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Innovatie en Industriële politiek 

Thema van het jaarlijkse lndustria-congres is 
innovatie en de aansturing op micro-, meso
en macroniveau. Vandaar dat ik gemakshalve 
varieer op de officiële congrestitel en ook 
industriële politiek expliciet noem. In de ple
naire sessies zal dat onderwerp zeker aan de 
orde komen. 
Er is alle reden om over beide onderwerpen 
(innovatie en industriële politiek) te "congres
sen" maar vooral "te doen". Najaar '92 (het 
moment waarop ik dit voorwoord schrijf) is 
hoogtij voor pers en publiciteit die voortdu
rend inhaken op de "uitverkoop" van nationa
le industriële trots (Fokker, DAF, etc.). Eén 
van de redenen: Nederland B.V. lijkt haar 
industrie en haar technologie te verlooche
nen, een stevig industriebeleid ontbreekt vol
gens vele betrokkenen. Met jaloezie wordt 
verwezen naar Duitsland, Frankrijk en Japan. 
Daarnaast een ander teken aan de wand: 
scholieren binnen het VWO kiezen minder en 
minder voor een B-pakket en blokkeren aldus 
een entree in Technische Universiteiten. 
Slechts 13% (jawel 13) van alle universitaire 
studenten staat op dit moment ingeschreven 
aan de Technische Universiteiten Eindhoven, 
Delft en Twente. Daarmee moet Nederland 
zich zien te redden op weg naar de "kennisin
tensieve" maatschappij van morgen! 
Voorgaande maakt duidelijk dat velen hopen 
dat het tij ten goede keert en dat innovatie 
geen "technisch autonome factor" is c.q. 
industriebeleid meer is dan het benadrukken 
van de beroemde koopmansgeest der 
Hollanders. De industrie heeft hierin ook een 
taak. Van daaruit zou beter moeten afstralen 
dat technologie echt interessant en leuk is 
voor VWO-studenten en dat goede beroeps
mogelijkheden open liggen. 
Ook Technische Universiteiten hebben een 
taak. Wees overtuigd dat daar het nodige al 
gebeurt. Dit congres van onze actieve studie
vereniging is daar één van de elementen in. 
Niet het enige, wel een belangrijk element. Ik 
wens u namens de faculteit Technische 
Bedrijfskunde een bijzonder nuttige, maar 
tevens aangename congresdag toe. 
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Inleiding 

Cur-riculum vitae 

Prof. Dr. Ir. J.E. van Aken 

Prof. Dr. Ir . .J.E~ vanÀken studeerde Technische Natuurkunde 
aan de TU Delft ,en was rqim twintig jaar werkzaam in net 
bedrijfsleven als .organisatie~adviseur, respectievelijk als manager 
van organisatie-adviseurs, ondermeer op de gebieden k!Jgistiek, 
innovatiemanagement en strategisch management. 
Sinds 1990 is hij voltijds hoogleraar organisatiekunde aan de 
faculteit Technische Bedrijfskunde van de TU Eindhoven. 

' ~ ,\ 

Management van Produktinnovatie 

De weg naar Rome 

Dit jaar is het thema van het lndustria-congres 
"Management van Produktinnovatie", met als 
ondertitel: "De weg naar Rome". 
Produktinnovatie is een steeds belangrijker 
wordend element in het concurrentievermo
gen van ondernemingen. De weg naar het 
Rome van de succesvolle, winstgevende 
nieuwe produkten is echter geen brede heer
baan die de slimme uitvinder automatisch 
naar zijn Rome brengt. maar eerder een net
werk van smalle, kronkelige bergweggetjes 
met vele aftakkingen naar de afgronden van 
de volledige mislukking of de moerassen van 
de halfgelukte pogingen. 
Om het Rome van het succes te bereiken is 
het noodzakelijk om goede condities te creë
ren voor innovatie en om het gehele innova
tieproces van concept tot marktintroductie 
zorgvuldig te managen. Daarvoor bestaat 
geen eenvoudige, universele receptuur. Wel 
bestaan er vele inzichten, methoden en prakti
sche voorbeelden, die de innovator kunnen 
helpen om zijn eigen weg naar Rome te vin
den. Dit congres biedt u vandaag een uitgele
zen selectie daaruit. Ik hoop en verwacht dat 
deze dag u zal inspireren en helpen bij het 
vergroten van het innovatievermogen van uw 
onderneming. De congresbundel die voor u 
ligt biedt de mogelijkheid om nog eens over 
het gebodene te reflecteren bij het vertalen 
van deze algemene inzichten naar uw eigen, 
specifieke situatie . 
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Programma 

09.QO Ontvangst en registratie deelnemers 

09.30 Opening van het congres 
·door de dagvoorzitter, Prof. Dr. Ir. J.E. van Aken, Hoogleraar Organisatiekunde aan de 

· ·· · faculteit Technische Bedrijfskunde van de Technische Universiteit Eindhoven 

09-.45 · Het belang van produktinnovatie voor ondernemend.Nedèrland 
Dr. W.M.J. van Gelder, Secretaris technologiebeleid Verbond van Nederlandse 
Ondernemingen · · 

: ,, 1 Ö.30 PAUZE 

1 0.55 Het creëren van goede organisatorische condities 
Ir. E.F.M . Butter, Senior consultant Lighthouse Business Engineering 

11 .40 De weg naar een nieuw produkt: een praktijkvoorbeeld 
Ir. B.E. Dijk huizen, Directeur Fokker 100 programma Fokker Aircraft B.V. 

12.30 LUNCH 

Het middagprogramma zal in twee afzonderlijke groepen worden doorlopen . 

.. · sessie A Sessie B 

·1'4.00 Strategische allianties bij innovatie- 14.00 Workshops 
, · · projecten Keuze uit de hiernaast beschreve·n 

workshops 
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• . het belang van strategische allianties 
• samenwerking in verschillende secto-

.. rem en bedrijfsgroottes 
Prof. Dr. J. Hagedoorn, Hoogleraar 
Internationale bedrijfskunde aan de 
faculteit Economie en Bedrijfskunde 
van de Rijksuniversiteit Limburg 

15.00 PAUZE 

15.30 Workshops 
Keuze uit de hiernaast beschreven 
workshops 

15.10 PAUZE 

15.40 Time to Market: 
een belangrijke concurrentiefactor 

• de wijze waarop de totale 'Time to 
Market' tot stand komt 

• het verkorten van de totale 'Time to 
Market' 
Dr. Ir. R. Overwater, Manager CIM en 
logistiek Andersen Consulting 
Management Consultants 

16.45 Management van produktinnovatie in de dienstverlening 
"Het creëren van nieuwe diensten". 
Ir. W .J. Nieuwenhuizen, Directeur Innovatie Business Development, Business Unit 

. Telematica Systemen en Diensten van PTI Telecom 

.•17<30 'Afsluiting van het congres 
door Prof. Dr. Ir. J.E. van Aken 

17.45 BORREL 



Workshops 

1. Strategisch produktinnovatievermogen 
• ontwikkelen van nieuwe produktstrategieën 

op basis van technologieën die het bedrijf 
reeds beheerst 

• gereedschappen om het strategisch 
produktinnovatievermogen te verhogen 

Dr. Ir. Ing. A.P. Nagel, Universitair deeltijd 
docent Strategische beleidsvorming en 
Strategische produktinnovatie aan de faculteit 
Technische Bedrijfskunde van de Technische 
Universiteit Eindhoven, tevens zelfstandig 
gevestigd organisatie-adviseur 

2. De rol van marketing bij produktinnovatie 
" Marketing als overlevingstaetiek in een dyna
mische samenleving." 
• gevolgen van de snelle veranderingen in de 

markt 
• innoverend ondernemerschap 
Ing. C. van Rij, Marketing-communicatie- en 
Innovatieadviseur Van Rij & Van Toledo 

3. Investeren in produktinnovatie 
Case: 'De toepassing van informatietechnologie 
in de financiële dienstverlening' . 
• het concurrentievoordeel van informatietech

nologie 
• investeringen in produktinnovatie in het alge-

meen 
Drs. Th.A. van Beek, Universitair Docent 
Financieel management aan de faculteit 
Technische Bedrijfskunde van de Technische 
Universiteit Eindhoven, tevens zelfstandig 
gevestigd organisatie-adviseur. Ir. P.M.G. Dirks 
en Ir. R.M .H. Deitz, promovendi aan de faculteit 
Technische Bedrijfskunde van de Technische 
Universiteit Eindhoven 

4. Juridische aspecten van produktinnovatie 
"Octrooien: niet alleen voer voor juristen!" 
• het belang van octrooien in de eerste fasen 

van de produktontwikkeling 
• informatiefunctie van octrooien als manage

menttooi 
Mw. P.J. Grollé, Hoofd Centrum voor Kennis
bescherming en Octrooi-informatie 

5. Stimuleren van creativiteit in het innovatie
proces 
• scheppen van creativiteit bij produktinnovatie 
• idee-generatie 
Prof. Dr. Ir. J.A. Buijs, Hoogleraar Management 
& Organisatie aan de faculteit Industrieel 
Ontwerpen van de Technische Universiteit 
Delft 

6. Beoordelingssysteem voor het innovatief 
vermogen van de organisatie 
• innovatie-expertsysteem (IN ES) 
• opsporen van belemmerende en stimuleren

de invloeden voor het daadwerkelijke innove
ren 

Drs. R. Hundman, Adviesgroepleider van de 
adviesgroep kennissystemen en de advies
groep personeelsmanagement Moret Ernst & 
Young Management Consultants 

5 



., 

' " 
' · , ·· 

Innovatie: fundament voor een concurrerend 
bedrijfsleven en basis voor behoud van welvaart 

Curriculum vitae 

. ,. ,: 
•' ,• 

Dr. W.M.J. van Gelder 

Dr. W.M.J. van Gelder (45) .'studeerde biochemie en fytochemie 
en heeft verschillende afdelingen vbor chemisch en biochemisch 
onderzoek geleid. In 1988/89 was hij meeje-oprichter van het 
Instituut voor Agrotechnologisch onderzoek, waar hij tot voor 
kort lid was van het directieteam en tevens hoofd van de divisie 
industriële gewassen, produkten en procestechnologieën. In 
deze tunctié.heeft hij strategisch beleid ontwikkeld gericht op 
innovatie van processen en produkten en was hij verantwoorde
lijk vooi de.:samenwerking met industriële ondernemingen. 
Sedert 7äecember 7992 is hij secretaris Technologiebeleid bij 

' hêt VNO te Den Haag. Binnen het kader van het Nederlandse 
·industriebeleid omvat zijn huidige werkterrein technologie-ont
wikkeling, kennisinfrastructuur, innovatie en stimulering hiervan 
(inclusief subsidie-instrumenten) in relatie tot concurrentiekracht 
en economische groei. 

Management van Produktinnovatie 

De weg naar Rome 
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Het welvaartsniveau van Nederland staat his
torisch op een hoog peil. De ambities op het 
gebied van bijvoorbeeld werkgelegenheid, 
inkomen, sociale voorzieningen, medische 
verzorging en zorg voor het milieu behoren tot 
de internationale topklasse. 
Het handhaven of nog verbeteren van het wel
vaartsniveau is alleen mogelijk indien de eco
nomie voldoende groei vertoont. Deze groei 
zal voor een belangrijk deel van de Nederland
se industrie moeten komen, omdat deze een 
centrale plaats inneemt in de economie. 

Economische groei is niet mogelijk zonder in
novatie- technologische vernieuwing- binnen 
de industrie en de zakelijke dienstverlening. Het 
internationale innovatietempo ligt zeer hoog. 
Echter, de maatschappelijke belangstelling voor 
innovatie in Nederland is relatief gering. De 
industrie heeft de afgelopen 1 0 jaar haar ach
terstand in R&D-investeringen aanzienlijk ver
kleind, maar de overheidsinvesteringen op dit 
gebied lopen steeds verder achter bij die van de 
andere geïndustrialiseerde landen. Nederland 
zal in de nu komende jaren haar technologische 
basis fors moeten versterken en vernieuwen, 
wil zij mee kunnen spelen in de toenemende 
internationale concurrentiestrijd. Dit vraagt: 
• aanpassingen en verbeteringen op gebieden 

als onderwijs en onderzoek en wet- en 
regelgeving; 

• effectievere en multilaterale samenwerking 
tussen kennisgenererende instellingen en 
ondernemingen; 

• een realistische en actieve houding ten 
opzichte van technologische ontwikkelingen 
en waardering voor technische creativiteit, 
·kennis en kunde; 

• stimuleren van (high-tech) ondernemer
schap en sterke industriële netwerken. 

Als een aanzienlijke 'upgrading' van de 
Nederlandse industrie nog langer wordt uitge
steld, zal dit grote nadelige gevolgen hebben 
voor nagenoeg alle sectoren van het bedrijfs
leven en zal onze welvaart snel dalen. 

Innovatie, motor van de economie 

In het verleden waren een gunstige geografi
sche ligging, de natuurlijke aanwezigheid van 
grondstoffen of militaire macht bepalend voor 
economische bedrijvigheid en welvaart in een 



land. In de moderne internationale samenle
ving is dit steeds minder het geval. Zowel de 
economische literatuur als de ervaringen van 
ondernemers laten er geen twijfel over be
staan dat innovatie de motor is van de groei 
van de economische produktie en daarmee 
van de algemene welvaartsontwikk~ling. Pro
duktiegroei kan worden ontleed in de factoren 
arbeid, kapitaal en een residuele factor. Deze 
laatste, de zogeheten totale factor produktivi
teit (TFP). omvat gemeten over langere ter
mijn de technologische vooruitgang in brede 
zin.1 Tabel 1 geeft grosso modo de bijdragen 
aan van de reële produktiegroei van arbeid, 
kapitaal en TFP voor Nederland en enkele 
omringende industrielanden. Uit deze tabel 
blijkt het grote belang van technologische 
vooruitgang voor de industrie. In Nederland is 
circa de helft van de produktiegroei te danken 
aan technologische vooruitgang. In andere lan
den is de bijdrage van innovatie nog groter. 
Vanuit economisch perspectief kan innovatie 
worden gezien als het proces van het ontwik
kelen en verdiepen van technologische ken
nis, het toepassen en doorwerken van deze 
kennis in produktiestructuren en nieuwe of 
verbeterde produkten en van de maatschap
pelijke utilisatie hiervan. 

De Nederlandse economie lijdt onder hard
nekkige zwaktes zoals hoge collectieve lasten 
en een grote wig tussen bruto en besteed
baar inkomen, een laag niveau van arbeids
participatie en een hoog ziekteverzuim. Mede 
hierdoor kent Nederland een trage econo
mische groei ten opzichte van de omringende 
landen (figuur 1 ), terwijl het inkomen per 
hoofd van de bevolking relatief terugloopt 
(figuur 2). 
Om te voorkomen dat de welvaart in Neder
land terugloopt en daardoor niet meer aansluit 
bij de hoge ambities van werkgelegenheid, in
komen, sociale voorzieningen, medische ver
zorging, zorg voor het milieu en verdere maat
schappelijke en fysieke infrastructuur, kan 
'upgrading' van de industrie in Nederland niet 
langer worden uitgesteld. De industrie neemt 
in de Nederlandse samenleving immers een 
zeer belangrijke plaats in. Tabel 2 laat zien dat 
de industrie in hoge mate bijdraagt aan de 
export van Nederland. Het aandeel van de 
high-tech industrie daarin dient om strategi
sche redenen nog verder te groeien. 
Ook vanuit mondiaal perspectief is economi
sche groei essentieel. Met name voor de ont
wikkelingslanden met een totale bevolking 
van 3 miljard mensen, dienen de inkomens
nu ca. 600 gulden per hoofd van de bevolking 
op jaarbasis -te stijgen voor vergroting van de 

1. De TFP is de meest gangbare empirische maatstaf voor het 

aandeel van technologie in de reële produktiegroei. In het 

kader van deze publicatie wordt niet nader ingegaan op het 

complexe karakter ervan, noch op de beperkingen van de TFP. 

Tabel 1: Aandeel (%) van de factoren arbeid, kapitaal en TFP in de gemid
delde jaarltjkse reële produktiegroei over de periode 1950-1987 

Land Arbeid Kapitaal TFP 

Nederland 25 30 46 
Frankrijk 11 28 61 
Duitsland 14 33 53 
Verenigd Koninkrijk 13 34 53 

Naar N. van Hulst, ESB (1992) 77: 1088- 1092 

Trage Economische Groei 
Gemiddelde groei over de jaren 1980-1992 (%) 

3,5,......,-~~~---------= 
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Bron: OECD 

welvaart. Technologische ontwikkelingen zul
len hard nodig zijn om bij de huidige bevol
kingsgroei in de ontwikkelingslanden leefbare 
situaties te creëren. 
Innovatie als bron van economische groei en 
welvaart dient daarom gezien te worden als 
een continu en niet-eindig proces. Stagnatie 
van dit proces van ontwikkeling, toepassing 
en benutting van technologische creativiteit, 
kennis en kunde heeft verstrekkende nadeli
ge gevolgen, ook voor aan de industrie gere
lateerde bedrijfsseçtoren zoals (kleinschalige) 
toeleveranciers, de transportsector, de zakelij
ke dienstverlening en het bank- en verzeke
ringswezen. Dit feit wordt nog versterkt door
dat vernieuwing in deze sectoren vaak 
geschiedt op basis van vindingen in de indus
trie; 93% van alle R&D in Nederland vindt 
plaats binnen de industriële sector (tabel 2). 

Het belang van innovatie op meso- en 
micro niveau 

Naast de belangrijke gunstige effecten van 
innovatie op macro-economisch niveau onder
vinden ook de consument en bedrijfssectoren 
of individuele bedrijven direct positieve effec
ten van innovaties. De medische technologie 
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Figuur 1: 
Trage economi
sche groei ten 
opzichte van de 
meeste EG-lan
den 



Figuur 2: 
Achterblijvend 
inkomen per 
hoofdvan de 
bevolking in 
Nederland 
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Bron : Europese Commissie 

draagt belangrijk bij aan het genezen of 
beheersen van ziekten en trauma's. Aan inno
vaties in de civiele techniek dankt de 
gemeenschap hoogwaardige werken zoals de 
Deltawerken en sterke slanke constructies 
waardoor beschikbare, vaak beperkte, 

1992 . . . . . . . . .. .. . . . . ... .. . . . .. . . . ..... . 

Tabel 2: Het relatieve belang van (in percentage van het totaal) export 
en R&D-investeringen van de niet-industriële bednj'fssectoren in 
Nederland 

Sector Export R&D 

Niet-industrie 29 7 
Industrie 71 93 

Waarvan: hightech 18 
84 proces 20 

traditioneel 33 9 

Naar B. Minne, ESB (1992) 77: 832- 836 

oppervlakten beter kunnen worden benut. 
Nieuwe materialen hebben tot een veelheid 
aan lichtere, sterkere, vaak corrosiebestendi
ge produkten geleid. Technologische ontwik
kelingen in de elektronica hebben de consu
ment verrast met zeer hoogwaardige audio-, 
video- en telecommunicatiesystemen. Dankzij 
moderne telecommunicatie- en informatie
systemen is de efficiency in vele bedrijfssec
toren sterk verbeterd. Momenteelleiden 
innovaties binnen de chemische- en procesin
dustrie meer en meer tot kosten-, grondstof
en milieu-sparende processen. Innovatie leidt 
voor bedrijfssectoren of individuele bedrijven 
tot versterking van de internationale concur
rentiepositie en maakt hen tot volwaardige 
spelers in het wereldwijde proces van inter
nationale vervlechting van industriële onder
nemingen. Dergelijke internationalisering kan 
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voordelen hebben, omdat investeringen voor 
innovatieve ontwikkelingen en processen 
steeds kapitaalintensiever worden en dus om 
schaalvergroting vragen. Nederlandse onder
nemingen zijn actief bij het verwerven van 
corporate control over buitenlandse onderne
mingen. Zij investeren hierin de laatste jaren 
tweemaal zoveel als buitenlandse onderne
mingen investeren in Nederland. Het is der
halve niet juist. maar ook niet doenlijk, over
name van Nederlandse bedrijven door buiten
landse investeerders te voorkomen. 
Nederland moet wel voorkomen dat buiten
landse overnames leiden tot het uitkleden 
van haar industrie zodat slechts laagwaardige 
produktie- of installatiebedrijven overblijven. 
Indien innovatieprocessen zich afspelen bin
nen internationale netwerken of clusters van 
bedrijven (waaronder co-makers en toeleve
ranciers) en publieke onderzoekcentra, kan dit 
leiden tot synergie bij de technologische ont
wikkelingen. Belangrijker nog is dat sterke 
economische constructies ontstaan die voor
komen dat internationale overnames kunnen 
leiden tot het verdwijnen van industriële R&D, 
hoogwaardige toeleveringsbedrijven en werk
gelegenheid en tot het verschralen van het 
wetenschappelijk gehalte van publieke onder
zoekcentra . Een goede kennisinfrastructuur 
en een hoge graad van innovatiegerichtheid 
zijn voorts voorwaarden om buitenlandse 
ondernemingen te stimuleren nieuwe bedrij
ven in Nederland te vestigen en daardoor voor 
nieuwe werkgelegenheid te zorgen. 
De kennisinfrastructuur van Nederland dient 
echter sterk te worden verbeterd om aan de 
eisen van deze tijd tegemoet te komen. Dit 
vraagt om toename van het aantal goed 
opgeleide en hoog geschoolde medewer
kers. afstemming van wetenschap en onder
zoek binnen kenniscentra op de behoeften 
van de industrie, een goede vertaling van 
onderzoeksresultaten naar bruikbare en eco
nomisch haalbare applicaties en een actieve 
houding van ondernemers om nieuwe kennis 
en technologieën te implementeren . 

Innovatie: kwaliteit, diversiteit en 
lage kosten 

Een wereld waar de technologie snel veran
dert, de produkten snel verouderen en de con
sument een zeer grillig koopgedrag vertoont. 
vereist een snelle, efficiënte en effectieve ont
wikkeling en introductie van nieuwe produk
ten . Innovatie vraagt daarom een multidiscipli
naire en interactieve samenwerking binnen het 
bedrijf ; een keten van met elkaar samenhan
gende activiteiten. De schakels binnen deze 
keten bestaan uit: basis- en toegepast onder
zoek; produktconceptie, -design en -ontwikke
ling; ontwikkeling van het produktieproces; de 
feitelijke produktie; de marketing en promotie. 



Binnen een zelfscheppende industrie is een 
modern R&D-instrument de basis voor innova
tie: het dient om het bedrijfskennissysteem te 
voeden en het produktpakket te vernieuwen 
en te diversificeren. Het R&D-beleid dient een 
integraal onderdeel van het gehele bedrijfsge
beuren te zijn. Goede communicatie en 
samenwerking tussen alle bij innovatie betrok
ken schakels, dus ook tussen R&D en marke
ting, is essentieel voor de juiste balans tussen 
technology-push en market-pull. Consumen
tenwensen kunnen dan via feed-back naar 
produktontwikkelings- of zelfs naar onder
zoeksniveau, geïntegreerd worden in het 
innovatieproces. Hierdoor wordt de markt de 
spil waaromheen het innovatieproces draait 
en de aanjager van de economie. Vanwege 
messcherpe internationale concurrentie is 
alleen een efficiënt produktinnovatieproces, 
leidend tot hoge kwaliteit en de gewenste 
diversiteit, niet voldoende. Ook een efficiënt 
produktieproces is noodzakelijk. Dit betekent 
dat de minimale produktiekosten bereikt moe
ten worden door een hoge produktiesnelheid, 
hoge produktie-opbrengsten bij een minimaal 
verbruik van produktiemiddelen en bij een 
minimale milieubelasting. Innovatie van pro
duktieprocessen is dus evenzeer belangrijk. 

Waarderen en stimuleren van innovatie 

Als laatste maar uitermate belangrijke factor 
voor succesvolle innovatie geldt de maat
schappelijke waardering voor en stimulering 
van technologische vernieuwing. De eerderge-

. noemde positieve effecten en produkten die 
door industriële innovaties zijn voortgebracht. 
zijn door de gemeenschap en de individuele 
consument gretig geaccepteerd. In Nederland 
bestaat echter weinig waardering voor de 
technologie en creativiteit die voor het tot 
stand komen van dergelijke produkten vereist 
zijn. Uit een recente VNO enquête en uit 
Europees onderzoek blijkt dat 75% van de 
Nederlanders vindt dat wetenschap en 
technologie het leven makkelijker maken; een 
gemiddelde score binnen de EG. Op het 
gebied van waardering voor en vertrouwen in 
technologische vooruitgang en vertrouwen in 
de wetenschappers, scoren Nederlanders het 
laagst binnen de hele EG! Niettemin zullen 
oplossingen voor bijvoorbeeld de huidige 
milieuproblemen vooral uit technologische 
inspanningen voort moeten komen. Het wordt 
daarom tijd dat de gemiddelde Nederlander 
zijn dualistische houding ten opzichte van tech
nologische vernieuwing laat varen; enerzijds 
technologische vernieuwing verwaarlozen of 
wantrouwen en anderzijds geavanceerde en 
luxe produkten met gretigheid accepteren. 
Een positieve houding ten opzichte van tech
nologische vernieuwing kan Nederland hel
pen bij het stimuleren en in de juiste richting 

dirigeren van het innovatieproces. Dit is een 
noodzaak voor het behoud van de welvaart. 
De Nederlandse overheid dient zich dat in het 
bijzonder aan te trekken. Zij investeert de laat
ste jaren relatief steeds minder in stimuleren
de maatregelen op het gebied van industriële 
innovatie, terwijl de ons omringende landen 
in toenemende mate en op creatieve wijze de 
innovatieve activiteiten van hun industrieën 
direct en indirect steunen. 

Aanbevelingen 

Concluderend kan worden gesteld dat perma
nente innovatie binnen de Nederlandse indus
trie van essentieel belang is voor een gezonde 
concurrentiepositie van vele bedrijfssectoren. 
Daarnaast versterkt innovatie de positie van 
Nederlandse ondernemingen als (toekomsti
ge) partner in de internationale netwerken. 
Voor het verhogen van het innovatievermogen 
van ondernemend Nederland zullen verbete
ringen op de volgende terreinen nodig zijn: 
• afstemming van onderwijs en academisch 

onderzoek op de behoeften van de 
Nederlandse industrie; 

• effectieve kennistransfer en multilaterale 
samenwerking tussen kenniscentra en 
ondernemingen; 

• actieve houding voor implementatie en utili
satie van technologische vernieuwingen; 

• hoog rendement van R&D-investeringen 
door bedrijven die minimaal op het niveau 
van de buitenlandse concurrentie dienen te 
liggen; 

• effectieve organisatie van produkt- en pro
cesin novatie; 

• stimulering van innovatie door de 
Nederlandse overheid gelijkwaardig aan sti
mulering in het buitenland; 

• waardering door gemeenschap en individu 
voor innovatie en technologie. 
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De weg naar Rome 
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1. Inleiding 

Produktinnovatie kan gezien worden als de 
belangrijke voorwaarde van een onderneming 
voor continuïteit. Het is echter niet voldoen
de. Een "innovatieve firma" zal ook aandacht 
hebben voor andere facetten van de bedrijfs
voering en de toegevoegde waarde van haar 
activiteiten aan de business alert blijven 
inschatten en afwegen. 

