe

Ondanks de geringe voorbereiding van ons onderzoek is het gelukt voor het
management-team nieuwe gezichtspunten aan te dragen. Dit heeft evenwel niet
geleid tot concrete verbeteringen in het bedrijf. Integendeel: het heeft de valse
hoop gewekt bij de nieuwkomers, dat zij meer betrokken zouden worden in de
strategische besluitvorming.

Wij hebben de - overigens triviale - conclusie getrokken dat de leider bereid
moet zijn het beleid ter discussie te stellen om profijt te kunnen hebben van
dergelijke besprekingen. Mogelijk had de directeur voor ogen dat het onderzoek
een of meer van de volgende uitkomsten zou dienen te hebben:

• een verhoogd inzicht bij de medewerkers of
• concrete ideeen oftechnieken (adviezen vanuit onze expertise) voor SPI.

Alleen het eerste is weliswaar gerealiseerd, maar het werkt averechts als de
medewerkers het gevoel krijgen niets met dit verhoogde inzicht te kunnen doen.
In .termen van Swieringa en Wierdsma (1990); er was weliswaar iets geleerd,
maar het leervermogen was daarmee niet gestegen.

De methode, de procedure en de vragenlijst strategische produktinnovatiefacto
ren, zoals die gehanteerd werd tijdens het onderzoek, zijn voor aIle deelnemers
duidelijk. Ook het inhoudelijke deel vindt men duidelijk. De compilatie van de
antwoorden wordt bijzonder interessant gevonden. De samenvatting, zoals be
doeld in punt 4 van de "toelichting op enkele punten uit de bespreking" (twee
pagina's terug), werkt niet verhelderend. Men vindt deze moeilijk te
interpreteren. Ook de vragenlijst strategische produktinnovatie ontlokt kritiek.
Met name van de twee nieuwelingen; sommige vragen vinden ze onduidelijk. In
onderling overleg wordt de lijst aangepast. Ook worden vreemde woorden,
waarvoor goede Nederlandse woorden bestaan, vertaald.

Gaandeweg het onderzoek in bedrijf A werd bedacht dat waarschijnlijk een van
de factoren, die van invloed is op het innovatievermogen van een ondememing,



122 Verhogen van her Srraregisch ProdukrinllOvatievermogen

gemist wordt; namelijk de kennis, inzicht, ervaring en mening, die men op het
gebied van de SPI heeft. We hebben daarom een vragenlijst met 12 vragen op
gesteld om deze kennis te meten; de ''Test''. Zie appendix D. De selectie van de
vragen in deze test berusue op de keuzen, die men in de praktijk dient te maken
ten aanzien van het ontwikkelen van nieuwe produkten. De vragenlijst is eerst
marginaal getoetst door haar door een aantal deskundigen te laten beantwoorden
en vervolgens te laten beoordelen. De vraagstellingen zijn daarna enigszins
aangepast.

Later in het onderzoek zal blijken dat de ''Test'' bruikbaar is als hulpmiddel bij
het invullen van de meetlat; zie hoofdstuk 6.

Bij het beantwoorden van de "Test" blijkt dat degene die het minst te maken
heeft met SPI, minder blijk geeft van kennis en inzicht met betrekking tot SPI.
De directeur van bedrijf A scoorde het hoogst. Gemiddeld beantwoordde men in
bedrijf A de helft van de vragen goed.

5.1.2. Bedrijf B

Het tweede bedrijf betreft een fabrikant van rolstoelen; voomamelijk elektri
sche. Het betreft een goed lopend bedrijf met een uitstekend management en
uitstekende medewerkers. Wellicht juist daardoor is men zich bewust van het
strategische belang van een voortdurende produktinnovatie. Er wordt derhalve
veel tijd, aandacht en energie besteed aan het ontwikkelen van nieuwe produk
ten. Enkele maanden voordat het onderzoek starUe, had het bedrijf een jonge
ingenieur (Industrieel Ontwerpen) aangenomen en een ontwikkelafdeling
ingericht, die "mooier" is dan de directiekamer. De samenwerking van hem met
de oudere ontwikkelaar, die zo succesvol eerdere produkten voor het bedrijf
ontwikkelde, verloopt voortreffelijk. Ook de marketing heeft de nodige aan
dacht. De directie heeft gemeend meer sturing te moeten geven aan deze
bedrijfsfunctie en heeft hiervoor een functionaris aangetrokken, die gericht
afnemers zal gaan bewerken. Verhoudingsgewijs onderbelicht is de produktie
en logistieke functie. Deze bedrijfsfunctie is echter geen 'key factor' voor
succes in deze branche. Samenvauend lijkt het een voorbeeld van een bedrijf
''hoe het hoort".

Ook hier vindt men de invalshoek van ons onderzoekproject voor dit bedrijf
herkenbaar en zinvol. Men onderkent dat het succes van het bedrijf nogmaals
verhoogd zou kunnen worden als de "neuzen beter gericht zouden worden". De
ontwikkelaars (maar ook anderen) zouden gerichter kunnen werken en ook de
betrokkenheid bij het bedrijf zou dan verhoogd kunnen worden.

We geven drie concrete voorbeelden.

Het bedrijf maakt voomamelijk elektrische rolstoelen; het heeft evenwel niet
de kennis in huis voor de benodigde electronica - de vraag is of dit dient te
veranderen en zo ja op welke wijze;
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• De pas aangetrokken ingenieur heeft als opdracht te zijner tijd het assorti
ment van het bedrijf te verbreden - de vraag is of het nuttig is de ontwikke
laars meer te betrekken in het te voeren beleid, zodat bijvoorbeeld deze
verbreding gericht kan plaatsvinden;

• Er heerst groot vertrouwen in de leiding, maar een ieder is erg benieuwd
naar het waarom van sommige besluiten - enigszins tot verrassing van
de leiding leeft dit sterk bij de medewerkers.

Bij het onderzoek in bedrijf B is dezelfde procedure als in het eerste bedrijf
gevolgd. Men herkent de problematiek. De vragenlijst met innovatiefactoren
blijkt duidelijk te beantwoorden te zijn en ook de aanpak is voor de deelnemers
eveneens duidelijk. Anders dan bij bedrijf A wordt het rapport betreffende de
bevindingen uit de interviews eerst ter correctie aan de directeur voorgelegd en
pas na correctie aan de deelnemers gestuurd voor de plenaire bespreking. Allen
hadden dus de gelegenheid dit rapport te lezen. Uit de reacties gedurende de
bespreking maken we op dat iedereen het rapport met interesse gelezen heeft.
Ook de commissaris van het bedrijf woont de plenaire bijeenkomst bij en raakt
erg enthousiast. De oudere ontwikkelaar en de produktiechef worden door "al
dat gepraat" ongeduldig en dringen tijdens de vergadering aan op concrete actie.

De discussie spitst zich voornamelijk toe op de boven genoemde concrete voor
beelden. Enkele punten uit deze discussie zijn de volgende:

Het is een sterk punt dat het bedrijf met kunststof in kleine series werkt; de
vraag is wat je nog meer met deze deskundigheid kan doen.
Het is de medewerkers niet duidelijk wat de strategie van het bedrijf is. De
commissaris: "Leeft deze vraag bij de medewerkers of werd ze door de
onderzoeker gecreeerd? Een dergelijke vraag heeft mij nooit eerder bereikt".
Een van de medewerkers legt uit dat er geen duidelijkheid over het beleid is
en dat men nieuwsgierig naar de plannen is. Wat betreft de richting, die de
nieuwe ontwikkelaar moet inslaan, legt de directeur uit: "De bedoeling is
ons minder afhankelijk van de branche op te stellen en iemand die hier pas
werkt gaan we niet alles vertellen". De ontwikkelaar: "Ja maar het gaat ons
ook niet om de strategie op de lange terrnijn -bijvoorbeeld of de directie van
plan is het bedrijf te verkopen-, maar om de strategie op de korte terrnijn
(inforrnatie, die we voor onze dagelijkse werkzaamheden dienen te weten,
zoals; moeten we zoveel mogelijk uitbesteden of juist niet?)". De directeur
antwoordt met: "Dat blijkt onder meer uit de keuze van de nieuwe machi
nes". "Jawel, maar we willen graag in die keuze betrokken worden". De
commissaris stelt: 'We willen met de mensen en middelen die we hebben
geld verdienen. De verbondenheid met bedrijf is belangrijk en moet in de
loop der tijd groeien".
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Besloten wordt:

• over de discussie-punten ten aanzien van de strategie met het management
team "stevig" van gedachten te wisselen; het door de onderzoeker
aangegeven kader kan gebruikt worden om de besprekingen te structureren;
om drie maanden later met de onderzoeker over het verloop van de
discussies van gedachten te wisselen in een vervolgbespreking.

Aan het eind van deze bespreking worden de gezichtspunten nader aangescherpt
en wordt besloten om de nieuwe ontwikkelaar de opdracht te geven een
strategische orientatie voor het bedrijf te laten opstellen. Dit gebeurt mede op
zijn eigen verzoek. De onderzoeker wordt gevraagd om ondersteuning. Mede op
aanraden van de onderzoeker wordt professionele ondersteuning in de vorm van
een organisatie-adviseur gezocht. Een dergelijke ondersteuning valt immers
buiten het bestek van het onderhavige onderzoek.

Evaluatie

Aan het eind van de vervolgbespreking verwoordt de directeur hoe hij het
proces heeft ondergaan. "We hebben altijd gedacht dat strategische
produktinnovatie iets is voor bedrijven als Philips, maar ik besef nu dat we er
aan moeten wennen strategisch te handelen. En dat we dat met z'n allen als be
drijf moeten gaan doen. Het is natuurlijk niet zo dat we nooit over strategische
produktinnovatie hebben nagedacht. Dit gebeuren heeft echter een en ander
versneld en we zijn ons veel bewuster over dit soort zaken geworden. De
avonden dat we hier bijeen zaten, barstten van de creativiteit". De comrnissaris
vult aan: "Bijzonder nuttig, we moeten hier mee door gaan".

5.1.3. Bedrijf C

De directeur/eigenaar van het derde bedrijf heeft niet zo'n "hoge pet op" van
strategie "en zo". Zijn vrouw is echter bezig met een cursus marketing en is weI
gelnteresseerd.

Het bedrijf yond midden jaren zeventig zijn oorsprong in het produceren van
milieuvriendelijke produkten. Deels door het mode-karakter van die produkten
en het feit dat deze sindsdien in het assortiment van veel grotere bedrijven wer
den opgenomen Uuist omdat het zo'n interessant produkt was), viel de basis
voor het bedrijf weg en moest worden gezocht naar andere produkten.

De keuze viel onder meer op een fiets voor gehandicapten. Teneinde de rnarkt
te kunnen penetreren en omdat de directeur de gangbare prijzen eigenlijk te
hoog yond, werd gekozen voor een lage prijs. Deze prijs is nu (in 1991) nog
sterk concurrerend. Na de fiets zijn tal van andere produkten bedacht en succes
vol uitgevoerd.

Een sterk punt van het bedrijf is de grote aandacht voor de techniek en de
vormgeving. Maar het sterkste punt is waarschijnlijk het bedenken en uitvoeren
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van nieuwe produktideeen; met name door de directeur. De marketing en het
strategisch beleid zijn daarentegen zwak. Hierin wordt echter sinds dit jaar op
een heel praktische en doeltreffende wijze voorzien door de betrokkenheid van
de echtgenote van de directeur in het bedrijf. Zij is begonnen met het invoeren
van een marketing-informatiesysteem, van financiele informatie en het
bezoeken van klanten. Zij luistert daarbij goed naar de behoeften van gebrui
kers, adviseurs en dealers. Directeur en echtgenote vullen elkaar erg goed aan.

De diversiteit van de produkten is groot. De direkteur/ontwikkelaar maakt die
dingen "die hij leuk vindt". Hij redeneert vanuit het produkt en de technologie
en vanuit zijn maatschappijvisie. Hij wil zich dienstbaar maken aan hulpbehoe
venden. Door de aard van het bedrijf betreft het in het algemeen eenvoudige
werktuigbouwkundige constructies. "Zolang er maar geen electronica in zit. Ais
ik eraan denk dat ik moeilijkere dingen moet gaan doen, dan ontkom ik er niet
aan om samen te moeten werken met andere bedrijven en daar heb ik niet zo'n
behoefte aan".
Het bedrijf maakt een overgang mee van een deels door idealen gedreven hob
byi"sme naar een meer bedrijfsmatig geheel. De directeur stelt: "Het mag nooit
ontaarden in een koele verzakelijking".

Het onderzoek in bedrijf C is volgens plan verlopen. AIleen een opname op
geluidsband is achterwege gelaten. Dit was niet noodzakelijk, gezien slechts de
twee directieleden van het bedrijf de terugkoppeling meemaakten.

Beiden vinden de "groeps''bespreking erg nuttig en het resultaat ervan was:

• besloten wordt om over de opgeworpen discussiepunten ten aanzien van de
strategie nader van gedachten te wisselen;

• het door de onderzoeker aangegeven kader kan gebruikt worden om deze
besprekingen te structureren en

• besloten wordt om over enkele maanden met de onderzoeker over het
verloop van de discussies van gedachten te wisselen.

Evaluatie

Na twee maanden vindt een evaluatiegesprek plaats. Hierbij blijkt dat de ge
plande discussies veelvuldig hebben plaatsgevonden. Ze hebben zich ook
uitgestrekt tot gesprekken over plannen ten aanzien van het priveleven. De
directeur is er "een beetje moe van geworden". Hij wi! gewoon "leuke dingen"
maken. Zijn enthousiasme over "strategie en zo" is wat weggezakt. Dit komt
echter weer terug tijdens het gesprek.

Het onderzoek heeft de directeur/ontwikkelaar geen nieuwe produktideeen op
geleverd. Het belang van het onderzoek speelt voor hem voomamelijk als de
onderzoeker er met hem over praat. Terug in de "dagelijkse werkelijkheid" mist
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hij concrete aangrijpingspunten. Zijn vrouw heeft een meer zakelijke kijk op het
bedrijf en onderkent het belang van de gezichtspunten beter.

Voorlopige conclusies uit de drie eerste gevalstudies

De voorlopige conclusies, die we uit de drie 'pilot cases' A, B en C trekken,
zijn de volgende.

• De methode lijkt te voldoen voor het verhogen van het inzicht met
betrekking tot SPI en de meeste respondenten geven te kennen dat de
methode nuttig lijkt om het SPIV van het bedrijf te verhogen. We moeten
in dit stadium nog het voorbehoud maken dat de methode nog in het
beginstadium van ontwikkeling verkeert en dat ook de meting nog niet
"netjes" gebeurt.

• Een van de methoden en weI het sterkte/zwakte-profiel voor het samenvatten
van de bevindingen van de vraaggesprekken, voldoet niet. Men begrijpt het
niet of vindt het in ieder geval niet verhelderend. Dit zal in het vervolg
achterwege gelaten worden.

• In het vervolg zal ook gebruik gemaakt worden van een "uitgangs"
vragenlijst; zie appendix C. De informele manier om te vragen of de
interventie nuttig werd gevonden, vervangen we door een formele
vragenlijst. De corresponderende ingangsvragenlijst wordt bij het eerste
gesprek door de onderzoeker ingevuld; zie appendix A. De vorm van deze
vragenlijsten is de vorm, zoals die ontworpen is aan het eind van het
onderzoek, dus lang na het onderzoek bij de 'pilot-cases'.
De ingangsvragenlijst vraagt hoe de respondent het SPIV van het bedrijf
beschouwt; het geeft een eerste indicatie van het SPIV van het bedrijf. Een
belangrijke vraag is ook wat de respondent van de interventie verwacht.

• Het blijkt lastig de "abstracte" inhoud van het onderzoek blijvend te
koppelen aan het dagelijkse gebeuren. Het enthousiasme tijdens
bijeenkomsten is daarentegen groot en men verklaart het geheel erg nuttig en
inzichtelijk te vinden. Op grond van deze constateringen besluiten we de
volgende te onderzoeken bedrijven langer te blijven volgen en frequenter te
bezoeken. Tevens wordt besloten meer nadruk op het formuleren van
actiepunten te (laten) leggen.

• Het verzamelen van bedrijfseconomische en financiele gegevens, zoals de
jaarrekening, blijkt steeds op bezwaren te stuiten. We krijgen deze gegevens
niet of slechts na lang aandringen. Omdat gebleken is dat de jaarrekening
in het onderzoek niet wezenlijk was, hebben we in het vervolg achterwege
gelaten deze te vragen.

5.1.4. Bedrijf D

Bedrijf D ontwerpt, ontwikkelt en fabriceert produkten op medisch/technisch
gebied; vooral meetapparatuur. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt in de
R&D. Daar ligt ook de sterkte van de medewerkers van het bedrijf. Het sterke
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punt van de directeur ligt op het gebied van netwerkvonning en verkoop. De
groei van de ornzet houdt gelijke tred met de groei van de markt voor
meetapparatuur. Van de helft van de omzet wordt de specificatie van het te ont
wikkelen produkt in samenwerking met de klant opgesteld. De andere helft
betreft eigen (standaard)produkten.

Bij de start van het onderzoek in bedrijf D zijn eerst vraaggesprekken met de
vijf leden van het management-team gevoerd aan de hand van de vragenlijst in
novatie-factoren.

Vervolgens heeft op verzoek van de directeur een gesprek plaats gevonden met
de gedelegeerd commissaris. Daama heeft ieder lid de vragenlijst strategische
produktinnovatie ingevuld. De resultaten van deze vragenlijsten zijn samenge
vat en aan de leden toegestuurd. Daarop is een plenaire bijeenkomst gehouden
op de gebruikelijke manier: uitleg onderzoek, samenvatting 'state-of-the-art'
met betrekking tot SPI, toelichting op de samenvatting van de vragenlijst,
discussie mede aan de hand van vragen, opmerkingen en stellingen zoals
opgesteld door de onderzoeker.

