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STI MU LERI NGSPROG RAM MA 
MEDISCHE TECHNOLOGIE 

Zicht krijge11 op produklillllovalie 

ZICHT KRIJGEN OP 
PRODUKTINNOVATIE 

OP ONDER
NEMINGSNIVEAU 

De andere zijde heeft ook een andere zijde 
(Japans spreekwoord) 



Bij deze monografie 

Ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en technologie gaan bijzonder snel. Zelfs 
binnen één vakgebied is het moeilijk op de hoogte te blijven van de laatste stand van 
zaken. ook al gezien de grote hoeveelheid onderzoek die wereldwijd wordt uitgevoerd. 
Laat staan dat het mogelijk is al deze kennis adequaat over te dragen aan niet
ingewijden. zodat die er hun voordeel mee kunnen doen. 

Het probleem van kennisoverdracht en het niet-optimaal kunnen benutten van aanwezige 
kennis door de industrie speelt in bijna alle technologiegebieden die een snelle 
ontwikkeling doormaken. Zo ook in het gebied van de medische technologie. Vandaar dat 
het Stimuleringsprogramma Medische Technologie het verbeteren van kennisoverdracht en 
het beter industrieel benutten van aanwezige kennis als hoofddoelstellingen kent. 

Eén van de manieren waarop kennis kan worden verspreid is het uitgeven van 
monografieên. Op initiatief van de Werkgroep R&D van het Stimuleringsprogramma heeft 
StiPT, Uitvoeringsorganisatie voor Technologiebeleid, besloten een serie monografieën uit 
te brengen over onderwerpen die van belang kunnen zijn voor het Nederlandse medisch
technologische bedrijfsleven. Omdat de onderwerpkeuze enorm is, berust de selectie van 
thema's en de inhoudelijke begeleiding van deze monografieën bij de Werkgroep R&D, 
waarin deskundigen uit het bedrijfsleven. universiteiten en de Gezondheidsraad zitting 
hebben. 

De Werkgroep R&D entameert verkenningen van nieuwe thema's en schenkt actieve 
aandacht aan bedrijfskundige studies over innovatieprocessen en thuiszorgtechnologie. De 
eerste monografieên uit deze serie gaan dan ook over deze twee thema's. 
De monografie die u nu in handen heeft is de eerste uit de serie en gaat over produkt
innovatie op ondernemingsniveau. De tweede, die bijna gelijktijdig met deze zal 
verschijnen. gaat over succesfactoren bij het ontwikkelen van medische apparatuur in 
ondernemingen. In die monografie zal de nadruk liggen op het handelen binnen netwerken. 
De derde gaat over de markt voor thuiszorgtechnologie en zal vermoedelijk gevolgd 
worden door andere over hetzelfde onderwerp. 

Wij hopen dat deze monografieën in een behoefte voorzien en dat ze Nederlandse 
ondernemers kunnen steunen bij het verwerven van kennis over een technologiegebied in 
beweging. 

Den Haag, oktober 1990 

Een uitgave van: 
StiPT, Uitvoeringsorganisatie voor Technologiebeleid 
Stimuleringsprogramma Medische Technologie 
Postbus 30732 
2500 GS Den Haag 
tel : 070 - 361 03 40 
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Aan de lezer 

Voor wie bestemd? 

Deze monografie is bestemd voor het management van middelgrote en kleine industriële 
ondernemingen, dat te maken heeft met vraagstukken rond het bedenken en ontwikkelen 
van nieuwe produkten. 

Produktinnovatie op strategisch niveau 

Onze stelling is dat het niet voldoende is produktinnovatie op projectniveau te 
beschouwen. In dat geval gaat het om het slagen of falen van dat éne project. Naar ons 
idee is het noodzakelijk projecten op het gebied van produktinnovatie in hun onderlinge 
strategische samenhang te beschouwen. Er wordt wel gesteld dat het noodzakelijk is 
strategische produktinnovatie vanuit een brede bedrijfskundige invalshoek te bezien en dat 
strategisch management zich hiertoe uitstekend leent. Daarom is strategisch management 
gekozen als vertrekpunt en kapstok voor deze monografie. 