Deze inleiding gaat uit van die ruimere inter
pretatie van het begrip innovatie. Onder de 
aanhef "Management van Innovatie" wordt 
een aantal concepten aangereikt. Het is 
bedoeld om een kader te zijn voor de discus
sie over produktinnovatie en het scheppen 
van organisatorische condities voor het suc
ces ervan. 

De volgende onderwerpen zullen worden 
besproken: 

• het produktcreatie concept; 
• businessplanning en technology manage

ment een kwestie van consistentie en 
communicatie; 

• het produktreeksenplan als referentie: het 
hart van de zaak; 

• produktinnovatie: de financiële kant. 

Bij ieder van de onderwerpen wordt op orga
nisatorische aspecten ingegaan. 

2. Management van Innovatie 

2.1 Het produktcreatie concept 
In figuur 1 is het principe van het produktcre
atie concept afgebeeld. Er is een aantal mijl
palen aangegeven die in een bedrijf kunnen 
worden gehanteerd om het creatieproces te 
beheersen. 

De àangegeven fasen worden hieronder kort 
doorlopen . Voortvloeiend uit research activi
teiten of uit andere inspiratiebronnen wordt 
een idee geopperd voor een nieuw produkt of 
een nieuwe functie. We bevinden ons boven 
in de curve. 
Op dat moment zijn er tal van onzekerheden: 
hoe kan het idee worden uitgewerkt? Tot 
welke functies c.q. produkten zou het kunnen 
leiden? Welke alternatieve technologieën zijn 



er beschikbaar? Wie wordt de klant? Op 
welke markten kan het produkt worden aan
geboden? Wie wordt dan de concurrent? Wat 
voor eisen ten aanzien van de omgeving zul
len van toepassing zijn? 
De figuur geeft ook aan dat bij het ontstaan 
van een idee er nog nauwelijks sprake is van 
aangegane verplichtingen of gemaakte kos
ten. 
Aan het begin van de creatiefase is de situatie 
net omgekeerd. Het bedrijf heeft een duidelijk 
beeld van het produkt, de klant, de markt. enz. 
Alle afdelingen staan op scherp om het pro
dukt zo snel mogelijk op de markt te zetten. 
De risico's zijn aanzienlijk. Het bedrijf kan zich 
niet al te veel onzekerheden permitteren. De 
afspraken over de introductie op de markt zijn 
gemaakt. De concurrent staat ook klaar om 
zijn slag te slaan. Het bedrijf zet het grootste 
deel van haar krachten en kapitaal in om het 
produkt te realiseren . Vertragingen in de ople
vering betekenen verlies van marktaandeel, 
een negatief effect op de cash flow, lagere 
verkoopprijzen, een lager rendement. 

De boodschap bij dit concept is te vinden in 
de tussengelegen zogenaamde 
"produktstrategie fase". Dat is de periode 
waarbij het bedrijf met inschakeling van 
betrekkelijk weinig middelen de tijd moet 
benutten om gericht vooronderzoek te doen, 
om de onzekerheden systematisch uit de 
weg te ruimen, om het aantal alternatieven in 
te perken en de voor de creatie benodigde 
middelen tijdig te bestemmen. Het is de 
periode van "product assessment": het 
inschatten en afwegen van de slaagkans van 
het nieuwe of vernieuwde produkt. In feite 
dient een spiegeling plaats te vinden aan de 
assessment aspecten als: de toekomstige 
klant. markt. concurrent omgeving, technolo
gieën, winstgevendheid, investeringen en de 
eigen organisatie . 

De figuur geeft ook aanleiding tot een paar 
aanvullende opmerkingen en beweringen 
gevoed vanuit de praktijk: 
• Hoe verder een bedrijf vooruit durft te kij

ken en de onzekerheden kan benoemen, 
hoe beter het zich kan voorbereiden op een 
geslaagde creatiefase. 

• Het is bij eNaring vaak zo dat al in een 
vroegtijdig stadium keuzen moeten worden 
gemaakt over toe te passen produkt- of 
fabricagetechnologieën. Bij complexe pro
dukten of processen bestrijkt de produkt
strategie fase 5 jaar of meer. Het maken 
van een keuze zo vroeg in het traject, impli
ceert dat vanaf dat moment het aantal vrij
heidsgraden wordt beperkt. Als op zo'n 
beslismoment een visie op markt of klant 
ontbreekt. wat niet ongebruikelijk is, wordt 
een groot risico gelopen: een reden om de 
commerciële functies bij belangrijke beslui-

HET PRODUKT CREATIE CONCEPT 
research produkt strategie produkt distributie klant 

1 

creatie 

Onzekerheid 

Afspraken over bestemming van middelen 

ten te betrekken, deelgenoot te maken. 
• Een korte doorlooptijd van het produktcre

atie proces is van groot belang voor een 
onderneming. Een goede en "onderne
mingsbrede" voorbereiding in het produkt
strategie traject verkleint de kansen op wij
zigingen in het risicovolle creatietraject Een 
groot deel van de beheersing van de "time 
to market'' wordt gevonden in de kwaliteit 
van de produktstrategie fase. 

• De introductie van het produktstrategie tra
ject is in feite niet meer dan een uitdaging 
aan alle afdelingen van een bedrijf om visies 
over enkele jaren meer uit te strekken en 
de onzekerheden met elkaar te delen. 

• Dat vraagt om een gemeenschappelijk ver
trekpunt een gedeelde visie met een hori
zon die ver genoeg reikt om het produktver
nieuwingstraject te overzien (afhankelijk van 
de bij een produktencategorie karakteristie
ke doorlooptijd: "van eerste idee tot ont
wikkeld produkt") . 

• Bij het begin van de cuNe zou sprake kun
nen zijn van een groot aantal ideeën en 
alternatieven. Er zijn verschillende metho
den om ideeën voor vernieuwingen, dus 
ook nieuwe produkten te genereren. Eén 
eNan is gebaseerd op een identificatie van 
het "aanwezige kapitaal" van de onderne
ming: kennis, kunde, allianties, distributie
netwerk, liquide middelen, enz. 
De gestelde vraag is: worden deze "assets" 
voldoende uitgenut? Hebben ze voldoende 
toegevoegde waarde voor de business? 
Waar zijn vernieuwingen op hun plaats? 
Sluit het gevoerde produktenpakket zo goed 
mogelijk aan op deze verwoNenheden? De 
uitkomst kan een gevuld ideeën- of, zo u 
wilt een produktenmandje zijn, dat naast de 
bekende produkten met de aan te brengen 
vernieuwingen ook totaal nieuwe ideeën 
bevat. Zo'n mandje kan bijvoorbeeld elke 
twee jaar worden uitgeruimd en bijgevuld. 
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Figuur 1: 
Het produkt
creatie concept 



HET PRODUKT CREATIE CONCEPT 

1 
Onzekerheid 

Figuur 2: 
Het produktcre
atie concept: 
asessment van 
ideeën en 
produkt en 

Figuur 3: 
Het business
planning 
concept 

Afspraken over bestemming van middelen 

Rijpe ideeën lopen de cuNe af en kunnen 
resulteren in produktvernieuwingen of ver
nieuwingen in andere activiteiten van het 
bedrijf. Een groot aantal zal al in een vroeg 
stadium niet haalbaar blijken en afvallen. 

• Tenslotte bij de ruime interpretatie van het 
begrip innovatie kunnen naast het produk
tenmandje ook vernieuwingsideeën worden 
gegenereerd die betrekking hebben op 
andere belangrijke bedrijfsfuncties: de 
fabrikagefunctie (procestechnologieën), 
informatietechnologie, logistiek, distributie, 
etc. 

In figuur 2 zijn de bovenstaande ideeën gemu
streerd. Aan het begin van de curve veel 
ideeën. Er omheen gesymboliseerd door de 8 
bogen: de hierboven genoemde assessmen
taspecten die al in een vroeg stadium op de 
ideeën worden losgelaten: klant. markt. con
current. omgeving, technologieën, winstge-

1993 produkt 1997 1993 1997 1993 markt 1997 
klanten proces >----

ondersteunend ,___ __ 

+ 
~ 
research 
ontwikkeling 
produktie engineering 
industrial design 
produktie 
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regio's 

+ 
Markt ontwikkeling 

segmentatie 
merkenbeleid 

distributie 
communicatie 

prijsbeleid 

vendheid, investeringen en organisatie. 
Bij het begin van de creatiefase: weinig alter
natieven, weinig onzekerheden. Klaar voor de 
start van de creatiefase! 

2.2 Businessplanning en technology 
management: een kwestie van consisten
tie en communicatie 
De voorgaande opmerkingen bij het produkt
creatie concept over het introduceren van het 
ideeënmandje kunnen ook als volgt worden 
geschematiseerd: 
a. In welke business zou het bedrijf over 5-

10 jaar kunnen zijn : nadenken over de 
business- en produktscope? 

b. Welke produkten en ideeën zitten er in 
het mandje? 

c. Wat zijn de operationele doeleinden op 
middellange termijn : formuleren van een 
"strategie intent"? 

d. Welke innovaties en produktvernieuwin
gen nemen we mee voor de komende 
planperiode: keuze uit het mandje lettend 
op die operationele doeleinden? 

e. Hoe ziet dan het businessplan voor de 
komende 5 jaar eruit? 

Van een wat vage lange termijn visie zijn we 
beland in het concrete 4-5 jarenplan. Zie 
figuur 3. 

Businessplannen worden in veel bedrijven 
opgesteld om de financier een beeld te geven 
van de te verwachten resultaten voor de 
komende periode. Het wordt vaak voorbereid 
door een beperkt aantal dames en heren, in 
een fraai kaftje gebundeld waarna het spoe
dig in de kast verdwijnt. Het is maar zelden 
een gereedschap voor de organisatie zelf. 
Bij het afgebeelde concept is een andere 
invalshoek gekozen: het businessplan is een 
plan van en voor de organisatie. Het beschrijft 
van iedere afdeling de plannen voor de 
komende 5 jaar. Het is bedoeld om de con
sistentie tussen de verschillende disciplines 
te bewaren. Het wordt niet eens per jaar aan
gepast en een jaar in de tijd opgeschoven: 
het wordt aangepast zodra een belangrijke 
verandering in de inzichten daar aanleiding 
toe geeft. 
Het is bedoeld om de onzekerheden vanuit 
de diverse afdelingen boven tafel te krijgen 
en met elkaar te communiceren. 
Het biedt de mogelijkheid om belangrijke 
besluiten te identificeren en te zorgen voor 
een gedeeld draagvlak. 

Bij de figuur is uitgegaan van een bedrijf met 
een industriële en een marketingfunctie. 
Centraal is het produktenpakket afgebeeld. In 
veel bedrijven is het de produktmanager of 
produktplanner die voor de invulling van het 
produktreeksenplan verantwoordelijk wordt 



gesteld. leder van de afdelingen ontwikkelt 
de bij de produktenreeks horende plannen. 
De financiële afdeling zorgt ervoor dat de 
appels en peren kunnen worden opgeteld. 
Als alles verloopt zoals voorzien, zijn de pro
gramma's van de diverse afdelingen zo afge
stemd dat de produkten die in het produkt
reeksenplan zijn opgenomen conform de ver
wachtingen aan de markt kunnen worden 
geleverd. 

Niets nieuws onder de zon? Toch wel! Het 
nieuwe is het communicatie aspect dat in het 
concept ligt opgesloten. De afdelingen wor
den gedwongen hun onzekerheden expliciet 
te maken en te communiceren. Het kan ook 
anders worden geformuleerd. Het feit dat 
plannen gevraagd worden die een periode 
van vijf jaar bestrijken, dwingt iedere 
betrokkene die vijf jaar vooruit te blijven kij
ken en alert te blijven voor nieuwe ontwikke
lingen. 

Bij de invoering van dit concept wordt uitge
gaan van een hoofdstukkenindeling. Bij ieder 
hoofdstuk of deel ervan wordt een voor het 
bedrijf herkenbare verantwoordelijke aange
wezen om zijn/haar paragraaf bij te houden. 
Hij of zij wordt er ook op afgerekend. Als 
zodanig kan het worden opgenomen in de 
taakbeschrijving van de betrokkenen. 

Businessplanning en Technology 
Management 
Uitgaande van de hierboven aangegeven 
business- en produktscope kan een bedrijf 
aangeven wat voor haar de meest belangrijke 
"competences" zijn. Welke kennis en kunde. 
welke functies moet het bedrijf beheersen en 
beheren om in de gekozen richting te kunnen 
excelleren? 
Met het antwoord op die vraag zijn er in het 
bedrijf gebieden aangegeven die bijzondere 
aandacht vragen: expertise en experts die 
staan voor de kwaliteit van die "ability" en de 
instandhouding ervan voor het bedrijf. Maar 
ook: de duurzame produktiemiddelen, de in 
de omgeving van het bedrijf aanwezige 
infrastructuur, de relatie tot toeleveranciers. 
het distributienetwerk, etc. 
Stuk voor stuk belangrijke elementen voor 
het bewaken van de innovativiteit van de 
firma: identificeer die belangrijke schatten. 
benoem verantwoordelijken die de kwaliteit 
kunnen waarborgen en introduceer gereed
schappen om die kwaliteit te managen en te 
meten. 

Ons als voorbeeld richtend op de technologi
sche aspecten dient de vraag beantwoord te 
worden: welke technologieën zijn essentieel · 
voor de business? Welke niet? 
Uitgaande van de produktscope en het aange
geven produktenpakket zijn de vragen: welke 

produktfuncties moet het bedrijf als de beste 
kunnen realiseren? Welke produktieproces
sen zijn daarbij van wezenlijk belang? Welke 
ondersteunende technologieën zijn daarbij 
nodig? 

Om in een organisatie de condities te creëren 
voor een succesvolle produktinnovatie kun
nen in dit verband de volgende stappen wor
den genomen: 
• benoem de produktfuncties en de erbij 

horende voortbrengings-en 
on dersteuningsprocessen; 

• wijs in de onderneming mensen aan die de 
opdracht krijgen en houden om met de 
gekozen planningshorizon alternatieven in 
beeld te brengen en te houden voor het 
realiseren van die kernfunctie: in eigen 
bedrijf, bij de concurrent. uit de literatuur. 
bij de onderzoeksinstituten; 

• ontwikkel met de andere hoofdfuncties in 
het bedrijf selectiecriteria waarmede uit die 
alternatieven een geschikt keuzeproces 
wordt onderhouden; 

• zorg ervoor dat de uitkomsten van dat pro
ces in het businessplan worden opgeno
men; 

• corrigeer, vul aan, wanneer zich nieuwe 
ontwikkelingen op het terrein voordoen. 

In de praktijk betekent deze aanpak dat 
experts in het bedrijf een specifieke rol krij
gen toebedeeld in het opstellen en bijhouden 
van het businessplan. Niet per definitie de 
afdelingshoofden. Om een dergelijke aanpak 
te verankeren is er de mogelijkheid om de 
taakomschrijving en dus de beoordeling van 
deze aangewezenen op die verantwoordelijk
heid te richten. 

Als gereedschap is door de auteur veel erva
ring opgedaan met de zogenaamde 
"technologieboom". Het zou te ver voeren in 
deze inleiding om er dieper op in te gaan. Er 
wordt verwezen naar het boekje " Product 
Assessment" uitgegeven bij Kluwer. 

2.3 Het produktreeksenplan als referentie: 
het hart van de zaak 
In figuur 3 is de centrale plaats van het pro
duktreeksenplan al aangegeven. 
Globaal kan het plan worden gezien als de 
balans tussen het technisch mogelijke en het 
commercieel haalbare. Passend binnen het 
businessplanning concept als hiervoor be
schreven is dat beeld onvoldoende. Hieronder 
wordt puntsgewijs een aantal facetten belicht 
die de aanduiding "het hart van de zaak" 
rechtvaardigt. 
• Het plan geeft het produktenbeeld voor de 

door het bedrijf gekozen horizon. Uiteraard: 
hoe verder vooruit, hoe vager maar wel met 
indicaties die de mogelijkheid bieden om 
consequenties voor de produkten van geko-
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zen technologische alternatieven af te beel
den. Omgekeerd kunnen plannen om op 
totaal nieuwe markten of regio's te opere
ren jarenlange voorbereidingen vergen, met 
consequenties voor de produktspecificaties. 

• Het plan geeft de belangrijke planningsdata 
aan voor de industriële- en marketingactivi
teiten. 

• Het is de neerslag van een voor de produk
tenreeks gekozen architectuur. 

• Het impliceert een reeks van essentiële 
keuzen die zijn en nog worden gemaakt ten 
aanzien van bouwstenen, modulariteit, 
diversiteit en standaardisatie. 

• Het houdt rekening met voor het bedrijf 
externe gebeurtenissen: wetgeving, politie
ke besluitvorming (Europa 1993) en infra
structurele veranderingen. 

• Het vormt de basis voor afspraken met toe
leveranciers en klanten. 

• Het is een vertrekpunt voor de financiële 
planning van een bedrijf. 

In figuur 4 zijn enkele aspecten aangegeven. 

HET PRODUKT REEKSEN PLAN 
Externe invloeden 

Resultaat 

Figuur4: 
Het produktreek
senplan 

93 

Produkt Reeksen Plan 

94 95 96 97 

Markt 

Klanten 

Produkt Architecture 

r 
Technologieën 

In het kader van de inleiding worden als con
dities voor succes genoemd: 
• hanteren van de bedrijfskarakteristieke hori

zon; 
• centrale karakter van het plan en de belang

en die dit plan heeft voor ieder van de 
betrokken afdelingen; 

• intensieve en onderhouden communicatie 
en een bewustwording van de impliciete 
risico's; 

• noodzaak voor een breed draagvlak in het 
bedrijf; 

• condities die te maken hebben met attitu
de, met cultuur: de bewustwording dat een 
beeld met onzekerheden beter is dan geen 
beeld; het besef dat niemand verweten kan 
worden dat de toekomst niet voorspelbaar 
is, maar wel dat ideeën en risico's niet wor
den gedeeld. 
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2.4 Produktinnovatie: de financiële kant 
Naast de invoering van het businessplanning 
concept is het nodig om bij elke belangrijke 
beslissing die een öedrijf neemt in het kader 
van produktinnovatie te beschikken over 
goede instrumenten ter voorbereiding van die 
besluiten en de uitvoering ervan: besluiten, 
managen en meten. 
Wat het management betreft wordt, zonder 
hier nu verder op in te gaan, gesteld dat een 
keuze voor projectmanagement of program
management een belangrijke opstap is voor 
een geslaagde produktinnovatie. Het realise
ren van een optimale doorlooptijd bij de 
ontwikkeling van nieuwe of vernieuwde pro
dukten vergt uitgesproken en door de organi
satie erkende managementmaatregelen. De 
aanstelling van projectmanagers en project
teams met adequate bevoegdheden en ver
antwoordelijkheden is een organisatorisch 
lastige opgave maar voldoende beproefd om 
als voorwaarde voor succes aan te duiden. 

Het streven naar het zoveel mogelijk parallel 
ontwikkelen van trajecten die traditioneel in 
serie worden afgewerkt (zie ook concurrent 
engineering). het tijdig betrekken van afdelin
gen die gewoonlijk pas laat met de vernieu
wingen worden geconfronteerd, het verkor
ten van de communicatielijnen, het zijn allen 
argumenten die pleiten voor een projectmati
ge aanpak. 

Met meten wordt hier bedoeld het meten op 
businessniveau en in het kader van deze inlei
ding in het bijzonder het zichtbaar maken van 
het totale kosten- en opbrengstenplaatje van 
een produktinnovatie traject: vanaf het eerste 
idee, de introductie in de markt maar ook het 
traject erna. 
In de klassieke opvatting van de business
planning gelden d~ren als belangrijke meet
momenten . Die planri"en baseren zich voorna
melijk op kostenplaatsen en kostensoorten. 
Daarnaast is het nodig om de kosten en 
opbrengsten van produktfamilies te kennen 
en gedurende het totale traject te meten. 
Projecten storen zich doorgaans niet aan 
jaarkalenders. De opgeroepen vraag wordt 
hiermee: welk instrument kan dienen om 
besluiten t.a.v. grote projecten goed voor te 
bereiden, te managen en te meten voorzover 
het de totale keten betreft? 
Voor veel bedrijven is dit een hele opgave. 
Introductie van projectmanagement en daarbij 
horende projectadministratie is al een karwei, 
laat staan dat nu het hele traject van research 
tot en met service c.q. recycling dient te wor
den afgedekt. Als eenvoudig hulpmiddel ver
wijzen we in dit verband naar "the return 
graph" of "picture" zoals die bij Hewlett 
Packard is ontwikkeld. 
In figuur 5 is een voorbeeld gegeven. 



Het principe is zo eenvoudig dat men er zich 
haast voor zou schamen om nog een toelich
ting te verwoorden: 
• zorg ervoor dat de kosten verbonden aan 

het produkt of de produktenreeks van begin 
tot eind in de tijd worden geprojecteerd 
(initiële kosten, investeringen, speciale 
gereedschappen, extra voorzieningen, ver
koopkosten, installatie- en servicekosten, 
financieringskosten, etc .); 

• doe hetzelfde met de opbrengsten: markt, 
marktaandeel, omzet, prijs, prijserosie, valu
taschommelingen e.d. ; 

• maak de speelruimte en onzekerheden 
zichtbaar: scenario 's; 

• beoordeel en vergelijk met de operationele 
doelstellingen van het bedrijf (zie hierboven); 

• kies het scenario waarvoor het bedrijf zich 
sterk wil maken; 

• benoem de business performance indica
tors voor deze produktreeks en vul de "tar
gets" in; 

• geef de projectmanager de opdracht om 
met deze condities het project te realiseren; 

• meet en vergelijk met de gekozen doelen . 

De praktijk is echter niet zo eenvoudig. Het 
isoleren van kosten en opbrengsten in een 
bedrijfsadministratie vergt veel wijsheid en 
een beetje moed. Het gaat niet altijd om pre
cieze getallen; duimschattingen voor kosten
toewijzingen zijn vaak voldoende. 
Het vergt niet altijd een exacte registratie van 
kosten. De kracht van het model is dat de 
toegevoegde waarde van de nieuwe produk
ten aan de business in beeld wordt gebracht 
en niet wordt versnipperd over diverse admi
nistraties en regio's. Het biedt de mogelijk
heid om bewust de risico's en onzekerheden 
af te beelden en alert te blijven op alternatie
ven of bijsturingen. 

3. Slotbeschouwing 

Het creëren van goede condities voor een 
succesvolle produktinnovatie is hierboven 
behandeld aan de hand van een paar prakti
sche invalshoeken. 
Tussen de regels door is te lezen dat produk
tinnovatie succesvol kan zijn als het manage
mentteam dit echt wil en door maatregelen 
maar ook attitude, een atmosfeer weet te 
creëren waardoor alle medewerkers zich aan
gesproken voelen om zich voor een innovatie
ve positie van het bedrijf te blijven inzetten. 
Sturen en meten met behulp van een pro
duktcreatie proces, met een businessplan
ning concept als hierboven omschreven, met 
een gedragen produktreeksenplan en enkele 
meetinstrumenten zoals de return graph is 
werken met hulpmiddelen. De kern van het 
welslagen, gelukkig maar, is uiteindelijk te 
vinden bij de mensen. 

The return graph 
Milllons (011) 
3~~~~~~~~~~~~~~ 

-1 

1992 1993 1994 1995 1996 

BET= Break Even Time, NPV= Nett Present Value 

Samen iets willen, vooruit durven kijken, risi
co's nemen, omgaan met onzekerheden, ver
antwoordelijkheid aanvaarden, bevoegdheden 
durven delegeren en communiceren. 
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Tijdens de voordracht zal worden ingegaan op 
de ontwikkeling van nieuwe vliegtuigen, zoals 
de Fokker 70 en de Fokker 130. Bij Fokker 
worden deze nieuwe vliegtuigen ontwikkeld 
in projecten. 
Een project is te definiren als een tijdelijk 
samenwerkingsverband van professionals, die 
een gemeenschappelijk doel willen bereiken 
onder leiding van een projectleider. 
Tijdens zo'n project nemen de uitgaven toe 
en neemt de druk, die een beslissing op het 
uiteindelijke uitgavenpatroon legt. af (zie 
figuur 1 ). Aangezien de beslissingen aan het 
begin van het project sterk bepalen hoe hoog 
de uiteindelijke uitgaven van het project zullen 
zijn, is het van belang in de eerste fasen van 
het project verschillende studies uit te voe
ren. 

Allereerst wordt er een business opportunity 
study uitgevoerd. Deze studie moet de vol
gende resultaten opleveren: 
• market purpose statement; 
• uitgebreide ontwerpspecificatie; 
• samenvatting van de master schedule; 
• r.o.m. cost/revenue estimate. 
De eerste fase wordt dan afgesloten door een 
business opportunity review (BOR). 

De tweede fase omvat het uitvoeren van een 
feasibility study. Deze studie moet resulteren 
in uitspraken over de markteisen, de markt
grootte, het gewenste marktaandeel, de 
marktprijs, 'launch' condities, potentiële eer
ste klanten, ontwerpspecificaties, overeen
komsten met bestaande vliegtuigtypen, even
tuele partners en de belangrijkste leveran
ciers . Tevens wordt een opzet gemaakt voor 
de certificatiebasis. Ook wordt een testplan 
opgesteld evenals een verwervingsplan en 
een projectplan. Daarnaast moet er duidelijk
heid verschaft worden omtrent de te hante
ren product support- en produktiefilosofie. 
Verder moeten de kostencalculatie, financie
ringsconcept en het financieel resultaat aan 
bod komen. 
De feasibility study wordt afgesloten met de 
project requirements review (PRR). Doel van 
deze review is: 
• de voorliggende documenten, die in lijn met 

de uitgangspunten moeten zijn, te tekenen; 
• onderling consistente documenten te heb

ben; 
• te komen tot commitment m.b.t. de haal-



baarheid van vervolgstappen; 
• vastgestelde risico's af te dekken. 

Na de project requirements review (PRR) 
gaan we de fase van de projectdefinitie in. De 
projectdefinitie moet leiden tot: 
• een verkoopplan; 
• launching customer contracts; 
• engineering design documents; 
• een test- en evaluatieplan; 
• een certificatieplan; 
• een fabricageplan: dit plan omvat tooi con

ceptual design documents, een major tooi 
design en een assemblageplan; 

• grote verkoopcontracten; 
• een product support plan; 
• een master schedule; 
• een financieringsplan; 
• een geverifieerde en taakstellende 

kosten/opbrengsten calculatie. 
De projectdefinitiefase wordt afgesloten door 
de critica! project review (CPR). waarin de risi
cogebieden nog eens op een rijtje worden 
gezet. Voor het Fokker 70 programma resul
teerde de critica! project review (CPR) in o.a. 
de volgende risicogebieden: 
• uitblijven van de eerste klant: de mogelijke 

impact hiervan op de specificatie; 
• de haalbaarheid van het ombouwtraject van 

het prototype; 
• de gewichtsgroei ; 
• het vliegproevenprogramma op de eerste 

Fokker 70; 
• de haalbaarheid van modulaire concepten; 
• cadans-verstoring van de eindlijn; 
• een lijst van technische risico's; 
• de haalbaarheid van de afspraken DAvoor 

de eerste Fokker 70. 