Aan het slot van deze bijeenkomst zijn de volgende actiepunten opgesteld:

• er zal over de te voeren koers worden nagepraat door het management-team;
• een van de leden van de organisatie bereidt voor de volgende vergadering

(drie maanden later) een zogenoemde SWOT-analyse voor.

De discussie gedurende deze bijeenkomst is op band opgenomen, uitgewerkt en
toegestuurdaan de deelnemers.

Uit de door bedrijf D ingevulde uitgangsvragenlijst blijkt dat:

• men zich nu meer betrokken voelt bij het beleid/bedrijfsgebeuren dan bij de
start van het onderzoek;

• er nu ook meer openheid in de discussies is;
• er nog geen echte duidelijkheid omtrent taken en verantwoordelijkheden is;
• het besef leeft dat het proces van lange adem is ("we zijn nog maar aan het

begin");
• sommigen vinden dat het innovatievermogen gelijk is gebleven. Anderen

vinden dat het is gestegen;
• men het onderzoek ondergaat als plezierig en nuttig en
• men nog steeds positief en enthousiast is, maar "we hebben regelmatig een

prikkel van buiten nodig om hier mee door te gaan".

De directeur reageert tijdens de vergadering op het derde punt. Er is volgens
hem mede naar aanleiding van het onderzoek veel duidelijkheid gekomen in de
taakverdeling en er is veel gebeurd. Hij deelt het voomemen mee van het
oprichten van een separate verkoopmaatschappij, het zoeken naar samen-
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werking met andere bedrijven en het aantrekken van twee leden van het mana
gementteam. Verder deelt hij mee dat hij van plan is om via een dealemetwerk
te gaan verkopen en uitbreiding te geven aan engineering. De anderen kunnen
zich hierin vinden. De directeur besluit met de opmerking dat sommigen
kennelijk om een duidelijkheid vragen, waar ze achteraf niet blij mee zouden
zijn, namelijk het te stringent invullen van de taakinhouden.

Mede om de vergadering weer naar het onderwerp van onderzoek te sturen,
vraagt de onderzoeker of de nieuwe brochure al uit is. Het antwoord is
ontkennend: "Tengevolge van een grote tijdsdruk, maar ook omdat een en ander
nog uitgekristalliseerd moest worden. Zoals de afbakening/duidelijkheid naar
buiten". Voorlopig volstaat men met een beschrijving per produkt. Een van de
leden toont na de vergadering een aantal oude brochures en deze laten zien dat
hierin een aantal zaken terug te vinden zijn die nu een actueel onderwerp van
discussie zijn, zoals:

• de sterkte van het bedrijf: "alles (ontwikkeling, produktie en verkoop) onder
een dak";
'the know how group' - men bedenkt een oplossing voor een probleem en
levert niet slechts een apparaat en

• het kunnen aanpakken van 'tum-key' projecten.

De oude brochures geven antwoorden op actuele discussiepunten.

Bij de tweede vergadering, drie maanden later, blijkt dat de eerste vergadering
twee leden van het management-team onafhankelijk van elkaar aan het denken
en aan het werk heeft gezet.
Beiden tonen een door hen opgezette portfolio-analyse van het assortiment. Er
blijkt een evenwichtige opbouw te bestaan. Vervolgens introduceert een van
hen een zelfbedacht schema voor het kunnen doorrekenen van de projectduur, 
capaciteit en liquiditeit. Hij stelt echter dat hij helaas geen tijd heeft om een en
ander uit te werken of er straks ook daadwerkelijk mee te gaan werken.

De onderzoeker belooft een aantal criteria op te stelIen, die men aan dit schema
kan verbinden. Een van de belangrijke criteria zou bijvoorbeeld moeten zijn: het
strategische belang van de opdracht (in terrnen van: wat leren we ervan, kunnen
we na deze opdracht ook soortgelijke opdrachten verwachten, past het in onze
strategie). Daama wordt verslag gedaan van de vorderingen met de SWOT
analyse. Deze analyse vormt slechts een pril begin. De vergadering denkt mee,
maar in verband met de tijd, wordt de discussie erover afgebroken.

Tijdens de tweede bijeenkomst is achtereenvolgens gepraat over:

• het doel van het onderzoek en hetgeen tot nu toe gepasseerd is;
• de acties van het bedrijf na de eerste vergadering;
• de actuele problematiek van het bedrijf en
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• uitleg van een aantal technieken met betrekking tot strategisch management
en produkt-innovatie; met name is daarbij de SWOT-analyse aan de orde
gekomen.

Het blijkt dat tussen de eerste en de tweede vergadering weliswaar gepraat is
over de te varen koors, maar dat tijdens deze vergaderingen steeds weer
aandacht werd besteed aan de urgente zaken, zoals het aantrekken van een
medewerker marketing, de opvolging van de directeur (deze gaat binnenkort
met pensioon) en de relatie met de gedelegeerd commissaris.

Een derde vergadering wordt drie maanden later gepland. De actiepunten voor
deze derde vergadering zijn:

• het maken van de SWOT-analyse door twee leden van het management
team en

• het opstellen van een tekst voor een brochure (wie zi)n wij en wat hebben
wi) te bieden op het gebied van produktinnovatie; bepalend voor de werving
van de soort klant).

Tijdens de derde en laatste vergadering blijkt dat het huiswerk wegens
tijdgebrek niet af is. Mogelijk dat de directiewisseling, die inmiddels een feit
was geworden, bijgedragen heeft tot een afwachtende houding. Deze vergade
ring betekent tevens een kennismaking met de nieuwe directeur. Zijn ideeen
over het te vooren beleid zijn zeer verschillend van die van de vorige directeur.
Ongeveer een derde van de bestaande commerciele kontakten wordt verbroken
en nieuwe moeten worden gezocht. Dit trekt een zware wissel op de directeur
en het bedrijf. Het betekent ook dat door de druk van alledag men verder weg
komt te staan van het "plannen voor de toekomst". De belangstelling voor SPI
blijkt onverminderd, maar ''bet hoofd staat er niet meer naar".

Evaluatie van het voorafgaande

Hoewel de eerste directeur regelmatig met zijn mensen van gedachten wisselt
over strategische zaken, blijkt het beleid voor de medewerkers niet duidelijk.
Ais mogelijke oorzaken noomen we:

• het grote verschil in niveau tussen de directeur en de medewerkers - zowel
in conceptueel denken als in ervaring in commercieeVstrategische
vraagstukken en

• de besprekingen over het te volgen beleid worden eerst gevoord tussen de
directeur en de commissarissen. Pas als de beleids-ideeen uitgekristalliseerd
zijn, worden ze besproken met de staf. Gelet op het vorige punt betekent dit
een eenrichtingsverkeer.

Een ieder heeft erg enthousiast aan het onderzook meegedaan. De vragenlijsten
werden als relevant ervaren en men onderkende de praktische waarde van een
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dergelijk onderzoek. Vit de vragenlijst strategische produkt-innovatie bleek dat
men over het gemiddelde niveau van kennis inzake produktinnovatie beschikte;
men had gemiddeld ongeveer de helft van de vragen goed. Vit de uitgangs
vragenlijst bleek dat de plenaire bijeenkomst als erg nuttig werd ervaren. Men
yond dat men op deze wijze goed inzicht kreeg in het "SPI-vak" en dat ook het
SPIV was gestegen. Men yond ook dat ruimschoots aan hun verwachtingen van
het onderzoek was voldaan, temeer ook omdat er een aantal concrete maatrege
len waren genomen.

5.1.5. Bedrijf E

Bedrijf E ontwikkelt, maakt en verkoopt hoogwaardige apparatuur ten behoeve
van ziekenhuizen. Bij dit bedrijf zijn eerst drie uitvoerige gesprekken gevoerd
voordat toestemming tot het onderzoek werd gegeven. Daama zijn met zes
leden van het management-team vraaggesprekken gevoerd. Deze medewerkers
werden door de directie aangewezen.

De meesten verwachtten niets van een dergelijk onderzoek. "Dit is al zo vaak
geprobeerd en het zal waarschijnlijk geen nieuwe gezichtspunten opleveren, laat
staan acties". Aileen het hoofd van de R&D was echt gemteresseerd, maar ook
zijn verwachtingen omtrent concrete veranderingen waren laag.

Het rapport met samenvattingen van de vraaggesprekken en een aanzet voor de
discussie bevatte stevige kritiek op het bedrijf. De onderzoeker verwachtte
derhalve dat hij op zijn beurt veel kritiek zou ontmoeten. Dit bleek niet het
geval. De meeste kritiekpunten werden onderschreven en de meesten beweer
den zelfs dat de kritiek te vriendelijk gesteld was.

De kritiek spitste zich toe op de volgende punten.

• De strategie (hoe en wat) wordt verschillend uitgelegd; ook wordt een
duidelijk aanspreekpunt gemist; niemand voelt zich de eigenaar van
strategische problemen.

• Het werkterrein vertoont weinig technologische samenhang; te veel
verschillende technologische hoogstandjes, als gevolg daarvan vinden
management besprekingen'te veel op projectniveau plaats; de strategische
aandacht voor technologie (synergie in de verschillende richtingen en
samenhang tussen de te volgen strategie en technologie) is onderbelicht; de
vraag is of een betrekkelijk klein bedrijf (ruim 300 medewerkers) zoveel
verschillende technologische hoogstandjes dient vol te houden.

• Een samenhangende strategie blijkt niet uit de strategische plannen; het is
een compilatie van projecten.
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Naast deze kritiek werden de volgende opmerkingen geplaatst:

• het management is hoog gemotiveerd en hoog opgeleid;
• er wordt gewerkt met het westerse model- de ''kikker-strategie'', waarbij

geavanceerde produkten worden ontwikkeld met vele nieuwigheden tegelijk
en dientengevolge lange aanlooptijden en grote risico's; steeds wordt
gestreefd naar een doorbraak in de markt met behulp van een technologisch
superieur apparaat of component.

De conclusies worden gedurende de bespreking in grote lijnen door het mana
gement onderschreven. Niet alles is nieuw, maar men vindt het duidelijk en in
samenhang verwoord. Ook de behandeling van de 'state-of-the-art' wordt
boeiend en belangrijk gevonden. Een van de medewerkers geeft te kennen dat
"hij dit een heel duidelijk verhaal vindt; duidelijker dan de marketing gerichte
verhalen, die de adviseurs van het bedrijf de afgelopen jaren vertelden. Dat ging
dan over de produktportfolio en dergelijke. AIleen kon hij zich nog geen
concrete voorstelling maken hoe je een en ander in de praktijk gestalte zou
moeten geven". De directeur: "Ik heb het rapport met aandacht gelezen. Ik heb
me verbaasd dat er kennelijk dingen onduidelijk zijn, waarvan ik dacht dat ze
duidelijk waren. Ik dacht dat we het over het beleid redelijk eens waren. (.... )
Maar over het algemeen ben ik het meer eens dan oneens met de bevindingen".
Een ander: "Ik ben het er helemaal mee eens. Het punt is dat we geen samen
hangende strategie ontwikkeld hebben. Het assortiment zoals we dat nu heb
ben, is ontstaan uit toevalligheden in de technologie en de markt. Achteraf ont
dek je dan dat je bezig bent in diverse niches in de MT- markt. Je kunt je echter
weI afvragen - even terug denkend aan de strategische sessies in de afgelopen
jaren - of het weI mogelijk is een strategie te ontwikkelen in een markt, die zo
gedomineerd wordt door enkele firma's. Opportunisme is dan misschien weI het
enige dat mogelijk is. We hebben weI geprobeerd een samenhangende strategie
te ontwikkelen en om dat te gaan doen wat voor de grote bedrijven minder
interessant leek. Maar de uitwerking liep stuk op het feit dat we eigenlijk meen
den daarvoor de technologie niet in huis te hebben. Enkele jaren geleden
hebben we de strategie voor de eerste keer wat fundamenteler aan de orde
gesteld onder leiding van een adviesbureau. Toen bleek dat het staat of valt met
een segmentering van de markt. Stellen we de segmentering heel ruim, dan gaat
ons bedrijf verloren in het geheel en stellen we haar nauw, dan hebben we al
heel gauw een ruim marktaandeel. We kwamen dan ook tot de conclusie dat de
strategie leidde tot een verzameling van verspreide marktniches, die
gedefmieerd waren nadat we de produkten hadden. Wij hebben nu een aantal
goedlopende niches. Wat is daar tegen"?

Zijn collega merkt op: "Je kunt je afvragen hoeveel niches je je kunt
permitteren als de technologie zo verschillend is. We hebben destijds het
prijskaartje van (weer) een geheel andere technologie op tafel gelegd. Helaas
hebben we daar nooit een goede discussie over gehad. Mis je niet een potentiele
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sterkte als je geen synergie zoekt in de technologie. Mag je de strategie weI
helemaal overlaten aan een marketing-visie, uitgedrukt in een portfoliomatrix"?

Het management geeft aan het eind van de plenaire bijeenkomst te kennen het
onderzoek verder voort te willen zetten. De verdere samenwerking omvat onder
meer:

• discussies met betrekking tot de boven geconstateerde aandachtspunten;
mede aan de hand van vroegere en actuele strategische plannen. Hoe is de
technologische component zinvol in te brengen in de strategische plannen?

• het door de onderzoeker laten bijwonen en evalueren van relevante
vergaderingen, zoals strategische sessies.

Een jaar na de start van het onderzoek wordt met het hoofd van de R&D-afde
ling de balans van het onderzoek opgemaakt: "Buiten de uren dat je hier was, is
er niet veel aan gedaan. We zijn ons weI heel duidelijk bewuster geworden van
het belang van technologie. We denken nu beter te weten wat onze
kemtechnologie is. Het voorhouden van de spiegel was heel nuttig. Ook de
manier waarop - een vrije manier, die niet in een te strak stramien gedrukt werd
- heeft nieuwe impulsen gegeven. De consensus-building is met name ook
nuttig om nu gemakkelijker in staat te zijn veranderingen geaccepteerd te
krijgen. Uiteindelijk moeten individuen voor de uitwerking zorgen. Het
collectief moet daarvoor eerst rijp gemaakt worden".

Evaluarie van her onderzoek in bedriifE

Het onderzoek toont ook hier aan, dat de gevolgde werkwijze een zinvolle
methode is bij het verhogen van het inzicht en de bewustwording van de leden
van het bedrijf ten aanzien van SPI.

Vijf maanden later vindt een tweede plenaire sessie plaats. Het aantal
deelnemers is nu tien. Ook leden van het management-team die niet bij de start
van het onderzoek ge'interviewd zijn, worden uitgenodigd. Deze verhoogde
belangstelling kan naar ons idee mede worden verklaard doordat de intussen
verschenen monografie over SPI (Nagel, 1990), van tevoren aan alle deelne
mers is toegestuurd. Ben ieder had het boekje gelezen. Dit blijkt goede aangrij
pingspunten in de discussie te geven.

Centraal in de discussie gedurende de tweede sessie staat ''het geven van
handen en voeten" aan de inbreng van de technologie in de strategie. Besloten
wordt om een studie te verrichten naar hoe dit elders wordt opgelost en te
komen tot het voorstellen van een stappenplan voor het ontwikkelen van een
technologiestrategie voor het bedrijf. Zie voor een korte samenvatting en con
clusies, hoofdstuk 3.
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5.1.6. Bedrijf F

In tegenstelling tot bedrijf E ontwikkelt bedrijf F produkten op basis van
innovatieve produkten, die reeds door andere bedrijven zijn ontwikkeld. In
plaats van een "kikker-strategie" (zich voorbereiden op de grote sprong
voorwaarts, een tijd lang in de lucht blijven hangen en dan neerkomen op de
beoogde plek), bezigt het bedrijf een "slang-strategie" (stevig op de grond en
langzaam maar zeker, maar als het nodig is, snel vooruit). Dit is niet de enige
tegenstelling. Het bedrijf kent slechts een produktgroep. In deze produktgroep
wordt gebruik gemaakt van maar een basistechnologie. Het derde belangrijke
verschil is, dat het management-team bestaat uit HBO'ers in plaats van acade
mici. De medewerkers zijn pragmatisch en daadgericht. Pogingen om academici
aan te trekken, hebben op een een geval na tot teleurstellingen geleid.

Het bedrijf kan met de volgende steekwoorden gekarakteriseerd worden: jonge
medewerkers, HTS-klimaat, verbeteren, doen in plaats van discussieren,
operationeel, gericht op de korte termijn, positief ingesteld, leergierig en
informeel.

Bij de orientatie vinden er gesprekken plaats met alle acht leden van het mana
gement-team. Men verwacht veel van het onderzook. Niet aIleen vanuit een
positieve, enthousiaste en leergierige instelling, maar ook omdat men 
praktisch zonder uitzondering - vindt dat het strategisch beleid onvoldoende
ontwikkeld is. Weliswaar wordt er veel over gepraat, maar men heeft het gevool
dat wat nu aan strategisch management gedaan wordt, te eenvoudig is.

Voor de plenaire bijeenkomst werden door de directie nog eens 15 andere func
tionarissen uitgenodigd. Het geheel nam daardoor meer de vorm aan van een
cursus en er was minder gelegenheid voor discussie.