De technologiedimensie 

Meestal wordt de strategie van een onderneming beschreven in termen van produkten en 
markten. Zelfs ondernemingen, die "aan elkaar hangen van technologie". leggen hun 
strategie naar de medewerkers en naar buiten uit in termen van marketing en financiën. 
Naar ons idee is de inbreng van de technologie minstens even belangrijk. Dit is het 
tweede thema dat hier zal worden uitgewerkt. 

Wetenschappelijk onderzoek 

Naar schatting zijn honderden manjaren onderzoek gestoken in onderzoek naar 
technologische innovatie op individueel en projectniveau. Pas sinds 1980 wordt - in 
verhouding mondjesmaat - onderzoek gedaan naar innovatie in relatie met strategisch 
management. Ook in ons land wordt op diverse universiteiten aandacht besteed aan 
technologische innovatie; zowel op project- als op strategisch niveau. Het eigen onderzoek 
aan de TU Eindhoven is erop gericht een methode te ontwikkelen waarmee bedrijven hun 
strategisch innovatievermogen kunnen verhogen. 

Leesadvies 

Deze monografie bevat een overzicht van de kennis en ervaring van veel onderzoekers. U 
zult echter niet alleen onderzoek tegenkomen, maar ook antwoorden op praktische vragen 
en praktijkvoorbeelden. 
Eerst wordt ingegaan op het voor deze monografie zo belangrijke thema van strategisch 
management. Heeft u voldoende kennis op dit punt, dan kunt u dit hoofdstuk desgewenst 
overslaan. In het volgende hoofdstuk wordt u ingewijd in de beginselen van strategische 
produktinnovatie. Daarna volgen enkele hoofdstukken, die puntsgewijs een aantal 
praktische vragen behandelen. De monografie besluit met de vraag: Valt innoveren te 
leren? 
Deze monografie is beslist geen kookboek met pasklare recepten. Het is een kader, 
waarmee u vragen over produktinnovatie kunt benaderen. Daarom bevat deze monografie 
concepten, analysetechnieken en checklists om u meer inzicht te bieden in strategische 
produktinnovatie. 

Wij wensen u veel leesplezier! 

Arie Nagel, Eindhoven 

Oktober 1990 
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Strategisch management - wat is dat 
eigenlijk? 

Dit hoofdstuk geeft het kader waarbinnen produktinnovatie wordt behandeld. Het is 
bedoeld voor de lezer die niet geheel op de hoogte is van de laatste inzichten in dit 
vakgebied. Het gaat over doelstellingen, het maken van strategische plannen en de rol 
van het management. 

Doelstelling bepaalt richting 

Alice in Wonderland vraagt aan de kat: "Wil je me alsjeblieft vertellen welke weg ik van 
hier moet nemen?" De kat antwoordt met: "Dat hangt voor een groot deel af van waar je 
naar toe wilt". "Ach, dat maakt me niet veel uit ... ," zegt Alice. "Dan maakt het ook niet 
uit welke kant je op gaat", zegt de 
kat. " ... zolang ik maar ergens 
kom", voegt Alice als uitleg toe. 
"Daar kun je verzekerd van zijn", 
zegt de kat, "als je maar lang 
genoeg loopt". 
Er wordt wel eens beweerd dat 
Carroll 's boek 'Aiice in Wonderland' 
(1865) het meest geciteerde boek 
op het gebied van strategisch 
management is. Waar of niet, het 
bovenstaande stukje beeldt in ieder 
geval goed uit dat een doelstelling 
belangrijk is voor het kiezen van 
een richting . Dit geldt zowel in het 
dagelijks leven als in het 
bedrijfsleven, maar het is geen 
eenvoudige zaak .... 

Moeten plannen op papier? 