Gedurende zo'n project wordt er o.a. gebruik 
gemaakt van een tweetal belangrijke elemen
ten, namelijk: 
• design built teams: 

Deze teams worden gebruikt om een 'first 
time right' produktdefinitie te realiseren en 
om de doorlooptijd te verkorten. Daarnaast 
bieden deze teams de mogelijkheid om 
naast engineering ook marketing, produktie, 
inkoop, product support en/of financiën aan 
het ontwikkeltraject te laten deelnemen. 

• work breakdown structure: 
Dit is een hiërarchische, tot logische 
samenhang dwingende, opdeling van werk
zaamheden ten behoeve van het bereiken 
van het projectresultaat Deze work break
down structure legt de technische samen
hang vast evenals hoe de markt wordt 
benaderd en hoe het financieel risico wordt 
behandeld. De structuur wijzigt naarmate 
het werk vordert. 
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BOR: Business Opportunlty Review 
PRR: Project Requlrements Review 
CPR: Crltlcal Project Review 

Tijdens het hele project worden steeds 
dezelfde prioriteiten gehanteerd, namelijk: 
1. tijdigheid, 
2. kostprijs en 
3. het (taakstellend) non-recurring budget. 

Na de critica! project review (CPR) start op 
volle schaal de ontwikkeling van het nieuwe 
produkt, waarna het project na een bepaalde 
tijd gecompleteerd is. 
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Figuur 1: 
Project phasing, 
leverage and 
expenditure 
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Snelle veranderingen zetten de trend. Techno
logische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog 
tempo op en binnen vele Europese landen 
neemt de deregulering toe. Europa, Japan en 
de Verenigde Staten profileren zich steeds 
nadrukkelijker als concurrerende machtsblok
ken, die een stempel op de wereldeconomie 
willen drukken. Ontwikkelingen op zowel mon
diaal en regionaal niveau beïnvloeden derhalve 
in hoge mate de marktsituatie. In dit economi
sche klimaat wordt het succes van een onder
neming meer en meer bepaald door de mate 
waarin zij in staat zijn in een vroeg stadium 
nieuwe ontwikkelingen en trends in de markt 
te onderkennen en daarop in te spelen. 

In de zestiger jaren vroeg de markt vooral om 
lage prijzen. Dit leidde tot een streven naar 
steeds hogere efficiëntie door continue reduc
tie van kosten. De keerzijde van dit streven 
was echter een vermindering van de kwaliteit 
van produkten. Desondanks vonden de pro
dukten gretig aftrek. Als gevolg van de toena
me in welvaart werd aan het einde van de 
zestiger jaren en in het begin van de zeventi
ger jaren kwaliteit even belangrijk, zo niet 
belangrijker dan efficiëntie. De oplossing van 
het "kwaliteitsprobleem" werd gevonden in 
het invoeren van kwaliteitsinspecties en het 
vereenvoudigen van taken. Het aantal goed
gekeurde produkten vormde nu de basis voor 
het berekenen van de efficiëntie. Zodoende 
kon het streven naar kwaliteit worden gecom
bineerd met het streven naar efficiëntie. De 
optiek van die tijd was dat kwaliteit geld kost. 
Het doel was dan ook een optimaal kwaliteits
niveau te bereiken. Dit optimale kwaliteitsni
véau kon worden bepaald door een afweging 
te maken tussen te maken kwaliteitskosten 
voor en na aflevering van het produkt. Onder 
de kwaliteitskosten na aflevering worden hier 
niet alleen service- en reparatiekosten 
bedoeld, maar ook kosten ten gevolge van 
het verlies van klanten. Aan het eind van de 
zeventiger jaren en in het begin van de tachti
ger jaren nam de noodzaak om flexibel te pro
duceren sterk toe als gevolg van de toene
mende vraag naar meer produktvariaties. Om 
aan dit veranderende vraagpatroon te kunnen 
beantwoorden,. was een verkorting van de 
responstijden naar de markt essentieel. Dit 
vereiste een aanpak over alle stappen van het 
produktieproces heen, waarbij de nadruk lag 
op het verkleinen van de seriegroottes, het 



terugdringen van omsteltijden en het vermin
deren van voorraden. Deze integrale aanpak 
veranderde ook de wijze waarop ondernemin
gen met kwaliteit omgingen . Het doel was 
niet langer optimale kwalite it. maar maximale 
kwaliteit. Niet alleen naar de markt toe, maar 
ook intern. Met andere woorden het streven 
werd gericht op "zero defects" en "first time 
right" . Alleen die ondernemingen die hebben 
laten zien in staat te zijn flexibel te produce- . 
ren tegen lage kosten en met hoge kwaliteit 
bevinden zich op dit moment in een leidende 
positie op de markt. In de negentiger jaren zal 
het succes van deze ondernemingen echter 
meer en meer worden bepaald door de mate 
waarin zij zich weten te profileren ten opzich
te van de concurrentie. Het innovatief vermo
gen van de onderneming speelt hierin een 
sleutelrol. Ondernemingen die niet in staat 
zijn zich steeds weer te vernieuwen, zowel 
op het gebied van produkten als op het ge
bied van produktie, zullen genoegen moeten 
nemen met een rol als "volger" op de markt. 

De "innovatieve" onderneming kenmerkt 
zich door: 
• een significante en handhaafbare invloed op 

de markt en de concurrenten; 
• in een vroeg stad ium onderkennen van 

nieuwe trends en technologische ontwikke
lingen die tot concurrentievoordeel kunnen 
leiden (early trend detection); 

• continue verbetering op korte termijn die in 
lijn is met de strategische visie; 

• korte termijn reactiesnelheid gekoppeld aan 
lange termijn stabiliteit; 

• snelle ontwikkelingen in mogelijkheden van 
de onderneming en een cultuur die niet 
leidt tot zelfgenoegzaamheid. 

Een "volgende" onderneming kenmerkt zich 
daarentegen door: 
• korte termijn acties die niet in overeen

stemming zijn met de strategische visie; 
• later dan de concurrentie onderkennen van 

nieuwe trends en technologische ontwikke
lingen; 

• een focus op korte termijn resultaten en 
niet op strategische "drivers"; 

• "smaak van de maand" verbeteringspro-
gramma's; 

• niet of moeilijk in staat te veranderen; 
• zelfgenoegzaamheid. 
Om van een "volgende" onderneming te ver
anderen in een innovatieve onderneming zal 
een onderneming een "innovatiesprong" (zie 
figuur 2) moeten maken met als doel het ver
krijgen van een structureel betere marktposi
tie dan de concurrentie . Een "innovatie
sprong" houdt in dat de onderneming in een 
korte periode haar produkten en processen 
zal moeten herzien en waar nodig zal moeten 
innoveren . Een "innovatiesprong" is echter 
geen eenmalige activiteit. Ook andere onder-

nemingen zullen eenzelfde sprong wagen en 
zodoende proberen hun greep op de markt te 
verstevigen. De "Five Farces" van Porter zul
len zich in de praktijk steeds dwingender en 
op wereldniveau gaan presenteren. De inno-
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vatieve onderneming kan zich hiertegen 
wapenen door een "innovatiesprong" op te 
volgen door een proces van continue verbete
ring. Daarnaast moet de onderneming zich 
onmiddellijk gaan oriënteren op een geschikte 
richting voor de volgende sprong en daarvoor 
de nodige veerkracht ontwikkelen. 

Een "innovatiesprong" kent twee aspecten: 
het produkt en het proces. Produktinnovatie 
bepaalt de richting van de sprong, procesin
novatie de veerkracht en snelheid waarmee 
kan worden gesprongen. 

Produktinnovatie 

Produktinnovatie richt zich met name op het 
ontwikkelen van nieuwe produkten die vol
doen aan de snel veranderende wensen en 
eisen van de markt. Figuur 3 laat de ontwikke
ling van de produkt levenscycli zien. De levens
cyclus van produkten wordt steeds korter. Het 
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D. INNOVATIE 

onderneming 

concurrenten 

Figuur 2: 
Innovatiesprong 



Figuur3: 
Ontwikkeling pro
dukt levenscycli 

Figuur4: 
Belang van 
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accelereren van de introductie van nieuwe pro
dukten kan de winst van een onderneming sig
nificant vergroten en voorkomen dat een on
derneming achterop raakt in het gebruik van 
nieuwe technologieën. Figuur 4 geeft het be
lang van een korte "time to market'' nogmaals 
weer. Ondernemingen kunnen zich niet langer 
permitteren te wachten totdat bepaalde tech
nologische ontwikkelingen zijn uitontwikkeld. 

Winst 

Winst wordt 1/3 gereduceerd voor 
elke 6 maanden dat een produkt te laat 
op de markt is 

Q 
Q 

Q 
Q 

Tijd 

Procesinnovatie 

Procesinnovatie richt zich met name op het re
duceren van de doorlooptijd van alle processen 
die moeten worden uitgevoerd om produkten 
daadwerkelijk bij de klant te krijgen ("time to 
market"). Figuur 5 laat zien dat door een stel
selmatige reductie van de doorlooptijd niet al
leen de snelheid wordt vergroot maar ook de 
kosten worden verlaagd. Uiteraard mag deze 
reductie van doorlooptijd niet leiden tot een 
verlaging van de customer service. Onderne
mingen moeten zich realiseren dat snelheid 
van groot belang is, maar dat snelheid niet ten 
koste mag gaan van efficiëntie, kwaliteit en 
flexibiliteit. Time Campression Management is 
een systematische benadering die er op 
gericht is deze procesinnovatie te realiseren. 
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Time Campression Management (TCM) 

Time Campression Management richt zich op 
de hierboven genoemde procesinnovatie. De 
hoofddoelstellingen van Time Campression 
Management zijn het ontwikkelen en behou
den van 'customer responsiveness', 'speed 
to market' en 'compressed decision-making'. 
De traditionele opdeling van een bedrijf in 
functionele afdelingen wordt als het belang
rijkste obstakel bij het realiseren van deze 
doelstellingen gezien. Uitgangspunt voor 
Time Campression Management is dan ook 
het doorbreken van deze functionele organi
satie en de onderneming om te vormen tot 
een procesmatig werkende organisatie, waar
bij de nadruk ligt op het realiseren van output 
in plaats van het vervullen van taken. Hierbij 
is het onontbeerlijk de ondernemingen in hun 
volle breedte te beschouwen. De verandering 
die Time Campression Management beoogt, 
wordt nogmaals geïllustreerd door figuur 6. 

Time Campression Management gebruikt als 
leidraad voor herstructurering een 'stroom' 
model, hetgeen de mogelijkheid biedt om 
integraal en marktgericht naar een onderne
ming te kijken. In dit model wordt een drietal 
aspecten onderscheiden: de processen, de 
beslissingen en de informatiestromen. 

De processen vormen het eerste aspect 
waaraan aandacht moet worden besteed. On
der de processen worden alle opeenvolgende 
operationele activiteiten verstaan die moeten 
worden verricht om in een marktbehoefte te 
voorzien. Time Campression Management 
richt zich op het stroomlijnen en verkorten 
van deze activiteiten door vertragingen en 
hindernissen weg te nemen en activiteiten 
zonder toegevoegde waarde te elimineren. 
Het belangrijkste criterium bij dit stroomlijnen 
is het antwoord op de vraag of een klant wel 
of niet bereid is voor een activiteit te betalen. 
Tijdens het stroomlijnen van de processen 
moet tevens aandacht worden geschonken 
aan de beslissingen die moeten worden geno
men om de processen correct en ongestoord 
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te laten verlopen. Voor iedere beslissing moet 
worden vastgesteld op welk moment en op 
welke wijze deze tot stand moet komen. Ook 
hier geldt dat moet worden voorkomen dat 
beslissingen onnodig worden vertraagd, bij
voorbeeld omdat zij op een verkeerd niveau 
worden genomen. Uiteindelijk moet deze in
ventarisatie leiden tot een passende organisa
tiestructuur met een heldere en zinvolle toe
wijzing van taken en verantwoordelijkheden. 
Het derde en laatste aspect waar Time 
Campression Management aandacht aan 
schenkt. zijn de informatiestromen. Tegelijk 
met de proces- en beslisstructuur ligt vast 
welke informatie waar en op welk moment 
beschikbaar moet zijn . Door vervolgens te 
bepalen op welk moment uit welke informa
tiebronnen moet worden geput, worden ook 
de informatiestromen vastgelegd. Opnieuw is 
het zaak er voor te zorgen dat de informatie
stromen zo kort mogelijk zijn en geen vertra
gingen ondervinden. Het behoeft geen 
betoog dat informatietechnologie in hoge 
mate kan bijdragen aan de realisatie van een 
vlotte en ongestoorde informatie-uitwisseling. 
Het zal duidelijk zijn dat 'processen', 'beslis
singen' en 'informatiestromen' aspecten zijn 
die niet los van elkaar kunnen worden gezien. 
Ideaal gesproken vormen de 'processen' het 
uitgangspunt voor de andere twee aspecten. 
In de praktijk zal dit echter niet altijd haalbaar 
blijken te zijn, met name omdat er rekening 
moet worden gehouden met reeds bestaan
de beslispatronen en/of informatiesystemen. 
Nieuwe structuren kunnen weliswaar 'top
down' worden uitgedacht, maar zullen daar
entegen steeds 'bottom-up' moeten worden 
gerealiseerd. 
In het navolgende zal nader op het doorbre
ken van de traditionele functionele structuur 
binnen een bedrijf worden ingegaan. 

DE POrENTIËLE VERBEfERII'G 
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Herstructurering van 
functionele afdelingen 

In principe worden alle functionele afdelingen 
betrokken bij het herstructureringsproces. In 
dit artikel zullen wij ons beperken tot de afde
lingen: Ontwikkeling, Inkoop, Produktie, 
Orderverwerking en Distributie. De herstruc
turering van deze afdelingen is gericht op het 
terugbrengen van (tijd)verliezen in de gehele 
voortbrengi ngsketen. 

Ontwikkeling: 
Voorheen werden ontwerpen gemaakt in itera
tieve stappen tussen de verschillende betrok
ken afdelingen, zoals Ontwikkeling, Marketing 
en Produktie. Dit leidt in de praktijk tot een 
groot aantal herontwerpen en ontwerpwijzigin
gen. Time Campression Management streeft 
er naar om door toepassing van concepten en 
technieken als Concurrent Engineering, OFD, 
FMEA, Group Technologyen configuratie
management het (her)ontwerpen te laten 
plaatsvinden in een multi-functionele "ronde
tafel" omgeving, waar geen tijd verloren gaat 
aan de tijdrovende iteratieve stappen tussen 
de verschillende afdelingen. 
Typische voordelen die met behulp van Time 
Campression Management kunnen worden 
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Figuur 5: 
Stelselmatige 
doorlooptijd 
reductie 

Figuur 6: 
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Campression 
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Ontwikkeling 
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Figuur 7: 
Ontwikkeling 
voor en na TCM 

Figuur 8: 
Inkoop voor en 
na TCM 
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behaald zijn: 
• 50% - 70% reductie van produkt ontwikke

lingsdoorlooptijd; 
• 30% - 50% reductie van de doorlooptijd 

benodigd voor ontwerpwijzigingen; 
• 40% - 60% verhoging van de produktiviteit 

van de ontwikkelafdeling; 
• 60%- 90% reductie van het aantal ont

werpwijzigingen. 
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Figuur 9: 
Produktie voor 
en na TCM 

Inkoop: 
De problemen waarmee de Inkoopafdeling tra
ditioneel heeft te kampen, zijn gebrekkige 

22 

communicatie, ontoereikende kwaliteitsbeoor
deling, slechte verhoudingen met de leveran
ciers en kostengericht i.p.v. kwaliteitsgericht 
inkopen. Dit heeft ertoe geleid dat veel organi
saties te maken hebben met een groot aantal 
leveranciers die infrequent grote hoeveelhe
den goederen leveren. Time Campression 
Management streeft ernaar het aantal leveran
ciers en de hoeveelheid goederen per levering 
sterk te reduceren. Daar staat tegenover dat 
het aantal leveringen zal toenemen en de 
levertijd zal afnemen. Doordat het aantalleve
ranciers wordt teruggebracht tot een klein aan
tal van toegewijde leveranciers ("key supplier" 
concept) kunnen, in overleg tussen de beide 
partijen, betere afspraken gemaakt worden op 
basis van bijvoorbeeld de produktieplanning. 
Typische voordelen die van Time Campression 
Management kunnen worden verwacht, zijn: 
• 50%-75% reductie van de levertijd; 
• 40% - 50% reductie van de benodigde 

administratieve arbeid; 
• 10% - 30% reductie van de materiaalkosten . 

Produktie: 
In de afgelopen jaren hebben verbeterings
programma's, die ondermeer tot doel hadden 
de kwaliteit en de flexibiliteit te verhogen en 
de doorlooptijd te verlagen, zich met name 
gericht op de produktie-afdelingen. Door 
invoering van concepten zoals JIT en TOM 
zijn in veel organisaties al substantiële verbe
teringen bereikt. Time Campression 
Management streeft naar een produktieorga
nisatie waarin iedere bewerkingsstap of pro
duktiecel zelf verantwoordelijk is voor de 
detailplanning, uitvoering en controle van een 
produkt of halffabrikaat. Dit vereenvoudigt 
het thuisbrengen van mogelijke problemen 
en het analyseren en verbeteren daaNan. 
Typische voordelen die van Time Campression 
Management kunnen worden verwacht, zijn: 
• 50% - 90% reductie van de doorlooptijd; 
• 50%- 90% reductie van de voorraad; 
• 50%- 90% reductie van uitval; 
• 15% - 50% reductie van arbeidskosten. 

Orderverwerking: 
De traditionele problemen bij Orderverwer
king zijn: typefouten, communicatiestoornis
sen, buitensporige hoeveelheden papier, 
lange doorlooptijden en te hoge voorraden. 
Door de ordeNerwerking op de juiste manier 
te automatiseren kunnen bovenstaande pro
blemen opgelost/voorkomen worden. Denk 
in dit geval aan geautomatiseerde orderbe
handeling en -configuratie waarbij de inge
voerde gegevens online gevalideerd worden. 
Typische voordelen, die bij het doeNoeren 
van Time Campression Management kunnen 
worden behaald, zijn: 
• 60%-90% reductie van de orderresponstijd; 
• 30%- 50% reductie van orderverwerkings

personeel . 



Distributie: 
Zoals bij Orderverwerking zijn ook bij Distributie 
communicatiestoornissen, lange doorlooptijden 
en te hoge voorraden belangrijke problemen. 
Geautomatiseerde orderbehandeling in combi
natie met een efficiënte en effectieve fysieke 
distributie (ondermeer door gebruik te maken 
van concepten zoals Strategie lnventory 
Deployment. DRP, Cross Docking, etc.) kunnen 
een oplossing bieden voor deze problemen. 
Typische voordelen die met behulp van Time 
Campression Management kunnen worden 
gerealiseerd zijn : 
• 20%-30% reductie van de "orderpicking" 

en "orderhandling" kosten; 
• 20% - 40% reductie van levertijd; 
• 20%-40% toename van de "customer ser

vice" . 

Time Campression Management heeft een 
aanzienlijke impact op het gehele voortbren
gingsproces. Uit eNaring blijkt dat de totale 
doorlooptijd gemiddeld gereduceerd kan wor
den met ruim 60% ten opzichte van de tradi
tionele situatie . De tijd die besteed wordt aan 
de daadwerkelijk waarde toevoegende activi
teiten kan gemiddeld stijgen van 5 à 10 % in 
een traditionele organisatie tot 30 à 50 % in 
een organisatie die gebruik maakt van Time 
Campression Management. In figuur 12 
wordt dit nog eens grafisch weergegeven. 

Implementatie van 
lime Campression Management 

Aan het bewerkstelligen van een succesvolle 
implementatie zijn een aantal (rand)voorwaar
den verbonden . Deze voorwaarden, ook wel 
de kritieke succesfactoren genoemd, zijn: 

Klant is keizer 
Het is van groot belang dat de klant als uit
gangspunt voor de gehele herstructurering 
wordt genomen. De waarde van het produkt, 
en dus ook het bestaansrecht van de organi
satie, wordt bepaald door de klant. 

Betrokkenheid topmanagement 
Het topmanagement heeft een strategische 
visie en neemt de belangrijke beslissingen. 
Dit maakt betrokkenheid van het top-manage
ment in elke fase van de herstructurering 
noodzakelijk. 

"Added value" 
Maximaliseer de toegevoegde waarde van 
alle processen door het elimineren van niet 
waarde toevoegende activiteiten en het 
stroomlijnen van de waarde toevoegende 
activiteiten. 

Procesgericht denken 
In plaats van denken (en beslissen) per func
tie, moet er gedacht worden in processen. 
Hierbij moeten alle functionele en organisato
rische grenzen worden losgelaten om een 
" totaal" beeld van het proces en een maxi
male flexibiliteit voor het optimaliseren van 
het proces te verkrijgen. 
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Figuur 10: 
Orderverwerking 
voor en na TCM 
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Continue verbetering 
ledereen binnen de onderneming moet 
steeds gericht zijn op het verbeteren van de 
bestaande situatie. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan het ontwikkelen van nieuwe kosten- en 
prestatiesystemen. Het denken in kwaliteit 
kan een stimulans zijn voor dit proces. Door 
het "continue implementeren" van Time 

Traditioneel 
Engineering 
Inkoop 
Produktie 
Orderverwerking 
Distributie 

TCM 
Engineering 
Inkoop 
Produktie 

---- ---
---Orderverwerking -

Distributie 1 

Figuur 11 : 
Distributie voor 
en na TCM 

Figuur 12: 
Impact van TCM 
op de doorloop
tijd 
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Campression Management zullen de door
looptijden bl ijven afnemen en zal de kwaliteit 
blijven stijgen. 

Creër een veranderingsklimaat 
ledereen in de onderneming moet denken en 
handelen volgens nieuwe patronen. Het 
nemen van risico's met als doel verbeterin
gen te realiseren, moet worden gestimuleerd. 
Dit houdt ook in dat van tijd tot tijd mislukkin
gen geaccepteerd moeten worden. Het aan
leren van nieuwe werkmethoden en waarden 
is niet eenvoudig: het vergt tijd, geduld en de 
juiste stimulansen. 

Communicatie 
De organisatie moet op de hoogte worden 
gehouden van het proces van herstructurering 
en de resultaten van de herstructurering. Men
sen dienen geïnformeerd te worden over wat 
van hen wordt verwacht en over de verande
ringen die zullen gaan plaatsvinden. Doordrenk 
de organisatie met informatie over de doelstel
lingen, voordelen en prioriteiten van het her
structureringsproces zodat mensen zich 
betrokken gaan voelen bij het proces en zich
zelf op veranderingen kunnen voorbereiden. 

Tot Slot 

Time Campression Management richt zich op 
alle bedrijfsprocessen en heeft als doel de 
'time to market' substantieel te verkorten. 
'Volgende' ondernemingen kunnen Time 
Campression Management gebruiken om 
hun processen naar het niveau van 'innovatie
ve' ondernemingen te tillen . ' Innovatieve' 
ondernemingen kunnen Time Campression 
Management gebruiken als leidraad voor hun 
'continous improvement' programma of om 
zich voor te bereiden op hun volgende 'inno
vatiesprong'. 
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Verwacht nu niet dat 'ie ook nog brult. 

In hun streven om feller en Daarom werkt Andersen ren het veranderen van de 

sneller te opereren, komen veel Consulting samen met bedrijven organisatie. En niet alleen het 
organisaties in de verleiding om hun technologie te laten toepassen van de laatste 

oppervlakkige veranderingen aansluiten bij het hart van hun technologie. 

aan te brengen. Maar dit leidt onderneming: hun strategieën, 

zelden tot een beter resultaat. hun bedrijfsprocessen, hun ANDERSEN 
Met name als informatietechno- mensen. Want in deze tijd CONSULTING 
logie deel van het plan uitmaakt. betekent aggressiever concurre- ARTI-iURA.J'\IDERSEN & CO.,S.C. 

© 1992 Andersen Consulting. All rights reserved. 
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1. Inleiding 

Het te bespreken onderzoek heeft betrekking 
op kleine en middelgrote industriële bedrijven, 
die het wenselijk achten nieuwe produkten te 
bedenken, te ontwikkelen, te produceren en 
natuurlijk ook te verkopen. Een voor de hand 
liggende gedachte is daarbij te trachten priori
teit te geven aan die produkten, waar vraag 
naar is en waaraan geld te verdienen valt. Het 
bedrijf richt zich op die manier naar de markt. 

2. Doelstelling en technologie 

Deze gedachtengang is niet onjuist. maar ech
ter eenzijdig en om een aantal redenen te 
eenvoudig om recht te doen aan de bedrijfs
kundige complexiteit van het tot stand komen 
van nieuwe produkten. Daarbij wordt niet 
gedoeld op de praktische vraag hoe (en of) 
men de vraag naar nieuwe produkten kan 
bepalen. Nee, deze analyse gaat dieper. 

Allereerst is het zo dat niet ieder bedrijf aan 
willekeurig welk goed produkt geld kan ver
dienen. Dat hebben vele bedrijven na de 
hausse in diversificaties en overnames, zo'n 
20 jaar geleden, tot hun schande ondervon
den. Dit gegeven heeft vooral te maken met 
de technologie (lees kennis, vaardigheden en 
affiniteit tot het produkt) in het onderzoek, 
produktie, verkoop en marketing. Het gaat er 
dus niet alleen om dat aan een produkt geld 
te verdienen valt. maar ook: is het desbe
treffende bedrijf ook daadwerkelijk in staat er 
geld aan te verdienen? Past het wel bij de 
kennis en vaardigheden en vindt men het van 
belang om te doen? 

We komen daarmee meteen tot de tweede 
reden waarom de in het begin geschetste 
gedachtengang te eenvoudig is. Het produkt 
moet namelijk passen in de doelstelling van 
het bedrijf. Zo'n doelstelling bepaalt de rich
ting en het tempo van het bedrijf. 

Als het goed is, is in deze doelstelling de 
technologie (kennis, vaardigheden, affiniteit) 
meegenomen .. Bovendien gaat het hier niet 
langer om het falen of slagen van het ene 
nieuwe produkt, maar om zijn bijdrage tot het 
totale bedrijf. Het gaat hierbij om de strategi
sche samenhang. Deze bijdrage tot het 



geheel wordt daarbij niet alleen gemeten in 
geld, maar ook en vooral in de opbouw van 
kennis en ervaring (technologie dus). 