De conclusies uit het interviewrapport luidden:

• het management is hoog gekwalificeerd en bijzonder sterk gemotiveerd;
• men noemt zichzelf niet innovatief en men vindt dat het bedrijf imiteert en

verbetert; maar men is bijzonder vindingrijk bij het toopassen van de 'state
of-the-art' technologie; uitgangspunt is daarbij een 'low cost & high perfor
mance'strategie;

• de keus voor een produktgroep voor een kleine niche in de markt is een
bewuste keus: "beter een groot marktaandeel in een klein gebied (dat voor
de grootten minder goed te bewerken valt) dan een zeer gering
marktaandeel in een groot gebied";

• het beleid wordt onderbouwd met goede analyses; de analyses en conclusies
komen voomamelijk voor rekening van de directeur; veel aandacht wordt
besteed aan het uitdragen van de strategie naar de medewerkers; de neuzen
zijn zeer good gericht; inhoudelijke kritiek op het gevoerde beleid is er niet;
echter weI op het besluitvormingsproces; dat zou gestructureerder kunnen
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en meer op de lange termijn gericht. Met name (maar niet aIleen) de pas
aangetrokken medewerkers, die uit grotere bedrijven komen - en gewend
zijn systematisch te werken - uiten deze kritiek; ze vinden de werkwijze te
informeel, te weinig gestructureerd en de richting van de strategische
dialoog te zeer 'top down';

• meer concrete actieplannen worden node gemist;
• de koppeling tussen de strategie en de gedetailleerde afdelingsplannen is

nauwelijks aanwezig;
• het aspect van de technologie kan duidelijker in de strategie worden

verwerkt; er wordt te veel geredeneerd in termen van produkten en markten;
er is geen aandacht voor de technologie - althans niet in de strategie.

De conclusies worden gedurende de bijeenkomst voor een groot deel
onderschreven door het management, zij het dat het minder zwaar tilde aan de
kwetsbaarheid tengevolge van de eenzijdigheid (HTS-cultuur, een technologie
en een marktniche) van het bedrijf. De directeur stelt: "Als men niet meer
vraagt naar wat wij produceren, draai ik het licht uit". Over de conclusies ten
aanzien van de besluitvorming was men verdeeld.

Enkele belangrijke punten uit de plenaire discussie zijn.

• De directie maakt weI degelijk strategische analyses; tijdens het onderzoek
is het strategisch plan echter niet in zijn geheel met de onderzoeker
besproken.

• Niettemin onderschrijven een aantal deelnemers dat het strategische
planningsproces op een aantal punten verbetering dan weI verduidelijking
behoeft; met name waar het gaat om de structurering.

• De directeur vraagt of er veel mensen zijn die echt geihteresseerd zijn naar
de inhoud van zo'n strategisch plan; enkelen antwoordden dat ze inderdaad
erg benieuwd zijn naar het strategisch plan, dat ze graag willen weten wat de
leiding bezig houdt en hoe het verder met bet bedrijf gaat.

• De directeur vraagt zicb af of bet weI zin beeft langer dan twee jaar vooruit
te kijken; het bedrijf zal over twee jaar nog steeds dezelfde produkten
leveren aan dezelfde markt en over tien jaar ook nog weI; of bet bedrijf
boudt op te bestaan.

• De stelling van de onderzoeker dat je je strategie ook moet bekijken vanuit
de technologie, vindt weerklank; men vindt het ecbter moeilijk zicb iets
anders voor te stellen dan het bestaande.

• Op de stelling, dat het bedrijf er goed aan doet meer academici in dienst te
nemen wordt emotioneel gereageerd omdat men van mening is, dat dit niet
past bij bet bedrijfsklimaat en die keren dat het geprobeerd is, dit een
mislukking werd. De onderzoeker legt uit dat het niet de bedoeling kan zijn
de HTS-doe-cultuur te verloochenen, maar dat er waarschijnlijk academici
zullen zijn die in de bedrijfscultuur passen.
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Afgesproken wordt dat de onderzoeker "meekijkt" naar de opzet van het vol
gende strategisch plan.

Ook hier blijkt dat de methode door middel van reflectie de bewustwording en
het inzicht vergroot.

Evaluatie van het onderzoek in bedriifF

Drie maanden later vindt een evaluatiegesprek plaats. Terugblikkend op het
onderzoek, concludeert men dat:

1. het onderzoek en de afsluitende sessie een nuttige bijdrage zijn geweest tot
de opleiding van de medewerkers;

2. er weinig of geen concrete acties tengevolge van het onderzoek en de
sessie zijn gestart, maar dat er "weI veel over gepraat wordt" en dat er
derhalve gesteld kan worden dat de bijeenkomst een goede methode is om
het bedrijf "implementatie-rijp" te maken voor SPI;

3. het nuttig is om samen met de onderzoeker te kijken naar het (concept)
strategisch plan. Punten van aandacht kunnen zijn:

de koppeling van de analyse aan de actieplannen van de functionele
afdelingen; met name de R&D afdeling (bijvoorbeeld welke
projecten prioriteit hebben);
het mee laten denken door de medewerkers in de strategische
beleidsvorming en derhalve ook SPI. Men is erg nieuwsgierig naar de
inhoud van het plannen. Hoe moet je hier mee om gaan?

4. het cornmentaar van een van de leden van het management-team luidt:
''We hebben weinig tijd voor dit soort dingen. Het gaat er uiteindelijk om
hoe je er mee om gaat. Hoe vertaal je het tot een stuk gereedschap. V66r je
onderzoek waren we bijna vergeten dat we een technisch georienteerd
bedrijfwaren. Het heeft een grote invloed op de organisatie gehad".

In een later stadium is een afstudeerder in bedrijf F geplaatst met de opdracht
een strategische orientatie uit te voeren en vervolgens in te 'zoomen' op een be
langrijk aandachtspunt daaruit. Dit werd de ontwikkeling van een produkt met
dezelfde functie voor de gebruiker, maar met een geheel nieuwe technologie.

Tussentijdse evaluatie van het onderzoek bij de voorgaande bedrijven

Afgaande op de meningen hebben we ons inziens nu in de voorgaande
bedrijven aannemelijk gemaakt, dat de ontwikkelde methode met bijbehorende
procedure en hulpmiddelen voldoende aanknopingspunten biedt voor een ver
hogen van de bewustwording en het inzicht met betrekking tot SPI. Bovendien
geeft de methode een start voor concrete analyses en acties; leren in de termino
logie van Swieringa en Wierdsma (1990). De concrete vertaling van de gefor
muleerde actiepunten is natuurlijk voor elk bedrijf verschillend.
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5.1.7. Bedrijven G, H, I en J
In deze vier bedrijven is onderzoek verricht door in totaal vier verschillende
studenten. Het betreft hier studenten in de eindfase van de studie Technische
Bedrijskunde aan de TUE, die het yak Strategische Beleidsvorming hebben
gevolgd. Na een 'briefing' door de onderzoeker van twee uur heeft elk van hen
zelfstandig een bedrijf onderzocht met behulp van de ontwikkelde methode.
Het doel van deze studies was ondermeer:

• het toetsen of de methode ook door anderen met vrucht uitgevoerd kan
worden; met andere woorden het toetsen van de overdraagbaarheid van de
methode;

• het voorhouden van een spiegel aan de onderzoeker zelf; het laten uitvoeren
van de methode door anderen roept een aantal vragen op in de richting van
de onderzoeker.

Bedrijf G levert oplossingen voor telecommunicatieproblemen, zoals alarmmel
ders voor bejaarden. Bedrijf H betreft een niet-medisch bedrijf, maar met een
vergelijkbare doelstelling, produkten, grootte en werkwijze als bedrijf D. Be
drijf I levert materialen voor de nucleaire geneeskunde en bedrijf J tenslotte le
vert apparatuur voor gebruik door fysiotherapeuten.

De studenten uitten kritiek op de slechte begrijpelijkheid van enkele vragen uit
de vragenlijsten. Deze kritiek is voor een deel verwerkt.

In drie gevallen is de onderzoeker bij de plenaire vergadering in de bedrijven
uitgenodigd als gast. Zijn taak was een voordracht te houden over SPI. Aileen
in bedrijf H werd door twee van de vijf aanwezigen aangegeven dat juist ooze
toelichting een helder beeld van het thema heeft gegeven.

Het onderzoek heeft in alle vier gevallen eenzelfde positief resultaat gehad als
in de voorgaande zes bedrijven. De betrokkenen in de bedrijven waren ook hier
van mening dat hun innovatievermogen was gestegen. Dit is des te opmerkelij
ker als we hierbij aantekenen, dat in een van de gevallen (bedrijf H) de directeur
nog voor de plenaire sessie ontslagen werd. Hoewel de directeur de initiator van
het onderzoek was, yond het onderzoek toch voortgang; dit op verzoek van de
andere leden van het management-team.

Voor een samenvatting van de concrete uitkomsten in de bedrijven G, H, I en J,
verwijzen we naar paragraaf 5.4.

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de methode overdraagbaar is na een be
trekkelijk korte 'briefing' over de onderzoekmethode.
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5.2. Toetsing van de ontwikkelde methode aan een breder forum

Teneinde de ontwikkelde ideeen voor een breder forum te kunnen toetsen zijn
parallel aan het onderzoek in de bedrijven een tweetal 'workshops' en een sym
posium georganiseerd, alsmede acht voordrachten voor vakgenoten gehouden,
gewijd aan het onderwerp .

Een half jaar na aanvang van de studie werd verslag van het tot dan toe ver
richte onderzoek gedaan in de vorm van een voordracht met discussie voor
EZ/Stipt en de R&D werkgroep Medische Technologie. De inhoud van deze
voordracht werd met instemming ontvangen; men kon zich vinden in de ont
wikkelde ideeen en methoden en het voorgestelde velVolg van het onderzoek.

Weer een half jaar later werd een 'workshop' georganiseerd, waaraan vertegen
woordigers van de bedrijven A tot en met E, EZ/Stipt, het Innovatiecentrum
Eindhoven, onderzoekers op het gebied van innovatie en strategie en de R&D
werkgroep Medische Technologie deelnamen. Hier werden verschillende inlei
dingen gehouden, waama werd gediscussieerd aan de hand van ingebrachte
stellingen. Het is een zeer nuttige uitwisseling van ideeen geworden en een goe
de stimulans voor het denkproces van de onderzoeker. Over de workshop is in
een BMGT-rapport nummer 90.094 (1990) uitgebreid verslag gedaan.

Twee maanden nadien, in maart 1990, werd in het kader van ons onderzoek een
symposium "Strategische Produkt-innovatie in de Medische Technologie" geor
ganiseerd. Hiervoor werden deelnemers uitgenodigd, die direct of indirect be
trokken waren bij SPI. Derhalve leden van de directie en/of beleidsmedewer
kers, produktontwikkelaars, onderzoekers, adviseurs en gebruikers. Het aantal
deelnemers bedroeg 150.
Een van de meest prominente sprekers op het symposium was prof. dr. Harry
Nystrom (Uppsala, Zweden) die zijn onderzoek (zie de paragrafen 1.1, 2.3,
2.3.7, 2.4.1 en 2.4.2) voor het gehoor samenvatte.

De beoogde discussie kwam tijdens dit symposium helaas onvoldoende van de
grond; waarschijnlijk omdat vele deelnemers door de titel van het symposium
op het verkeerde been waren gezet en waren afgekomen op het onderwerp me
dische techniek. Het BMGT-rapport nummer 90.233 (1990) doet een verslag
van deze bijeenkomst.

5.3. Confrontatie van bedrijven E en F

Twee jaar na aanvang van de studie, in december 1990, yond een workshop
plaats met de medewerkers van de bedrijven E en F. Ook hier was het onze be
doeling ons onderzoek ter discussie te stellen. Beide bedrijven zijn van verge
lijkbare grootte, maar hebben een geheel verschillende visie op SPI, zoals reeds
in het voorafgaande is beschreven. Dit blijkt uit de volgende voorbeelden.
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• F kent een produktgroep, terwijl E ongeveer tien uiteenlopende
produktgroepen kent.

• F werkt bijna uitsluitend met HBO'ers, terwijl E voornamelijk steunt op
academici.
F ontwikkelt langzaam en gestaag ("slang-strategie"), terwijl E steeds met
sprongen vooruit wi! komen (''kikker-strategie'').

De werkwijze gedurende deze workshop bestond uit discussies aan de hand van
inleidingen en stellingen. De onderzoeker zat de vergadering voor. De deelne
mers gaven vooraf te kennen, dat ze de confrontatie tussen de bedrijven E en F
"spannend" vonden. Wordt het een geanimeerde en interessante discussie, one
nigheid of valt de discussie "dood"?

Voor het onderzoek lagen in de twee uiteenlopende visies een aantal interessan
te vragen besloten, zoals:

• welke zijn de grondslagen voor de twee verschillende visies met betrekking
tot SPI;

• hoe kijkt men vanuit deze visies tegen onze methode en de daarbij
behorende gereedschappen (vragenlijsten) aan;

• hoeveel strategische innovatie-projecten dienen tegelijkertijd in
ontwikkeling te worden genomen;

• hoe gediversificeerd dient een bedrijf van deze grootte te zijn;
• hoe verwerkt men de technologische component in de strategie;
• welk opleidingsniveau en welke ervaring verdient de voorkeur voor het

management van de ontwikkeling; en
• wat kunnen bedrijven van elkaar leren in een dergelijke workshop.

Er werden inleidingen gehouden door de directeuren van E en F over de historie
van hun bedrijf, de successen en fiasco's op innovatie-gebied, de manieren van
strategie-bepaling, de waarde van de strategieen en het strategisch omgaan met
produkt-innovatie en technologie binnen hun bedrijven. De inleidingen hadden
een erg open karakter en de verhalen van succes, maar ook van falen gaven aan
leiding tot heftige discussies.

Hieronder worden enkele punten, die voor het onderzoek van belang zijn, ver
meld.

3. F heeft in het verleden de bewuste strategische keuze gemaakt de
bedrijfsactiviteiten te beperken tot een produktgroep en een beperkt aantal
duidelijk gedefinieerd marktsegmenten en -niches. Binnen E zijn echter veel
verschillende activiteiten ontwikkeld. Een recente reorganisatie is een
eerste stap om wat meer structuur en richting in die grote verscheidenheid
aan te brengen. De duidelijke definiering van marktgebieden of strategische
richtingen is een volgende stap.
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b. Binnen F worden strategische beslissingen op innovatie-gebied, meer dan
binnen E, genomen op basis van marktinfonnatie en het bewust mijden van
grote risico' s.

• Projecten, die de continutteit van het totale bedrijf Fin gevaar zouden
kunnen brengen, worden niet gestart.

• Produkt-ontwikkeling vindt er alleen plaats op basis van beheerste
technologieen, dat wil zeggen technologie-ontwikkeling moet in dit
traject van de R&D zijn afgerond. De haalbaarheid en de kwaliteit van
toepassing van een gekozen technologie dient van tevoren bewezen te
zijn.

• Voordat de produkt-ontwikkeling start, dient eerst aangetoond te worden
dat er een markt voor het produkt is. De projectmanager is ook
verantwoordelijk voor het opstellen en herzien van marktplannen en 
verwachtingen, gedurende de looptijd van het project.

• Ret innovatie-beleid in bedrijf F is gericht op continue, geleidelijke
produkt-ontwikkeling (90% oud, 10% nieuw), om risico's zoveel
mogelijk te vennijden.

Bij E accepteert men grotere risico's. Ret geloof in eigen kunnen, eigen produkt
en technologie, gekoppeld aan een enigszins opportunistische houding, leidde er
tot een streven naar het vinden van unieke produkten, die hun tijd vooruit waren
en waar de markt vaak nog voor gecreeerd moest worden.
De historie van E kenmerkt zich dooreen reeks van grote successen en even
grote mislukkingen. Mede door lering uit het verleden richt men zich momen
teel meer op het korte tennijn resultaat.

c. Strategische plannen werden in beide bedrijven opgesteld overwegend
vanuit het markt-oogpunt, omdat:

• de heersende trend in de 'strategie-wereld' en de bijbehorende literatuur
markt-georienteerd was, met veel gebruik van marketing-tools;

• men als technologisch bedrijf en als technologisch georienteerde mensen de
indruk had, dat het met de technologie weI goed zat, maar men een
marketing-invalshoek miste;

• het strategisch plan vooral diende voor relaties met en verantwoording aan
belangrijke groeperingen ''buiten'' het bedrijf (banken, overige fmancierders,
Raad van Commissarissen, aandeelhouders) en dus vertaald moest worden
in door deze groeperingen gehanteerde tennen. Daarbij waren deze groepe
ringen voomamelijk gericht op het behalen van resultaat, wat uiteindelijk als
een verkoop- en een marketingprobleem werd beschouwd.

d. Het belang om de technologie meer als basis van de strategie te beschouwen,
werd gedurende de workshop door beide bedrijven onderschreven. Als voor
naamste problemen werden echter gezien:



140 Verhogen van het Strategisch Produktinnovatievermogen

• het ontbreken van gereedschappen om technologie te gebruiken als basis
voor strategische beslissingen;

• het defmieren van technologie, zodat het bruikbaar wordt als onderbouwing
van de strategie;

• technologie is een onderwerp dat vaak een nog langere termijn bestrijkt dan
de horizon, die binnen strategische plannen wordt gehanteerd;

Het commentaar gedurende de workshop op de ontwikkelde methode voor het
verhogen van het innovatievermogen luidde als voIgt: "De methode biedt
slechts een begin en het leidt tot het op een andere manier aankijken tegen za
ken (meer vanuit een echt strategisch besef en vanuit strategische richtlijnen
opereren bij produktinnovatie). Niet duidelijk is echter, wat je er nu verder mee
moet doen, hoe je vanuit dat besef een vertaling kunt maken naar de praktijk.
De bedrijven moeten verder met dat besef en dit overdragen aan anderen. Ook
de monografie van Nagel is meer gericht op het bijbrengen van een bepaald be
sef, dan op het aangeven van hulpmiddelen, gereedschappen, methodieken om
dat nieuwe besef naar de praktijk te vertalen. Ais het niet lukt de kennis en con
cepten te implementeren, zal dat leiden tot frustratie en tot een negatieve hou
ding ten aanzien van een strategische aanpak van produktinnovatie en te aan
zien van technologie als basis voor strategische beslissingen. Enkele verhelde
rende voorbeelden en case-beschrijvingen zouden daarbij al kunnen helpen".

e. De tegenstelling academici versus HBO'ers in de ontwikkeling ontlokte een
heftige discussie, maar meer dan begrip voor elkaars standpunt leverde ze niet
op.