"Kiezen van een richting .. ... geen eenvo~<dige zaak .... " 

Uit een recent onderzoek (1) blijkt, dat slechts 10 tot 15% van de Nederlandse 
ondernemingen strategische plannen op schrift zet. We verwachten dat nog minder 
ondernemingen hun doelstellingen duidelijk omschreven hebben. Grote kans dus dat u als 
lezer geen expliciete doelstellingen of strategisch plan maakt! En nu bereidt u zich voor 
op een terechtwijzing, waarbij de plannenmakers als voorbeeld gesteld worden? Zo 
eenvoudig ligt het niet. Want opschrijven houdt niet persé in dat er betere ideeën in de 
onderneming leven of dat het uitwerken van die ideeën beter zal verlopen. Integendeel 
zelfs. plannen op papier kunnen als een harnas gaan werken : hoe meer energie er in het 
plan gestoken werd, hoe meer verzet er kan ontstaan dit mooie plan te wijzigen. Zo wijst 
bijvoorbeeld Ouinn (2) erop dat het niet altijd verstandig is doelstellingen duidelijk aan te 
geven. Getallen en plannen kunnen een eigen leven gaan leiden, verkeerd begrepen 
worden of zelfs gesaboteerd. 

Het proces van plannen is belangrijk 

Valt er dan niets over het wel of niet opschrijven te zeggen? Jawel, er zijn zelfs boeken 
over volgeschreven . Een poging deze wijsheid in enkele pagina's samen te vatten, is al bij 
voorbaat tot mislukken gedoemd. Het lijkt ons daarom het beste een wijs iemand aan het 
woord te laten: Mao Dzedong. In zijn "rode boekje" stelt hij : "Het plan is niets. de 



planning is alles". Hij bedoelt hiermee dat het bij strategisch management vooral gaat om 
het communiceren over de te nemen beslissingen. Net zolang tot een bepaalde consensus 
(overeenstemming) ontstaat over de te volgen gedragslijn. Bijvoorbeeld consensus over de 
vragen waar je je geld in stopt, hoe je klanten benadert, wat je nu eigenlijk verkoopt 
enzovoort. 
Het is bijzonder lastig dit op voorhand en in z'n algemeenheid voor een onderneming op 
te schrijven. Als je ondernemers vraagt wat hun doelstelling is. antwoorden ze vaak 
continuïteit behouden en winst maken. Meestal voegt men nog iets toe in de trant van 
"goed zijn voor de medewerkers, de maatschappij en het milieu". Hoewel het doordacht 
klinkt, geven deze woorden beslist geen richting; hoeveel winst. hoe gemaakt en met wat 
verkregen?. 

Het wordt al een heel stuk duidelijker als de ondernemer moet (of kan) kiezen uit concrete 
alternatieven. Hij of zij kan dan meestal een reeks argumenten pro en contra geven. Het 
nemen van een strategisch besluit blijft echter een moeilijke zaak. Een duidelijke keus is 
vaak niet mogelijk, want strategische besluiten kenmerken zich door een niet-routinematig 
karakter. Bovendien is het onmogelijk alle alternatieven van tevoren te overzien en is de 
informatie waarop het besluit gebaseerd moet worden niet compleet en niet erg hard. En 
om het nog erger te maken: de invloed van strategische besluiten is (zeer) ingrijpend en 
vele jaren achtereen voelbaar. 
Nu kan men zich natuurlijk voorbereiden op moeilijke besluiten door grondige analyses te 
(laten) verrichten. Dat is kostbaar en tijdrovend en helpt slechts in sommige gevallen. Voor 
het midden- en kleinbedrijf lijkt het praktischer zich voor te bereiden door in een continu 
en liefst niet te formeel afstemmingsproces de neuzen één kant uit te krijgen. Het gaat 
daarbij om het communicatieproces en minder om het neerleggen van de resultaten van 
deze besprekingen. En dit is wat Mao bedoelt. 

Opschrijven helpt 

Toch kan het opschrijven van doelen en strategieën nuttig zijn, namelijk om: 
• zich te dwingen de uitgangspunten en voornemens onderbouwd op te schrijven; dit 

werkt vaak zeer verhelderend; 
• de met elkaar overeengekomen uitgangspunten vast te leggen; 
• het communicatieproces met grote aantallen medewerkers efficiënt te laten verlopen; 

met name geldt dit voor nieuwkomers; 
• niet steeds opnieuw een redenatie te hoeven geven. Het verslag dient dan als 

referentie voor een volgende beslissing of om achteraf lering te kunnen trekken uit het 
verschil tussen plan en realisatie; 

• een leidraad te hebben voor promotie en 'public relations' activiteiten; 
• vreemd vermogen aan te kunnen trekken. 