Deze samenhang blijkt echter vaak te ontbre
ken. Nog afgezien van het feit dat slechts 10 
% van de Nederlandse bedrijven hun doelstel
ling en plannen expliciteren, laat een typisch 
plan een compilatie van losstaande vooruit
zichten per produkt/markt-combinatie zien. 

Het is een vreemde vertoning wanneer hoog 
ontwikkelde technici, zodra ze in een strategi
sche sessie - samen met hun commerciële 
collega 's- de toekomst van het bedrijf 
bespreken in termen van produkten, markten, 
concurrenten en financiën. Aspecten die 
slechts indirect betrekking hebben op de keu
zen waar zij zich voor gesteld zien, zoals het 
aantrekken van R&D personeel en het rich
ting geven aan de R&D. Het gaat immers ook 
om de technologie en een technologie-strate
gie. Over een technologie-strategie komen 
we zo dadelijk te spreken . Figuur 1 geeft 
enkele voorbeelden van keuzen bij een tradi
tionele produkt/markt-strategie en keuzen bij 
een technologie-strategie. 

3. Technology push 

Ten derde en laatste lijkt het zo te zijn, dat 
naarmate een bedrijf meer steunt op een 
hoog ontwikkelde technologie, zij er niet ver
standig aan doet om zich alleen naar de vraag 
van vandaag te richten. Met andere woorden: 
niet alleen 'market pull' (huidige vraag vanuit 
de markt, vaak op basis van bestaande ken
nis), maar ook "technology push' (aanbod van
uit de technologie, zonder dat daar nu 
meteen vraag naar is, maar wellicht in de toe
komst belangrijk wordt) is belangrijk. 

Er zijn verschillende redenen om dit aan te ne
men. Allereerst geldt het empirisch gegeven 
dat een ontwikkeling lang van tevoren wordt 
ingezet. Het duurt volgens het onderzoeksin
stituut Battelle gemiddeld 20 jaar voor een 
idee tot toepassing komt. Het is niet waar
schijnlijk dat een klant zover vooruit denkt. 

Figuur 2 geeft een samengesteld beeld van 
de uitkomsten van verschillende onderzoe
ken. Ideeën en vragen vanuit de markt komen 
pas in een later stadium. Voor een selectieve 
waarnemer lijkt het echter alsof de klant de 
innovator is. Het nieuwe produkt is echter 
vaak veel vroeger gelanceerd, of een combi
natie van eerdere ideeën. 

De moeilijkheid daarbij is natuurlijk, dat nie
mand de vraag van morgen kan voorspellen . 
Eén ding is echter zeker: een bedrijf kan 
alleen geld verdienen aan die produkten, die 

Produkt/markt-keuzen Technologiekeuzen 

Kostenlelder of differentiatie Technloglsch lolder of volgor 
Distributiekanaal Proces- of produktinnovatie 
Prijs Percentage R&D 
Assortiment Gerichte of ongerichte R&D 
Afzetgebied Fundamentele of toegepaste R&O 
Afnemers Kerntechnologle(ën) 
Promotie Te acquireren kennis (en hoe) 
Samenwerking of solo Samenwerking of solo 
Aanname van commercieel personeel Aanname van technisch personeel 
Samenhang in de markt Samenhang In de technologie 
Samenhang In het assortiment Samenhang In do produkten 

Exploitallo van overtollige kennis 
Organisatie- en overlegstructuur Organisatie- en overlegstructuur 

Organisatie van idee-generallo 
Idee-screening 

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

gebaseerd zijn op die technologie, die het 
bedrijf beheerst. Een andere reden tenslotte 
zou kunnen zijn dat met name een aantal suc
cesvolle Japanse bedrijven duidelijk ook van
uit hun technologie redeneren. 

Om die reden is een stappenplan voor een 
technologie-strategie ontwikkeld. Om niet 
'alles' in het onderzoek te willen behandelen, 
is in het onderzoek de technologie wat enger 
opgevat, namelijk de technologische kennis 
en vaardigheden. Indien een bedrijf nieuwe 
produkten wil ontwikkelen, waar vraag naar 
is, welke bijdragen tot de strategische 
samenhangen welke appelleren aan de tech
nologie van het bedrijf, dan zal het er verstan
dig aan doen om het Strategisch 
ProduktinnovatieVermogen (SPIV) van het 
bedrijf te verhogen. In het onderzoek is er 
daarbij van uitgegaan dat zij daarbij geassi
steerd wordt door een organisatie-adviseur. 

4. SPIV 

Met SPIV wordt het vermogen bedoeld om 
als bedrijf steeds nieuwe produkten te beden
ken, en waarbij het bedrijf - en nu komt het 

Figuur 1: 
Voorbeelden van 
keuzen bij een 
traditionele pro
dukt/markt-stra
tegie en een 
technologiestra
tegie (de volgor
de is willekeurig) 

Figuur 2: 
Van idee naar 
markt 
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strategische element - onderscheid kan 
maken tussen zinvolle en minder zinvolle pro
dukten. 
Dit is nog vrij abstract. Reden waarom dit 
later geoperationaliseerd (zeg maar nader 
aangeduid) is in een tiental punten van de 
ontwikkelde meetlat voor het SPIV. 
Er is een methode met bijbehorende gereed
schappen, in de vorm van vragenlijsten, ont
wikkeld teneinde het SPIV te helpen verho
gen. Daartoe is eerst een grondig literatuur
onderzoek verricht en zijn zo'n dertig experts 
geraadpleegd. 

Daarna is een vragenlijst opgesteld met de 
relevante aandachtspunten op het gebied van 
het SPIV. Met deze vragenlijst is eerst in een 
drietal kleinere bedrijven het gebeuren in 
kaart gebracht en besproken met de betrok
kenen. Dit heeft geleid tot een voorlopige 
methode met in totaal vier vragenlijsten. 
Deze methode is later in zeven bedrijven toe
gepast en bekeken op bruikbaarheid en 
gebruikersafhankelijkheid. 

Deze methode bestaat in het kort uit het vol
gende: 
• eerst worden middels vraaggesprekken 

met individuele leden van het management
team a.d.h.v. een viertal vragenlijsten en 
documentenanalyse (bijvoorbeeld strate
gisch plan) de huidige gang van zaken rond 
Strategische Produktinnovatie (SPI) in kaart 
gebracht en wordt een eerste idee omtrent 
het SPIV gevormd; 

• dit wordt teruggekoppeld aan de deelnemers; 
• de onderzoeker stelt op grond van zijn 

bevindingen (in het licht van andere ervarin
gen en de theorie) een discussienota op; 

• deze nota wordt toegestuurd; 
• om daarna in een plenaire sessie besproken 

te worden; 
• aan het eind worden actieplannen opge

steld, die na verloop van enkele maanden 
worden geëvalueerd. 

De procedure op zich is niet echt nieuw. 
Waar het om gaat is vooral de inhoud (vragen, 
keuzen) en de daarbij te gebruiken gereed
schappen. 

Een belangrijke vraag in het onderzoek was of 
het SPIV inderdaad tengevolge van de toe
passing van deze methode kon worden ver
hoogd. Er is daartoe vooraf (de nulmeting) en 
na afloop van de interventie een aantal vragen 
aan de deelnemers voorgelegd met als cen
traal thema: vindt u dat het SPIV van het 
bedrijf door het toepassen van de methode is 
verhoogd en waarom vindt u dat? 

Ook is een poging gedaan om het SPIV objec
tief te meten: om een meetlat voor het SPIV 
te maken. Tot een objectieve, kwantitatieve 
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en valide meetlat is het daarbij niet gekomen. 
Dit zou meer onderzoek hebben gevergd. 
Niettemin is de meetlat erg nuttig gebleken bij 
gebruik binnen de ontwikkelde methode: als 
operationalisering van het begrip SPIVen als 
focus tijdens de strategische sessies, die een 
wezenlijk onderdeel van de methode vormen. 
Tot slot is een handreiking naar de praktijk 
gemaakt. Met het oog op gebruik door een 
organisatie-adviseur is een procedure 
beschreven, volgens welke een adviseur bij 
toepassing van de methode te werk kan 
gaan. Hierin past tevens een inpassing van de 
ontwikkelde methode ter verhoging van het 
SPIV binnen het totaalbeeld van de strategie
vorming: het ontwikkelen van een 
produkt/markt-strategie en het ontwikkelen 
van een technologie-strategie. 

5. Samenvattend 

Samenvattend heeft het onderzoek het vol
gende opgeleverd: 
• een praktisch hanteerbare methode met bij

behorende gereedschappen om het SPIV 
van een industrieel bedrijf te verhogen; 

• één van die gereedschappen is de meetlat 
om dit SPIV vast te stellen; 

• een stappenplan met gereedschappen om 
een technologieplan te bepalen, naast 
andere substrategiën, zoals een 
produkt/markt-strategie of een produktie
strategie of een financiële strategie; 

• een inpassing van de ontwikkelde methode 
en van een technologie-strategie binnen het 
totaalbeeld van de Strategische 
Beleidsvorming; 

• een uitgebreid overzicht van het vakgebied 
van de SPI; 

• de belangrijkste strategische keuzen in de 
praktijk op het gebied van de SPI; met een 
behandeling. 

Met het onderzoek is vanzelfsprekend niet 
antwoord gegeven op alle vragen. Maar naar 
ons idee was het zo dat zowel in de literatuur 
als in de praktijk bij SPI veel van de vragen 
niet eens gesteld werden . Wellicht is het 
daarom zo dat de grootste verdienste erin 
gelegen is dat er een samenhangend geheel 
van relevante vragen is samengesteld en dat 
het onderzoek daarmee heeft kunnen bijdra
gen tot de bewustwording en de besluitvor
ming ten aanzien van SPI in praktijk en 
wetenschappelijk onderzoek. 

Onlangs is er in een 'workshop' een aanzet 
gegeven voor een technologie-strategie in 
een groter industrieel bedrijf . In dit bedrijf 
werd tot nu toe alleen een produkt/markt
strategie gemaakt. Volgens de directie gaat 
het vanaf nu op het gebied van de strategie
vorming 'allemaal anders en beter'. 
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De door de eeuwen slechts langzaam veran
derende performance van de samenleving 
door de wijze waarop 'wetenschap' werd 
bedreven. Slechts beperkte groepen profiteer
den van het resultaat Totdat: 

PL-------------~ 

1789 

óêSà 

omstreeks 1789 de 'wereld' met het samen
vallen van veel revolutionaire ontwikkelingen 
wordt geconfronteerd: Franse Revolutie, 
Industriële Revolutie, economische wijzigin-

. gen die irreversibel blijken, ontwikkelingen in 
de kunst, psychologie, enz. enz .. De samenle
ving verandert drastisch. 
Niet zo: 

PL-----------î r-

1789 
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Maar zo: 

p 

1789 

D.w.z. de tijd, nodig voor een verandering, 
wordt korter en korter: I, 11 en 111, d.w .z. life
cycles krimpen. 

Kort bespreken we de life-cycles volgens 
Lievegoed en Rümke. Die van respectievelijk 
de mens en de man. 
Daarna de life-cycle van een dienst of produkt. 
Het barbecuen in Nederland sinds 1960 .... 

I 
p 

... en zien dat opgaan. blinken en verzinken 
van goederen en diensten aan de hand van 
dit model kan worden omschreven. 
Vervolgens constateren we de overeenkomst 
tussen menselijke en materiële life-cycles bij 
ondernemers uit het begin van de eeuw: 
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f 
p 

Hr. Douwma sr. doorliep zijn eigen levensfa
sen aan de hand van die van zijn produkt. 'He 
was doing the things right' en droeg de fakkel 
over aan zijn zoons, die met andere life-cycles 
werden geconfronteerd. 

p 

Life-cycles worden korter en de zoons zijn 
genoodzaakt tot 

'Doing the right things'. 
Dat wordt nog moeilijker wanneer de veran
deringen tot een crisis leiden: 

CRISIS 

fattt' 
GEVAAR KANS 

Hoe buit je de kans uit en ontloop je het 
gevaar? 
Van alle innovatiemethoden blijkt onderstaan
de één van de meest effectieve: 



MARKT 

MARKT 

IDEE 

TECHNOLOGIE 

TECHNOLOGIE 

kans-zoek gebied 
met • ldeeên 

PRODÜKT 

bruikbare ideeën hebben 
verwantschap met bestaande 
technologie/produkVmarkt 

Alle bedrijfsdisciplines worden bij de ontwik
keling gemobiliseerd. Snelheid! Elk moment 
kàn een ideaal moment zijn om met de ont
wikkeling te stoppen! 

• I idee generatie 

idee selectie 

I idee ontwikkeling 
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Inleiding 

De toenemende dynamiek en complexiteit van 
de omgeving maken het voor de manager 
steeds moeilijker om verantwoord beslissingen 
te nemen. Dit geldt zeker voor beslissingen 
over innovatieprojecten, die veelal samengaan 
met grote investeringen, waardoor de toekom
stige bewegingsruimte van de onderneming in 
belangrijke mate wordt bepaald. Innovatie 
staat reeds geruime tijd in het bedrijfsleven en 
in wetenschappelijke kring in de belangstel
ling. Dit geldt zowel voor produkt- als voor pro
cesinnovatie. De belangstelling voor dienstver
lenende ondernemingen lijkt, gezien het aantal 
publicaties. op dit gebied achter te blijven bij 
de industriële sector. Juist in de financiële 
dienstverlening zien we echter op dit ogenblik 
stormachtige ontwikkelingen op het gebied 
van produkt- en procesinnovatie, ingegeven 
door ontwikkelingen in de informatietechnolo
gie. Elektronisch bankieren en betaalautoma
ten zijn hiervan slechts enkele voorbeelden. 

Binnen de faculteit Technische Bedrijfskunde 
van de Technische Universiteit Eindhoven lo
pen momenteel verschillende onderzoeken. 
gericht op investeringen in produktinnovatie 
en op investeringen in informatietechnologie. 
Met name de economische aspecten van de 
besluitvorming staan in deze onderzoeken 
centraal. waarbij onder meer efficiency- en 
kwaliteitsoverwegingen worden geïntegreerd. 
Dit betekent dat de bijdrage van de investe
ring aan de waarde van de onderneming 
steeds voorop staat. 

Dèze bijdrage schetst de problematiek waar
mee beslissers over innovatieve investerings
projecten worden geconfronteerd en zal een 
aantal handreikingen doen om hiermee beter 
om te kunnen gaan . Daarbij wordt gekeken 
naar die situaties waarin informatietechnologie 
een bijdrage kan leveren aan zowel produkt
als procesinnovatie. Een concreet voorbeeld 
uit de financiële dienstverlening illustreert dit. 

Het besluitvormingskader 

Beslissingen over de toewijzing van middelen 
aan investeringsprojecten dienen in het kader 
te staan van de strategische plannen en de 
financiële mogelijkheden van de onderne-



ming. Dit is in figuur 1 weergegeven . 

We zien hoe het strategisch plan, ingegeven 
door keuzen op het gebied van produkten, 
markten en technologieën, als leidraad 
functioneert voor de identificatie van 
investeringsprojecten en van invloed is op de 
verdeling van middelen over activiteiten (afde
lingen, business units of divisies). De 
doelstellingen ten aanzien van de financiële 
structuur en het dividendbeleid monden uit in 
een financieringsplan, waarmee de omvang 
waarin de middelenallocatie kan plaatsvinden, 
wordt bepaald. De middelentoewijzing op 
activiteitenniveau geeft vervolgens de ruimte 
die bestaat voor selectie van concrete 
investeringsprojecten. Op grond van de resul
taten van de projecten kan een post-audit 
plaatsvinden. 

Met betrekking tot de ontstaansgrond van de 
investeringsvoorstellen, kan een onderscheid 
worden gemaakt naar top-down voorstellen 
(voortvloeiende uit het strategisch plan) en 
naar bottam-up voorstellen (voorstellen die 
door afdelingen of business units worden 
gedaan). 
Bij besluitvorming kunnen verschillende fasen 
worden onderscheiden. Een veel gebruikte 
indeling is die naar: (1) identificatiefase 
(probleembewustwording en probleemdiag
nose); (2) ontwerpfase (zoeken en ontwikke
len van alternatieven) en (3) keuzefase (de 
evaluatie en de uiteindelijke keuze). De aan
dacht in deze bijdrage is vooral gericht op de 
keuzefase, waarin de afweging van rentabili
teit en risico plaatsvindt. In de keuzefase kan 
zowel gekeken worden naar individuele 
projecten (toetsing aan de criteria) als naar 
een portefeuille aan projecten (rangschikking). 
Aangezien hier de economische aspecten van 
investeringen centraal staan, kunnen we 
spreken van een rationele benadering. In de 
praktijk kan (en hoeft) niet worden voorko
men dat er vele, meer intuïtieve c.q. ge
voelsmatige, factoren een rol spelen. 
Op enig moment zullen de beslissers een 
keuze moeten maken voor een bepaald alter
natief of een combinatie van alternatieven, 
gegeven een zekere financiële ruimte. We 
zullen trachten weer te geven op welke wijze 
in de praktijk deze beslissingen rationeel kun
nen worden onderbouwd. 

lnvesteringsanalyse algemeen 

Traditioneel beschrijft de literatuur op het 
gebied van de investeringsanalyse Discount
ad Cash Flow (DCF) methoden voor, zoals 
netto contante waarde en interne rentabiliteit. 
Daarbij wordt impliciet gekeken naar de mate 
waarin investeringsprojecten bijdragen aan de 
waarde van de onderneming . Aan het gebruik 

I Ondernemingsdoelstellingen I 

~~Waarde van de onderneming I 
1 1 

Produkt/markt/technologie Financiële structuur/ 
doelstellingen dividend doelstellingen 

1 1 
Strategisch plan Financierings plan 

1 1 
I Middelenallocatie 

I Projectselectie 

I Post-audit I 

van deze methoden zijn onder meer de vol
gende problemen verbonden: 
• De methoden leiden in de praktijk vaak tot 

een voorkeur voor projecten die op korte 
termijn resultaat opleveren, bijvoorbeeld 
door de keuze van het disconteringspercen
tage. 

• Veelal bestaat de neiging om "te zorgen" 
voor een positieve uitkomst. 

• In veel situaties bestaat de neiging om een 
voorkeur te geven aan "incrementele" 
investeringen (d.w.z. het doen van verschil
lende kleinere investeringen in plaats van 
een grote investering). 

• Veelal is kwantificering van belangrijke 
aspecten moeilijk. 

• Hoe dient de grote hoeveelheid aan 
beschikbare informatie te worden verwerkt 
en gebruikt voor het waarderen en vergelij
ken van projecten 7 

• Hoe dient men om te gaan met de onderlin
ge afhankelijkheid van verschillende actuele 
en toekomstige projecten 7 

De DCF-methoden geven een gemeenschap
pelijke noemer aan de verschillende projec
ten, onafhankelijk van de afkomst of aard van 
de investeringen. Daarbij zijn vele varianten 
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I 

I 

I 

Figuur 1: 
Middelen
allocatie en 
projectselectie 



ontwikkeld die het mogelijk maken om: 
• rekening te houden met eventuele vervolg

projecten en met flexibiliteit door gebruik te 
maken van een optie-benadering; 

• rekening te houden met de bestaande 
investeringen en investeringsvoorstellen 
door middel van een portefeuille-benade
ring; 

• rekening te houden met mogelijke onzeke
re factoren door gevoeligheidsanalyse 
(bijvoorbeeld afhankelijkheid van onzekere 
omzetten) en scenario-analyse. 

Veelal is het gebruik van deze technieken 
voorbehouden aan de controller binnen de 
onderneming en wordt het afgedaan als een 
verplichte exercitie. De beslissingen zelf zijn 
dan reeds impliciet genomen; zeker wanneer 
het investeringen van strategisch belang 
betreft. Dit is zeker te betreuren, aangezien 
het uitvoeren van een goed onderbouwde 
investeringsanalyse om verschillende rede
nen belangrijk kan zijn : 
• een goede investeringsanalyse dwingt tot 

het verantwoord nadenken over doelein
den, risico's en alternatieven; 

• formele investeringsanalyse schept de 
mogelijkheid tot een "post-audit" oftewel 
een evaluatie achteraf en de daarbij beho
rende leereffecten; 

• een goed ontwikkelde methodiek van 
investeringsanalyse is een voorwaarde om 
het grote complex aan factoren en af
hankelijkheden te kunnen bevatten. 

Het is dan wel belangrijk dat de investerings
analyse niet beperkt blijft tot het goochelen 
met getallen, maar in begrijpelijke termen de 
voordelen. nadelen en alternatieven evalu
eert. Zeker bij strategisch belangrijke investe
ringen, waarbij er vaak sprake is van groeps
beslissingen, kan een dergelijke werkwijze 
leiden tot betere ontwerpen (bijvoorbeeld qua 
timing en inhoud van de investering) en tot 
een betere acceptatie . 

Gemeenschappelijk denkkader 

Teneinde voor specifieke investeringen de 
besluitvorming te verbeteren, zijn investe
ringsselectiemethoden ontwikkeld die uitstij
gen boven de genoemde DCF-methoden . In 
vele gevallen hebben deze methoden het 
karakter van scoring-modellen. 

Een voorbeeld van een methode voor strate
gische investeringen is die van Wissema. 
Deze beschrijft hoe de economische conse
quenties van investeringen kunnen worden 
gewaardeerd en afgewogen. Daarbij wordt 
gewerkt met vragenlijsten, waarbij naast de 
rentabiliteit ook wordt gekeken naar de syner
gie (voordeel door bundeling) en de affiniteit 
tot de strategie (past de investering in de 

34 

doelstellingen van de organisatie?). Scoring 
vindt plaats met behulp van wegingsfactoren. 
Voor produktinnovatie wordt gewezen op een 
methode zoals Van Engelen die voorstelt. 
Onder meer geïnspireerd door de Canadees 
Cooper wordt met behulp van een uitgebrei
de vragenlijst informatie achterhaald op basis 
waarvan voorspellingen worden gedaan over 
de mate waarin het succes van dergelijke 
investeringen van tevoren kan worden inge
schat. 
Vanuit de informaticahoek is de methode van 
Parker & Benson bekend. Hierin wordt een 
investeringsvoorstel beoordeeld op een elftal 
criteria, waarvan de rentabiliteit (return on in
vestment) er slechts één is. De criteria kun
nen worden onderverdeeld naar positief sco
rende en negatief scorende (risico's) criteria. 
Daarbij wordt onder meer gekeken naar de 
aansluiting van de investering op de onderne
mingsstrategie en op de bestaande informa
tie-infrastructuur. Op basis van de gewogen 
gemiddelde score op al deze aspecten kun
nen investeringsvoorstellen met elkaar wor
den vergeleken. 

De vraag is nu hoe deze methoden in de prak
tijk kunnen worden toegepast wanneer het 
investeringsvoorstellen betreft die van strate
gisch belang zijn en verschillende disciplines 
combineren. Het verdient dan de voorkeur 
om niet slaafs de methoden te volgen of om 
tot op de cent nauwkeurig alle mogelijkheden 
door te rekenen. Veel meer wordt hier de 
suggestie gedaan om in overleg met de 
betrokken disciplines (controlling, marketing, 
automatisering) een uitvoerige analyse en 
evaluatie op te nemen als onderdeel van het 
ontwerp- en rechtvaardigingstraject. 
Afhankelijk van de aard van de investering 
kan dan meer of minder diepgaand worden 
ingegaan op: 
• opties: hoe waardeer ik de extra flexibiliteit 

die investering X biedt ten opzichte van 
investering Y en hoe waardeer ik de moge
lijkheden die een bepaalde investering biedt 
voor vervolginvesteringen; 

• portefeuille: welke afhankelijkheden 
bestaan er tussen de onderhavige investe
ring, de lopende investeringsprojecten en 
andere investeringsvoorstellen; 

• specifieke aspecten betreffende 
informatietechnologie (bijvoorbeeld verbe
terde managementinformatie, afstemming 
op de bestaande architectuur, afstemming 
op de informatiestrategie, afstemming op 
de organisatie, technisch risico) c.q. pro
duktinnovatie (verwachte leereffecten. 
levenscyclus. bekendheid met de technolo
gie, etc.); 

• risico-analyse en afhankelijkheid van onze
kere factoren. 



Het is aan de uiteindelijke beslissers om er 
voor te zorgen dat alle relevante factoren in 
de beslissing worden meegenomen. De lite
ratuur kan daarbij suggesties doen van facto
ren die van belang zijn om mee te nemen en 
van de mogelijkheden die er bestaan tot 
kwantificering. Het expliciet maken en kwan
tificeren van de financiële consequenties voor 
zover mogelijk, zien wij als een essentieel 
onderdeel van het besluitvormingsproces. 

We zullen nu aan de hand van een case de 
investeringsselectie beschrijven van een pro
duktinnovatie door middel van informatie
technologie bij een onderneming in de finan
ciële dienstverlening. 

lnvesteringsselectie in de praktijk: 
produktinnovatie in de financiële 
dienstverlening door middel van 

informatietechnologie 

Het onderhavige bedrijf is een Nederlandse 
financiële dienstverlener met meer dan 500 
medewerkers. Eén van de activiteiten is fac
toring, waarmee voor cliënten de debiteuren
administratie, de bewaking van debiteuren, 
financiering op basis van de uitstaande vorde
ringen en de risicodekking op uitstaande vor
deringen wordt verzorgd. Sinds een aantal 
jaren beschikt de onderneming over een aan
tal buitenlandse factoring vestigingen. 

Uit onvrede met de bestaande informatie
voorziening en de wens om de cliënt een 
kwalitatief goede internationale dienstverle
ning te bieden, is door één van de factoring 
Business Units het voorstel gedaan om een 
nieuwe informatiestrategie te formuleren, uit
gaande van de ondernemingsstrategie. 
Daarbij is expliciet rekening gehouden met de 
produkt/markt-strategie en de organisatie
strategie. Het resultaat daarvan was de keuze 
voor een (centraal) internationaal informatie
systeem met koppelingen tussen de verschil
lende vestigingen. Als alternatief is overwo
gen om de vestigingen de mogelijkheid te 
geven eigen systemen te kopen of te ontwik
kelen. De keuze is gemaakt op grotendeels 
kwalitatieve strategische gronden, waarbij 
met name de mogelijkheid voor internationale 
dienstverlening en uniforme produkten door
slaggevend bleek. De verantwoordelijkheid 
voor de uiteindelijke keuze lag grotendeels bij 
de commissie van directeuren van de ver
schillende vestigingen. 

Naar aanleiding van deze informatiestrategie 
zijn vervolgens de toekomstige architecturen 
(applicatie-architectuur, data-architectuur, 
technische architectuur en organisatie-archi
tectuur) bepaald. Tenslotte zijn individuele 
projecten geselecteerd en is een migratiepad 

bepaald. Daarbij kwam men tot de conclusie 
dat bij de huidige plannen de doelstelling van 
kostenreductie nauwelijks haalbaar is. 