Daar waar de onderzoeker zijn eigen onderzoek aan de orde wilde stellen, ver
flauwde de belangstelling. Het leidde de aandacht maar af van hun thema: hoe
doet die ander het nu. De onderzoeker besloot daarom zijn inleiding in te korten
en zijn ideeen aan de orde te stellen tijdens de nabespreking/evaluatie van de
workshop per bedrijf afzonderlijk.

Bij beide nabesprekingen bleken een aantal verrassende zaken. Zo stonden de
functionarissen van beide bedrijven juist erg positief ten opzichte van de ont
wikkelde methode. Over de workshop sprak men in superlatieven. De aanvan
kelijke schampere opmerkingen over en weer, hadden plaats gemaakt voor we
derzijds respect. In de euforie van de interessante ontmoeting wilden de direc
ties van beide bedrijven nauwer gaan samenwerken, maar omdat het werkterrein
toch te veel uiteen lag, komt het er niet van.

De conclusie voor het onderzoek was dat er nog ''handen en voeten" gegeven
moest worden aan de concrete uitwerking van de analyses en plenaire bespre
kingen. Voor een groot deel is daar vervolgens in voorzien door het ontwikke-
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len van een stappenplan voor technologiestrategie (zie hoofdstuk 3) en het
plaatsen van de totale studie in een raamwerk voor strategie-ontwikkeling (zie
voor een overzichtsschema hoofdstuk 6).

5.4. Bruikbaarheid van de ontwikkelde methode

Bij de onderzochte bedrijven bleek een grote behoefte te bestaan om meer
gestructureerd over de toekomst na te denken, maar men wist niet echt hoe.

In deze paragraaf beschouwen we de resultaten van het onderzoek wat gedetail
leerder aan de hand van uitkomsten van de vragenlijsten.

In totaal werden 33 uitgangsvragenlijsten uitgedeeld. Daarvan werden er 26 uit
gangsvragenlijsten beantwoord door personen uit de vijf bedrijven D, E, F, H, I
en J terug ontvangen. Dit leverde het volgende resultaat op.

Op de vraag of het SPIV door het onderzoek was verhoogd, antwoordden 17
respondenten, dat dit verhoogd was, 8 respondenten dat dit gelijk was gebleven
en een respondent had geen mening.

Beschouwen we de antwoorden per bedrijf, dan zien we dat men alleen in be
drijf I van mening is dat het SPIV gelijk is gebleven. Maar ook in dat bedrijf
was de overheersende reactie op het onderzoek positief, afgezien van een res
pondent.

Het strategisch produktinnovatievermogen is:

Bedrijf Sterk Gestegen Gelijk Gedaald Geen
gestegen gebleven mening

0 1 3 1

E 5

F 3 1

H 2 2

I 5

J 3

Totaal =26 1 16 8 0 1

Figuur 5.1. Antwoordverdeling op de vraag aan 26 respondenten of
onze interventie het SPW heeft doen stijgen.
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Uit telefonische gesprekken, naar aanleiding van de zeven (=33-26) non-res
ponses bleek bij een viertal van hen een positieve houding ten opzichte van het
onderzoek te bestaan. Zij zeiden dat zij het idee hadden dat het innovatieverrno
gen (sterk) gestegen was. Deze vier beloofden het forrnulier spoedig toe te stu
ren....

Figuur 5.1 op de vorige pagina geeft een samenvattend overzicht van de ant
woorden.

In de eerste drie bedrijven (A, B en C) is de lijst niet gebruikt. Hier is monde
ling gevraagd of men vond dat het SPIV gestegen was. Dit leverde in aile 12
gevallen een bevestigend antwoord op. Bij bedrijf G is dit door de betrokken
student verzuimd te doen.

Op de vraag of het onderzoek aan de verwachtingen had beantwoord, antwoord
den 25 respondenten dat dit het geval was; een had geen mening. Twee res
pondenten bedoelden hiermee dat de lage verwachting die ze hadden, inderdaad
was uitgekomen. De andere 22 vonden dat hun positieve verwachting redelijk
(2) tot boven verwachting (20) was uitgekomen.

Per bedrijf is het resultaat ruwweg als voIgt. In de bedrijven D en F heeft het
onderzoek aan de hoge verwachtingen beantwoord. In bedrijf E verwachtte men
nauweIijks iets van het onderzoek, maar was men achteraf enthousiast. In be
drijf H had men een neutrale houding en reageerde men achteraf positief. Deze
positieve houding is vrij opmerkelijk, omdat de directeur, die het onderzoek
gei"ntroduceerd had, halverwege het onderzoek ontslagen werd. In bedrijf I ten
slotte, hadden de betrokkenen weinig idee wat er te wachten stond; achteraf was
men overwegend positief.

Op de vraag in hoeverre men het onderzoek nuttig en plezierig had gevonden,
antwoordden 21 respondenten: nuttig en plezierig, 3 niet nuttig doch plezierig
en twee hadden geen mening. Over het algemeen vond men het dus een nuttige
interventie.

Op de vraag welk onderdeel van de interventie het meeste nut heeft gehad, ant
woordden: 7 respondenten het interview, 7 respondenten de schriftelijke terug
koppeling daarvan, 6 de mondelinge terugkoppeling in de plenaire bijeenkomst,
7 de uitleg met betrekking tot SPI en 5 de discussie daama. Wij hadden minder
diverse antwoorden verwacht en en weI dat het merendeel van de respondenten
de discussie zou noemen, omdat deze in vrijwel aIle gevallen bijzonder levendig
verlopen was.

Op de vraag of men wijzigingen ging aanbrengen in de manier van werken of
plannen, antwoordden 16 respondenten "ja". De helft daarvan gaf een concrete
aanwijzing, zoals het opstellen van een innovatiebeleid of een betere afstem-
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ming tussen commercie en ontwikkeling of een selectie van het assortiment.
Slechts twee respondenten gaven een nee als antwoord.

We trekken de conclusie dat er sterke aanwijzingen zijn dat de door ons ont
wikkelde methode leidt tot verhoging van het inzicht met betrekking tot SPI.
Indien we aannemen dat dit inzicht een belangrijk bestanddeel van het SPIV is,
betekent dit tevens dat de methode leidt tot verhoging van het SPIV. Omdat de
studenten in de bedrijven G, H, I en J soortgelijke positieve resultaten verkregen
als de onderzoeker in de bedrijven A tot en met F, trekken wij de conclusie dat
de methode overdraagbaar is.

We hebben in de bedrijven ook nog gezocht naar een relatie tussen het innova
tieresultaat en het innovatief vermogen (gemeten met de hiema in hoofdstuk 6
te beschrijven meetiat). Verder is gezocht naar een relatie tussen beide groothe
den en met het gemeten kennisniveau. Geen van deze pogingen leverde een sig
nificant verband op. Evenmin is er een relatie van beide grootheden met ken
merken van het bedrijf te ontdekken.

In een drietal bedrijven (E, F en H) is de meetiat gebruikt om te kunnen consta
teren of het SPIV verhoogd was ten opzichte van het tijdstip van aanvang van
ons onderzoek in het desbetreffende bedrijf. In slechts een bedrijf (E) viel er op
de eerste twee vragen een verhoging van het SPIV te constateren. Hierbij moe
ten we meteen aantekenen datbedrijf E het langst van alle gevolgd is; zo'n twee
jaar. We komen op de betekenis van deze meting nog terug bij de behandeling
van de meetiat; achteraan in hoofdstuk 6.

De ''Test'' is in alle bedrijven gebezigd. Het blijkt dat degene, die meer te
maken heeft met SPI, meer "goede" antwoorden geeft. De beste tests gaven 9
goede antwoorden te zien en de slechtste test 3. Dit waren echter uitzonderin
gen. Zo'n 80% van de respondenten, kwamen tot 5 tot 7 goede antwoorden. In
enkele gevallen is dezelfde test ook later in het onderzoek afgenomen. Het re
sultaat laat zich voorspellen; de uitslag was per respondent enkele punten hoger.
Er had zich kennelijk een zekere conditionering voorgedaan. Of dit ook inhoudt
dat het inzicht bij de respondent is gestegen, is waarschijnlijk, maar niet zeker.
Voor een goede vergelijking zou een grotere groep (bijvoorbeeld 100) verge
lijkbare vragen nodig zijn, waaruit bij elke test 'at random' vragen gekozen
zouden kunnen worden. Ook al omdat er meerdere vragenlijsten worden gehan
teerd, is de bijdrage voor een toepassing is de praktijk twijfelachtig. In de prak
tijkopzet in hoofdstuk 7 wordt de test daarom weggelaten.

Minder tevreden waren de respondenten over de concrete uitwerking van de
methode. Weliswaar waren zij zich nu veel beter bewust van het denken en
doen met betrekking tot SPI, maar men bleef met een aantal vragen zitten.
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Enkele belangrijke vragen waren:

• Hoe kan een technologiestrategie uitgevoerd worden?
Hoe ziet zo'n stappenplan eruit?
Welke gereedschappen zijn hiervoor beschikbaar?
Wie moet het uitvoeren?

• Hoe is de technologie, als belangrijk bindend gezichtspunt in de strategie
vorming, zinvol te verbinden aan de traditionele produkt/markt
strategievorming?

Hierop is een literatuurstudie naar dit onderwerp uitgevoerd en in is bedrijf E
een aantal veldexperimenten uitgevoerd. Het resultaat hiervan is vervat in para
graaf 3.4. Het ontwikkelde stappenplan voor technologiestrategie is aIleen (en
slechts ten dele) in bedrijf E getoetst. Verder is het (marginaal) getoetst door het
stappenplan uit te leggen aan deskundigen op het gebied van produktinnovatie
(zie aan het eind van hoofdstuk 3).

Ons ontwerp voor de inpassing van een technologieplan in het totaal van strate
gievorming wordt beschreven in hoofdstuk 7.

Uit de evaluatie met zeven ervaren organisatie-adviseurs op het gebied van
innovatie en strategie aan het eind van ons onderzoek, bleek dat:

• de resultaten van ons onderzoek voor hen verschillende nieuwe gezichts
punten opleverden;

• zij ooze methode vooralsnog bruikbaar achtten en beter dan het hun bekende
of het door hen gehanteerde;

• een separate technologie-strategie hen zinvolleek; met name in technologie
gebaseerde bedrijven;

• het stappenplan voor een technologie-strategie bruikbaar geacht werd;
• de meetlat waarschijnlijk bruikbaar is, maar dat zij deze voor eigen gebruik

iets zouden willen aanpassen; hiertoe zijn afspraken gemaakt voor verdere
samenwerking;
de meesten desgevraagd verklaarden voortaan (iets) andere adviezen te
zullen geven.
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Hoofdstuk 6. Naar een meetlat voor het strategisch produkt
innovatievermogen

In aIle hiervoor beschreven gevalstudies bleek er een sterke behoefte te bestaan
om het innovatiegedrag van het eigen bedrijf door de onderzoeker te zien sa
mengevat in een aantal punten en liever nog in een rapportcijfer; mede om de
discussie in de plenaire bijeenkomst te kunnen concentreren. Derhalve is door
ons hiertoe een meetinstrument ontwikkeld, dat we een meetlat hebben
genoemd.

Het beoogde meetinstrument diende :

• een 'check-list' te geven van de belangrijkste factoren voor het succes
van SPI ter nadere operationalisering van het begrip SPIV; en

• een "spiegel" voor het bedrijf met betrekking tot het SPIV te vormen.
De spiegel diende aan te geven welke zaken belangrijk zijn en in
hoeverre men voldoet aan het "ideaalbeeld" om te kunnen innoveren.

Ais ontwerpcriteria dienden hierbij onder meer, dat de meetlat:

• aIleen het SPIV diende te meten;
• eenvoudig van opzet diende te zijn en niet meer dan een A4;
• niet aIleen door deskundingen op het gebied van SPI ingevuld zou kunnen

worden, maar ook door ieder lid van het management-team.

Of een bedrijf met een hoog SPIV werkelijk innoveert, staat dan nog te bezien.
Zo moet iemand met een hoog IQ en een hoge motivatie tot een bepaalde studie
in staat geacht worden om deze studie vlot te volbrengen, maar we weten het
pas echt als de desbetreffende persoon ook werkelijk studeert. Maar als het ver
mogen ontbreekt (een laag IQ en een slechte motivatie), dan is het duidelijk dat
de kans dat de studie succesvol wordt afgerond, bijzonder klein is.

Met het voorhouden van de meetlat als "spiegel" vertellen we het management
niet hoe "de wereld en hun bedrijf' in elkaar steken, maar we laten hen zelf ont
dekken hoe hun bedrijf ervoor staat. Dit wordt dan niet als een agoog, maar als
bedrijfskundige gedaan. Dit laatste houdt in dat we ook als expert optreden - zo
dat zich aandient. Het hanteren van onze methode is in principe gericht op zelf
werkzaamheid, maar de onderzoeker dient, desgevraagd, ook bereid en in staat
te zijn een inhoudelijke bijdrage te leveren.

Onze meetlat is niet de enige meetlat voor het meten van het innovatie
vermogen. Zo kan men de lijst van kenmerken van niet-innovatieve en innova
tieve organisaties volgens Barrett (zie paragraaf 2.4.2) opvatten als een meetlat.
Onderzoekers van de Erasmusuniversiteit hebben eveneens een meetlat ontwik
keld om het innovatievermogen te meten. Bredero en Gosselink (1986) geven
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een 'checklist' voor zelfonderzoek naar het innoverend verrnogen van organisa
ties.

Zij omschrijven innovatieverrnogen als:
de mate waarin een bedrijf in staat is zich aan te passen aan veranderende
omstandigheden en tijdig vernieuwingen tot stand te brengen.

De 'checklist' van Bredero en Gosselink is niet specifiek gericht op de pro
duktinnovatie en legt de nadruk op de voor de organisatie beschikbare inforrna
tie. Zij bevat verder - in tegenstelling tot de onze - minder duidelijke directieven
en is beschrijvend van aard. Het enige dat de meetlat van bovengenoemde
onderzoekers suggereert is, dat hoe beter de inforrnatievoorziening is, hoe hoger
het innovatieverrnogen zal zijn. Dit lijkt ons discutabel; bijvoorbeeld omdat
meer inforrnatie niet altijd betere inforrnatie hoeft te zijn en omdat inforrnatie
hooguit een van de factoren is die de kwaliteit van de strategische besluitvor
ming bepaalt (Nagel, 1984b).

Vrakking en Cozijnsen (1990a, 1990b) treden in de voetsporen van Bredero en
Gosselink en beschouwen het innovatieverrnogen als een samenspel van:

• het innovatie-organisatie-verrnogen; de mogelijkheden en beperkingen van
de organisatie om snel op innovaties in te spelen; en

• het innovatie-management-verrnogen; in hoeverre zijn managers of
organisatie-adviseurs in staat innovatieprojecten succesvol af te ronden.

Na het vaststellen van het innovatieverrnogen wordt door hen via een 'check
list' van 20 innovatiegevolgen een implementatieprogramma ontworpen. Zie
figuur 6.1.
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Figuur 6.1. De componenten en het gebruik van het innovatievermogen
yo/gens Vrakking en Cozijnsen.
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De vragen met betrekking tot het innovatie-organisatie-vermogen handelen over
de werksfeer, de stijl van leidinggeven of de samenwerking. De vragenlijst
doelt op alle soorten innovaties; het gaat zowel over proces- en produktinnova
tie als over strategische en operationele innovatie.

Het innovatie-management-vermogen bestaat volgens hen uit de volgende com
ponenten:

• organisatiecondities: visie, strategie, structuur en inzicht in de markt en
omgeving; samengevat met organisatie;

• technologische middelen: beschikbare technologieen, beschikbare
ervaring en potentiele technologieen;
samengevat met'know-how' + flexibiliteit;

• operationele sturing: budgettering, projectplanning en projectselectie,
rapportages en 'performance indicators'; samengevat met snelheid;
'human resources': team samenstelling, effectief leiderschap, carriere
management en een produktieve cultuur; samengevat met'commitment'.

Ook hier zijn de vragen gericht zijn op aUe innovatievormen. De vragen heb
ben betrekking op beschikbare informatie, op samenwerking of bijvoorbeeld op
het aantal projecten, dat tegelijk wordt aangepakt.

De 'checklist' innovatiegevolgen bevat 20 vragen in de zin van: kan het bedrijf
de innovaties aan, bedenk van tevoren de gevolgen en bevalt dat?

Voor het ontwerp van een implementatieprogramma geven de auteurs een aan
tal voorwaarden voor succes, zoals: toon de noodzaak van de vemieuwing in
juist uw onderdeel aan en zorg voor een snelle invoering.

Aangezien ons onderzoek gaat over een beperkter gebied dan dat van de onder
zoekers van de Erasmus-universiteit, hebben wij bovengaande breedheid van
vragen niet nodig en hebben wij ons juist toegespitst op vragen, die gericht zijn
op het strategische en het produkt-aspect.

Voor het bepalen van de meetpunten voor onze meetlat hebben we om; der
halve laten leiden door de eerste vier vragenlijsten (met uitgezonding van de
uitgangsvragenlijst) van figuur 4.4 en door de kennis op het gebied van SPI uit
hoofdstuk 2, zoals bijvoorbeeld de kenmerken van innovatieve organisaties vol
gens Barrett. We hebben ons daarbij afgevraagd welke zaken uit deze vragen
lijsten en hoofdstuk 2 direct raken aan SPI. De bedoelde vragenlijsten bevatten
namelijk ook vragen, die tot doel hebben de SPI te kunnen plaatsen in de be
drijfscontext. Voor ooze meetlat hebben we deze algemene vragen niet nodig.