Maar denk bij het opschrijven aan het volgende: schrijf niet voor eens en altijd en ook 
niet in omvangrijke documenten, maar kort en bondig en laat ruimte voor verandering. 
Komt op een gegeven dag die gebraden duif langsvliegen, dan mag je die best pakken en 
opeten, ook al heb je net afgesproken dat je geen gevogelte meer zult eten. Als een 
alternatief aantrekkelijk genoeg is, mag men best doelstellingen en/of plannen wijzigen. 
Dat doet u natuurlijk wel in goed overleg met de betrokken medewerkers! Anders kunt u 
het richten van de neuzen een volgende keer wel vergeten. 



Wat moet er in een strategisch plan? 

In principe hoort een strategisch plan te bestaan uit een analyse van de markt en uw 
bedrijf. Een analyse van de markt kan bestaan uit een analyse van bewegingen in de 
markt (substituutprodukten, binnentreders en dergelijke). behoeften van afnemers en een 
analyse van concurrenten en technologische ontwikkelingen. Hieruit volgen een aantal 
kansen en bedreigingen. Een onderzoek van het bedrijf levert de sterkten en zwakten ten 
opzichte van de concurrent. Tesamen geeft dit na een zogenoemde SWOT-analyse en een 
raming bij ongewijzigd beleid een beeld van mogelijke alternatieven. Doelstellingen spelen 
met name een rol bij de keuze uit deze mogelijkheden. Belangrijk is synergie in de markt 
en de techniek. In het kader vindt u een algemeen schema voor strategische planning; het 
is dus ook bruikbaar voor het invullen van een strategisch plan. 



Inhoud: voor elk wat wils 

Gebruik bij het opstellen van een plan gerust een boekje. Welk 'recept' u volgt maakt niet 
zoveel uit (3). zolang de in te vullen elementen betrekking hebben op uw praktijksituatie 
en vooral op het op te lossen probleem en de lezer. Zo ziet een bank graag cijfers 
(marktverwachtingen, concurrentiepositie. financiële gegevens en dergelijke). Een 
reclamebureau of een afdeling Public Relations zal de nadruk leggen op de boodschap die 
naar een bepaalde doelgroep overgebracht dient te worden. De afdeling produktie zal zich 
meer concentreren op de gewenste levertijd, leverbetrouwbaarheid, kosten en kwaliteit. 
De afdelingen produktontwikkeling en/of R&D zullen meer oog hebben voor de 
onderliggende technologische ontwikkelingen en vereiste capaciteiten en welk probleem 
voor welke doelgroep dient te worden opgelost. Een commerciële afdeling tenslotte zal 
willen uitmaken welke doelgroep benaderd dient te worden en met welke 'marketing-mix' 
instrumenten. 
Wat u vooral niet moet vergeten: als een plan naar buiten gaat, moet u ook zaken 
behandelen die voor u gesneden koek zijn. Geef bijvoorbeeld een (ook voor leken 
boeiende) beschrijving van uw produkten en hun toepassing. 

De eerste stap: het stellen van de juiste vragen 

Hoe u het ook aanpakt, begin altijd met het stellen van de juiste vragen. Dat lijkt heel 
gemakkelijk, maar in de praktijk blijkt keer op keer dat dit moeilijk is. Leg uw hand op het 
rechter rijtje en lees het linker. Probeer nu voor u zelf te bedenken wat u rechts zou 
zetten. Lees pas daarna de rechter tekst. 

Een discussie naar aanleiding van het bovenstaande leidt vaak tot verrassende resultaten, 
zoals blijkt uit onderstaand voorbeeld. 