In deze case zien we de volgende niveaus 
van beslissingen (in hiërarchische volgorde): 
• strategie: de keuze voor internationalisatie 

van de organisatie en voor geleidelijke ont
wikkeling van het factoringprodukt met als 
dimensies internationalisatie, flexibiliteit en 
kwaliteit (snelheid en accuratesse); 

• informatiestrategie: de strategische keuze 
ondersteunen d.m.v. een internationaaiiT
netwerk; 

• produktstrategie: marktleiderschap op het 
gebied van internationalisatie en dienstver
lening in het internationaal betalingsverkeer; 

• informatie-architectuur (tactisch): een 
decentrale technische, data- en organisato
rische architectuur en een modulaire appli
catie-a rch itectu u r; 

• produktportefeuille (tactisch): zelfstandige 
ontwikkeling van het factoringprodukt met 
een uniform produktenpakket. gecom
bineerde aandacht voor zowel internationale 
als nationale dienstverlening, meer aan
dacht voor het element betalingsverkeer, 
ontwikkeling van de informatievoorziening 
als onderdeel van het produkt en produkt
flexibiliteit door een modulair infor
matiesysteem; 

• projecten (operationeel): ontwikkeling van 
het internationale systeem, waarbij de ver
schillende modulen als aparte projecten 
worden gezien en er gestart wordt met de 
implementatie bij een vestiging. 

Deze case illustreert duidelijk de complexiteit 
van een dergelijk traject. In dit geval betreft 
het een investering van diverse miljoenen gul
dens over ca. 2 jaar verdeeld (voor de eerste 
fase). Verder blijkt hier de combinatie van pro
ces- en produktinnovatie. De geleidelijke ont
wikkeling van het produkt, gecombineerd met 
een streven naar kostenbeperking, leidt tot 
een dergelijke hybride aanpak, waarbij een 
goede samenwerking tussen de functies pro
duktontwikkeling en automatisering noodza
kelijk is om de mogelijkheden optimaal te 
kunnen benutten. Dit stelt hoge eisen aan 
iedere fase in het besluitvormingstraject, 
zowel bij de identificatie van mogelijkheden 
als bij de ontwikkeling en de keuze. 

In dit geval bleek juist aan de identificatie van 
mogelijkheden slechts beperkte aandacht te 
zijn besteed. Dit leiode uiteindelijk tot slechts 
een tweetal alternatieve strategieën, waarbij 
de keuzevrijheid beperkt was door een aantal 
duidelijke bezwaren aan één van de alterna
tieven. Er werd bovendien slechts marginaal 
rekening gehouden met de (re)acties van 
(met name internationale) concurrenten. Dit 
geldt ook voor de opties op het gebied van 
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het betalingsverkeer, de verdere ontwikkeling 
van de communicatietechnologie (bijvoor
beeld de rol van de EDIFACT-standaard) en 
de ontwikkeling van de administratie-produkt
component. 

Ook op het gebied van de informatie-architec
tuur, de produktportefeuille en de concrete 
projecten zien we dat aan de ontwikkeling 
van alternatieven te weinig aandacht werd 
besteed, evenals aan de doorrekening van de 
consequenties en afhankelijkheden . 

Samenvattend zien we in deze case een aan
tal positieve elementen, zoals de duidelijke 
samenhang tussen strategie, porte
feuille/architectuur en de uiteindelijk projec
ten . Een aantal belangrijke vraagstukken op 
het gebied van technologie en concurrentie 
zijn in de werkelijke situatie meegenomen. 
Een aantal voorkomende problemen kunnen 
echter ook worden opgemerkt, waarbij er sig
nalen zijn dat deze in de praktijk eerder regel 
dan uitzondering zijn: 
• het aannemen van een reactieve in plaats 

van een pro-actieve houding ten opzichte 
van informatietechnologie. Informatie
technologie is niet alleen een middel om de 
strategie te verwezenlijken, maar kan 
tevens strategische mogelijkheden schep
pen. Goede samenwerking tussen marke
ting en automatisering is essentieel om dit 
te bereiken ; 

• onvoldoende aandacht voor de identificatie 
en ontwikkeling van alternatieven; 

• onvoldoende financiële doorrekening van 
de consequenties van de projecten en de 
uiteindelijke afweging die nauwelijks ingaat 
op mogelijke vervolginvesteringen c.q .-ac
ties. Er wordt met andere woorden nauwe
lijks verder vooruit gekeken dan de eerstvol
gende stap; 

• onvoldoende evaluatie van risico's (tech
nisch, financieel , organisatorisch) . 

Afsluiting 

Op het lndustria-congres zal in twee gedeel
ten nader worden ingegaan op hetgeen in 
deze bijdrage is besproken. 

Ten eerste worden de bestaande methoden 
en technieken die betrokkenen kunnen onder
steunen bij zowel het identificeren van kan
sen en bedreigingen, het ontwikkelen van 
alternatieven als bij de selectie gepresen
teerd. Ook de inbedding in het besluitvor
mingstraject van de onderneming, zoals 
reeds kort aangegeven in figuur 1, komt aan 
de orde. Tevens wordt kort geschetst hoe 
men om kan gaan met de complexiteit die 
wordt veroorzaakt door de samenhang tussen 
proces- en produktinnovatie door middel van 
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informatietechnologie in de dienstverlening. 
Het belang en de complexiteit van investerin
gen in produktinnovatie door middel van infor
matietechnologie vereisen een verantwoorde 
aanpak van het ontwikkelings- en keuzepro
ces. Dit is alleen mogelijk wanneer met alle 
belangrijke factoren rekening wordt gehou
den en deze in samenhang worden meegeno
men in de besluitvormingsprocessen. In de 
literatuur worden vele suggesties gedaan om 
dit te realiseren . Deze suggesties moeten 
echter vooral gezien worden als handreikin
gen die kunnen helpen bij het identificeren en 
afwegen van belangrijke samenhangen en 
aspecten. 

Ten tweede zal de case verder worden uitge
diept en zullen een aantal conclusies worden 
getrokken die het belang illustreren van de 
rationele invalshoek bij dergelijke strategische 
investeringen. 



De \V eg Naar Rome 
Leidt Vaak Via Het 
InnovatieCentrum. 

Innovatie blijft de beste manier om uw 
concurrenten voor te blijven. Voor veel 
ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf 
ontbreekt het echter aan de kennis om een 
innovatieproject goed uit te kunnen voeren. 

Deze kennis hebben de adviseurs van het 
InnovatieCentrum Oost-Brabant wel, of 
zij weten deze kennis te vinden. U kunt 
als ondernemer uit het MKB voor alle 
vragen over nieuwe technologieën, en over 
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1. Inleiding 

Octrooien hebben het imago ingewikkeld voer 
voor juristen te zijn. Het feit dat octrooien een 
zeer belangrijke informatiebron vormen voor 
de innoverende ondernemer, wordt pas onder
kend als men daadwerkelijk kennis heeft 
gemaakt met de octrooiliteratuur. Het feit dat 
octrooien technische kennis en inzicht in de 
concurrentie verschaffen, wordt pas erkend 
nadat men dit zelf heeft ervaren. Het CKO laat 
op jaarbasis circa 500 ondernemers intensief 
kennis maken met deze informatiebron. Van 
deze 500 zegt 80% achteraf dat dit nuttige 
informatie heeft opgeleverd, die het vervolg 
van het innovatieproces heeft beïnvloed. 

2. Rol van octrooien 

Over octrooien bestaat veel onduidelijkheid. 
Het is niet overdreven te stellen dat veel 
Nederlandse ondernemers niet echt weten 
wat ze met het fenomeen 'octrooien' binnen 
hun ondernemingsstrategieën kunnen doen. 
Langzamerhand begint er in deze situatie ver
andering te komen. Mede dankzij het CKO, 
dat onder meer als taak heeft om onderne
mers ervan te doordringen dat octrooige
schriften niet alleen een uiterst belangrijke 
informatiebron zijn, maar dat door het bijhou
den van octrooiliteratuur ook in de gaten kan 
worden gehouden wat buitenlandse concur
renten op de Nederlandse markt kunnen gaan 
doen . Tevens geeft het CKO aan onderne
mers informatie hoe zij op zelf ontwikkelde 
produkten octrooi kunnen aanvragen. Dat ver
dlent enige uitleg. 

2.1 Octrooien als informatiebron 
Het CKO geeft informatie over octrooien en 
wat er in de octrooien staat. Op deze manier 
geeft het CKO aan ondernemers door waar 
andere bedrijven of instellingen in het verle
den mee bezig zijn geweest. Door bestude
ring van de octrooiliteratuur kan worden 
onderzocht of er al oplossingen bestaan, al 
dan niet vrij van rechten. Dat voorkomt dat 
ondernemers opnieuw het wiel gaan uit
vinden en het stimuleert ondernemers die al 
een bepaalde ontwikkelingskant op zijn 
gegaan, gebruik te maken van al bestaande 
technieken. Ondernemingen krijgen een rap
port waarin, afhankelijk van de vraagstelling, 



in het kort wordt vermeld welke octrooilite
ratuur uit de afgelopen tien jaar voor de 
ondernemer en zijn specifieke probleem van 
nut zou kunnen zijn. Het CKO maakt uit de 20 
miljoen octrooigeschriften voor de onder
nemer deze selectie. Dit doet zij met name 
voor ondernemers die een technische ontwik
keling uiteindelijk tot een commercieel suc
ces kunnen maken. 

2.2 Zelf een octrooi aanvragen 
Naast het opvragen van informatie uit octrooi
en geeft het CKO ook informatie over zelf 
een octrooi aanvragen. Het grote misverstand 
hierbij is, dat een octrooi een garantie zou zijn 
voor succes. Een octrooi is een juridisch mid
del voor een economisch doel: een octrooi 
geeft de houder ervan het recht te verhinde
ren dat anderen zijn uitvinding producerer, 
verkopen of bedrijfsmatig gebruiken. Om een 
octrooi te verkrijgen, moet het produkt nieuw, 
inventief en industrieel toepasbaar zijn. Maar 
zelfs een zeer ridicuul idee kan aan deze 
voorwaarden voldoen. Of dit idee vertaald kan 
worden in een economisch succesvol produkt 
is echter een geheel andere vraag. Anders 
gezegd, het aanvragen van een octrooi voor 
een produkt heeft geen enkele zin als voor 
het produkt geen markt bestaat of als het be
drijf niet in staat is om het produkt op de 
markt te brengen. 

Het CKO geeft uiteraard geen markttechni
sche adviezen. Het economisch doel wordt 
echter niet uit het oog verloren. Kleine bedrij
ven worden erop gewezen dat het aanvragen 
van een internationaal octrooi over een perio
de van drie jaar ongeveer 50.000 tot 100.000 
gulden kost. Als dat voor het bedrijf niet haal
baar is, wijst het CKO het bedrijf op andere 
strategieën. Als er twijfels zijn of het produkt 
op de markt economische bestaansrechten 
heeft, dan geeft het CKO het advies om eerst 
marktonderzoeken te laten uitvoeren. 

3. Tot slot 

Een octrooi mag nooit worden gezien als 
Haarlemmer olie, maar iets dat onderdeel kan 
uitmaken van een totale ondernemers
strategie. Het verkrijgen van een octrooi geeft 
een ondernemer ook geen carte blanche om 
zonder na te denken het produkt op de markt 
te zetten. Een octrooi geeft geen compensa
tie voor ondernemersfouten. Een produkt 
met octrooi, dat bijvoorbeeld te duur op de 
markt wordt gezet, lokt concurrentie uit even
als inbreuken op een octrooi. De bezitter van 
het octrooi dient zelf te controleren of er 
navolgers zijn en moet deze zelf voor de rech
ter brengen. Dit betekent dat niet alleen aan 
het verkrijgen van een octrooi kosten zijn 
verbonden, maar ook aan het handhaven van 

het octrooi. Procederen is duur, het kost vaak 
meer dan het octrooi zelf. 

ledere ondernemer zou voordat hij of zij gaat 
innoveren en vervolgens gaat investeren, zich 
voor 100 procent moeten laten informeren. 
Veel informatie is te vinden in de 20 miljoen 
octrooigeschriften die alle zijn in te zien. 
Octrooiliteratuur is in de eerste plaats dus 
een informatiebron. Octrooiliteratuur mag 
worden gezien als toegesneden vakliteratuur 
waar veel technische informatie uit kan wor
den gehaald. Helaas wordt dat vaak nog niet 
als zodanig gezien. 
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Creativiteit: 
gebonden gekte of losgebroken kennis 
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1. Inleiding 

In het afgelopen jaar is vaak geroepen om het 
handhaven van de zogenaamde zelfscheppen
de industrieën. Met name speelde dat bij de 
verkoop van Volvo Car aan Mitsubishi, de ver
koop van Fokker aan DASA en de beoogde 
samenwerking van DAF met Mercedes Benz 
en/of Hino. Zelfscheppend betekent in dit ver
band dat een dergelijke industrie niet alleen 
produceert en verkoopt. maar ook zelf ont
werpt en ontwikkelt 
Niet alleen vanwege de hoogwaardige werk
gelegenheid die dit zelfscheppen zou opleve
ren, maar vooral omdat zo aan de toekomst 
van de Nederlandse industriële structuur 
wordt gewerkt Het bedenken, ontwerpen en 
ontwikkelen van nieuwe produkten is de kern 
van het ondernemen. Daar worden de toe
komstige relaties met de klanten gemaakt en 
hopelijk door die klant gewaardeerd. 
Kortom zonder scheppende arbeid, dat wil 
zeggen zonder creativiteit is een (industriële) 
organisatie geen echte onderneming meer. 

2. Creativiteit 

Creativiteit is het vermogen om nieuwe din
gen te scheppen. Meestal zijn het nieuwe 
combinaties van reeds bestaande elementen, 
soms zijn het nieuwe of andere toepassingen 
van iets bekends in een ander applicatieveld. 
Creativiteit is trouwens sterk context gebon
den: het perfect naschilderen van een kunst
werk van Appel, maakt de nabootser niet tot 
een creatief persoon. Maar Appel-achtige 
schilderijen maken die Appel zelf nooit 
gemaakt heeft. kan voor een kunstenaar zelf 
een heel creatieve daad zijn. Sommige verval
sers zijn dan misschien niet creatief bij het 
vervalsen zelf, maar gaan ongetwijfeld heel 
creatief te werk om hun vervalsing voor echt 
verkocht te krijgen. 
Creativiteit heeft te maken met origineel, 
nieuw, onverwacht. verrassend, anders. leuk 
en in de toepassingssteer met bruikbaar. 
goed. elegant. efficiënt en effectief. Creatieve 
prestaties zijn achteraf logisch te beoordelen, 
maar vooraf ze~r moeilijk te voorspellen. 
Sterker nog, echt creatieve prestaties zijn 
sprongsgewijze verrassingen, waarbij zowel 
de richting, als de lengte van de sprong niet 
van te voren zijn bepaald! 



3. Analyse èn synthese 

Hoewel creatieve prestaties, en daar gaat het 
in essentie toch om, achteraf altijd volgens de 
regels der logica beoordeeld moeten worden, 
om gewaardeerd te kunnen worden, bestaat 
helaas een wijd verbreid misverstand dat 
door maar logisch en grondig de probleemsi
tuatie te analyseren, de creatieve oplossing er 
'vanzelf' wel komt. Analyseren is zeker 
belangrijk, maar is geen voldoende voorwaar
de om tot creatieve prestaties te komen. 
Sterker nog, 'paralysis through analysis' 
(= verlamming door de analyse) is veel vaker 
het gevolg. Kennis maakt machtig, maar niet 
gehinderd door enige kennis levert vaak heel 
aardige ideeën op. 
Het bedenken van ideeën is het gevolg van 
de synthese . De synthese is de kern van de 
scheppende arbeid. Het gevaar van creativi
teitsbevordering is dat men doorslaat en uit
sluitend wil nadenken over de synthese. De 
analyse en de synthese horen bij elkaar als de 
twee zijden van één medaille. De één is nut
teloos zonder de ander en de ander zal zich 
niet voordoen zonder de ene. Beide vaardig
heden zijn noodzakelijk (Buijs, 1992). 

Maar zelfs als beide vaardigheden aanwezig 
zijn, dan wil dat nog niet zeggen dat een aan
geboden probleem op een creatieve wijze 
wordt opgelost. De oplosser moet er ook wel 
zin in hebben. Met andere woorden: men 
moet ook gemotiveerd zijn om aan dat pro
bleem te willen werken. Thérèse Amabile 
noemt drie zaken die van belang zijn om pro
blemen goed op te lossen. Dat zijn taakmoti
vatie (oftewel het probleem willen oplossen). 
domeinkennis (oftewel iets van het probleem 
kunnen begrijpen) en creativiteitsvaardighe
den (Amabile, 1983). Deze creativiteitsvaar
digheden zijn domeinonafhankelijk . 
Zowel de taakmotivatie als de domeink~mnis 
zijn probleem (of domein) specifiek. Werk
tuigbouwers zullen over het algemeen beter 
geëquipeerd zijn om werktuigbouwkundige, 
dan om scheikundige of psychologische pro
blemen op te lossen. Maar niet ieder werk
tuigbouwkundig probleem zal met evenveel 
plezier door iedere werktuigbouwer worden 
aangepakt, laat staan echt kwalitatief goed 
worden opgelost. 
Het veNelende van deze domeinspecifieke 
kennis is echter dat deze vaak ook allerlei stan
daardregels en standaardoplossingen met zich 
meebrengt. In de werktuigbouwkunde of de 
psychologie of de economie heersen nu een
maal bepaalde paradigma's, bepaalde regels 
waaraan je je als rechtgeaarde werktuigbou
wer, psycholoog of econoom hebt te houden. 
Kennis is dan wel macht. maar tegelijkertijd 
soms ook onmacht. Namelijk in alle situaties 
waarin de standaardoplossingen niet meer 
voldoen. Als er echt gezocht moet worden 

naar fundamenteel nieuwe oplossingen. 
Veel innovaties ontstaan doordat men leentje
buur heeft gespeeld in een ander kennisdo
mein. Door kennis los te breken uit andere 
domeinen kunnen nieuwe combinaties 
gemaakt worden. Dit denken vanuit andere 
domeinen is één van de krachtigste creativi
teitsbevorderende methoden. 

4. Creativiteitsbevorderende methoden 

Creativiteit is een vaardigheid die bij alle men
sen aanwezig is. Er zijn onderling grote ver
schillen, maar in principe kan iedereen crea
tieve prestaties leveren. De creativiteitsbevor
derende methoden zijn hulpmiddelen om de 
eigen creatieve potenties beter tot hun recht 
te laten komen . Deze zogenaamde creativi
teitstechnieken helpen om bepaalde blokka
des in ons denken en handelen te overkomen 
en/of de effecten daaNan te verminderen. 
Conformisme, met andere woorden de angst 
om voor gek te staan, is één van de belangrijk
ste blokkades voor creatieve prestaties. Door 
je te conformeren aan de heersende regels en 
gewoonten zal de gevonden oplossing ook 
weer voldoen aan alle heersende regels en 
gewoonten en zal daarmee nauwelijks afwij
ken van al eerder vertoonde oplossingen. Veel 
mensen halen hun genoegdoening bij het 
leveren van prestaties uit het feit of ze daar
door de lof van anderen (meestal hogeren of 
meer-machtigen) kunnen verkrijgen. Deze 
zogenaamde extrinsieke taakmotivatie (gemo
tiveerd vanwege externe beloning of straf) is 
volgens het onderzoek van Amabile niet de 
beste drijfveer voor creatieve prestaties. 
Mensen die van nature grote creatieve pres
taties leveren, ontlenen hun motivatie en hun 
beoordeling vaak aan henzelf. Ze conforme
ren zich meestal niet aan de heersende 
regels en regelaars, maar ontwikkelen hun 
eigen maatstaven. Zij willen iets speciaals 
bereiken, zij willen iets op een bepaalde 
manier doen, niet omdat dat van anderen zou 
moeten, maar omdat ze dat zelf graag willen. 
Creatieve mensen zijn vaak onafhankelijke 
denkers en worden daardoor vaak door ande
ren als gekken aangeduid. 
De belangrijkste 'creativiteitstechniek' is dus 
het vergroten van de onafhankelijkheid van 
mensen. Ze stimuleren dat ze anders mogen 
zijn, ze stimuleren dat regels slechts een 
noodzakelijk kwaad zijn en dat het doorbreken 
van regels geen doodzonde is, ze zelfvertrou
wen geven en ze aan te moedigen om door 
te gaan . Kortom, de belangrijkste stimulans 
voor creatieve prestaties is het aanmoedigen 
van onafhankelijkheid en soms dus van 'gek' 
gedrag. 

Een tweede heel belangrijke creativiteitsbe
vorderaar is experimenteren. Gewoon dingen 
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proberen. Mensen aanmoedigen iets te doen. 
Dat daarbij fouten worden gemaakt is duide
lijk . Overdreven gesteld: fouten maken moet. 
liefst zo vroeg mogelijk, wanneer de conse
quenties nog beheersbaar zijn, om er vervol
gens natuurlijk wel van te leren . Van fouten 
moet je leren om zo je gedrag te kunnen ver
anderen in een richting die betere creatieve 
prestaties opleveren. 
Ook hier geldt weer: moedig mensen aan om 
dingen eens anders te doen. Het doorbreken 
van allerlei routines is goed voor het verkrij
gen van creatieve prestaties. Dwing mensen 
zaken eens van verschillende kanten te 
bezien. Problemen zijn zelden mono-discipli
nair; ze hebben altijd meer dan één aspect. Er 
zitten vaak veel meer kanten aan dan je op 
het eerste gezicht vermoedt. Eén van de 
methoden die ik onze studenten industrieel 
ontwerpen aanleer, is dat er tenminste vijf 
verschillende probleemdefinities te bedenken 
zijn voor ieder probleem. Stel je niet tevreden 
met slechts één definitie. Dwing jezelf om 
geestelijk op je tenen te gaan staan en zoek 
naar alternatieve gezichtspunten . 

Het denken in alternatieven is de derde cre
ativiteitsbevorderende methode. Wees nooit 
tevreden met je eerste idee, zoek altijd naar 
andere ideeën. Doe aan "mind stretching": 
drie ideeën zijn beter dan twee ideeën, zeven 
ideeën zijn beter dan zes, enz. 
Eén van onze methoden om studenten indus
trieel ontwerpen dit te leren is door te eisen 
dat bij ieder ontwerp dat ze maken er tenmin
ste drie, principieel verschillende, concepten 
moeten worden gepresenteerd. Pas daarna 
mogen ze er eentje uitwerken . Helaas, in de 
praktijk bl ijkt dat ze meestal slechts drie varia
ties op één thema presenteren . Het gevolg 
van deze denkluiheid is dat ze nooit echt ver
der kijken dan de eerste voor de hand liggen
de oplossing. En over het algemeen blinken 
die niet uit door hoge originaliteit of creativi
teit. 

Om in alternatieven te kunnen denken, is het 
belangrijk dat ideeën ook even de kans krij
gen zich te vormen. Vaak is ons kritisch ver
mogen zo dominant dat ieder pril idee direct 
wordt afgeschoten . Dooddoeners, zoals dat is 
veel te duur of dat mag helemaal niet van de 
baas, of dat willen de consumenten niet, of 
dat werkt niet in onze praktijk, worden maar 
al te vaak uit de kast gehaald om een idee om 
zeep te helpen. Eén van de belangrijkste cre
ativiteitsbevorderaars is het uitstellen van de 
kritiek tijdens de fasen van het bedenken van 
ideeën . Niet alleen even geen kritiek uiten op 
de ideeën van een ander, maar vooral ook alle 
ideeën die in je eigen hoofd opkomen, durven 
te uiten en te delen met anderen . 
Ideeën moet je eerst positief benaderen, later 
is er nog ruimte en tijd genoeg voor de kritiek . 
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Een laatste creativiteitsbevorderende metho
de die ik hier nog wil noemen, is het denken 
in analogieën . We zagen al dat veel kennis 
vaak conformerend werkt. Uit onderzoek op 
mijn faculteit naar ontwerpprocessen blijkt 
dat meer kennis zeker niet automatisch leidt 
tot hogere creatieve prestaties (Christiaans, 
1992). 
Kijk of er voor het op te lossen probleem in 
een ander domein iets soortgelijks bestaat. 
Probeer vervolgens de oplossing uit dat ande
re domein terug te vertalen naar de eigen 
actuele situatie. Vaak komen daar heel crea
tieve vondsten uit voort. 
Bijvoorbeeld het landingsgestel van de 
Amerikaanse F-14 jachtbommenwerper dat 
ontworpen is naar analogie van het kniege
wricht van een bepaalde sprinkhaan. 
Ingenieurs die iets leren van biologen . De 
geribbelde achterlichten van de Mercedes 
personenauto's zijn ontworpen om minder te 
vervuilen, in analogie met de geribbelde oog
jes van een woestijnvliegje . 
Andere manieren om dit analogiedenken te 
bevorderen, is het bestuderen van (oude) 
octrooiliteratuur of het in Japan veel beoefen
de ' reversed engineering'. 1\Jaäpen en afkijken 
mag dan in ons schoolsysteem verboden zijn, 
het is wel één van de effectiefste manieren 
van leren en dus van probleemoplossen. Het 
leren losbreken van de brokjes kennis uit zo'n 
andere kennisberg is hiervoor heel belangrijk. 
Bij het analogiedenken bestaat er een ver
band tussen het op te lossen probleem en 
dat andere brokje kennis (kennis van het pro
bleem of kennis van een vergelijkbare oplos
sing of kennis van dezelfde probleemstruc
tuur) . In zijn meest extreme vorm van dit 
soort denken (het lateraal denken, zie De 
Bono 1992) is zelfs dat verband er niet meer. 
In de methode 'random stimulus' , door mij 
ooit vertaald als 'prikkelwoord', wordt een op 
te lossen probleem geconfronteerd met een 
volstrekt willekeurig ander begrip. Door je nu 
door dit nieuwe begrip te laten prikkelen, 
gaan er allerlei hersencellen meedoen die 
oorspronkelijk niet actief waren . Deze verbre
de hersenactiviteit geeft vervolgens de moge
lijkheid om interessante nieuwe combinaties 
te bedenken. Een methode die altijd lukt, 
maar heel moeilijk aanvaardbaar is voor men
sen die niet van "gekken' houden. 