Voor de samenstelling van de meetlat, hebben we die elementen uit de vragen
lijsten die de SPI direct raken geclusterd en opnieuw gerangschikt in tien
nieuwe vragen. Uitgangspunt is dat we het SPIV opvatten als de resultante van
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STRA TEGIE ja nee

Hanteert het management expliciete richtlijnen ten aanzien van
de gewenste richting voor het ontwikkelen van nieuwe produk-

0ten en worden deze ook gevolgd?
Is er sprake van een technologische samenhang en een
kerntechnologie? 1/2
Is procesinnovatie ondergeschikt aan produktinnovatie? 1
Is het percentage van de omzet dat besteed wordt aan onder- 1/2
zoek en ontwikkeling beduidend hoger dan bij de concurrent?
Is er sprake van een evenwichtige nadruk op ontwikkeling en
samenwerking en een focusstrategie? Ja betekent een punt.
Of laat de strategie zich in een der volgende categorie~n be-
schrijven?

· een conservatieve 'low budget' strategie. Het imiteren van
bestaande produkten en een hoge synergie met bestaande
technologie, produkten en marketingbeleid;

· een strategie, die gericht is op een hoge technologische 1/2
geavanceerdheid, maar met een slechte marktori~ntatie;

· een strategie, die zich kenmerkt door een zwakke
technologische ori~ntatie en een geringe technologische
synergie, maar zich richt op nieuwe markten, nieuwe
marktbehoeften en superieure produkten.

Ja is hier een halve punt. Of tenslotte:

· door een strategie, die zich kenmerkt door een hoog
niveau van (ongerichte) uitgaven voor R&D en zich richt op
nieuwe markten met een grote concurrentie.

Een ja betekent nul punten.

CONDITIES

Beschikt het bedrijf over de materiele en financiele middelen I

om de nieuw ontwikkelde produkten te ontwikkelen, te 1
produceren, te distribueren en te servicen?
Is de kwaliteit van het management (kennislervaring) voldoende
om het vernieuwingsproces in de juiste richting te sturen? 1
Werkt de commercie nauw en in een vroeg stadium (ruim voor 1/2
produktie) samen met het onderzoek en de ontwikkeling?
Is het bedrijfsklimaat bevorderlijk voor produktvernieuwing?
Kleine machtsafstand, participatief leiderschap, teamwork, fa- 1
miliegevoel, beloning ten aanzien van initiatief en durf, toleran-
tie ten aanzien van fouten.
Wordt gebruik gemaakt van een extern netwerk (universiteiten, 1/2
concurrenten, adviseurs, subsidies)?

De totaalscore in dit voorbeeld is 7
Figuur 6.2. Meetlat voor het bepalen van het strategisch
produktinnovatievermogen.
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de 'inputs' (strategie en inspanningen) en innovatiecondities. Zowel de 'inputs'
als de condities leveren vijf vragen; in totaal dus tien vragen. Samen vonnen
deze de meetlat, zoals weergegeven in figuur 6.2 en tevens in appendix E. Hoe
weI de keus van de tien vragen en de plaatsing van de onderwerpen binnen deze
tien vragen tarnelijk arbitrair zijn, leidden de discussies in de betrokken
bedrijven aan de hand van de meetlat snel tot een eensluidende conclusie.

Ook de weging van de tien vragen is arbitrair; we hebben geen aanleiding
gevonden om bepaalde vragen zwaarder te laten wegen dan andere.

Een ja in de meetlat betekent een punt; nee is nul punten. Ligt de score tussen ja
en nee of twijfelt men, dan wordt een 1/2 ingevuld.

De tien vragen worden hieronder kort toegelicht.

ad. 1. Hier wordt gevraagd of het management, niet aileen de strategie vanuit
produkten, markten en fmancien beschouwt, maar ook vanuit een tech
nologie. Zie hoofdstuk 3. Vanzelfsprekend gaat het dan niet aileen om
de helderheid en gerichtheid van de beschouwingen, maar ook om het
communiceren van deze strategie naar het tweede echelon en een koppe
ling van de strategie en de acties.

ad. 2. Er zijn sterke aanwijzingen dat het zoeken naar een technologische
samenhang belangrijk is voor het bedrijfsresultaat op de lange tennijn en
vrijwel zeker beter is dan, zoals Cooper (1985) dat noemt: een 'shot-gun
approach'. Zie paragraaf 2.3.2 (figuur 2.13) en met name hoofdstuk 3.

ad. 3. Voor de bedrijven in onze doelgroep is het verstandiger om de nadruk te
leggen op (strategische) produktinnovatie in plaats van procesinnovatie.
Zie paragraaf 2.3.1.

ad. 4. Er bestaat enige empirische evidentie dat een hoger percentage R&D
ook betere resultaten geeft. In ieder geval mag dit percentage niet lager
zijn dan het gemiddelde in de bedrijfstak. Zie paragraaf 2.3.4.

ad. 5. De gebruikte indeling is ontleend aan die van Cooper (1985). Zie para
graaf 2.3.2.

ad. 6. Hier betreft het de speelruimte voor een bedrijf. Verderbetreft het de
complementaire sterkten van een bedrijf. Zie paragraaf 2.3.2.

ad. 7. Dit is waarschijnlijk de belangrijkste vraag. Hier zouden we het oplei
dingsniveau, de uitkomst van de "Test" (zie de paragrafen 4.4 en 5.4 en
appendix D) en de ambitie op de een of andere manier kunnen combine
ren, maar waarschijnlijk is het vooralsnog het meest praktisch om deze
vraag subjectief te beantwoorden. Een belangrijke paragraaf, is die waar
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de rol van de ondememer uiteengezet wordt; paragraaf 2.4.1. In deze
paragraaf wordt er op gewezen dat de rol van de ondememer van door
slaggevend belang is. Met name is het van belang of de ondememer
beheersmatig of juist vemieuwend ingesteld is.

ad. 8. Uit een aantal studies blijkt dat deze samenwerking een belangrijke fac
tor is voor het welslagen van het succes van een project. Zie paragraaf 2.
2.7.

ad. 9. Ontwikkelaars komen tot betere resultaten in een bedrijfsklimaat, waarin
veel overgelaten wordt aan hun eigen verantwoordelijkheid. Zie onder
meer de 'checklist' van positieve/negatieve cultuurcondities bij vemieu
wen; zoals weergegeven in de figuur 2.20 van Sanders en Neuyen
(1986) en figuur 2.21 van Barrett (1985).

ad. 10. Hier zijn er sterke aanwijzingen, dat een bedrijf dat open staat voor zijn
omgeving, beter presteert. Zie de paragraaf 2.3.7.

De verleiding om de antwoorden samen te vatten in een rapportciffer, is groot.
Maar net als bij een rapportcijfer mag dit cijfer niet worden gezien als een abso
lute meting. Het is een subjectieve beoordeling aan de hand van een aantal crite
ria, die gelijk worden gewogen. Een 8 door de ene beoordelaar is wellicht een 6
in de ogen van een andere beoordelaar. En een 9 voor Engels op een Mavo dient
men bovendien anders te zien als diezelfde 9 op het YWO. Zo ook hier: een be
drijf dat in staat is een telescoop te ontwikkelen en te fabriceren, mag zijn cijfer
niet vergelijken met dat van een groothandel. Het is immers niet ondenkbaar dat
de relevantie van de vragen afhankelijk is van de branche.

Wat weI mag is, dat de cijfers door dezelfde beoordelaar (een buitenstaander of
iemand van het management-team zeIf) in de loop der tijd worden vergeleken.

Het is nuttig een dergelijke meting te gebruiken als discussiefocus. Op een A4
(op een 'overhead- projector') kan dan de stof voor de discussie worden samen
gevat. Het lijstje vormt dan de aandachtspunten in de discussie. Dit houdt
geenszins in dat een uitgebreider onderzoek naar het SPIV overbodig is gewor
den. Ret gevaar bestaat namelijk dat een dergelijke meetlat gezien wordt als het
instrument om een veranderingsproces met betrekking tot SPI aan op te hangen.
Het gebruik van de meetlat is eerder een start en/of een samenvatting van een
dergelijk onderzoek. Ret is bedoeld als een instrument binnen een veranderings
proces en niet als een op zich staand stuk gereedschap.

Een andere goede mogelijkheid voor het gebruik van de meetlat is de meting te
verrichten volgens een Delphi-achtige methode (Wills, 1972). De leden van het
management-team en anderen die het bedrijf goed kennen, vullen daarbij zon
der onderling overleg te plegen, de vragen van figuur 6.2 in.
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Bij verschillen tussen de antwoorden wordt vervolgens met de respondenten
overlegd: "u heeft hier een 1 ingevuld en de meeste anderen een 0; kunt u (nog
een keer) uitleggen, waarom ....". De ervaring leert dat verschillende beoorde
laars dan snel convergeren naar een beoordeling.

De invulling van de meetlat kan in eerste instantie intuilief gebeuren en dat is
dan binnen een kwartier te doen. Het invullen van een 1, 1/2 of 0 maakt lang en
nauwkeurig nadenken overbodig.

Een meer verfijnde meting, bijvoorbeeld via een vijfpuntschaal, leek ons des
tijds overbodig en weinig zinvoI. Ook het geven van gewichten aan de diverse
vragen hebben we achterwege gelaten, hoowel we het gevool hebben dat bij
voorbeeld de technologische focus (vraag 2) belangrijker is dan de uitgaven
voor R&D (vraag 4). Het gaat om een totaalbeeld en om indicaties betreffende
waar het good en niet goed zit volgens de beoordelaars.

Nabeschouwing over de status van de meetlat

Het woord meetlat kan menigeen op het verkeerde been zetten. Het betreft hier
het tookennen van getallen aan grootheden op een ordinale schaal (meer/min
der). Meettheoretisch is het onjuist om de zo ontstane getallen op te tellen. Maar
analoog met de docent, die een proefwerk beoordeelt, is het handzaam de lijst
van tien cijfers in een cijfer samen te vatten. Er is overwogen het woord meetlat
te vervangen door profiel, maar ook dat geeft niet good aan wat de meetlat is en
wat het beoogt. Irnmers een profiel geeft niet noodzakelijkerwijs een wenselijke
richting aan. Dit beoogt ooze meetlat weI.

De meetlat is in drie gevallen bij ons onderzook toogepast. Het bleek de discus
sies in de plenaire bijeenkomsten over het onderwerp SPI en een technologie
strategie volgens de deelnemers good te kunnen richten.

Pogingen om de meetlat te gebruiken als evaluatie van de effectiviteit van de
ontwikkelde methode, heeft slechts in een van de drie bedrijven (namelijk in E),
een kleine verhoging van het SPIV aangetoond (zie paragraaf 5.4). Naar ons
idee zou dit de onderstaande oorzaken kunnen hebben.

• Het SPW is in twee van de drie bedrijven niet veranderd en in bedriif E
nauwelijks. Dit wordt weersproken door metingen met de uitgangsvragen
lijst. Niettemin is het mogelijk dat deze metingen bemvlood zijn, omdat de
respondenten sociaal wenselijke antwoorden gaven of omdat er sprake was
van een "Hawthorne-effect". We kunnen echter mooilijk de positieve resulta
ten van een inter-subjectieve meting bij 26 respondenten in 9 bedrijven op
die gronden naar de prullebak verwijzen. Ook al vanwege de aanwijzingen
dat het inzicht, de houding, het gedrag en besluiten rneer dan voorheen
gericht zijn op het verhogen van het SPIV. Of althans wijzen op een verho-
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ging van het SPIV. We wijzen in dit verband bijvoorbeeld naar bedrijf E,
waar vanuit een zeer lage verwachting voor wat betreft de resultaten met
betrekking tot het onderzoek, gestart is en men achteraf erg positief tegen
over de resultaten stond.

• Een driepuntschaal is te grot om de veranderingen nauwkeurig weer te
geven. Waarschijnlijk laat een tienpuntschaal een verandering eerder zien.
De vraag is echter welke waarde aan deze verandering gehecht dient te wor
den. Wellicht is een vijfpuntschaal een goed compromis.

• De validiteii van de meetlat is slecht; dat wil zeggen zij meet geen SPIV.
Deze laatste mogelijkheid betwijfelen wij. Hij is immers tot standgekomen
na uitgebreid literatuur- en praktijkonderzoek. Daarna is de meetlat in de
praktijk getoetst en voorgelegd aan een kritisch en deskundig publiek. We
tekenen hieronder de meest kritische opmerking op.
"Als ik het SPIV wi! weten, dus of een bedrijf in staat is om te innoveren,
zou ik naar het innovatieresultaat kijken. Dus het resultaat is volgens mij een
onderdeel van het SPIV en dat mis ik in de meetlat."
We hebben nadrukkelijk niet het resultaat verwerkt in het SPIV. Volgens ons
mag je een resultaat, dat je met de metingwi!t voorspellen, niet verwerken in
diezelfde meting. Vergelijk figuur 4.1; hier hebben we het SPIV en het resul
taat apart in het schema gezet.
Achteraf blijkt overigens dat het innovatieresultaat (percentage in de omzet
dat gevormd wordt door produkten, die hooguit vijf jaar geleden nieuw voor
het bedrijf waren) in het geheel niet correleert met het SPIV, zoals dat met de
meetlat bepaald is.
De bepaling van het SPIV yond in drie bedrijven sarnen met het management
plaats. Voor deoverige zeven bedrijven hebben we dit zelf ingevuld. Dit
komt vooral omdat voor de kleinere, nieuwere bedrijven, alles nieuw is; een
innovatieresultaat van 100% dus. Ook op deze grond zou het verwerken van
het innovatieresultaat in onze meetlat bij de bedrijven in onze steekproef
waarschijnlijk weinig of niets hebben bijgedragen aan de validiteit van de
meetlat.
Uit de geringe voorspellende kracht van de meetlat met betrekking tot het
innovatieresultaat, leiden wij af dat het daarvoor niet gebruikt mag worden.
Althans niet op korte termijn; korter dan een jaar. Temeer daar slechts een
gering aantal antwoorden op de vragen uit de meetlat op die termijn zou
kunnen veranderen. We denken dan met name aan de strategie (vraag 1,
vraag 2 en misschien ook vraag 5). We kunnen ons niet voorstellen, dat de
bedrijfscondities voor SPI op die termijn gewijzigd kunnen worden. Wellicht
mag de meetlat weI gebruikt worden voor een vergelijking op langere ter
mijn; binnen een bedrijf en niet voor de· vergelijking van twee of meer
bedrijven.
Uiteindelijk zijn we met het verhogen van het SPIV nietzozeer bezig met
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bet tot stand brengen van een "produkt", maar gaat bet veel meer om bet
"proces" .

We zijn, zo blijkt, niet volledig geslaagd in een van de doelstellingen van dit
hoek; bet ontwerpen van een meetlat, die de vorderingen op bet gebied van de
SPIV van een bedrijf op de voet voIgt, doordat deze bet SPIV valide en voI
doende nauwkeurig en betrouwbaar meet. Op dit punt dient nog verder onder
zoek verricbt te worden.

We becbten voor bet bepalen van bet SPIV vooralsnog meer waarde aan de
inter-subjectieve en kwalitatieve metingen met bebulp van de ingangs- en uit
gangsvragenlijsten.

Niettemin bebben wij veel nut gebad van de meetlat binnen ooze methode en
weI op de volgende wijzen.

• Om op een A4 de bevindingen van bet onderzoek in een bedrijf samen te
vatten; ook al om de discussie op gang te brengen.

• Ter operationalisering van bet begrip SPIV; bij gebruik van de ingangs- en
uitgangsmeting.

• Voor een eerste indruk van bet SPIV aan bet begin van bet onderzoek;
gedurende bet overleg met bet management over bet nut van een
actie-onderzoek volgens de door ons ontwikkelde methode.
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Hoofdstuk 7. Handreiking voor de praktijk

7.1. Overzicht van de ontwikkelde methode

Het doel van ons onderzoek was het ontwerpen van een methode met een bijbe
horende procedure en hulpmiddelen om het SPIV van een bedrijf te helpen ver
hogen.

In de voorgaande hoofdstukken zijn de ontwikkeling en toetsing van deze
methode beschreven. Kort samengevat worden bij de methode de volgende
stappen gezet:

1. het afnemen van individuele interviews met leden van het management
team aan de hand van vragenlijsten (SPI-factoren, meetlat en ''Test'');

2. terugkoppeling van deze interviews naar de respondenten;
3. het opstellen van een discussienota ten behoeve van een plenaire zitting

waarin de bevindingen van het bedrijfsspecifieke onderzoek worden
besproken;

4. de plenaire bespreking van de bevindingen van het onderzoek en de
discussienota en het opstellen van actiepunten met betrekking tot SPI;

5. het uitreiken van de uitgangsvragenlijst;
6. een evaluatie van de voortgang, waama desgewenst na verloop van tijd

(bijvoorbeeld drie maanden) weer naar stap 4 wordt gegaan.

De procedure is afgebeeld in figuur 7.1 op de volgende pagina.

De individuele interviews met de leden van het management-team hebben tot
doel het onderzoek toe te lichten en gegevens en opinies te verzamelen.

De plenaire bespreking(en) hebben tot doel: bespreken van de bevindingen van
het onderzoek binnen het betrokken bedrijf en van de discussienota; het
bereiken van een verhoging van de bewustwording ten aanzien van SPI en het
inleiden van acties; collectief leren in de terminologie van Swieringa en
Wierdsma (1990).