Eenfabrikant vanfrisdrankautomaten ontdekte, dat de klant niet zozeer 
automaten wilde kopen, maar de totale zorg voor deze drankenfunctie 
wilde overdragen. De klant wilde niet slechts een produkt, maar een 
oplossing voor een probleem. De klant wilde van die rompslomp af De 
fabrikant kwam hierop na een analyse waaruit bleek dat aan de verkoop 
van automaten weinig te verdienen viel. 
Dit is vervelend als je denkt dat je 'business' het verkopen van 
frisdrankautomaten is. Na de ontdekking dat de klant eigenlijk een andere 
opstelling van de fabrikant op prijs stelde, besloot men onder meer de 
automaten te gaan verhuren. 
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Analysetechnieken als hulpmiddel 

Hoe kun je nu het stellen van de 'juiste vragen' en het invullen van strategische 
elementen stroomlijnen? Daar zijn hulpmiddelen voor: analysetechnieken die. ondanks hun 
eenvoud. krachtige analyse-instrumenten zijn. We doen slechts een greep uit de vele 
technieken die in de literatuur beschreven staan: 
• een raming ongewijzigd beleid (4); waar komt de onderneming uit als het beleid niet 

wordt gewijzigd of met andere woorden: hoe urgent zijn de te nemen maatregelen? 
• produkt-markt-technologie analyse (5); dit is een eenvoudig, maar tegelijkertijd krachtig 

analyse-instrument. met name als men hier wat mee speelt (andere variabelen. trends 
en dergelijke); 

• SWOT-analyse (6); hiermee worden de sterkten/zwakten tegen de kansen/bedreigingen 
afgezet teneinde de strategische 'issues' te ontdekken (SWOT is de afkorting van 
Strengths. Weaknesses. Opportunities and Threats); 

• produkt-portfolio analyse; hier gaat het om twee belangrijke vragen: kunnen wij het 
beter dan de concurrent en gaat het om een aantrekkelijke markt? Deze vragen worden 
voor de respectievelijke produkten beantwoord en in een plaatje afgebeeld; 

• het schema van Rademaker (7); dit schema geeft een viertal basisstrategieën. waaruit 
een bedrijf kan kiezen. Het is eenvoudig na te gaan welke strategie nu gevoerd wordt. 
Aanvullende analyse en discussie kunnen mogelijk leiden tot het gaan hanteren van een 
andere strategie. 

In figuur 1 zijn de kenmerken van deze analysetechnieken visueel samengevat. 

Wie maakt het plan? 

De ondernemer is niet goed bezig als de medewerkers in een plan moeten lezen wat de 
bedoeling is. Het moet een gezamenlijk werkstuk zijn van het managementteam. 
Naderhand nemen de leden van dit team relevante stukken van het plan door met hun 
medewerkers. Op lager niveau dient een en ander. naast de algemene uitgangspunten. 
concreet vertaald te worden . Niet direct toepasbare beschouwingen staan nu eenmaal op 
gespannen voet met concrete zaken. Het willen verkorten van de levertijd, het bouwen van 
een nieuwe fabriek. het aantrekken van een nieuwe bedrijfsleider. het reorganiseren van 
de kwaliteitsdienst. het vervangen van een belangrijke machine: dit zijn zaken die veel 
concreter zijn dan het plan de huidige basistechnologie te vervangen door een andere. 
Toch zijn het allemaal strategische beslissingen. maar de eerste maatregelen worden 
gezien als directer en eerder voelbaar. Onterecht. want de laatste zou wel eens meer 
invloed kunnen hebben op het gebeuren in de fabriek (maar dan wel op de langere 
termijn). 

Hoe krijg je mensen mee? 

Medewerkers die gewend zijn te werken met een korte tijdhorizon (soms tot een dag). 
vinden het moeilijk het overzicht en het geduld op te brengen voor een project van enkele 
maanden of jaren. Soms slaat het aanvankelijke enthousiasme om in cynisme: "al dat 
gepraat leidt toch tot niets! n Daarom is een juiste introductie van de gewenste inbreng 
van groot belang. Eén van de zaken die uitleg vergen is de lange aanloop- en looptijd van 
een strategisch proces. Vaak kan een buitenstaander (zoals een organisatie-adviseur) 
helpen het weggezakte enthousiasme weer wat 'te kietelen'. 
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Figuur 1. Schematische voorstelling van diverse analysetechnieken, inclusief 
een korte toelichting. 

I. Raming ongewijzigd beleid 

t -

I I I I I 

'90 '91 '92 '93 '94 tijd 

Na een schatting van de omzetten per produktgroepen en kosten, wordt voor de 
komende jaren een raming gemaakt voor de winst. In dit geval verwacht men dat 
omstreeks 1993 verlies op zal treden. Het is dus geboden nu maatregelen te nemen. 