5. Tot slot 

In de literatuur staan honderden methoden 
beschreven die zowel helpen bij de analyse, 
als bij de synthese, als bij de evaluatie en 
verificatie. Creativiteitsbevorderende metho
den omvatten zowel ideegeneratiemethoden, 
als ideeselectiemethoden, als probleemher
kenningsmethoden . Het voert te ver om ze 
hier allemaal samen te vatten, zie daarvoor 



bijvoorbeeld Van Gundy (1988), Hicks (1991) 
of Schlicksupp (1977). Hoewel· deze metho
den en technieken goede hulpmiddelen zijn 
om de creatieve prestaties te verhogen, moet 
niet vergeten worden dat het niet de gereed-

. schapkist is die tot een goede meubelmaker 
leidt maar eerder omgekeerd dat een goede 
meubelmaker niet alleen weet wat goed 
gereedschap is, maar vooral weet onder 
welke omstandigheden en op welke wijze dat 
gereedschap moet worden toegepast. 
Creatieve prestaties worden uitsluitend 
bereikt door veel met deze methoden te 
oefenen . Experimenteer naar hartelust, sta af 
en toe radicaal voor gek, benut alle kennis 
van andere domeinen en probeer routinema
tig gedrag te doorbreken. 
Schrik niet van de reacties van anderen, want 
creatievelingen worden, ondanks al ons 
geschreeuw om een zelfscheppende indus
trie, nog steeds niet als volwaardige en nutti
ge medewerkers beschouwd. 
Als u carrière wilt maken, conformeert u zich 
dan aan uw baas; wilt u de wereld verbazen 
met uw creatieve prestaties geloof dan vooral 
in uzelf. Die carrière volgt dan vaak vanzelf 
wel. 
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1. Stagneren of innoveren 

Grote en middelgrote gevestigde bedrijven 
laten zich op gezette tijden verrassen door 
kleine, beginnende bedrijven, die met een 
produkt op de markt komen, een produkt dat 
naadloos zou passen in de range van eigen 
produkten en een belangrijk marktaandeel 
weten te verwerven. Kortom: een succesvolle 
innovatie. Een boeiende vraag is hoe het 
komt dat dit kleinere organisaties vaker lukt 
dan grotere, of wat nog boeiender is, de vraag 
stellen en beantwoorden: waarom de grotere 
organisaties de innovatie niet zelf tot stand 
wisten te brengen. 

Dit is een veel gestelde vraag waar nog geen 
eensluidend antwoord op is gegeven en wel
licht niet snel gegeven kan worden. Min of 
meer vast staat dat de doorslaggevende oor
zaken niet zijn: een gebrek aan kapitaal, een 
slinkende motivatie om te innoveren, het niet 
kennen van de markt en een gebrek aan 
ideeën. Gespeculeerd is dat een gebrek aan 
ondernemerschap een belangrijke oorzaak 
zou zijn, de grote multinationals zouden 
bureaucratieën zijn geworden, waardoor slag
vaardig optreden minder goed mogelijk is. 

Niet alleen gevestigde en nieuwe bedrijven, 
maar ook gevestigde ondernemingen in een 
bepaalde markt verschillen aanzienlijk qua 
innovatie. Reden te meer om te vermoeden 
dat bovenstaande kenmerken slechts een 
beperkt deel van de verschillen in innovatief 
vermogen verklaren. 

Eem concept waarmee ook een deel van de 
verklaring gegeven kan worden, is "de leren
de organisatie" . Over dit concept is de laatste 
jaren veel gezegd en geschreven. Een belang
rijk aspect van de lerende organisatie is de 
nadruk die wordt gelegd op de wijze waarop 
beslissers hun wereld waarnemen en orde
nen. Hoe zij oorzaak en gevolg verbinden, wat 
zij bepalende ontwikkelingen en barrières vin
den, kortom welk model, mentaal model, van 
de werkelijkheid zij expliciet maar veel meer 
impliciet hanteren . 

De gedachte is dat stagnatie in vernieuwing 
van zowel organisatie, strategie, proces als 
produkt voor een belangrijk deel te wijten is 
aan de diversiteit van mentale modellen die 



leidinggevenden hebben zonder zich van de 
reikwijdte bewust te zijn, of anders gezegd 
zonder dat zij hun waarneming van bijvoor
beeld externe ontwikkelingen in verband 
brengen met de modellen die zij hanteren . 
Dat hier grote gevolgen aan vast zitten, tonen 
Barr e.a. aan in hun studie naar de verschillen 
in mentale modellen, over vele jaren heen, 
die het topmanagement van twee grote rail
vervoerders in de USA hadden en hoe deze 
bepalend waren voor de genomen beslissin
gen en belangrijker het tijdstip waarop. 

Schematisch weergegeven zijn mentale 
modellen zowel direct als indirect van invloed 
op innovatie. In dit artikel staat de relatie 
mentaal model - organisatievernieuwing
innovatie ter discussie. 

2. Professionals stimuleren dialoog 
over mentale modellen 

Steunende op de literatuur waarin of bepleit 
of aangetoond wordt dat mentale modellen 
en daarmee samenhangende concepten zoals 
holisme, systeemdenken en het delen van 
visies van belang zijn om stagneren of innove
ren te verklaren, gebruiken wij deze concep
ten en theorievorming om stagnatie weg te 
nemen of innovatie te stimuleren. 

In het bijzonder gaan wij in op de rol die de 
diagnose, die professionals stellen, kan spe
len en nog meer in het bijzonder als hierbij de 
computer wordt gebruikt. Een innovatie bin
nen het organisatie-advieswerk. 

De diagnose is een bij uitstek geschikt middel 
om een dialoog te entameren over wat onder 
innovatie wordt verstaan, waarom innovatie be
langrijk is of niet en hoe innovatie gestimuleerd 
kan worden. Een dialoog betekent dat diverse 
belanghebbenden zich over deze vragen buigen 
en hun kennis aangaande expliciteren. 

De diagnose is één van de meest geleverde 
bijdrage van professionals in hun kijk op de 
problematiek van cliënten en wordt vaak ge
vraagd op basis van deskundigheid en/of 
onpartijdigheid. De professionals voeren hier
voor meestal een bepaald aantal onderzoeks
activiteiten uit en doen hiervan verslag. De 
opdrachtgever van de diagnose kan en/of wil 
hier wel of niet zijn voordeel mee doen. Wat 
niet altijd voldoende naar voren komt. is een 
duidelijk exposé van de argumenten die tot de 
uiteindelijke diagnose hebben geleid. Diverse 
legitieme redenen zijn aan te voeren waarom 
dit in de praktijk zo verloopt. echter op deze 
plaats willen wij hier niet nader op in gaan. 

Wat wij beogen, is het inzichtelijk maken van 
zowel de positieve processen als de barrières 

Organisatie-
/ vernieuwing 

/'-----.1 
,----------, 

Mentale 
modellen 

Innovatie 

die in de organisatie gecreëerd worden ten 
voordele of nadele van innovatie. De organi
satiediagnose inclusief de argumentatie kan 
hier een grote rol spelen, waarmee een begin 
wordt gemaakt met het opheffen van stag
naties. 

Wij zijn van mening dat een goede beschrij
ving van het mentale model dat de onderzoe
ker hanteert tijdens zijn onderzoek de dialoog 
met de opdrachtgever over zijn mentale 
modellen en die van andere deelnemers 
bevordert. Door middel van deze dialoog kun
nen bepaalde veranderingen in het mentale 
model van betrokkenen plaatshebben. Op 
deze wijze dragen professionals op directe 
wijze bij aan het leren van de betrokkenen, 
een doel dat professionals nastreven; zij zijn 
immers meestal bezig met één of andere 
vorm van kennisoverdracht. 

3. De functie van een expertsysteem 
in de dialoog 

Met behulp van het INnovatie Expert Sys
teem (I NES) kan de adviseur voor en met de 
klant een gestructureerd en gedetailleerd 
beeld vormen over binnen en in relatie met 
buiten de organisatie voorkomende belem
merende en stimulerende factoren met 
betrekking tot innovatie. Innovatie wordt in 
navolging van Vrakking gedefinieerd als: "elke 
vernieuwing die men ontwerpt en ook reali
seert, waarbij men de positie van de organisa
tie versterkt ten opzichte van de concurrentie 
en waarbij men ook op de langere termijn een 
competitief voordeel kan behouden" . 
I NES is primair ontwikkeld voor produktiebedrij
ven. Het expertsysteem kan worden gebruikt 
op het moment dat de leiding van een bedrijf 
zich de vraag stelt hoe de mogelijkheden om te 
kunnen innoveren, kunnen worden vergroot. 
De resultaten van I NES vormen een gericht 
startpunt voor de dialoog over die organisatie-
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Figuur 1: 
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modellen 



Figuur 2: 
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processen waar verbetering noodzakelijk is. 
Innovatie kent verscheidene bijzondere eigen
schappen. Eén daarvan is dat het proces niet 
makkelijk of misschien geheel niet beheers
baar is. Uitspraken over hoe goed of slecht er 
geïnnoveerd wordt. zijn in deze diagnose niet 
interessant. Om de dialoog te stimuleren 
wordt in I NES gebruik gemaakt van een drie
tal modellen van innoverende bedrijven : 
R. reagerend-innoverende bedrijven richten 

hun vernieuwingsbeleid op kleine, vaak 
uiterlijke vernieuwingen en kostprijs
verlagingen; 

A. anticiperend-innoverende bedrijven volgen 
de marktbewegingen nauwgezet en kie
zen op het juiste moment prioriteiten als 
het erom gaat nieuwe produkten of 
produktieprocessen te realiseren; 

I. initiërend-innoverende bedrijven lopen in 
hun branche voorop bij het ontwikkelen en 
introduceren van produkt- en procesver
nieuwingen. 

De drie modellen zijn alle opgebouwd rond 
dezelfde acht thema's, die in figuur 2 worden 
weergegeven. De keuze en opbouw van deze 
thema's is zo gekozen dat een aantal belang
rijke processen en organisatorische maatre
gelen die van invloed zijn op het innoveren 
geëxpliceerd worden. Enige voorbeelden hier
van zijn het regime met betrekking tot Cost 
Management en de mate waarin leiding 
geven gericht is op verandering en vernieu
wing. Dit alles af te wegen aan de noodzaak 

Stimulerende en 

belemmerende factoren 

I 
I I 

I ANTICIPEREN I I INITIËREN I 
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I 
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om te innoveren. 
Op elk van de hierboven vermelde thema's is 
met INES een uitspraak te geven over de aan
wezigheid van innovatiebevorderende of 
belemmerende aspecten. Binnen deze 
thema's is een nadere onderverdeling onder
gebracht waarmee een gedetailleerder en 
ook concreter diagnose kan worden gesteld. 
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Een voorbeeld hiervan is weergegeven in 
figuur 3. 

Dit niveau is op sommige punten, waar dit 
qua vraagstelling of qua detaillering nodig is, 
voorzien van een volgende laag eigenschap
pen die nadere concretisering mogelijk 
maakt. INES kent derhalve een drietal hiërar
chische lagen en levert per onderwerp een 
deeldiagnose op die wordt verklaard. Aan de 
hand van deze verklaring kunnen verklarings
modellen van het management worden 
besproken. 

Ervaringen met /NES 
INES is bij drie bedrijven uitvoerig getest en 
bij diverse andere gelegenheden als een ver
korte test uitgevoerd. Zoals eerder is gesteld, 
is IN ES gebouwd voor het diagnostiseren van 
produktiebedrijven. Daar kreeg I NES ook de 
beste respons. Voor deelnemers die in niet
produktiebedrijven werkten, was een aantal 
onderwerpen niet relevant genoeg c.q. sloten 
de vragen niet voldoende aan bij de werkelijk
heid aldaar: 
• In bijna alle gevallen herkende men de oor

delen en tussenoordelen van het systeem. 
Zo kwam tijdens één van de sessies vast te 
staan dat de afdeling automatisering minder 
bijdroeg als het ging om vernieuwingen in 
de produktieafdelingen, dan als het ging om 
automatiseren van de huidige werkproces
sen; 

• De systematische verklaring over het oor
deel van het expertsysteem bood voldoen
de houvast voor een pittige discussie over 
de achterliggende processen. Tijdens één 
van de sessies wees één van de verkla
ringen in de richting van het wegdrukken 
van enige creatieve medewerkers. Zo werd 
een aantal deelnemers aan de sessie zich 
tijdens de discussie zich ervan bewust dat 
het bedrijf de afgelopen twee jaar intensief 
bezig was geweest met het verbeteren van 
de logistiek, de financiële beheersing en de 
produktieplanning. Dit bleek negatieve 
effecten te hebben op de mate van creatief 
handelen, omdat creatieve mensen zich nu 
aan alle kanten moesten verantwoorden. 
Alles heeft z'n prijs . 

4. Bevindingen en conclusies 

Hiervoor hebben wij uiteengezet wat onze 
ervaringen bij het ontwikkelen en uitproberen 
van het expertsysteem zijn geweest. In de 
volgende paragrafen zullen wij de mogelijke 
voordelen en de beperkingen van expertsys
temen als organisatiediagnose-instrument om 
de door ons als wenselijk geachte dialoog te 
starten. nader specificeren. Het artikel wordt 
vervolgens afgesloten met enige conclusies. 



4.1 Voordelen 

Technisch en inhoudelijk 
De specifieke kenmerken van expertsyste
men bieden tijdens een organisatiediagnose 
de volgende voordelen: 
• afwegen van veel variabelen; 
• expertise wordt bespreekbaar en contro

leerbaar. 

Afwegen van veel variabelen 
Door voor belangrijke delen van de expertken
nis nl. de feitenkennis, de verbanden en de 
heuristieken gestructureerd vast te leggen en 
te automatiseren, worden vele variabelen in 
een direct verband met elkaar gebracht. De 
drie systemen beslaan om en nabij de 200 
variabelen. De hoeveelheid aan informatie 
vormt geen probleem voor het expertsysteem. 

Expertise wordt bespreekbaar en controleer
baar 
Dit punt zien wij als een duidelijk voordeel, 
alhoewel wij ons terdege bewust zijn van de 
bezwaren die hiertegen ingebracht kunnen 
worden. Hechten wij een menselijke eigen
schap aan expertsystemen, iets wat niet 
strookt met onze opvattingen over expertsys
temen, dan kunnen wij stellen dat zij schaam
teloos hun kennis etaleren. Niets houdt het 
expertsysteem tegen om al de gebruikte ken
nis tijdens de verklaring van de conclusies 
bloot te leggen. De modellen die door advise
ren zijn gebruikt, vormen een gestructureerd 
referentiepunt om de visie en modellen van 
anderen te bespreken. Hiermee is in het gun
stige geval een basis gelegd voor een goed 
en duidelijk gesprek. In het minder gunstige 
geval, stel dat de klant de uitkomsten minder 
goed uitkomen, heeft deze laatste een zeer 
goede stok om de adviseur te slaan. 

Eén van de deelnemers aan een sessie met 
INES merkte op dat het begrip creativiteit 
zeer subjectief was geoperationaliseerd. Zijn 
vraag was of in Amsterdam creativiteit het
zelfde wordt gezien als in de Achterhoek. De 
discussie handelde vooral over het creatieve 
gedrag van mensen in het onderhavige bedrijf 
en wat men daarvan denkt te kunnen ver
wachten. In hoeverre deze verwachtingen 
juist zijn, kon de deelnemer niet aantonen . 
Redelijk is te verwachten dat deze deelnemer 
niet veel energie besteedt om creativiteit te 
stimuleren, misschien ten onrechte. 

4.2 Beperkingen 
Expertsystemen als organisatiediagnose
instrument kennen beperkingen. De drie 
belangrijkste ons inziens zijn: 
• beperkte kennis; 
• adviseur- en proceduregevoelig; 
• ontbreken van invoelend vermogen. 

ONDERZOEK 

-

I I I I 
Prestatie Niveau Inzet Invloed van Grenzen 
indicator Technologie onderzoek onderzoeker verkennen 

Beperkte kennis 
leder diagnosemodel is een beperking van de 
werkelijkheid, zo ook een expertsysteem met 
dit oogmerk gemaakt. Er kan nooit een 
expertsysteem ontwikkeld worden dat voor 
alle situaties is geëquipeerd. De kennis is in 
de praktijk nog meer beperkt. Slechts de ken
nis van de adviseur en in het goede geval, 
van meer adviseurs is vastgelegd. 
Eén van de consequenties hieNan is dat 
expertsystemen in het algemeen en zeker als 
diagnose-instrument voor een bepaald 
domein en voor specifieke bedrijven/branche 
ontwikkeld moeten worden. 

Adviseur- en proceduregevoelig 
Bij de mogelijke voordelen kondigden wij aan 
dat w ij op de afhankelijkheid tussen expert
systeem en adviseur zouden terugkomen. 
Diagnostiserende expertsystemen zijn kennis
intensief. Al de contextuele achtergronden 
van deze kennis zijn niet op te slaan in de 
computer. Met bovenstaande aanbevelingen, 
comein- en bedrijfsgerichte systemen te bou
wen is hier veel aan te doen. De contextuele 
achtergrond van de expert zelf is daarmee nog 
niet ingebracht. Onze concrete oplossing hier
voor is om deze expertsystemen alleen te 
laten gebruiken door de bouwer zelf of directe 
collega's met vergelijkbare ervaring en kennis. 

Met betrekking tot de procedure merken w ij 
op, dat het moment en de afspraken die 
gemaakt worden rond het gebruik van het 
expertsysteem effect hebben op de w ijze 
waarop de cliënt met de output omgaat. Het 
is van belang daar vooraf goede afspraken 
over te maken. De adviseur moet kiezen of hij 
of zij eerst zelf de output kan analyseren of 
dat deze direct op de deelnemers wordt 
teruggekoppeld. 
Tijdens één van de sessies waarin de resulta
ten direct werden teruggekoppeld, werd de 
discussie met grote heftigheid en een zekere 
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emotionaliteit gevoerd. De adviseur richtte 
deze energie op een vruchtbare voortgang 
door een nadere analyse van de output 
gekoppeld aan de bevindingen uit de discus
sie te geven. Dit veronderstelt van de advi
seur wel inzicht in de materie te hebben en 
spontane effecten van deze directe vorm van 
onderzoek doen te verwachten. 

Ontbreken van invoelend vermogen 
Daar kunnen wij zeer kort over zijn, het ex
pertsysteem heeft geen invoelend vermogen. 
Dit blijft een menselijke aangelegenheid, iets 
waar de adviseur meer tijd en aandacht aan 
kan geven, omdat hij bij het informatie verza
melen en analyseren wordt ondersteund. 

4.3 Conclusies 
Het gebruik van expertsystemen om organi
satieprocessen te diagnostiseren is een waar
devolle uitbreiding van het instrumentarium 
van de organisatie-adviseur. Vanwege de 
genoemde beperkingen is er geen sprake van 
een vervanging van instrumentarium en blij
ven bijvoorbeeld het interview, de groepsses
sie en het adviesgesprek onmisbare instru
menten. Door een goede samenhang tussen 
deze instrumenten te creëren kan het diagno
seproces aan effectiviteit winnen. 

Een computer tussen adviseur en cliënt is 
geen muur. Integendeel, doordat er tijdens de 
diagnose met het expertsysteem een conti
nue afwisseling tussen concrete feiten en 
conclusies plaats heeft ontstaat er meer 
ruimte om over de opvattingen van de cliënt 
en de adviseur te praten. De computer draagt 
zorg voor het goed op een rijtje krijgen van de 
feiten en conclusies die daaraan verbonden 
kunnen worden. 

Het gebruik van expertsystemen verkort op 
aanzienlijke wijze het verwerven van de infor
matie als ook het analyseren van deze infor
matie. Tijd die gebruikt kan worden voor 
verdergaande analyse en of implementatie 
van veranderingen. 
Dit voordeel is wellicht ook zeer interessant 
voor stafafdelingen of organisaties die zich 
bezig houden met analyses op het terrein van 
milieu, kwaliteit of gezondheidszorg. 

De gestructureerde analyse en de mogelijk
heden die een expertsysteem als diagnose
instrument biedt om duidelijke verklaringen te 
genereren, zijn van groot voordeel om de 
mentale modellen die een ieder hanteert 
naast elkaar te zetten en zo efficiënt ver
schillen en overeenkomsten te lokaliseren, 
waarmee ook de legitimiteit van bepaalde 
oorzaak-gevolg relaties ter discussie kan 
komen, een eerste stap om een stagnatie in 
denken en doen op te heffen. 
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1. Inleiding 

"Innovatie is zeer kostbaar, dus moet het wel 
strategisch z1jn ". 
Met deze enigszins ironisch getinte rationali
satie van het fenomeen innovatie wordt niet 
alleen een verband gelegd tussen het begrip 
innovatie en het strategische belang hiervan 
voor een onderneming, maar tevens aangege
ven hoe in veel bedrijven tegen innovatie als 
geldverslindende activiteit wordt aangekeken. 
Hoewel niemand verrast zal zijn bij de opmer
king, dat innovatie duur en risicovol is, moet 
toch ook worden geconstateerd, dat een 
bedrijf met oog voor continuïteit in de toe
komst er niet aan ontkomt veel aandacht aan 
vernieuwing van zijn pakket van diensten 
en/of produkten te besteden. Dit geldt met 
nadruk niet alleen voor producenten van goe
deren (van CD-spelers tot vliegtuigen en van 
wasmiddelen tot sportschoenen), maar zeker 
ook voor aanbieders van diensten. 
Voor PTI Telecom als aanbieder van vele vor
men van telecommunicatiediensten en zoge
naamde value added services betekent dit 
dat jaarlijks vele miljoenen besteed worden 
aan innovatie m.b.t. het dienstenassortiment 

1.1 Liberalisering regelgeving 
Als gevolg van de liberalisering van de regel
geving rond de telecommunicatiedienstverle
ning komen steeds meer diensten buiten de 
zogenaamde consessierwetgeving te vallen. 
Dit geldt niet alleen voor de internationale 
telecommunicatiediensten, maar ook voor 
nationale diensten en niet alleen voor data
communicatie, maar ook voor spraak georiën
téerde diensten. Als gevolg hiervan wordt de 
concurrentie in Europa door veelal internatio
naal opererende telecommunicatiebedrijven 
uit zowel Europa alsook uit de Verenigde 
Staten en Japan steeds heviger. Om hierop 
een antwoord te hebben en ook zelf de inter
nationale business verder te ontwikkelen, zul
len enerzijds bestaande diensten op een meer 
kosteneffectieve manier worden herontwik
keld; anderzijds moeten nieuwe diensten wor
den ontwikkeld, die een "meerwaarde" toe
voegen aan de basisdiensten, de zogenoem
de value addeq services . 

1.2 Verkorting life-cycles 
Naast de internationale marktontwikkelingen 
constateren we, dat door de voortschrijdende 



technologische ontwikkelingen de levenscy
clus van een dienst steeds korter wordt. Waar 
vroeger diensten en de infrastructuur waarop 
deze diensten werden aangeboden vele tien
tallen jaren "meegingen " , is nu de life-cycle 
van een dienst vaak niet meer dan enkele 
jaren. Alle ontwikkelingskosten en investerin
gen in de infrastructuur dienen dan ook binnen 
een zeer kort tijdsbestek te worden terugver
diend met daarboven een zodanig rendement. 
dat de continuïteit en winstgevendheid van het 
bedrijf niet in gevaar komen en nieuwe innova
tietrajecten kunnen worden gefinancierd. 
Door de technologische ontwikkelingen ener
zijds en de vraag naar value added services 
anderzijds zien we tevens een forse accent
verschuiving van hardwaretechnologie (bijv. 
glasvezeltechnologie) naar informatietechno
logie (bijv. intelligente netwerken met gedis
tribueerde databases) en van generiek toe
pasbare diensten (bijv. electronic data inter
change, EDI) naar meer bedrijfgerichte appli
catiegeoriënteerde diensten (bijv. t.b.v. logis
tieke dienstverlening) . 
Vanuit deze korte schets van de omgevings
factoren en het strategische belang, dat inno
vatie van diensten hierbij speelt, wordt hierna 
ingegaan op het proces van innovatie en hoe 
dit bestuurd wordt. 

2. Het innovatieproces 

Als de hoogte van omzet van een dienst uitge
zet wordt als een functie van de tijd ontstaat 
min of meer een kromme zoals geschetst in 
figuur 1. Het oppervlak van de curve geeft de 
totale opbrengst aan, die de dienst in de loop 
der tijd genereert. Om dit oppervlak maximaal 
te laten zijn, dient op meerdere plaatsen nieu
we "ontwikkelingsenergie" aan de dienst te 
worden toegevoegd. 

A. Om tot een operationele dienst te komen 
moet veel energie (geld, mensen) worden 
geïnvesteerd in vooronderzoek, ontwikke
ling, operationalisatie, etc .. 

B. Om de "top" van de kromme te verhogen 
dient de markt voor de dienst te worden 
vergroot door bijvoorbeeld internationalisa
tie van de dienstverlening. Hiertoe zijn 
investeringen nodig om de dienst aan te 
passen aan de internationale eisen respec
tievelijk de specifieke eisen per land. Het 
accent zal echter liggen op de ontsluiting 
van de nieuwe markten (marktinnovatie) 
als zodanig. 

C. Om langer een positief rendement uit de 
dienst te verkrijgen, kan getracht worden 
de life-cycle van een dienst te verlengen. 
Door regelmatig de functional iteiten van de 
dienst aan te passen aan de eisen van de 
markt kan worden bereikt. dat de basisin
vesteringen langer vruchten afwerpen. 

Rev. 
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A) Nieuwe business 

Hierna zal met name op situatie A worden 
ingegaan en het innovatieproces worden 
beschreven vanaf het eerste idee tot het ope
rationeel worden van de dienst. 

2.1 Randvoorwaarden 
Om in te spelen op de hierboven geschetste 
omgevingsfactoren m.b.t. telecommunicatie
diensten en value added services is voor het 
innovatieproces een aantal uitgangspunten en 
randvoorwaarden gehanteerd. 

A. Omdat innovatie in het algemeen een kost
baar en risicovol proces is zal het proces 
van begin tot eind een zeer nadrukkelijke 
business-oriëntatie moeten hebben. Met 
andere woorden: de markt en marktpoten
tie staan centraal bij de sturing van het pro
ces . Op deze wijze wordt bereikt. dat de 
dienst wordt ontwikkeld met het oog op 
toekomstige gebruikers. De beschikbaar
heid van nieuwe technologische mogelijk
heden kan dan ook niet de voornaamste 
drijfveer zijn voor het innovatieproces. In 
een aantal gevallen kan de techniek wel 
een aanleiding vormen, maar zij mag niet 
leidend zijn in het proces. De techniek 
bepaalt namelijk niet het commerciële suc
ces van een dienst, maar de mate waarin 
de dienst voldoet aan c.q. inspeelt op 
behoeften in de markt. 

B. Omdat toekomstige ontwikkelingen in de 
markt en marktbehoeften zeer moeilijk 
voorspelbaar zijn op de wat langere ter
mijn, wordt een "tijdshorizon" van circa 5 
jaar aangehouden. Dat wil zeggen dat de 
tijd tussen start van het innovatieproces en 
het moment, waarop alle ontwikkelings
kosten en andere investeringen zijn terug
verdiend, niet meer mag bedragen dan 5 
jaar. 
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Figuur 1 



C. Omdat marktonderzoek m.b.t. de marktpo
tentie van een nieuwe nog te ontwikkelen 
dienst zeer moeilijk is. dient het gehele in
novatieproces in nauwe interactie met de 
markt te geschieden. Het blijkt zeer moei
lijk om vooraf toekomstige gebruikers van 
een nieuwe dienst een inzicht te geven in 
de functionaliteiten van deze dienst en hoe 
deze dienst inspeelt op bedrijfsprocessen 
van de klant c.q. hoe de dienst deze 
bedrijfsprocessen zal beïnvloeden. Voor 
zeer veel gebruikers ligt een dergelijke dis
cussie op een te hoog abstractieniveau en 
wordt daarmee een "ver-van-m'n-bed
show". Een presentatie aanhoren wil dan 
misschien nog wel gaan. maar een inschat
ting geven van een mogelijke "prijs per 
eenheid geleverd produkt" is welhaast 
onmogelijk. 