We maakten reeds in paragraaf 5.4 aannemelijk, dat de ontworpen methode en
de bijbehorende procedure en hulpmiddelen (vragenlijsten) het inzicht bij de
leden van de desbetreffende management-teams in het proces van SPI naar hun
mening kan verhogen. Ook vonden zij dat tengevolge van het toepassen van
onze methode het SPIV van het bedrijf werd verhoogd.

In dezelfde paragraaf werd gerneld, dat de respondenten in de eerste drie onder
zochte bedrijven weliswaar tevreden waren over de ontwikkelde methode tot
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het verhogen van het innovatievermogen, maar dat zij de concrete uitwerking
misten; met name voor wat betreft de inpassing van de technologie in de strate
gievorming.

Daarop is een stappenplan voor een technologiestrategievorming ontwikkeld,
zoals beschreven in hoofdstuk 3.

a.d.h.v. de vragenlijsten:
ingangsvragenlijst;
SPl-factoren;
de "Test";
de meetlat.

Opstellen van een
discussienota (3)

van uit
genlijst

Plenaire zitting en Uitreiken
bespreking discussie- WAZ-m"#AfVAW'- gangsvra
nota, resulterend in (5)
actiepunten (4)

Evaluatie van
de voortgang
(6)

Figuur 7.1. Ontworpen procedure, uitgewerkt in een stappenplan.

In de bedrijfspraktijk zal men behoefte hebben aan een concrete uitwerking van
dehiervoor ontwikkelde methode. Daamaast zal men deze methode. willen
inpassen in het geheel van strategievonning, waarin de aspecten van pro
dukt/markt -combinatie en technologie evenwichtig aan de orde komen. Hierop
gaan we tot slot in.
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7.2. Inpassing van de ontwikkeJde methode in het strategievormingsproces

De hiervoor ontwikkelde bouwstenen voor een methode tot verhoging van het
SPIV, hebben we hieronder gegoten in de vorm van een stappenplan. In dit plan
zijn de voor de praktijk minder interessante bouwstenen, zoals de "Test" en uit
gangsvragenlijst weggelaten. We gaan er hier vanuit dat het een organisatie-
adviseur is die de methode hanteert. .

De adviseur bereidt zich voor, alvorens de methode toe te passen via de bestu
dering van het onderwerp SPI (zie met name hoofdstuk 2 en 3), de ontwikkelde
metbode (zie de paragrafen: 1.1,4.2,4.4 en boofdstuk 5,6 en 7), de praktijkge
vallen (paragraaf 5.1) en zijn rol (paragraaf 4.3).

Gedurende bet' intake' gesprek legt de adviseur de deelnemers van bet betrok
ken bedrijf uit wat met de methode beoogd wordt. Met name wordt uitgelegd
dat bet gaat om bet verbogen van bet SPIV en niet om het verbogen van bet
innovatieresultaat. De gebezigde begrippen (strategiscb, produktinnovatie, inno
vatievermogen) dienen te worden uitgeJegd. Ook de roJ van de adviseur wordt
uitgelegd. De adviseur gaat na of de verwacbtingen van de verantwoordelijke
managers van bet bedrijf aansluiten bij de beoogde doelen. Desgewenst, om de
opdracbtgever een belderder beeJd van bet onderwerp te geven, wordt de meet
Jat gebruikt voor: een eerste indruk van het SPIV van bet bedrijf; voor de
bespreking van de bij SPI relevante punten; en eventueel ook voor een eerste
meting. Daama start bet onderzoek en weI als voIgt.

1. Samen met de verantwoordelijke manager(s) worden 5 tot 8 Jeden van bet
management-team geselecteerd en gei"nterviewd aan de band van de
vragenlijsten: ingangsvragenlijst, SPI-factoren en de meetlat (zie paragraaf
4.5 en boofdstuk 6).

2. De adviseur koppelt de vraaggesprekken scbriftelijk en individueel terug.
Met name wordt de respondenten gevraagd of bet vraaggesprek juist weer
gegeven is en of zij bezwaar bebben tegen opname in een totaalverslag.

3. De adviseur compileert aIle antwoorden anoniem en per vraag tot een
totaalverslag. Daamaast stelt bij een discussiestuk samen, waarin bij zijn
analyses, conclusies en (eventuele) aanbevelingen schrijft. Ook kan hij
gebruik maken van stellingen om de discussie op gang te brengen. Dit al1es
wordt aan de respondenten toegestuurd.

4. Ben tot twee weken later vindt een plenaire sessie plaats, waarbij de
adviseur toelicbting geeft op bet onderwerp SPI en technologie
strategievorming, zijn onderzoekmethode, zijn bevindingen en
zijn discussienota. Hij leidt de vergadering en de discussie en ziet erop toe
dat de vergadering eindigt met het opstellen van actiepunten; al was bet
alleen maar dat de vergadering op een bepaalde datum wordt voortgezet.
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Strategisch verbeterprogramma

Wil om het strategisch produktinnovatieresultaat te verhogen

- SWOT analyseren.
- Ramen van ongewijzigd

beleid.
- Doelstellingen lormuleren.
- A~ernatieven genereren.

Actieplan opstellen ten
aanzien van produktlmarkt
combinaties.

Verwerken van nleuwe Inzichten
in een strategisch produktlmarkt
plan

- Personeelmulatie.
- Bijstellen van verkoopprijzen.

- Inleiden van strategische produktinnovatie
en technologie.

- Verslaan van bevindingen van onderzoek.
- Bespreken van discussienota.

- Aan de hand van vragenlijst innovatie
lactoren en meetlat.

- Dokumenten bestuderen.
- Discussienota oDstellen.

- Analyseren van technologisch
kunnen.

- Verkennen van technologische
omgeving.

- Genereren van ideelln.
- Beoordelen en kiezen van de

technologische richting.
- Verwerven en exploiteren van

kennis.
(zie hoofdstuk 3)

Actieplan opstellen ten
aanzien van technologische
ontwikkellng.

Plenaire zittlng met
het management-team

~ ~
~ ~I wI (ad hoc) verbeter-acties

~
~.wAV.MJl"*""'W"", ..#""wa<W///AW'''''''''''''''''''''W///Awa<W///AW#'''!W"'''!W",,,''''''''=<W'~

.~ .~
Verwerken van nieuwe inzichten
in een strategisch technologie
plan

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
I
~+

Interviewen van het
management-team

Figuur 7.2. Inpassing van
de ontwikkelde methode in de
context van een strategie
vormingsproces.

Evaluatie
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De besproken actiepunten worden uitgevoerd, waama ongeveer drie maanden
later opnieuw een plenaire bijeenkomst plaats vindt, waarin het gebeurde wordt
geevalueerd. De adviseur hanteert daarbij het volgende schema:

wat is er de vorige keer afgesproken en met wie en wat is er intussen aan
gedaan; bij afwijkingen - wat is afgeweken en waarom;
is er commentaar op de gang van zaken en de manier waarop de adviseur te
werkgaat;
wat zijn de afspraken voor een volgende bijeenkomst.

Omtrent de aard van de acties kan in het algemeen geen uitspraak gedaan wor
den; die zijn bedrijfsspecifiek (zie paragraaf 5.1).

De ontwikkelde methode zien wij slechts als een eerste stap met betrekking tot
het proces van strategievorming. Het is nuttig de methode in de context van het
totale proces van strategievorming te beschouwen. Deze context hebben we
weergegeven in figuur 7.2. Teneinde de figuur leesbaar te houden, zijn niet alle
mogelijke pijlen en mogelijkheden aangegeven. Zo is het heel goed denkbaar
en nuttig eenzelfde bewustwordingsproces en leerproces aan de rechterkant van
het schema voor een produkt/markt-strategie in te lassen tussen "Wil om het
strategisch produktinnovatieresultaat te verhogen" en "Verwerken van nieuwe
inzichten in strategisch produkt/markt-plan". Dit valt echter buiten het bestek
van dit boek. Dit geldt evenzo voor de beschrijving van het proces van strate
gisch management en het opstellen van een produkt/markt-plan.

Het proces start in figuur 7.2 bovenaan met een stimulans om het SPIV te ver
hogen. In principe bestaan er, nadat de eerste vier zo juist beschreven stappen
van de ontwikkelde methode zijn doorlopen, een vijftal wegen open:

1. zonder verder onderzoek wordt door redeneren en intu'itie een aantal
(ad hoc) maatregelen genomen;

2. men stelt een produkt/markt-georienteerd plan op met bijbehorende actie
plannen om van daaruit nieuwe produkten aan de marktbehoeften te
ontlenen;

3. men stelt een technologieplan op;
4. men stelt zowel een produkt/markt-plan als een technologie-plan op;
5. men onderzoekt hoe het met het innovatievermogen gesteld is en hoe dit

het best verhoogd kan worden.

De praktijk beperkt zich veelal tot de eerste twee genoemde punten. Zonder af
breuk te willen doen aan het belang van een dergelijke handelwijze, is het de
vraag of deze handelwijze weI bijdraagt tot het verhogen van het innovatiever
mogen en of de continu'iteit van het bedrijf hiermee volledig gediend is. De eer
ste twee benaderingen zijn immers partieel en gericht op de korte termijn. Ze
zijn probleemoplossend en ad hoc georienteerd en niet gericht op het verhogen
van het probleemoplossend vermogen van het management-team. Daar komt
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nog bij dat deze activiteiten vaak niet expliciet zijn gericht op het verhogen van
het innovatieverrnogen. Het opstellen van een technologieplan, zoals beschre
yen staat in paragraaf 3.4, zonder rekening te houden met de markt en bedrijfse
conomische randvoorwaarden, komt in de praktijk niet voor en is ook niet rea
listisch.

Om de genoemde nadelen te verrnijden, opteren wij voor een aanpak, die start
met het uitvoeren van een onderzoek naar het SPIV, zoals dat in de voorgaande
hoofdstukken is uiteengezet. Ben van de hoofddoelen van dit onderzoek is het
verhogen van de bewustwording en het leerverrnogen ten aanzien van SPI.

In de plenaire bijeenkomst kan aan het eind van dit traject weer worden beslo
ten over te gaan tot een van de vijf bovenstaande acties. Maar nu worden ook de
bevindingen van het onderzoek meegenomen.

In het eerste geval (ad hoc acties) kan het zijn dat de oplossingen voor bepaalde
knelpunten of kansen zo duidelijk zijn, dat ze geen nader onderzoek vergen (bij
voorbeeld omdat alternatieven ontbreken of omdat het probleem duidelijk is)
eil/of dat haast geboden is bij de oplossing. In figuur 7.2 zijn twee voorbeelden
van zo'n actie genoemd. Het kan natuurlijk ook zijn, dat men om allerlei rede
nen geen zin heeft in een verdere studie.

In het tweede geval hervat men de gebruikelijke gedachtenlijn in de praktijk.
Dat wil zeggen, men maakt een markt- en produktgeorienteerd plan; nu echter
tegen de achtergrond van de bevindingen van het onderzoek.

In het derde geval wordt de relatie strategie met de produkt- en bijbehorende
procestechnologie uitgediept. Er wordt fundamenteel nagedacht over de techno
logie, die naar ons idee de bestaansgrond van elk industrieel bedrijf vorrnt. Het
nadeel van het derde altematief is, dat het los van de markt wordt ontwikkeld en
dat men zich aIleen bezig houdt met wat het bedrijf kan en niet wat er van het
bedrijf wordt gevraagd. Bovendien is deze kijk zo heel anders dan wat men ge
wend is, dat het bij voorbaat tot mislukken gedoemd zal zijn. Het ligt dus voor
de hand zowel een produkt/markt-plan als een technologieplan te ontwikkelen
na de plenaire sessie van het onderzoek.

Een voor de hand liggende vraag is of het produkt/markt-plan en het technolo
gieplan niet beter gezamenlijk kunnen worden gemaakt. Naar ons idee niet. In
de praktijk heeft men al moeite genoeg om een produkt/markt-plan te maken en
is men nog helemaal niet gewend om een technologieplan te maken. Naar ons
idee zou een vervlechting van beide plannen kunnen leiden tot het verloren gaan
van beide gezichtspunten en waarschijnlijk tot mislukken gedoemd zijn. Beide
gezichtspunten dienen naar ons idee los van elkaar te worden behandeld. Zo
hoeft een technologieplan niet elk jaar opgesteld te worden. Het vereist
namelijk veel inspanning en door de aard verandert de technologie minder snel
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dan het marktgebeuren. Afhankelijk van onder meer van de duur van de ont
wikkeling en de lengte van de levenscyclus van produkten, kan een schema op
gezet worden waar de frequentie en de maanden van het jaar voor de twee ver
schillende plannen uitgezet worden. Immers een beoordeling en keuze voor een
technologische richting behoeft niet elk jaar te geschieden. Lemmens en Smeets
(1977) stellen zelfs dat in een middelgroot bedrijf een strategisch plan niet elk
jaar uitgevoerd hoeft te worden, maar afhankelijk van de behoefte.

Volgen we deze gedachtengang dan is een opzet mogelijk waarin we het ene
jaar het produkt/markt-plan uitwerken en het andere jaar het technologieplan. In
deze opzet wordt dan aileen het technologieplan plan voorafgegaan door een
(vervolg) onderzoek en een plenaire sessie.

Teneinde een goede coordinatie en integratie te verzekeren, dienen ons inziens
beide plannen weI door dezelfde functionarissen opgesteld te worden. Dus niet
een technologieplan door de technici en een produkt/markt plan door de 'mar
keteers'. Het gevaar lijkt ons dat beide "partijen" zich in dit geval tegen elkaar
gaan afzetten. Krijger (1991) komt tot de conc1usie dat een goede samenwer
king tussen marketing en R&D al in het beginstadium van de ontwikkeling van
een produkt van groot belang is.

Na de uitvoering van de actieplannen vindt een evaluatie plaats, die wordt mee
genomen in volgende analyses en besprekingen.

Financieel-economische afweging

Tot zover is de financieel-economische invalshoek van SPI nauwelijks belicht.
Bij het opstellen van zowel het produkt/markt- als het technologieplan behoort
uiteraard een beoordeling van de financieel-economische consequenties te wor
den gemaakt. Nagel en Van Beek (l991b) concluderen uit vraaggesprekken met
55 financiele topmanagers van grote Nederlandse bedrijven, dat deze in de
meeste gevallen alle stadia van het te ontwikkelen produkt zien en beoordelen
als een investering. De bij deze beoordeling gebruikte technieken zijn evenwel
korte termijn gericht, zoals de netto contante waarde methode of de terugver
dientijd. Zelfs R&D wordt door hen in veel gevallen als een investering
beschouwd in plaats van als kosten. Nagel en Van Beek poneren een model dat
beoogt om deze kloof tussen financiele managers en strategen te dichten door
voor de verschillende stadia in de ontwikkelgang van een produkt andere eva
luatiemethoden en -technieken te hanteren.

Het behoeft immers geen betoog dat dergelijke calculaties kunnen leiden tot het
voortijdig en onterecht afwijzen van nieuwe produkten. Met name de risicovolle
produkten met een lange aanlooptijd zullen bij deze evaluatie geen genade vin
den. Dat terwijl de bedrijfseconomische empirie leert, dat er een positief ver
band bestaat tussen winst en risico. Het uitsluiten van elk risicovol project
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(nieuw produkt) kan leiden tot continu'iteitsproblemen. Waar het om gaat is het
risico in veIhouding met de bedrijfsomvang te houden en de nieuwe projecten
in samenhang te beschouwen. Bij strategen vinden we vaak een tegengestelde
houding: "Op de lange termijn is de onzekerheid groot; rekenen heeft derhalve
weinig zin. Waar het om gaat is om een richting voor wat betreft produkten,
markten en technologieen uit te zetten".
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Evaluatie van het onderzoek

Verhagen van het Strategisch Produktinnovatievermogen

In paragraaf 4.1. hadden wij ons de volgende doelen gesteld. Ontwerp een
methode met bijbehorende procedure en hulpmiddelen, waarmee:

I. bet inzicbt in het vakgebied van de SPI in het bedrijf wordt verboogd;
Naar ons idee vormen de hoofdstukken 2 en 3 een goede inleiding tot het
vakgebied van de SPI, met de beperkingen, zoa/s in het begin van hoofd
stuk 2 aangegeven. Het overdragen van deze kennis verhoogt yo/gens ons
het inzicht met betrekking tot het vakgebied van de SPI.

2. bet inzicht in bet eigen functioneren met betrekking tot SPI wordt verhoogd;
De methode blijkt desgevraagd het inzicht in de SPI te verhogen; de oorza
ken zijn echter voor ieder individu verschil/end (zie paragraaf5.4).

3. bet SPIV van bet bedrijf wordt verboogd;
Hiertoe is door ons een methode, met bijbehorende gereedschappen (vra
genlijsten) ontwikke/d. Afgaande op de subjectieve meningen van de
betrokkenen, lijkt de methode in vrijwe/ alle gevallen het beoogde resu/taat
op te /everen. Temeer daar het in het in de meeste bedrijven /eidt tot een
ander gedrag.

4. bet SPIV kan worden aangegeven;
Dit is de meet/at geworden. Zoa/s we in hoofdstuk 6 a/ aangeven is deze
meet/at s/echts een eerste ontwerp, dat we/iswaar in een behoefte voorziet
binnen de door ons ontwikke/de methode, maar dat nog verdere ontwikke
ling behoeft.

5. handreikingen voor het hanteren van deze methode in de praktijk worden
gedaan.
Naar ons idee geeft hoofdstuk 7 antwoord op deze vraag.

Samenvattend vormt dit hoek naar ons idee een bevredigend antwoord op de
gestelde doelen. Hier en daar dient bet ontwerp nog verder onderzocbt en verbe
terd worden, maar het werkt en dat was ons doel.