11. Produkt-markt-technologie-analyse 
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Meestal maakt men twee aan twee schema's. Hier een voorbeeld van een produkt
marktanalyse. De omzet van produkt b in markt 2 blijft aanzienlijk achter. Is dit te 
verklaren en wat is de trend? 

111. SWOT-analyse 
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Welke kansen kan ik, gegeven mijn sterkten, benutten? Met name het quadrant 
linksboven is interessant en leidt tot strategische aandachtspunten. 
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IV. Produkt-portfolio-analyse 
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Hier is de oorspronkelijke vorm van deze analyse weergegeven. We starten klein met 
een veelbelovende omzet. Er wordt dan alles op alles gezet om een groter 
marktaandeel te verwerven. zolang de markt voor dit produkt nog groeit. Is de groeifase 
achter de rug, dan wordt het hoog tijd de investeringen terug te verdienen. De analyse 
heeft voornamelijk tot doel een evenwichtige portfolio van produkten te ontwikkelen. 
Dus zowel produkten die nu geld opleveren als produkten, die dat in de toekomst zullen 
gaan doen. 

V. Schema van Rademaker 

groot 

specifiek 
probleemoplossend 

vermogen 

klein 

produkt-
ontwikkeling 

kosten-
leider 

klant-
ontwikkeling 

klant-
aanpassing 

externe flexibiliteit 

groot 

Gegeven een specifiek probleemoplossend vermogen, kan het bedrijf nog kiezen in 
hoeverre het meedenkt met de klant. Desgewenst kan ook het probleemoplossend 
vermogen aangepast worden. 
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ïop down' en 'bottom up' 

Op het uitvoerende niveau is het noodzakelijk om met concrete. taakstellende 
doelstellingen of begrotingen te werken. Die moeten motiverend werken en zijn niet 
bedoeld om elkaar later mee om de oren te slaan. Men moet samen de verschillen en 
oorzaken van plan en realisatie doornemen en afspraken maken voor toekomstige 'targets'. 
Uitleg van de strategie 
bewerkstelligt ook dat 'bottom-up' 
informatie zinvoller wordt. Als de 
strategie begrepen wordt en de 
leiding open staat voor informatie 
van onderaf, dan blijkt zulke 
informatie vaak bijzonder waardevol 
te zijn in de strategievorming. Een 
voorbeeld: een vertegenwoordiger 
rapporteert na een bezoek aan een 
klant een voornemen van een 
concurrent. Nu is niet elke beweging 
van een concurrent belangrijk, maar 
de vertegenwoordiger weet nu • 
na de discussies over de strategie. 
wat wel en wat niet belangrijk is. 

De taak van de top 

0 

0 

"Top down" en "bollom up" 

De taak van de top bij grote innovatieve ondernemingen is volgens Bahlmann en Meesters 
(8) niet vaststellen wat er moet gebeuren, maar meer het sturen en stimuleren van 
vernieuwing. Wij verwachten dat dit voor een groot deel ook het geval is in kleinere 
ondernemingen. Ook vinden zij dat het de taak van de top is om mogelijkheden in de 
verdergelegen toekomst te zien. Dit vereist visie en reflectie. Het zou fout zijn als de top 
alleen gericht is op beheersing en controle, want dan komt de vern ieuwing in gevaar. Een 
belangrijke eigenschap van de top is het vermogen om het gewenste patroon te herkennen 
en te zien in het kader van de wisselwerking tussen omgeving en onderneming. Hier zit 
echter ook een gevaar: patroonherkenning kan op den duur tot verstarring leiden. 