D. Omdat innovatie vaak niet alleen een geld
maar ook een tijdverslindend proces is
waarbij de "time to market" vaak één van 
de cruciale succesfactoren is - wordt het 
proces projectmatig aangepakt. zonder 
echter de relatie met de markt tijdens het 
project te verliezen. Omdat de wereld (en 
dus de markt en ook de concurrentie) tij
dens een innovatieproject gewoon door
gaat met veranderen. is het nodig om 
gedurende het project tijdig, maar gecon
troleerd te kunnen inspelen op veranderen
de verwachtingen van de markt en veran
derende concurrentieverhoudingen. 

E. Omdat met name voor de ontwikkeling van 
applicatie georiënteerde diensten voor 
bepaalde marktsegmenten niet alleen tele
communicatie- en informaticakennis nodig 
is, maar tevens inzicht in en ervaring met 
de in dit marktsegment voorkomende 
bedrijfsprocessen is additionele kennis en 
eNaring nodig, die niet van nature aanwe
zig zijn binnen een telecommunicatiebe
drijf. Niet alleen voor de ontwikkeling, maar 
ook voor de marketing en exploitatie van 
de nieuwe dienst is kennis over en entree 
tot het betreffende marktsegment een ver
eiste. Onder andere om deze reden wor
den meer dan eens strategische allianties 
gesloten met bedrijven, die actief betrok
ken zijn bij of hoofdrolspeler zijn in de 
betreffende sector. 

Aanvullende redenen voor het aangaan van 
strategische allianties kunnen zijn: 
• spreiding van financieel risico; 
• toegang tot andere geografische markten; 
• neutraliseren van een concurrent (if you 

can't beat them. join them); 
• overwegingen rond standaardisatie. 

Op basis van deze uitgangspunten en rand
voorwaarden komen we tot de volgende 
definitie van innovatie van diensten: 
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Innovatie van diensten 
Het in interactie met de markt exploreren, con
cipiëren. ontwikkelen en operationaliseren van 
commercieel kansrijke nieuwe diensten. waar 
mogelijk en zinvol in partnership met derden. 

Het eindprodukt van het innovatieproces is 
een nieuwe dienst, die volledig in een opera
tionele organisatie is ingebed en waarvan het 
commerciële bestaansrecht aangetoond is. 

3. Projectfasering 

Bij de structurering van het risicovolle innova
tieproces is uitgegaan van de filosofie, dat de 
per fase te investeren energie omgekeerd 
evenredig is met de mate van zekerheid over 
commerciële en technische haalbaarheid van 
de te ontwikkelen dienst. Dit betekent, dat bij 
het begin van het proces (de ideevorming) 
met relatief geringe investeringen wordt ver
kend of de eerste concepten van een dienst 
enige kans van slagen kunnen hebben in de 
markt. In latere stadia van het proces zijn gro
tere investeringen nodig om de inmiddels 
vorm gegeven dienst te ontwikkelen en te 
operationaliseren. Deze worden gerechtvaar
digd doordat inmiddels meer inzicht verwor
ven is omtrent marktvolume en prijsstelling. 
Het totale traject is in een aantal volgtijdelijk 
uit te voeren deelprojecten opgesplitst. waar
bij iedere fase wordt afgesloten met een 
eindprodukt dat tevens dient voor besluitvor
ming (GO/NO GO) voor de volgende fase . 

Fasering/structurering van het Innovatie-proces 

1. exploratie idee 

2. feasibility study -- concept 
techn./commercieel 
search naar partners 

3. businessplan ---+ functioneel ontwerp 
P&L formaat 
projectplanning 
resourceplanning 
investeringsplanning 
voorstel juridische vorm 
partnerselectie 
memorandum of understanding 

-- "GO I NO GO" besluit 
4. development - systeemkeuze 

prototype 
juridische vorming alliantie 

5. marketpilot ----+ acceptance 
pre-marketing 

6. pilot-implementation + marketingplan 
pricing 
organisatie 
qualityplan 
oprichting joint venture 
resp. dochter 

7. !uil oparation - levensvatbare dienst 
ingewerkte operationele 
organisatie 



3.1 Exploratiefase 
Op basis van signalen uit de markt. die wor
den verzameld vanuit de commerciële organi
satie, congressen, literatuur en eigen waarne
ming, wordt een eerste clustering van 
behoeften gemaakt. Per groep van min of 
meer met elkaar samenhangende signalen 
wordt een eerste idee gevormd van een 
dienst. die hierop zou kunnen inspelen. 
Hierbij kunnen meerdere verschillende creati
viteit ondersteunende technieken worden 
gebruikt. Vervolgens wordt dit idee getoetst 
bij bestaande klanten en andere relaties . 
Nagegaan wordt of het idee lijkt in te spelen 
op feitelijke behoeften bij deze partijen. 
Tevens vindt de eerste meningsvorming 
plaats t.a.v. de keuze om de ontwikkeling en 
exploitatie geheel zelfstandig op te pakken 
dan wel in een volgende fase om te zien naar 
mogelijke partners. 
Het eindprodukt van deze fase is een eerste 
idee m.b.t. inhoud en vormgeving van de 
dienst. 

3.2 Feasibility study 
Indien uit de exploratiefase blijkt. dat er enig 
draagvlak in de markt lijkt te bestaan voor het 
idee, wordt dit idee verder uitgewerkt tot een 
dienstconcept en wordt hierop parallel een 
tweetal haalbaarheidsstudies uitgevoerd. 
In de eerste studie wordt nagegaan wat de 
technische haalbaarheid is van de te ontwik
kelen dienst (hardware, software, humanwa
re). Welke technieken nog geheel ontwikkeld 
moeten worden danwel of modificaties 
mogelijk zijn op reeds vaker toegepaste tech
nieken. Een inschatting wordt gemaakt van 
de risico's hierbij, zowel financieel als wat 
betreft toekomstvastheid van de toegepaste 
technieken. Uit deze haalbaarheidsstudie, die 
vaak wordt uitgevoerd i.s.m. research labora
toria, kan tevens een raming worden gemaakt 
van de te verwachten ontwikkelingskosten 
van de dienst. 
De tweede studie richt zich op de commer
ciële haalbaarheid van de dienst. Hierbij wordt 
zowel gezocht naar potentiële marktomvang, 
acceptabele prijsstelling van de dienst en te 
verwachten marktaandeel (concurrentieanaly
se e.d.). Omdat een dienst niet iets tastbaars 
is (geen fysieke vorm heeft) is het, zoals 
reeds eerder opgemerkt is, zeer moeilijk om 
betrouwbare marktverwachtingen te genere
ren. Vaak worden dan ook meerdere geheel 
verschillende benaderingen van de problema
tiek gevolgd, waarbij de uitkomsten met 
elkaar worden vergeleken, om zo te komen 
tot een marktschatting en een indicatie van 
de te verwachten betrouwbaarheid hiervan. 
Soms wordt ter ondersteuning van deze stu
die een demonstratiemodel van de beoogde 
dienst ontwikkeld om de dienst enigszins te 
concretiseren voor de potentiële gebruikers. 
Echter het inzicht in de interactie van de 

dienst met de gebruikersorganisatie blijft ook 
dan nog sterk afhankelijk van het inlevingsver
mogen van de deelnemers aan het onder
zoek. 
Na afronding van de twee studies worden zij 
naast elkaar gelegd, waarbij de eerste een 
globaal inzicht verschaft in de ontwikkelings
en exploitatiekosten en de tweede in de 
mogelijke opbrengsten van de dienst. 
Hierdoor is het mogelijk een voorlopige kos
ten-baten analyse uit te voeren als functie van 
de tijd. Als hieruit blijkt, dat de tijdhorizon 
voor commercieel aantrekkelijke exploitatie 
niet verder weg ligt dan circa 5 jaar is het zin
nig naar de volgende fase over te gaan. 
Indien deze of de vorige fase hiertoe aanlei
ding geeft wordt tevens een search naar 
mogelijke partners voor een strategische 
alliantie uitgevoerd. 

3.3 Businessplan 
Indien besloten is tot een strategische allian
tie wordt tijdens deze fase een partnerselec
tie uitgevoerd en de voorbereidingen getrof
fen tot bijvoorbeeld het oprichten van een 
juridische entiteit. 
Op basis van het nu aanwezige materiaal met 
betrekking tot de te ontwikkelen dienst, 
namelijk: het dienstconcept de globale kos
tenraming en de geschatte omzet. wordt een 
projectplan opgesteld. Hierin worden de 
genoemde gegevens verder uitgewerkt tot 
een complete dienstbeschrijving en een busi
nesscase. Tevens wordt een ontwikkelings-, 
test- en globaal implementatieplan uitge
werkt. wordt de projectorganisatie beschre
ven (resources) en een investerings- c.q. 
financieringsplan opgesteld. 

Het businessplan vormt één van de belang
rijkste beslissingsdocumenten van het gehele 
proces. 
De fases 1 t/m 3 zijn te beschouwen als voor
bereidende stadia, terwijl hierna de feitelijke 
ontwikkeling en operationalisering volgen, 
waarmee naar verhouding (zeer) grote inves
teringen gemoeid zijn . 

3.4 Ontwikkelingsfase 
Tijdens de ontwikkelingsfase worden de 
diverse modules van de dienst ontwikkeld en 
vormgegeven. Het betreft zowel hardware, 
software als humanware, waarbij steeds 
wordt bepaald welke delen zelf worden ont
wikkeld en welke delen worden betrokken bij 
derden (standaard of maatwerk). Voor de 
besturing van deze fase worden de gebruike
lijke ontwikkelings-, test- en projectbestu
ringsmethoden toegepast. 
Het eindprodukt van dit werk is een "produk
tierijp prototype". 
In deze fase wordt ook de eventuele strategi
sche alliantie verder vormgegeven in juridi
sche, financiële en organisatorische zin. 
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3.5 Marktpilot 
Om na te gaan of de nu ontwikkelde dienst 
geheel voldoet aan de eisen, die de markt 
eraan stelt. worden één of meer marktpilots 
uitgevoerd bij potentiële gebruikers (early 
adaptors) . Op basis van de ervaringen die 
hierdoor worden opgedaan, wordt de dienst 
"getuned" op de markt. 
In de praktijk lopen fase 4 en 5 enigszins in 
elkaar over en ontstaat een iteratief proces 
tussen markt en ontwikkeling. Dit proces is 
van eminent belang voor de uiteindelijke 
acceptatie van de dienst door de markt. maar 
stelt tegelijkertijd hoge eisen aan flexibiliteit 
en procesbeheersing van het ontwikkelteam. 
De pilotfase is tevens een eerste (officieuze) 
introductie in en confrontatie met de markt, 
waarbij de (voorlopige) marktbenaderingsplan
nen en prijsstelling beproefd kunnen worden. 
Bovendien is de pilot bedoeld om de eerste 
praktijkervaringen op te doen door de exploi
tatie-organisatie in wording. 

3.6 Implementatie 
Na de marktpilot(s) kan de dienst verder 
geoperationaliseerd worden. Dit houdt in dat 
de laatste technische details worden ingevuld 
en een operationele organisatie wordt opge
bouwd. Hierin is een deel van het ontwikkel
team opgenomen, aangevuld met medewer
kers die de dienst tijdens de operationele 
fase zullen exploiteren (commercie, techniek, 
etc.). Tijdens deze fase worden alle commer
ciële, techf1ische, administratieve en organi
satorische procedures verder uitgewerkt en 
in de praktijk getoetst. Het kwaliteitsplan voor 
de dienst speelt hierbij een belangrijke rol. 
Tevens wordt gedurende deze fase bezien of 
de marktontwikkeling (omzet aantallen klan
ten, etc.) conform het businessplan verloopt. 
Uit de vergelijking van plan en werkelijkheid 
kan worden afgeleid of de plannen bijstellin
gen noodzakelijk maken en op welk moment 
de dienst zijn bestaansrecht in de markt heeft 
bewezen. Op grond hiervan wordt bepaald of 
en wanneer de dienst als volledig operatione
le nieuwe business aan een bestaande of 
nieuw gecreëerde organisatie (bijv. een joint 
venture als juridische vormgeving van de stra
tegische alliantie) kan worden toevertrouwd. 
Na een evaluatie kan het innovatieproject ten
slotte afgerond worden. 

3.7 Operationele fase 
Dit is de fase waarin de dienst commercieel 
aan de markt wordt aangeboden vanuit een 
volledig operationele organisatie. Tijdens deze 
fase dient steeds bepaald te worden of het 
benaderen van nieuwe markten voor de 
dienst commercieel aantrekkelijk is en welke 
acties nodig zijn om de dienst voortdurend 
aan te passen aan de "eisen des tijds". 
Vanzelfsprekend geschiedt ook dit op basis 
van de noodzakelijke kosten-baten analyses. 
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4. Slotopmerkingen 

Ondanks bovenstaande structurering blijh het 
innovatieproces risicovol en kan dan ook 
alleen tot ontwikkeling worden gebracht in 
een op ondernemerschap ingestelde omge
ving, ondersteund door de hoogste manage
mentlagen van de organisatie. Inventiviteit en 
flexibiliteit tijdens het proces Zijn van groot 
belang om optimaal te kunnen inspelen op 
een marktbehoefte, die voortdurend aan ver
anderingen onderhevig is. Hierbij dient ervoor 
te worden gewaakt, dat de procesverant
woordelijkheid duidelijk verankerd is in de 
organisatie en niet steeds wordt overgedra
gen aan verschillende afdelingen die bij het 
proces betrokken zijn. Dit ter voorkoming van 
het verschijnsel van "vallende estafettestok
jes", waardoor het project ongewenste ver
traging oploopt. met onnodig hogere kosten 
wordt belast en zelfs volledig tot stilstand kan 
komen . 



Aangeboden: 

Tot nu toe ken je dat duistere verschijnsel wellicht als het gevolg van een turbulent studentenleven. Dat studentikoze uiterlijk zul je 

bij ons houden, alleen de wijze waarop je het krijgt is anders. Want bij Koninklijke PTf Nederland NV wacht een hoeveelheid uitdagin

gen en kansen op je die je tot na kantoortijd bezig za] houden. Hieruit kun je afleiden dat bovenstaande aanbieding niet voor iedereen 

is weggelegd. Daarvoor komen uitsluitend jonge academici in aanmerking die naast de nodige theoretische kennis, ook beschikken 

over doorzettingsvermogen, ondernemingsgeest en de wil om het elke dag beter te doen dan de dag ervoor. Ben je momenteel of 

binnenkon met je universitaire studie technische bedrijfskunde in de afrondingsfase, schrijf dan vandaag nog een bondige sollici

tatie brief naar: Koninklijke PTf Nederland NV, Concernstaf Manage~ent .?evelopment, Postbus 15000, RlmUJjiilltiBI 
9700 CD Groningen Of bel voor meer informatie o6-0142 Konmkl11ke PTT Nederland NV liil-------
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Clearly to many of us, work in new products 
development presents some of the most 
exciting professional challenges available 
anywhere. Whether approaching the area 
trom the viewpoint of academie researchers 
or professionals trom any of a number of busi
ness functions involved in actual development 
activities, new products "people" are emer
ging as specialists in their own right. 
lncreasingly, new products development is 
being recognized as posing unique challenges 
to management: it cannot be handled well by 
simply adhering to structures and procedures 
created tor the efficient management of exis
ting products and/or modest line extensions . 

Attention to the process of new products 
development is increasing, in large part 
because of our growing understanding of the 
importance total quality concepts and our con
cerns tor rapid development. There are a 
number of things that we can do, each of 
which is quite simple, to improve our success 
rates and increase the effectiveness of our 
teams. 

A critica! element of success in new products 
management is effective communication. Far 
too aften', product failure results trom failure 
to understand the impact of new products on 
critica! audiences, whether inside or outside 
the sponsoring organization. Each of us 
comes trom a unique background, and our 
experiences can color our interpretation of 
everything we see. When we talkabout a par
ticular new product to ethers, our understan
ding of its core concept is influenced by this 
experience. What we emphasize and what 
we assume to be assumed by others can 
alter meaning in significant ways. Even 
descriptions basedon our "facts" can be 
construed in very different ways by ethers. 
Thus, new product ideas and even product 
concepts can be grossly misinterpreted by 
these who learn about them, because at this 
stage, the products described are totally 
intangible. 

At their core, new product ideas are unbalan
ced. They do n.ot incorporate the input of a 
variety of viewpoints si nee they often reflect 
the excitement of a single person, or sameti
mes the thinking of a particular department 
within an organization. ldeas are fragile, and 



easily destroyed. When shown to other peop
le, these ideas may be misinterpreted, lea
ding to false enthusiasm or impraper criti
cism. When a product concept statement is 
developed, the idea is broadened in important 
ways, reflecting a blending of thinking about 
physical design and market response. 
Typically, the design of a concept statement 
involves a matching of physical product featu
res or attributes with their associated bene
fits to the proposed customer. Later, develop
ment of a protocol statement matches speei
tic design factors to these customer benefits, 
refining the communications between marke
ting and engineering still further. Much the 
same process can be used tor the develop
ment of concept statements tor services; 
however, at least some of the "attributes" 
remain intangible. 

The problem is that virtually all of these steps 
emphasize verbal and written commu
nication; however, at these crucial early sta
ges of development, words can fail to convey 
important information. Worse, wordscan 
suggest one meaning to some and another, 
to others. All think they are discussing the 
same project. when in reality very different 
images have been created. 

Oversights from Misunderstanding 

Two simple examples help to highlight the 
kinds of problems that can result if errors in 
communications are not corrected prior to 
final design and commercialization of a new 
product. The first concerns a computer soft
ware product which was designed 
to help a writer analyze his or her writing 
style when used in conjunction with a word 
processing program. The second concerns an 
energy controls system designed tor a major 
New York City office building. 
In a generally favorable review, PC Products 
wrote the following: 

[The major weakness of the program) is the 
dictionary it employs to make the distinction 
between common and uncommon words. 
According to the manual, this dictionary 'is 
based on common word lists developed by 
the United States Army and Navy. They are 
aimed at the average service man.' As a 
result of this choice of lexicons, words like 
wife, breaktast and bathroom are seen as 
uncommon, while rifle, bullet. and tank are 
considered mainstays of the average vocabu
lary [17)! 

Apparently the program's designers failed to 
communicate the exact nature of the dictio
nary and the consequences of its selection to 
users during the design process. 

In an amusing discussion headlined "Smart 
Doesn't Always Mean Better in Computer
Controlled Office Buildings," the Wall Street 
Journal described another communications 
failure between designers and users: 

Shearson Lehman Brathers lnc., the securi
ties unit of American Express Co., recently 
moved to new offices in New York's Battery 
Park City. There, most lights flick on when 
they sense motion, and flick off 12 minutes 
after motion stops. But the system meant 
trouble for some employees who recently 
tried to set up a slide show: The only way to 
turn out the lights was to sit absolutely still 
for 12 minutes. One person finally clambered 
a top a table and unscrewed the bulbs [ 18). 

While bath of these problems can be correc
ted, they each reflect a very basic failure of 
users and designers to communicate. In each 
case. words could have been used to clarify 
these ditterences in perspectives; however, 
many of our daily communications also have 
a strong visual element. 

Adding a Visual Element 

Historically, many product ideas and product 
concept statements have been presented in 
verbal or written farm to others despite a re
cognition that non-werking models, sketches, 
or other visual information can aid in the accu
rate communication of ideas or concepts. This 
practice has been at least in part due to the 
cast of preparatien of visual information and its 
rigidity once developed. The automobile indus
try has a long tradition of creating models of 
body styles for use in both internal develop
ment activities and marketing research stu
dies; however, these models cost several hun
dreds of thousands of dollars to construct. 
Clearly, they cannot be developed casually to 
support large numbers of ideas. In other indus
tries, limits may come less trom the dollar cast 
of preparing visual intermation and more trom 
the difficulty a champion experiences in 
expressing the nature of the idea to an illustra
tor, especially since so little is known of the 
nature of the specific idea at that point. 

Thus. new products management has expe-
. rienced a significant problem. Precisely at the 
points when ideas are fragile and in need of 
broad understanding and support, champions 
have great difficulty expressing the nature of 
the idea to others, whether inside or, later, 
outside, the firm. Sometimes, words are not 
enough, especially in light of the varied inter
pretations others may give to them. 

Fortunately, advances in technology are hel
ping us develop effective visual communi-
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cations. First. computer graphics increasingly 
involves sophisticated, photographic-quality 
image editing capabilities. 3-D animation can 
play an important role as well. While com
plex, this technology is a logica! extension of 
current threedimensional CAD displays. Thus, 
new products can be pictured even though 
they do not yet exist by combining aspects of 
existing images or using sophisticated simula
tions. As well, significant progress has been 
made in creating physical representations of 
products using computer-driven, liquid poly
mer processing technologies. The resulting 
parts are exact physical representations of 
actual prototypes and can be quickly and eco
nomically created. In the future, it will be pos
sibie to extend current Iabaratory experi
ments with computer-generated holograms 
to create real time images of complex pro
ducts, adding to our ability to communicate 
visually with both customers and others invol
ved in the development process. In the 
meantime, virtual reality technologies create 
yet another possibility to illustrating new pro
duct concepts. 

An Important Breakthrough 

The role of proper communications among 
those who participate in the development 
process and between firm and external 
audiences is critica!. These technologies facili
tate the introduetion of important visual mate
rial to support the initia! idea and product con
cept. They hold the promise of improving 
communications between designers and 
others in the firm, allowing all to clarify what 
they mean when they describe part of the 
product concept. Potential customers may 
someday see their comments incorporated 
into the visual display, permitting them to 
express their suggestions more clearly and 
provide more meaningful statements about 
their intentions to purchase. 

A Broader Look at the Product 
Development Process 

Together, the opening examples illustrate the 
importance of effective communications 
associated with the development of both high 
and low technology products. What do they 
suggest about our current practices? We are 
quite good at creating unique elements of 
design, but too aften our new products do 
not reflect "systems" thinking. We are sensi
tive to the need to combine considerations of 
technology, farm and tunetion in our new pro
ducts, however we are still sametimes too 
narrow in our focus. Put a different way, bet
ter new products design requires two key 
factors: 
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• exposure to a wide variety of information 
sourees including information on both inten
ded uses and anticipated mis-uses of the 
product; 

• examination of this information trom a 
braad series of viewpoints to challenge con
venient assumptions, whether conscious or 
unconsciously made. 

By their very nature, these tasks require the 
participation of more than one person. 

Current Thrusts in New Products 
Management 

In a study of product failure, Robert Caoper 
[21 showed that the risk of new product failu
re sharply escalated when firms failed to 
effect a marriage of technology with market
ing. Perhaps it is not too far fetched to extend 
this conclusion to a number of other vital 
functional interfaces w ithin the modern cor
poration. Certainly, the challenge of interface 
management is one which deserves our 
attention . 

The Conference Board [3) presented a series 
of writings from several corporate executives' 
discussion of developments in new products 
management. Several themes 
emerged repeatedly in our interpretation of 
this report: 

1. Top management's support is essential; 

2. Success requires delegation w ith strategie 
direction of operating-level personnel; 

3. Firms must work to establish bridges 
between functions to imprave inter-func
tional communications; 

4. Work should be done "close to the mar
ket " no matter what tunetion provides the 
leadership. 

Specific Steps 

But what is being done specifically to deal 
with some of these issues? lncreasingly, the 
new product development process is being 
seen as an opportunity to support the deve
lopment of qualified projects rather than to 
force the disqualification of large numbers of 
ideas notcentral to the corporation's future. 
What is the basis tor this change? Basically, it 
reflects the tact that today, more companies 
are strategically directing their new products 
programs. For example, in major studies of 
new products practices in the mid-1960's and 
early 1980's, the firm Booz Allen and Hamil
ton reported the following statistics [151 : 



1. In 1965, on average, firms identified 58 
ideas tor every product actually commer
cialized. 

2. In 1980, this ratio declined to 7 product 
ideas on average tor every product com
mercialized. 

Clearly, the farmer ratio characterized a deve
lopment process whose primary goal was to 
reduce the number of ideas to a manageable 
number. The decay curve had a very steep 
slope. The more modern figure, however, 
shows the impact of a more strategically dri
ven new products program. The process no 
langer needs to emphasize attrition. The 
developmental environment is less 
Darwinian, and has the potential to be much 
more supportive (and even reflective) . 

The Product lnnovation Charter 
The strategie direction of new products deve
lopment efforts has been achieved through 
development of documents such as the pro
duct innovation charter (PIC) [6] . Such a char
ter typically includes descriptions of a strate
gie arena, new product goals, and elements 
of a program to achieve these goals. Most 
corporations develop a distinct charter tor 
each unique business they control. The docu
ment facilitates interfunctional coordination 
by clarifying functional contributions to the 
new products process and linking them to 
overall business strategies. lt also helps to 
translate sametimes vague strategie directi
ves into more operational terms, better 
understood by operating management and 
other contributors to new products programs. 
Finally, the PIC provides the first basis for 
evaluation of new product ideas. 

Some Specific Steps and Control Points 
lt is important to note a few steps that have 
been introduced formally into many firms' 
management of new product development. 
Efforts to control the development process · 
are increasingly being focused on several 
specific points. Significantly, each of these 
points requires multifunctional participation 
and hopefully provides an opportunity to bro
aden the scope of issues considered during 
the development process. The philosophy of 
such a system is that by having fewer pro
jects, the firm can do a better predesign 
development of each one, giving fundamen
tally betterand more complete support and 
direction to the developer in the process. 

While of course the specific nature of these 
control points differs trom firm to firm, 
depending on the nature of its development 
process, aften the following provide a rich 
opportunity tor cross-functional inputs: deve
lopment of a written product concept state-

ment (including intertwined elementsof 
form, tunetion and customer benefit). a writ
ten product protocol (a list of developmental 
specifications which stresses required perfor
mance criteria and customer benefits linked 
to associated design attributes). and prepro
duction product review. In each case, what 
we have learned is to seek multiple inputs 
coming from diverse perspectives. These sta
ges can easily represent critica! milestones in 
a projeet's development which require the 
active input from each critica! business func
tion. While we have reference manufactured 
products in these comments, these control 
points can be translated to the development 
of services as well. Point eight below, 
though, suggests one major difference. 