Voor ons heeft dit onderzoek ook bewerkstelligd, dat bet onderwerp strategi
scbe produktinnovatie een veel grotere diepgang beeft gekregen. We weten uit
ervaring dat deze diepgang ook voor diegenen is weggelegd, die voor bet onder
werp SPI open staan en er veel tijd in willen steken.
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Dit boek beschrijft produktinnovatie en meer algemeen - de technologie - als
een wezenlijk bestanddeel van toekomstgericht denken in een industrieel be
drijf.

Indien een bedrijf meer of betere nieuwe produkten wi! genereren, is het - in het
algemeen en op termijn - meer gebaat bij het verhogen van het strategisch pro
duktinnovatievermogen dan bij het aanreiken van mogelijk nieuwe produkten.
Daamaast is het belangrijk de nieuwe produkten in een strategische samenhang
te bezien. Het gaat namelijk niet aIleen om het succes of het falen van een af
zonderlijk nieuw produkt, maar ook om de bijdrage van dit ontwikkelde produkt
in het totaal op langere termijn. Deze bijdrage wordt niet aIleen in geld geme
ten, maar ook in de opbouw van kennis en ervaring in de R&D, de beleidsvor
ming, de produktie of marketing. In ons onderzoek beperken wij ons tot de eer
ste twee gebieden: de R&D en beleidsvorming; het voortraject in het proces van
de produktinnovatie.

Het eerste doeI van ons onderzoek was een methode met bijbehorende hulp
middelen te ontwikkelen om het strategisch produktinnovatievermogen van het
management-team van een bedrijf te helpen verhogen.

Uit literatuuronderzoek trokken wij de conclusie dat er al wei veel onderzoek
is verricht naar produktinnovatie op project- of produktniveau, maar verhou
dingsgewijs weinig op bedrijfsniveau. De kennis om op beleidsniveau besluiten
te nemen over te ontwikkelen produkten, de richting van het bedrijf als samen
hangend geheel en het stellen van prioriteiten in de R&D, wordt bovendien
fragmentarisch aangeboden.

Ons onderzoek levert een bijdrage tot versterking van het inzicht in strategische
produktinnovatie door verschillende inzichten en resultaten van· onderzoek bij
een te brengen. Dit was het tweede doel van ons onderzoek; bovendien was dit
inzicht nodig om het strategisch produktinnovatievermogen van de betrokkenen
te verhogen.

De diverse inzichten met betrekking tot strategische produktinnovatie en de rol
van de technologie in de strategische besluitvorming, zijn beschreven in de
hoofdstukken 2 en 3.

Teneinde ons eerste doel te verwezenlijken, is na uitgebreid literatuuronder
zoek, onderzoek verricht in een tiental kleine en middelgrote bedrijven; produ
centen van complexe medische apparaten. In deze bedrijven is onderzocht: hoe
de gang van zaken rond strategische produktinnovatie was en wat er op grond
van bestaande kennis en ervaring verbeterd zou kunnen worden. Hoofdstuk 5
doet verslag van dit onderzoek.
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Gedurende het onderzoek in de tien OOdrijven, is de hierboven bedoeide metho
de met bijOOhorende hulpmiddelen ontwikkeld om het strategisch produktinno
vatievermogen van een OOdrijf ofOOdrijfseeriheid te OOpalen en te verhogen.

De ontwikkelde methode voIgt een vaste procedure, zoals OOschreven in
hoofdstuk 7. De voomaamste onderdelen uit deze procedure zijn: het intervie
wen van de OOtrokkenen bij het strategisch produktinnovatieproces aan de hand
van vragenlijsten; het opstellen van een discussienota; het plenair bespreken van
deze discussienota en het opstellen van actiepunten. Na enkele maanden voIgt
een evaluatie van de uitvoering van het actieplan. Ook deze vergadering is pIe
nair en OOsluit met een actieplan.

De bij de methode gehanteerde hulpmiddelen, zijn een drietal vragenlijsten:
een meetlat om snel een indruk te krijgen van het strategisch produktinnovatie
vermogen (zie hoofdstuk 6); een vragenlijst om de gang van zaken rond strate
gische produktinnovatie vast te leggen; en een ''Test'' om de kennis op dit ge
bied bij de individuele Ieden van het management-team te OOpalen.

Vervolgens is de methode voor gebruik in de praktijk aangepast en OOsproken
en tenslotte geplaatst in de context van de strategische OOsIuitvorming; zie
hoofdstuk 7.

Op een aantal manieren is nagegaan of de methode inderdaad het strategisch
produktinnovatievermogen doet verhogen. Met OOhulp van twee additionele
vragenIijsten is daartoe in de OOdrijven nagegaan of het innovatievermogen van
het OOdrijf volgens de OOtrokkenen gestegen was. De in totaal vijf vragenlijsten
zijn OOschreven in paragraaf 4.5. AIle vijf vragenlijsten zijn opgenomen in de
appendices.

Om de overdraagbaarheid naar andere gebruikers te toetsen hebOOn vier 00
drijfskunde studenten in eveneens vier OOdrijven dezelfde methode zelfstandig
uitgevoerd. Het resultaat was positief.

Vit ons onderzoek trekken we de conclusie dat onze methode bij de OOtrokken
OOdrijven doorgaans tot een verhoogd strategisch produktinnovatievermogen
leidde en dat de methode overdraagbaar is.
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Appendix A
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Ingangsvragenlijst

De onderstaande vragenlijst is bedoeld voor gebruik door de interviewer. De ge
mterviewde heeft een soortgelijke vragenlijst uitgereikt gekregen. Het belang
rijkste verschil tussen beide lijsten is dat de steekwoorden tussen [ ] ontbreken
op de vragenlijst voor de gemterviewde.

De interviewer legt eerst de bedoeling van het gesprek uit.

Vragen over de functie, de betrokkenheid bij strategische produktinnovatie
en een eerste beoordeling van het innovatievermogen van het bedriff
[de ingangsvragenlijstj

001. Wat was uw vorige functie en wat is nu uw functie in dit bedrijf?
002. Wat is uw betrokkenheid bij het proces van [strategische]

produktinnovatie?
003. Hoe beoordeelt u het innovatievermogen van uw bedrijf [meet/at]?
004. Heeft u punten van [positieve en negatieve] kritiek?
005. Wat zou zeker verbeterd moeten worden?
006. Ziet u mogelijkheden voor verbeteringen [andere organisatie, mensen,

overleg, informatie]?
007. Heeft u zelf al eens pogingen ondemomen om genoemde punten te

verbeteren? Kunt u die pogingen beschrijven en wat waren de
resultaten?

008. Wat verwacht u van deze studie? Wat zal er gaan veranderen? [Kennis
over strategische produktinnovatie, meer samenwerking, 'output', ...]

De ingangsvragenlijst wordt direct v66r de vragenlijst SPI-factoren afgenomen;
tijdens hetzelfde interview.
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Appendix B

Vragenlijst strategische produktinnovatiefactoren (SPI-factoren)

Vragen met betrekking tot de eigenschappen van het bedriif en omgeving, die
niet direct gerelateerd zijn aan innovatie.

101. Wat is de bedrijfsgrootte [mensen]?
102. Wat is de omzet per werknemer [f1/man]?
103. Hoe is de leeftijdsopbouw van de leiding?
104. Hoe ziet de geschiedenis van het bedrijf er uit [belangrijke besluiten met

betrekking tot strategische produktinnovatie]?
105. Welke zijn de produkten [en hoe is de 'breakdown' in ornzet]?
106. Hoe groot is de groei van de ornzet?
107. Wat zijn de marktaandelen [per produktgroep, per 1anc:lJ?
108. Waar zit het bedrijf in de typologie van Botter?
109. Wat is de groei van de markt? Welke zijn de ontwikkelingen op de

markt?
110. Wie zijn de concurrenten [eigenschappen, strategie]?
111. Wie zijn de leveranciers?
112. Wie zijn de afnemers [Pareto-analyse, produkten,loya1iteit]?
113. Hoe ziet de financiele stmctuur van het bedrijf emit?

[solvabiliteit, liquiditeit]
114. Wat is het winstpercentage [per produkt/markt/technologie-combinatie]?
115. Wat is het percentage inkoop en uitbesteding [van de ornzet]?
116. Hoe ziet de organisatie-stmctuur emit?
117. Welke is de relatie met de andere dan MT-activiteiten?
118. Hoe is de kijk op de maatschappij [politieke voorkeur, mensbeeld]?
119. Wat is de motivatie tot het ondememersschap [van de leiding]?

Vragen die te maken hebben met de (innovatie)strategie van het bedriif

201. Wat is de algemene strategie [offensief of defensief; trendsetter of
volger]?

202. Idem ten aanzien van produktinnovatie.
203. In welke van de volgende strategieen herkent u de strategie van uw

bedrijf het beste? [Cooper]
• Ben evenwichtige strategie met een evenwicht tussen technologische

geavanceerdheid en innovatiegerichtheid, naast een sterke
marktorientatie.

• Een focus strategie, gericht op aantrekkelijke markten.
• Een conservatieve 'low-budget' strategie, gekenmerkt door een hoge

synergie tussen de bestaande technologie, de marketing en het
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produktassortiment.
• Een technologie-strategie, sterk gericht op technologische

geavanceerdheid, maar veel minder op marktorientatie.
• Een markt-strategie, met zwakke technologische orientatie, zoekend

naar nieuwe markten, behoeften en superieure produkten.
• Een 'shotgun' -strategie met hoge R&D uitgaven, zich richtend op

nieuwe markten met een grote concurrentie.
204. Hoe wordt de strategie van het bedrijf vastgesteld?
205. Hoe ziet het strategisch besluitvormingsproces emit?

[formalisatie, scheiding nieuwlbestaand, centraalldecentraal,
tijdhorizon, als/dan statements]

206. Kunt u de huidige gang van zaken met betrekking tot strategische
produktinnovatie beschrijven? Met wie worden gesprekken gevoerd over
strategische produktinnovatie? [frequentie, duur, diepgang]

207. Hoe gebeurt het verzamelen van strategische informatie?
208. Welke zijn de actieplannen naar aanleiding van de strategie?

[m.b.t. produktinnovatie]
209. Welke zijn de voorgenomen inspanningen?

- % R&D van de omzet
- aantal projecten
- anders

210. Welke vorm van innovatie heeft de hoogste prioriteit? [produktinnovatie
of procesinnovatie]

211. Wat is de aard van het R&D proces?
• is het onderzoek fundamenteel of toepassingsgericht
• gericht of ongericht
• wordt vooral gelnvesteerd in kapitaalgoederen of in mensen

212. Welke is de trend in R&D met betrekking tot het ontwikkelen
van nieuwe produkten?
• de kosten dalen/stijgen/blijven gelijk/sterk wisselend
• het aantal projecten per jaar daalt/stijgt/blijft gelijk/wisselt sterk

213. Is er samenwerking met "derden" en zo ja, met wie?
[adviseurs, kenniscentra, klanten, leveranciers, concurrenten, .....]

214. Hoe groot is het aantal mensen in de ontwikkeling?
[inc1usief taakverdeling]

215. Wat is het differentieel voordeel in de markt ten opzichte van de
concurrenten?
- marktaandeel
- prijs
- kwaliteit en superioriteit van het produkt
- uniekheid van het produkt
-leveibetrouwbaarheid
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216. Waarop is de innovatieve sterkte ten opzichte van de concurrent
gebaseerd?
- technologische geavanceerdheid
- produktie
- research (kennis, goede ideeen, ervaring en middelen (apparatuur)
- produktontwikkeling
- engineering
- marketing

Vragen die betrekking hebben op de marktstrategie

301. Op welke markten is het bedrijf gericht?
[regio, produkt, technologie, aard]

302. Is het bedrijf georienteerd op export?
303. Doelt het bedrijf op de consumentenmarkt of de industriele markt?
304. Hoe dominant is het marketing denken in het bedrijf?

[hoe sterk is de marketing afdeling absoluut en t.O.V. het
produktiedenken en produkt-innovatiedenken]

305. Op welk tijdstip wordt een nieuw produkt in de markt gefutroduceerd?
[moet het eerst uitontwikkeld zijn, valt het samen met een beurs, ...]

306. In hoeverre zoekt het bedrijf grote, groeiende en veelbelovende markten
met betrekking tot produktinnovatie? ['head-on' of juist niet]

307. In hoeverre is verkoop in staat de nieuwe produkten te verkopen?
[capaciteit in kwalitatieve en kwantitatieve zin]

308. Hoe hoog zijn de marketinguitgaven ten behoeve van nieuwe produkten
(in % van de ornzet)? [promotiekosten, agenten, ...]

309. Hoe beoordeelt u de promotiecapaciteiten met betrekking tot de
invoering van nieuwe produkten?

310. Hoe beoordeelt u het imago bij bestaande klanten?
[imago-onderzoek, marktonderzoek]

311. Idem bij ex klanten?
312. Idem bij niet klanten?
313. In welke mate introduceert het bedrijfklantgerichte produkten?

[op klantenwens en klantenspecificatie i.p.v. standaard]
314. Hoe verloopt de levenscyclus van de produkten? [lengte, renovatie]
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Vragen die betrekking hebben op de produktinnovatie/ontwikkeling
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401. Waarom worden er nieuwe produkten ontwikkeld?
[ • opdracht van de klant

• wij willen innovator zijn
• wij willen anderen bijbenen ('follower')
• om bedrijfsmiddelen optimaal te benutten· ]

402. Wat is het opleidingsniveau van de medewerkers in de afdeling(en)
R&D/produktinnovatie/ontwikkeling?

403. Hoe en waar ontstaan de ideeen voor nieuwe produkten?
[niveau in de organisatie, afdeling, functie, extern,...]

404. Hoe verloopt het produkt-ontwikkelingsproces nadien?
[besluitvorming, logistiek, produktietechniek, planning, specificaties bij
de aanvang]

405. Worden er procedures gehanteerd; explicitering en planning met
betrekking tot produktinnovatie?

406. Is het leerproces ten aanzien van de produktinnovatie expliciet?
[wordt expliciet lering getrokken van projecten]

407. Welke zijn de vormen van de communicatiestructuren (overleg) met
betrekking tot produktinnovatie en welke communicatietechnieken
(middelen) worden hierbij gebruikt?

408. Bestaat er contact met klanten tijdens het ontwikkelingsproces?
[frequentie, hoe, waarover en met wie (intern/extern)]

409. Hoe verloopt de samenwerking tussen commercie en ontwikkeling?
[slecht tot goed, 'too good friends']

410. In hoeverre zijn de nieuwe produkten:
- gelijk aan de bestaande
- hebben ze dezelfde eindgebruiker
- passen ze in het bestaande assortiment

411. In hoeverre zijn de ontwikkelde produkten nieuw:
- voor het bedrijf [wereld, bedrijfstak]
- voor de klant

412. Wat is de mate waarin nieuwe produkten verwant zijn in termen van:
- produktiemethoden
- technologie
- markten
- distributie/logistiek

413. Hoe beoordeelt u de produktiecapaciteiten?
[kwalitatief, technologische bekwaamheid, orientatie, mate van
innovativiteit, invloed op het ontstaan van nieuwe produkten]
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Vragen die te maken hebben met het bedriffsklimaat met betrekking tot
produktinnovatie

501. Hoe is het bedrijfsklimaat [in met name de R&D afdeling] met
betrekking tot produktinnovatie:
- machtsafstand chef-ondergeschikte
- aantal hierarchische niveau's
- is men creatief

[wat vindt u creatief; wordt dit aangemoedigd, hoe?]
- werkt men individueel of in groepen

[samenwerking of onderlinge competitie]
- is er sprake van een "familiegevoel"
- hoe is beloningsstructuur in verband met initiatief en durf

[tolerantie voor mislukkingen en fouten]
502. Wat is de attitude van het management ten opzichte van

[strategische] produktinnovatie:
[risicomijder/-zoeker; offensiefl defensief]

503. Wat is de motivatie van het management ten aanzien het ontwikkelen
van nieuwe produkten/produktinnovatie? [staat men er achter]

504. Heeft men [in de R&D, marketing, leiding] plezier in het werk?
[zo nee, waarom niet?]

505. Hoe ligt naar uw beoordeling het werktempo en aantal uren werk per
week? [hoog/gemiddeld/laag]

506. Is er een sterke doelgerichtheid bij de produktinnovatie?
[duidelijkheid, platform, 'owning', focus]

507. Is er sprake van een duidelijke prestatiegerichtheid?
['achievement orientation']

508. Hoe groot is de afstand tussen produktie en ontwikkeling?
[geografisch/psychologisch]

509. Hoe schat u de management capaciteiten in, met betrekking tot produkt
innovatie?
[zelftypering in portfolio-plaatje en .....]
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Vragen, die te maken hebben met de resultaten
['output', relatie plan-resultaat]

183

601. Welke zijn de resultaten?
a. verschil tussen plannen en realisaties (kwaliteit, budget, tijd);
b. oorzaken verschillen;
c. aantal succesvolle projecten t.o.v. mislukte;
d. aantal gestopte projecten;
e. aantal (op de markt) mislukte projecten;
f. oorzaken;
g. percentage verkoop nieuwe produkten/totaal;
h. % verkoop nieuwe produkten/ % R&D (periode van 5 jaar);
i. octrooien.

602. Graag een beschrijving van enkele projecten om de zojuist behandelde
zaken te illustreren.

Vragen en opmerkingen door de respondent met betrekking tot het onderzoek

701. Is het doel van het onderzoek duidelijk?
702. Is de werkwijze duidelijk?
703. Zijn de vragen duidelijk?
704. Worden er vragen gemist?
705. Zijn er overbodige vragen?
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Appendix C

Verfwgen van het Strategisch Produktinrwvatieverrrwgen

Uitgangsvragenlijst met betrekking tot de strategische produktinnovatie.

Toelichting: Zoals aangekondigd, ontvangt u hierbij de zogenoemde uitgangs
vragenlijst. U zou mij bijzonder helpen door deze individueel in te vullen en op
te sturen naar ons postadres; graag binnen 10 dagen na uitreiking.

De vragen:

1. Heeft zich een wijziging in uw functie voorgedaan? Zo ja, gaarne
toelichten.

2. Is uw betrokkenheid tot het strategisch innovatieproces gewijzigd? Zo ja,
gaarne toelichten.

3. Is het strategisch innovatieproces in het bedrijf veranderd? Bijvoorbeeld in
de vorm van: procedures, besprekingen, ideeen, klimaat of strategie.
En kunt u ook een reden of oorzaak aangeven van deze verandering?
Zo nee, ga dan door naar vraag 7.
[is er wat geleerd en wat?]

4. Welke punten van kritiek blijven bestaan?
5. Wat zou nog verbeterd kunnen worden? Wordt dat naar uw idee inderdaad

verbeterd?
6. Hoe is nu uw standpunt ten aanzien van de mogelijke alternatieven voor

verbetering?
7. Heeft de studie aan uw verwachtingen beantwoord? Wat heeft u

teleurgesteld en wat heeft u als bijzonder positief (uitstijgend hoven uw
verwachtingen) ervaren?

8. Hoe heeft u het onderzoek en de plenaire terugkoppeling ervaren?
a. nuttig, doch vervelend (bijvoorbeeld te lang doorgepraat of u kwam

niet aan het woord of .....)
b. nuttig en plezierig
c. niet nuttig en vervelend
d. niet nuttig, doch weI plezierig
e. anders, .....

9. Ais we strategisch produktinnovatievermogen als voIgt omschrijven:
"Het geheel van factoren dat een bedrijf in staat stelt nieuwe produkten te
ontwikkelen en daarbij onderscheid kan maken tussen gewenste en
ongewenste produkten en gemeten wordt met de vragen in de meet/at
(hierbij)", is dan:
Het strategisch produktinnovatievermogen van het bedrijf:
sterk verhoogd (a), verhoogd (b), gelijk gebleven (c) of verlaagd (d)?



Appendices

to. Waar heeft u in de studie voor uzelfhet meest aan gehad of anders
gezegd: wat heeft bij u het inzicht in strategische produktinnovatie het
meest doen verhogen (maximaal twee aankruisen)?
a. het interview
b. de vragenlijst met betrekking tot de innovatiefactoren
c. de vragenlijst m.b.t. het ABC van de strategische produktinnovatie
d. de ingangsvragenlijst
e. de schriftelijke terugkoppeling van alle interviews
f. de mondelinge toelichting daarop tijdens de plenaire bijeenkomst
g. de uitleg m.b.t. de strategische produktinnovatie
h. de plenaire discussie
i. het opstellen van de actiepunten
j. de discussies naderhand met uw collega's
k. de evaluatie na een aantal maanden
1. anders, te weten ...

11. Gaat u nu zelf wijzigingen aanbrengen in uw wijze van werken of de
plannen die u had?
[is er iets van geleerd?]

12. Wat gaat er naar uw idee veranderen in het bedrijf ten aanzien van
strategische produktinnovatie?
[wat is er geleerd?]

13. Heeft u nog vragen of opmerkingen?

[] betreft een toelichting op de vragenlijst, niet vermeld op de uitgereikte
vragenlijsten.

185
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Antwoorden: a.u.b. binnen 10 dagen opsturen naar ons postadres.

Naam: ............................................. (mag ook anoniem)

I.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

II.

12.

13.
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Appendix D

Vragenlijst strategische produktinnovatie (de ''Test'')

187

Toelichling

Deze vragenlijst gaat na in hoeverre u op de hoogte bent van de huidige stand
van zaken met betrekking tot produktinnovatie.

Het gaat hier niet zozeer om theoretische kennis. maar juist om kennis en
ervaring die u in de praktijk nodig heeft om goed te kunnen innoveren. Het kan
dus ook zijn dat u de benodigde kennis in de praktijk heeft opgedaan of intui:tief
aanvoelt.

Produktinnovatie omschrijven we hier als het geheel van activiteiten die nodig
zijn om van een globaal idee tot en met de introductie op de markt van een
produkt te komen.

Innovaties kunnen worden verdeeld in technologische en niet-technologische
innovaties. Een technologische innovatie kan weer worden onderverdeeld in
procesinnovatie en produktinnovatie. Procesinnovatie vindt meestal plaats
wanneer de groei van de omzet van een produkt verrnindert en heeft tot doel om
de kosten van het voortbrengingsproces te verrninderen. Produktinnovatie heeft
tot doel nieuwe produkten te ontwikkelen.

De vragenlijst beperkt zich tot de produktinnovatie en gaat met name in op de
relatie tussen strategie en produktinnovatie.

Lelop:

de vraag kan doorlopen tot op de volgende pagina;
mocht uw antwoord niet passen in de gegeven categorieen. dan kunt u uw
antwoord bij de vraag schrijven.

VRAAGl:

Bedrijven die vooral investeren in procesinnovatie (en dus langer steunen op
bestaande produkten) en minder investeren in produktinnovatie. zijn op de
lange duur (na 10 tot 15 jaar) minder rendabel.

[kruis het meestjuiste antwoord aan]

() Dit is juist.
() Dit is onjuist.
() Het maakt geen verschil uit.
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VRAAG2 :

Een bedrijf dient steeds met nieuwe produkten te komen, omdat:

[kruis het minst juiste antwoord aan]

() Produkten niet het eeuwige leven hebben; ze komen en gaan.
Theoretisch kunnen we spreken over een produkt-levenscyclus. We
dienen hierbij goed onderscheid te maken voor wat voor bedrijf,
welke branche en welke produkten we deze levenscyclus hanteren.

() Men de concurrentie voor wil zijn. Het is zaak niet achter te blijven.
() Omdat imiteren van anderen minder resultaten oplevert.
() Men de technologische leider wil zijn en de belangrijkste

innovator in de markt wil zijn.

VRAAG3:

Zoals veel bedrijven tot hun schade hebben ondervonden is er kennelijk een
heel groot verschil tussen "kennen (weten dat het bestaat of er over mee kunnen
praten)" en ''kunnen''. Een nieuw produkt voor een nieuwe markt houdt erg veel
risico in. Welke van de volgende innovatie-strategieen levert het meeste risico
op, leidend tot mislukking?

[ kruis het beste antwoord aan ]

() Verbetering van een bestaand produkt.
() Marktontwikkeling (bestaand produkt op een nieuwe markt).
() Produktontwikkeling (nieuw produkt voor de huidige markt).
() Alle drie even risicovol. .

VRAAG4:

Fundamentele innovaties zijn voor kleine bedrijven niet weggelegd, in
iegenstelling tot grote bedrijven of grote samenwerkingsverbanden. Dit komt
omdat:

[ kruis het beste antwoord aan ]

() Ze de middelen (geld, mensen, organisatie) niet hebben om de
innovatie tot een succes te maken.

() Hiervoor de technologische kennis ontbreekt.
() Hiervoor de marktinformatie ontbreekt.
() Ze nooit met echt fundamentele zaken (uitvindingen) komen.
() Ze het geld niet hebben om het produkt te octrooieren.

VRAAG5 :

In een uitgebreid onderzoek in grote Amerikaanse bedrijven is gevonden dat het
"break-even" punt voor nieuwe produkten ligt bij een aantaljaren. Dit aantal is:
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[ kruis het meest juiste antwoord aan ]

() Minder dan 2 jaren.
() Tussen 2 en 5 jaren.
() Meer dan 5 jaren.

VRAAG6:

Het percentage van de omzet, dat met uw bedrijf vergelijkbare bedrijven uitge
ven aan onderzoek en ontwikkeling voor zowel proces- als produktontwikke
ling, bedraagt gemiddeld:

[ kruis het juiste antwoord aan ]

() Minder dan 5 %.
() Tussen 5 en 10 %.
() Meer dan 10 %.

VRAAG7:

Wanneer we praten over concurrenten, dan hebben we het meestal over de
bestaande concurrenten in een bestaande produktlmarkt-combinatie.
UITSPRAAK : Een echte doorbraak op de markt waarin u opereert, komt niet
van een bestaande concurrent, maar vanuit een onverwachte hoek (soms zeUs
uit een andere branche). Bijvoorbeeld in de vorm van een substituut-produkt
met een voor de klant vergelijkbare functie. Of een produkt, dat voortgebracht
is met behulp van een geheel andere technologie. Deze uitspraak is :

[ kruis het juiste antwoord aan ]

() Is juist.
() Is niet juist.

VRAAG8 :

Stel u introduceert een produkt dat nieuw is voor uw bedrijf en nieuw voor de
markt. Wat is dan het belangrijkste doel voor dit produkt na de introductie op de
markt. Dus bijvoorheeld gedurende het eerste jaar.

[ kruis het beste antwoord aan ]

() Marktaandeel verwerven.
() Winst maken.
() Testen van het produkt op kleine schaal om te kijken of het produkt

aanslaat.
() De investeringen terugverdienen.

VRAAG9:

Stel de omzet van de bestaande produkten daalt en zal in de toekomst nog
verder afnemen. In de praktijk gaat men dan pas over tot produktinnovatie, met
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andere woorden " men begint met innoveren als het nodig is". Deze wijze van
handelen:

[ kruis het beste antwoord aan ]

() Is logisch en juist.
() Is niet juist: met name in de betere jaren moet men ook aan

produktinnovatie doen.
() Is niet juist omdat het niet altijd mogelijk is om te innoveren,

omdat "in magere jaren" vaak de middelen daartoe ontbreken.

VRAAG 10:

UITSPRAAK : Het voordoen of voorschrijven van hoe men moet innoveren is
beter dan het "leren innoveren", zodat men het zelfstandig kan. Deze uitspraak
is:

[ kruis uw antwoord aan ]

() Onjuist.
() Juist.

VRAAG 11:

UITSPRAAK : Op den lange duur zijn R&D-inspanningen in de medische tech
nologie het meest effectief als deze gericht (met een produkt of een markt op
het oog) worden benut. Deze uitspraak is:

[ kruis het meest juiste antwoord aan ]

() Alleen juist voor grote bedrijven.
() Alleen juist voor kleine bedrijven.
() Voor beide onjuist.
() Voor beide juist.

VRAAG 12:

Hieronder vindt u vijf strategieen, die men zou kunnen kiezen voor produkt
innovatie:

De evenwichtige strategie. Evenwicht tussen technologische
geavanceerdheid en innovatiegerichtheid en een sterke
marktorientatie. De strategie is in hoge mate een focusstrategie
gericht op aantrekkelijke markten.
De conservatieve 'low budget' strategie. Het imiteren van bestaande
produkten en een hoge synergie met bestaande technologie,
produkten en marketingbeleid.
De strategie, die gericht is op een hoge technologische
geavanceerdheid, maar met een slechte marktonentatie.
De strategie, die zich kenmerkt door een zwakke technologische
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orientatie en een geringe technologiscbe synergie, maar zicb ricbt
op nieuwe markten, nieuwe marktbehoeften en superieure produkten.
De strategie, die zicb kenmerkt door een hoog niveau van uitgaven
voor R&D en zich richt op nieuwe markten met een grote concurrentie.

[ kruis bet naar uw mening beste antwoord aan ]

() De mate van succes is verreweg bet grootst bij de eerste strategie en bet
kleinst bij de laatst genoemde strategie.

() Ret maakt weinig uit welke strategie men kiest. Ret succes bangt zeker niet
aIleen af van de gekozen strategie.

() De tweede strategie is de beste strategie.
() De laatste strategie is weliswaar bet meest risicovol, maar door de jaren

been bet meest effectief.
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IAppendix E ISTRA TEGIE ja nee

1 Hanteert het management expliciete richtlijnen ten aanzien van
de gewenste richting voor het ontwikkelen van nieuwe produk-

0ten en worden deze ook gevolgd?
2 Is er sprake van een technologische samenhang en een

kerntechnolooie? 1/2
3 Is procesinnovatie ondergeschikt aan produktinnovatie? 1
4 Is het percentage van de omzet dat besteed wordt aan onder- 1/2

zoek en ontwikkeling beduidend hoger dan bij de concurrent?
5 Is er sprake van een evenwichtige nadruk op ontwikkeling en

samenwerking en een focusstrategie? Ja betekent een punt.
Of laat de strategie zich in een der volgende categorieen be-
schrijven?

· een conservatieve 'low budget' strategie. Het imiteren van
bestaande produkten en een hoge synergie met bestaande
technologie, produkten en marketingbeleid;

· een strategie, die gericht is op een hoge technologische 1/2
geavanceerdheid, maar met een slechte marktorientatie;

· een strategie, die zich kenmerkt door een zwakke
technologische orientatie en een geringe technologische
synergie, maar zich richt op nieuwe markten, nieuwe
marktbehoeften en superieure produkten.

Ja is hier een halve punt. Of tensJotte:

· door een strategie, die zich kenmerkt door een hoog
niveau van (ongerichte) uitgaven voor R&D en zich richt op
nieuwe markten met een grote concurrentie.

Een ja betekent nul punten.

CONDITIES

6 I Beschikt het bedrijf over de materiele en financiele middelen
om de nieuw ontwikkelde produkten te ontwikkelen, te 1
produceren, te distribueren en te servicen?

7 Is de kwaliteit van het management (kennis/ervaring) voldoende
om het vernieuwinosproces in de iuiste richtino te sturen? 1

8 Werkt de commercie nauw en in een vroeg stadium (ruim voor 1/2
produktie) samen met het onderzoek en de ontwikkeling?

9 Is het bedrijfsklimaat bevorderlijk voor produktvernieuwing?
Kleine machtsafstand, participatief leiderschap, teamwork, fa- 1
miliegevoel, beloning ten aanzien van initiatief en durf, toleran-

10 tie ten aanzien van fouten.
Wordt gebruik gemaakt van een extern netwerk (universiteiten, 1/2
concurrenten, adviseurs, subsidies)?

De totaalscore in dit voorbeeld is 7
Meetlat voor het bepalen van het strategisch produktinnovatie
vermogen. Deze appendix is identiek aanfiguur 6.2.
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1. Een industrieel bedrijf, dat zich toelegt op het ontwik
kelen, fabriceren en verkopen van produkten, doet er
beter aan zich te concentreren op produktinnovatie
dan op procesinnovatie (dit proefschrift, pagina 42
44).

2. De technologie-samenhang is een der belangrijkste sa
menhangen in de strategische beleidsvorming. Zij
wordt in de praktijk bijna altijd verwaarloosd (dit
proefscOOft, pagina 32 en 71-76).

3. Een industrieel bedrijf, dat zich toelegt op het ontwik
kelen, fabriceren en verkopen van produkten, doet er
goed aan een evenwichtige aandacht te besteden aan
zowel 'market pull' als 'technology push' (dit proef
scOOft, pagina 28-30 en 56-57).

4. Een industrieel bedrijf, dat zich toelegt op het ontwik
kelen, fabriceren en verkopen van produkten, doet er
goed aan zich goed rekenschap te geven van de voor
en nadelen van een technologisch leiderschap of tech
nologisch volger te zijn (dit proefschrift, pagina 44
50).

5. Een industrieel bedrijf, dat zich toelegt op het ontwik
kelen, fabriceren en verkopen van produkten, dat een
hoger innovatieresultaat wenst, kan op lange termijn
gezien beter streven naar een hoger strategisch pro
duktinnovatievermogen, dan naar concrete nieuwe
produkten (dit proefschrift, pagina 99-104).

6. Het verhogen van het strategisch produktinnovatiever
mogen in een industrieel bedrijf, dat zich toelegt op
het ontwikkelen, fabriceren en verkopen van produk
ten vergt eerder jaren dan maanden (dit proefscOOft,
hoofdstuk 5 en pagina 150).

7. Kennis op het gebied van strategische produktinnova
tie is een noodzakelijke voorwaarde om het strate
gisch produktinnovatievermogen te verhogen (dit
proefscOOft, pagina 141).

8. Een industrieel bedrijf, dat zich toelegt op het ontwik-



kelen, fabriceren en verkopen van produkten, zou
naast een produkt/markt-strategie, ook regelmatig een
technologie-strategie dienen op te stellen (dit proef
schrift, paragraaf 7.2).

9. Het in aIle fasen van de ontwikkelgang van een te ont
wikkelen produkt toepassen van bedrijfseconomische
criteria aIs de netto contante waardeberekening is op
lange termijn funest voor een industrieel bedrijf, dat
zich toelegt op het ontwikkelen, fabriceren en verko
pen van complexe produkten (dit proefschrift, pagina
158-159).

10. Het is zowel voor de leiding aIs de Ondernemingsraad
van belang de Ondernemingsraad meer te betrekken
bij de strategische beleidsvorming (Nagel, 1985).

11. Een land en volk met een geheel andere cultuur zoaIs
India, vormt een goede spiegel voor de eigen culturele
normen en waarden.

12. Een overtuigend antwoord op de vraag wat de profes
sionele essentie van een vak inhoudt, geeft aan dat we
met een vakman van doen hebben.

13. Met de vraag van een leek "hoeveel vergroot ie", doe
lend op een optisch systeem zoals een microscoop of
telescoop, geeft de vrager meteen zijn ondeskundig
heid bloot.

14. De welhaast verbeten wijze, waarop sommige ama
teur-astronomen waarnemen, doet vermoeden, dat zij
er weinig intrinsiek plezier aan beleven (Zenit, 1974
1992).

15. Het gebruikelijke afgeven op een proefschrift van een
collega, zegt wellicht meer over het "kritische" kli
maat binnen de universiteit, dan over de kwaIiteit van
het desbetreffende proefschrift.

16. Het organiseren van een jaarlijkse barbecue, waarbij
eenieder uit de buurt wordt uitgenodigd, is waar
schijnlijk een van de beste manieren om de saamho
righeid in de buurt te bevorderen.
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