Findings from Contemporary Research 

We are learning more about the development 
of new products and services every day. 
Occasionally, it is good to remind ourselves 
about this progress. A brief review cannot 
have braad scope; however, perhaps there is 
value in simply sampling the contents of arti
cles published in these pages during the past 
two years. These selected findings are rough
ly categorized under the headings of strategy, 
structure and performance. 

Strategy / Direction 
1 . Various functions aften have extremely 

different perceptions of what should be 
common new products goals within the 
firm. These disharmonies can be identified 
and resolved !13) . 

2. The development o'f an organizational cul
ture which emphasizes organizational goals 
over functional ones coupled with a style 
of bounded delegation of authority helps to 
build a more effective project leadership 
style within organizations [121 . Otherwise, 
the functional culture (aften r&d in many 
technically driven organizations) prevails, 
aften to the detriment of effective new 
products development practices. 

3. Pioneersof new technologies aften expe
rience burnout problems, leading to a loss 
of leadership. The issues associate with 
building a long term market position are 
aften significantly different from being first 
to market with a radically new product and 
call for different strategies [ 16). A variety 
of co-venturing arrangements are emer
ging, leading to earlier agreement on pro
duct standards. 

Structure/Process 
4. While managers increasingly agree about 

the importance of strategie direction of 
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new products programs, top manage
ment's support, and the need tor cross
functional communications, there is no 
single dominant model tor rnanaging the 
development process itself [ 14]. In partic u
lar, the early evaluation of the potential of 
ideas. prior to design, remains a problem 
tor many managers. 

5. While managers embrace the logic of 
balancing technica! with marketing inputs, 
in practice they are often less comfortable 
with using market-based intermation in 
the new products planning process 141-

6. There is some indication that initial scree
ning should first emphasize the strengths 
of a new idea rather than attempt a balan
ced assessment of both strengths and 
weaknesses. This may lead to a leaner. 
more focused and more positive evalu
ation at early stages before investment in 
further development [1]. 

7. Customized new product screening 
models offer some unique advantages, 
but generalized ones are also capable of 
performing well in modern corporations. 
The lack of a customized model should not 
be a barrier to new products screening [8]. 
Eliciting and responding to critica! 
questions in a timely manner is an essen
tial component of a successful develop
ment program. 

8. lncreasingly, service companies are begin
ning to explore systematic approaches to 
new services development. Their systems 
share eertaio broad characteristics with 
manufacturing industries; however, there 
are also some distinct differences. Chief 
among them is that the type of field tes
ting employed by manufacturing campa
nies to gage sales potential is used by ser
vice companies to assure proper functio
ning of a new service. Many service com
panies deal with customer and staff confu
sion about a proliferation of new products 
which may not be sufficiently separated 
trom the existing line 191. 

Performance/Outeames 
9. Within the projects under development in 

a given firm, at least some of the more 
ambitious programs will have a greater 
chance of commercial success than some 
of the less ambitieus ones. This finding 
should not be taken as an endorsement of 
maximizing risk; however, it does appear 
that the more ditticuit projects sametimes 
are better able to capture the enthusiasm 
of key people, causing them to work har
der to accomplish more ditticuit objectives 
[ 11]. 
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10. Product advantage in the marketplace is 
the teading correlate of commercial suc
cess [5] . Success also is strongly linked to 
the presence of comprehensive, pre
development activities which help to defi
ne the project such as initial screening, 
protocol development. preliminary techni
ca! and market assessment and the like. 
These steps seem to contribute to bra
ader communications and more complete 
thinking prior to design and development. 
This implies that better management of 
controllable factors contributes to better 
overall success. 

11. Firm size is linked to the type of innova
tions developed. As firms grow beyond a 
certain size (the authors suggest 45,000 
employees) firms are unlikely to introduce 
radically new products. Firms employing 
between 1 ,200 and 11,000 employees 
are significantly more likely to develop 
radically new products than those of any 
other size 1101 . 

Overall 

Clearly, this presents a hodgepodge of obser
vations when taken at this level. Frankly, if 
there is any cohesive message it has several 
dimensions. There is much we still don't 
know: 

Strategy 
Top management support is broadly recogni
zed as a critica! component of new products 
success, yet signals to operating managers 
and other professionals employed by a firm 
are aften mixed. Things happen in unknown 
ways tor unknown reasons. Too often we still 
lack an effective new products strategy lin
king operational realities with strategie objec
tives- the slang expression is "lip service"
and many eperating managers feel that 
they have been misled in the process. 

Structure 
We stilllack agreement on critical steps in 
the process. While we have a good general 
understanding of what needs to be done, we 
haven't yet been able to devise a sound 
general model or to determine the mix of 
situational factors which would dictate the 
need for different models. In other words, a 
number of process issues need to be resol
ved. For instance, should controts be tormal 
or informal, tight or loose? Clearly new pro
ducts work has bath elements of creative, 
open-ended activity and focused, highly tangi
bie activity within it. Often project require
ments vary as a tunetion of the stage of 
development yet few firms seems to vary 
their managementand control styles accor-



dingly when working on specific projects. 
One exception is the management of basic 
research in a number of companies. 

Our organizations are aften better designed 
to cope with the management of existing 
products than with the development of new 
ones. Motivation. support. and performance 
evalt,Jation are all topics not yet resolved in 
the literature. Organizational barriers are 
encountered far too often in the development 
process. Offices are typically arranged to tos
ter intra-functional productivity, yet new pro
ducts require inter-functional communica
tions. Perhaps a better design would locate 
key coordinators within eyesight of team 
members. Visualize a circular office building 
with an interior atrium. Key managers would 
have open offices at centra!, interior locations 
making them visible to their teams (even on 
different floors) and increasing opportunities 
to communicate. Less senior workers would 
be located within eyesight of both managers 
and other team members. Functional groups 
could be located in areas attached to this cen
tral structure. accessible to the teams. 
Perhaps the most immediate reaction to such 
an arrangement would be that the more juni
or people would be more likely than some 
senior managers to have windows in their 
offices! We are not seriously suggesting that 
such an arrangement would work, only that 
alternative organizational designs and layouts 
may impact new product performance. We 
do not know the answers. but we are predis
posed to thinking in terms of layouts which 
work best tor existing operations. 

Performance 
We are developing a good list of overall suc
cess and failure correlates. Yet, a number of 
conditions can lead to good performance
there is no single Rosetta Stone. Open 
communications. a positive environment, cre
ative. bright and flexible people. strategie 
direction, market focus, and multiple view
points honestly shared can occur under many 
varied conditions if the people are able and 
motivated to do the job. Sustaining a succes
sful new products program over a langer 
period of time may present other unique chal
lenges, however. 

Remaining Issues 

Our knowledge about new products manage
ment is clearly far trom complete. We are 
developing a variety of descriptions of current 
approaches, learning to separate good trom 
bad practices. and adding to our body of use
ful techniques. The very youth of our field 
requires that we periodically assess conven
tional wisdom, identifying our assumptions 

and asking whether they are supported by 
sufficient evidence. Through this processof 
challenging practices, we sametimes identify 
questions which lead us to better answers. In 
other instances we reinforce our assumptions 
and gain confidence in elements of our cur
rent practices. An example of this process 
can be found in an earlierissue [7] . 
The field of new products management is cle
arly both exciting and challenging. Yet, it is 
not now regardedas a separate tunetion or 
discipline. In many ways it is still in its infan
cy. Perhaps a major challenge tor researchers 
is to determine the balance between tormali
tv and informality in effective management 
approaches while, to managers, the greatest 
challenge may be to adapt to a variety of 
conditions while striving to achieve superior 
results over an extended period of time. 
While stated in different terms, these two 
agendas clearly overlap, drawing both our 
groups closer tagether in the process. 
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EREWIE 
IDEKO 

Akzo. Met maar liefst 65.000 mensen in 50 landen actief op het gebied van chemie, vezels, verven 
en lakken, zout en de gezondheidszorg. Levert voor tal van produkten belangrijke grondstoffen. 

CREATING THE RICHT CHEMISTRY. 



Technische Bedrijfskunde 
aan de Technische Universiteit Eindhoven 

Het vakgebied 

De studierichting Technische Bedrijfskunde 
aan de Technische Universiteit Eindhoven 
startte als eerste bedrijfskunde opleiding in 

·Nederland in 1966. Technische ontwikkelin
gen enerzijds en verschuivingen en verande
ring van waàrden en normen anderzijds, ver
oorzaakten steeds complexer wordende rela
ties in en tussen organisaties en de samenle
ving. Als gevolg hiervan ontstonden steeds 
meer en ingewikkelder problemen op het 
gebied van management en organisatie. Deze 
complexe problemen bleken alleen goed 
oplosbaar te zijn door coördïnatie en integra
tie van de 'traditionele' wetenschappelijke 
monodisciplines die bij het probleem betrok
ken zijn. Er ontstond behoefte aan een spe
ciale studie die de complexe problemen geïn
tegreerd en interdisciplinair aan moest pak
ken. Zo ontstond de studlè Bedrijfskunde. 

· Op dit moment heeft de faculteit meer dan 
2000 bedrijfskundige ingenieurs' voortge
bracht. 

De studie, eerste-fase onderwijs 

Jaarlijks krijgen de ruim 1700 bedrijfskunde 
studenten een gevarieerd pakket van vakken 
voorgezet. De onderwerpenvan dE:)ze vakken 
zijn Natuurkunde (5%), Economie (1 0%), 
Organisatiekunde (1 0%), Sociale Weten
schappen (10%), Informatica (15%), Tech
nische vakken (20%) en Wiskunde(30%). Het 
curriculum is in de eerste plaats gericht op 
het analyseren, ontwerpen, invoeren en leren 
besturen van primaire processen in organisa
ties. De nadruk ligt op hèt vinden van kwanti
tatieve oplossingen voor problemen en het 
vinden van dedaartoe geschikte methoden. 

Het tweede-fase onderwijs 

De tweede fasê van het wetenschappelijk 
onderwijs bestaat uit verschillende tweejarige 
opleidingen. Zo is er een ontwerpersopleiding 
Logistieke ·Besturingssystemen die verzorgd 
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wordt in samenwerking met de faculteiten 
Werktuigbouwkunde en Wiskunde en 
Informatica. De faculteit verzorgt eveneens de 
Commercieel Technische Beroeps Opleiding 
voor ingenieurs. Daarnaast biedt de 
Technische Universiteit Eindhoven de gelegen
heid tot het volgen van de opleiding tot Master 
of Business Administration (MBA), samen met 
de Katholieke Universiteit Brabant. Maar er zijn 
natuurlijk ook de nodige promotieplaatsen. 

De relatie met de praktijk 

De faculteit hecht sterk aan het contact met 
de praktijk. Het voortdurende wederzijdse 
contact tussen faculteit en bedrijfsleven 
vormt de best mogelijke garantie dat onder
wijs en onderzoek steeds op de praktijk blij
ven afgestemd. 
Studenten merken dit in hun studie waar ze 
in hun tweede jaar al te maken krijgen met 
een groepsstage, die bij een bedrijf in de 
regio uitgevoerd wordt. Later volgt dan nog 
een individuele stage van± 2 maanden en de 
afstudeeropdracht (9 maanden) die eveneens 
bij een bedrijf of instelling uitgevoerd wordt. 
Een ander voorbeeld van nauwe afstemming 
tussen faculteit en praktijk is de 'aanvullende 
component Civiele Bouw'. Dit is een onderwijs
programma dat op speciaal verzoek van het 
bedrijfsleven is opgestart, in samenwerking 
met de faculteit Bouwkunde van de TUE en de 
faculteit Civiele Techniek van de TU Delft. 
Op de faculteit wordt niet alleen fundamen
teel onderzoek verricht, maar ook onderzoek 
dat op de praktijk is afgestemd. Dit blijkt 
onder meer uit het groeiend verschijnsel con
tractresearch. 

Het werkgebied 

Een pas afgestudeerd bedrijfskundig inge
nieur komt meestal in een uitvoerende of 
adviserende functie terecht. Naarmate hij of 
zij meer jaren ervaring heeft, is de kans groter 
dat hij of zij in een leidinggevende functie 
terecht komt. Grofweg kan gezegd worden 
dat een kleine helft in de industrie werkzaam 
is, een kwart werkzaam is in de zakelijke 
dienstverlening (adviesbureaus etc.) en een 
kwart werkzaam is in de niet-zakelijke dienst
verlening (ziekenhuizen, overheid, etc.). 



Het onderzoek 

Produktie- en Logistieke Beheersing is een 
terrein waarin de faculteit Technische 
Bedrijfskunde van de TUE is gespecialiseerd. 
Een ander belangrijk aandachtsgebied is het 
gebied van Ouality and Reliability 
Management. 
De wetenschappelijke staf houdt zich bezig 
met de volgende onderzoekprogramma's: 
Produktie- en Logistieke Beheersing, Werk 
en Organisatie, Informatiesystemen alsmede 
Innovatie en Industriële Marketing . 

Internationalisering 

Een ander belangrijk speerpunt in het beleid 
van de faculteit is het bevorderen van de 
internationale samenwerking voor zowel 
onderzoekers als studenten. Op onderzoek
gebied onderhoudt de faculteit nauwe contac
ten met internationale vakgenoten. 
Daarnaast maakt de TUE deel uit van een 
internationaal samenwerkingsverband van 
West-Europese Technische Universiteiten, 
het zogeheten 'CLUSTER'. Deze samenwer
king biedt studenten de mogelijkheid een half 
jaar te gaan studeren aan één van de aange
sloten Technische Universiteiten of zelfs af te 
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studeren onder supervisie van een buiten
landse universiteit. Op dit ogenblik loopt circa 
één op de drie studenten hun stage in het 
buitenland en wordt jaarlijks aan een groeiend 
aantal buitenlandse studenten keuzecolleges 
in het Engels gegeven. Zo geeft de faculteit 
Technische Bedrijfskunde ondermeer inhoud 
aan het begrip internationalisering. 
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Figuur 1: 
Aard van de 
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niet zakelijke zakelijke overig 
dienstverlening dienstverlening 

bedrijfskiassen 

Informatie 

Voor informatie over groepsprojecten, stage
plaatsen en afstudeerprojecten kunt u con
tact opnemen met ons Bureau Stages. 

Technische Universiteit Eindhoven 
faculteit Technische Bedrijfskunde 
Ing. J.A. van der Reijden 
Bureau Stages 
postbus 513 
5600MB Eindhoven 
tel. 04û-472473 

Voor algemene informatie omtrent de facul
teit en contractresearch kunt u contact opne
men met het Faculteitssecretariaat, tel. 040-
472873. 



HOLLAND CONSULTING GROUP 
Organisatie Adviesgroep Naderland 

Profiel 

De kans dat u al hebt kennis gemaakt met een van de adviseurs van Holland 
Gonsuiting Group is groot. De afgelopen 10 jaar publiceerden zij een 50-tal boeken 
en meer dan 200 artikelen over hun ervaringen uit de adviespraktijk. 

U kunt het bureau dan ook zien als een onderneming op het snijvlak van bedrijts

leven en wetenschap. De (zes) firmanten en enkele adviseurs hebben deeltijdver

bintenissen met universiteiten. In de praktijk leidt dat tot hoog gekwalificeerd 
advieswerk, waarbij het zwaartepunt ligt op strategisch management en marketing, 
structuurvraagstukken, operationele procesverbetering en kwaliteitszorg, cultuur
verandering en personeelsmanagement. 

HCG hecht bijzonder aan een nauwe samenwerking met functionarissen van de 
opdrachtgevende organisatie. Om dat te bevorderen krijgt u van meet af aan te 
maken met dezelfde adviseur. De firmant die de initiêle contraetaring verzorgt, is 

tevens de begeleider en uitvoerder van de opdracht. 

Door de middelgrote omvang van het bureau (23 adviseurs), de brede advieserva
ring van de firmanten en de regelmatige onderlinge uitwisseling van project-pro

blematiek, zijn de kwaliteit en de continuïteit van de opdrachtuitvoering verzekerd. 
Daar doet men desgewenst ook graag een boekje over open. 

Holland Gonsuiting Group 
Sophialaan 19 
1 075 BL Amsterdam 

1r 020-6620102 
fax 020-6796601 
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lndustria, studievereniging voor Technische 
Bedrijfskunde 

'' 

Algemeen 

lndustria is de studievereniging voor Techni
·.sche Bedrijfskunde aan de Technische Uni
versiteit Eindhoven. Zîj werd in 1963 opge
richt en is 'nu een bloeiende vereniging met 
ruim 1600 leden, waarvan er ongeveer 200 
actief zijn in één van de ruim 25 commissies. 
lndustria heeft drie doelstellingen: 
1 .. Het ondersteunen van studenten bij hun 

studie: 
• het leveren van studiemiddelen zoals 

boeken en tentamenbundels; 
• het vervullen van een brugfunctie tussen 

de bedrijfspraktijk en de theorie; 
• het vervLJtlen van eén brugfunctie tussen 

de studenten ·en de faculteit 
2. Het vervullen van een brugfunctie tussen 

het bedrijfsleven en de studenten. 
3. Het bieden van ontplooiingsr:nogelijkheden 

aan de studenten: 
• het ontwikkelen van sociale en organisa

torische vaardigheden:· 
• het vèrkrijgen van sociale contacten. 

Om deze doelstellingen te .bereiken, organi-
.. seert lndustria een groot aantal activiteiten. 

Deelname hieraan en voora! het organiseren 
hiervan, vormen een zinvolle aanvulling op de 
studie. Mede hierdoor heeft lndustria een 
vaste plaat~ binnen de faculteit verworven. 

Organisatie 

De activiteiten van lndustria worden georgani
seerd door studenten Technische Bedrijfs
kunde uit alle jaargangen. Deze actieve leden 
werken in de verschillende commissies. 
De organisatiestruètuur van lndustria ziet er 
als volgt uit: 
De Algemene Ledenvergadering is het hoog
ste orgaan van de vereniging. Zij kiest het 
dagelijks bestuur en heeft het laatste woord 
over het algemene beleid van de vereniging, 
met name wat betreft de te voeren activitei-

" -ten en de begroting. 
·De bestuursleden geven direct leiding aan de 
niet-autonome commïssies en zijn eindver-
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antwoordelijk voor de autonome commissies . 
Daarnaast houdt het bestuur toezicht op de 
gang van zaken bij haar onderverenigingen. 
Het lndustria-bestuur is samen met de PR
commissie verantwoordelijk voor de repre
sentatie van de studievereniging naar buiten 
toe. 

Activiteiten 

Zoals reeds eerder gezegd, organiseert 
lndustria om haar doelstellingen te bereiken 
een breed scala van activiteiten. De activitei
ten kunnen worden onderscheiden in 
studiegerelateerde activiteiten, internationale 
activiteiten en bijzondere activiteiten. 
Eén van de studiegerelateerde activiteiten is 
het jaarlijks terugkerende lndustria-congres, 
georganiseerd door de SBCI. Daarnaast orga
niseert lndustria per trimester ongeveer twee 
lezingen en vier excursies. De lezingen wor
den gegeven door prominente personen uit 
het bedrijfsleven of van de overheid, die een 
actueel (bedrijfskundig) onderwerp tijdens 
hun lezing nader belichten. Net als de lezin
gen vormen ook de excursies naar verschil
lende bedrijven een welkome aanvulling op 
de collegestof doordat ze studenten de gele
genheid bieden de bedrijfskundige theorieën 
te koppelen aan de praktijk . 
Een hele andere studiegerelateerde activiteit 
vormt het Weekend Management Vaardighe
den. Dit weekend geeft de studenten de 
gelegenheid te werken aan de ontwikkeling 
van vaardigheden, die in het onderwijspro
gramma weinig aandacht krijgen. Het gaat 
hierbij met name om spreken in het open- . 
baar, vergadertechnieken en besluitvor
mingsprocessen. Tijdens dit weekend gaan 
gastsprekers uit het bedrijfsleven in op deze 
onderwerpen en wordt in groepen aan een 
aantal cases gewerkt om de opgedane kennis 
in de praktijk te brengen. 
Eén van de beleidspunten van lndustria is om 
de technische bedrijfskunde studenten 'wveel 
mogelijk te stimuleren zich internationaal te 
oriënteren. Mede daarom heeft lndustria 
actief meegewerkt aan de oprichting van 
ESTIEM, de European STudentsof lndustrial 
Engineering and Management In ESTIEM zijn 
op dit moment 22 studieverenigingen voor 
Technische Bedrijfskunde uit verschillende 
Europese landen verenigd . Met behulp van 



de contacten die binnen ESTIEM opgedaan 
zijn, wordt een aantal uitwisselingsreizen met 
buitenlandse studenten georganiseerd. Kort 
geleden hebben uitwisselingen met onder 
andere Tsjechoslowakije, Duitsland en 
Zweden plaatsgevonden. Behalve de 
uitwisselingsreizen organiseert lndustria ook 
een aantal buitenlandse excursies. De groot
ste internationale activiteit van lndustria is de 
buitenlandse studiereis: een groep van dertig 
studenten brengt gedurende drie weken een 
bezoek aan een land en voert daar een tevo
ren bepaald en voorbereid onderzoek uit. Het 
onderzoek heeft betrekking op een aantal 
actuele onderwerpen, die direct met het 
bezochte land in verbinding staan en voor het 
bedrijfsleven interessant zijn. Na afloop van 
de reis wordt een verslag geschreven, dat 
voor bedrijven te koop is. Recent bezochte 
landen zijn Hong Kongen Taiwan, de 
Verenigde Staten en Brazilië. Dit jaar zal de 
studiereis naar Maleisië en Singapore gaan. 
Een laatste categorie activiteiten is die van de 
bijzondere activiteiten. De bijzondere activitei
ten zijn bedoeld om de studenten ook naast 
hun studie de gelegenheid te geven elkaar in 
een informele sfeer te ontmoeten. 
Enkele bijzondere activiteiten zijn: 
• de BOK-happening: dit is een groot bedrijfs

kundefeest dat jaarlijks door ongeveer 1000 
studenten van de universiteit wordt 
bezocht; 

• het BOK bulletin: het BOK bulletin is het 
verenigingsblad van lndustria, dat vijf maal 
per jaar verschijnt en verspreid wordt onder 
alle studenten en medewerkers van de 
faculteit. We proberen in het BOK bulletin 
een evenwicht te vinden tussen bedrijfs
kundig wetenschappelijke artikelen, artike
len over ontwikkelingen op de faculteit en 
artikelen over lndustria; 

• de Atlas: in de diesweek van lndustria 
wordt het lndustria-jaarboek, de Atlas 
genaamd, uitgegeven. De Atlas bevat een 
verslag van alle activiteiten die het afgelo
pen verenigingsjaar hebben plaatsgevonden 
en tevens een smoelenboek met alle 
foto's, namen en adressen van de techni
sche bedrijfskunde studenten; 

• de wekelijkse borrel. 

Onderverenigingen 

lndustria heeft twee onderverenigingen: de 
Beleggings Club lndustria (BCI) en marke
tingvereniging De Marketeer. 
Het doel van de BCI is de leden vertrouwd 
maken met beleggen in aandelen en opties 
en een aantal andere aspecten van de 
effectenwereld. Voor de leden wordt een 
aantal activiteiten georganiseerd zoals excur
sies, lezingen en beleggingsspelen. 
De Marketeer is de jongste én grootste 

ondeNereniging van lndustria. Zij heeft inmid
dels ruim 200 leden. Dit zijn niet alleen stu
denten, maar ook medewerkers van de facul
teit en afgestudeerden die werkzaam zijn in 
de marketing. De Marketeer organiseert elk 
trimester een lezing en twee excursies. 
Daarnaast brengt zij een eigen vereni
gingsblad uit, Marktvisie. Tot slot organiseert 
de Marketeer jaarlijks met succes een con
gres over een actueel marketing-onderwerp. 

Meer informatie over lndustria? 

Voor het bedrijfsleven bestaan er diverse 
mogelijkheden zich te presenteren op één 
van de activiteiten van lndustria en haar 
ondeNerenigingen. Meer informatie over 
lndustria en haar activiteiten kunt U verkrijgen 
bij Martijn Hagens, commissaris Public 
Relations en de PR-commissie, te bereiken 
op telefoonnummer 040-472935/472471 en 
faxnummer 040-451275. 
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De o~:ganisa~ie 
' . . 

Dit.congres. is ·geörganiseerd door de 
Stichting Bedrijfskunde-Congres I ndustria, 
een onderdeel van lndustria, studievereniging 
voor Technische Bedrijfskunde aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Een jaar 
lang ,heèft de commissie, bestaande uit vijf 
studenten Technische Bedrijfskunde, met 
veel enthousiasme en plezier gewerkt aan de 
organisatie van dit congres. Wij hebben ge
tracht ·Eien professioneel congres te orga
niseren over een bedrijfskundig onderwerp 
wat zowel voor mensen uit het bedrijfsleven 
als voor studenten interessant is. Wij hopen 
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dat u deze dag als zodanig heeft ervaren en 
wensen u veel succes met het vinden van uw 
weg naar het Rome van het succesvolle nieu
we produkt. 

Graag willen wij u erop attent maken dat ook 
volgend jaar door de SBCI een congres met 
bedrijfskundige inhoud zal worden georgani
seerd. Wij willen u daarvoor alvast van harte 
uitnodigen. 

Met vriendelijke groet. 
Stichting Bednjfskunde-Congres lndustria 

De Congrescommissie, v.l.n.r.: 
Maureen Die/en, sponsoring 
Mark van Engelen, voorzitter 
Petra Boere, dagorganisatie 

Frank Kersten, sprekers 
Frank Resink, promotie 



Comité van aanbeveling 

Dr. J.E. Andriessen 
Minister van Economische Zaken 

Prof. Dr. T.M.A. Bemelmans 
Decaan van de faculteit Technische Bedrijfskunde van de TU Eindhoven 

Drs. C.J.M. Geenen 
Directeur InnovatieCentra Netwerk 

Jhr. Mr. A.A. Loudon 
Voorzitter Raad van Bestuur Akzo N.V. 

Ir. A. van der Padt 
Oud-voorzitter Raad van Bestuur DAF N.V. 

J.D. Timmer 
President Philips Electranies N.V. 

Prof. Ir. Drs. W.J. Vrakking 
Voorzitter International Society for Professional I nnovation Management Nederland en 
Managing firmant Holland Consulting Group 

Met dank aan ... 

Hoofdsponsor: 

Philips 

Subsponsors: 

Agio Sigarenfabrieken N.V. 
Akzo 
Andersen Consulting 
DSM 
EBAS Nederland B.V. 
Holland Consulting Group 
Hoogovens groep 
Innovatiecentrum Oost-Brabant 
Moret Ernst & Young 
PTI Telecom 
Reclameteam Verhoeven 
Shell Nederland B.V. 

Diversen: 

Marian Jentjens 
Prof. Dr. Ir. J.E. van Aken 
Faculteit Technische Bedrijfskunde 
lndustria-bestuur 1992 
VBI 
Het Evoluon 
Pierre van Beusekom 
Arno Verhoeven 
Thomas Hu stad 
Prof. Dr. Ir. H.W.C. van der Hart 
Instituut Noteboom 
De Sprekers 
familie en vrienden 
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