Lijn en staf 

Strategisch management is bij uitstek een bezigheid van de lijn, want zij zijn uiteindelijk 
verantwoordelijk. Toch vinden we in grotere ondernemingen vaak een staffunctionaris. die 
strategisch planner heet of vinden we zelfs een afdeling strategische planning. Zo'n 
persoon of afdeling plant niet zelf, maar verricht een veelheid van taken. die met het 
gehele proces van strategisch management van doen heeft. Zo maken zij bijvoorbeeld 
analyses van de omgeving (markten. concurrenten, ontwikkelingen van de technologie. 
internationale ontwikkelingen en dergelijke) en van de interne sterkten en zwakten. Verder 
rekenen zij alternatieve strategieën door op hun financiële en economische consequenties. 
Bovendien gieten zij het strategisch proces in de vorm van een procedure (de strategische 
planning) en zien zij er op toe dat de deelplannen (bijvoorbeeld plannen voor een 
werkmaatschappij of een innovatieplan) op tijd worden ingeleverd. Vervolgens worden 
deze getoetst en het strategisch plan geschikt gemaakt voor bespreking in het 
managementteam. De planner is in dit team veelal secretaris. Kleinere ondernemingen 
hebben geen aparte staffunctionaris strategisch planner. Deze taak wordt verricht door de 
directeur. 



Strategische produktinnovatie 

Belangstelling voor innovatie 

Innovatie betekent vernieuwing en is zo oud als de mensheid. Een van de eerste 
schrijvers, die innovatie in een strategische betekenis beschreef, was de Chinees Sun Tzu 
in 500 jaar voor Chr. (9)! Hij vond dat het belegeren van een ommuurde stad de slechtste 
strategie was die een leger kon voeren; je kunt er beter langs trekken. In termen van een 
onderneming vertaald: ga geen concurrentie aan met een onderneming die sterk staat of 
doe het op een heel andere wijze. Hoe men 'head on' concurrentie kunt omzeilen blijkt uit 
onderstaand voorbeeld. 

RankXerox ( 10) is heel sterkop de markt van kopieerapparaten, bestemd 
voor kopieerafdelingen in ondernemingen. Anderen, die deze strategie 
imiteerden, zoals IBM.jaalden. Canon deed het heel anders en zette Rank 
Xerox op het verkeerde been zonder dat het iets kostte. Ze maakten een 
klein, betrouwbaar kopieerapparaat voor het gebruik op het secretariaat. 
De distributie geschiedde via de tussenhandel van de kantoor
machinehandel. Een goed voorbeeld van markt- en produktinnovatie op 
strategisch niveau. 

Vreemd genoeg wordt technologische innovatie nog nauwelijks in verband gebracht met 
strategie. Handboeken reppen niet eens over innovatie of technologie! 
Deze monografie behandelt het bepalen van de richting van het zoekproces. het afwegen 
of een bepaald produkt wel in het 
assortiment past, bezinning op de cp) 
verbindende technologie, en 
dergelijke. Niet het bewaken van 
tijd, kosten en kwaliteit van het 
ontwikkelproces dat daarop volgt. 0 
Ook wordt geen aandacht besteed 
aan het feit dat produktinnovatie 
vaak gepaard gaat met omvangrijke 
investeringen in een (nieuw) 
voortbrengingsapparaat produkt- en 
procesinnovatie gaan dan samen. 

Proces- en produktinnova
tie 

Vernieuwing kan worden ingedeeld 
in technologische en niet
technologische innovatie (markt-

• .... . afwegen of een bepaald protblkt wt~l in het 
assortiment past .... ." 

innovatie en organisatie-innovatie). De technologische innovatie kan worden verdeeld in 
proces- en produktinnovatie, zoals blijkt uit figuur 2. 

Figuur 2. Onderverdeling van innovatie. Innovatie (vernieuwing) 

Niet-technologische innovatie l 

Procesinnovatie Produktinnovatie 
Het doel van procesinnovatie is 
het efficiënter laten verlopen van het voortbrengingsproces. 
Het doel van produktinnovatie is het vinden van nieuwe produkten. 
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Botter (11) werkt de begrippen proces- en produktinnovatie verder uit. Hij stelt dat 
produktinnovatie veelal plaats vindt in de introductiefase van een produkt en 
procesinnovatie aan het eind van de levensfase. 
Produktinnovatie schept veelal werkgelegenheid. terwijl procesinnovatie vaak gericht is op 
het reduceren van de kosten, hetgeen een verlies van werkgelegenheid tot gevolg kan 
hebben. Ook wijst hij op het feit dat produkten in een latere fase een 'upgrading' 
(verbetering) ondergaan. Hij stelt 
dat procesinnovatie veelal gericht is 
op kwaliteitsverbetering, materiaal
en energiebesparing, maar ook op 
arbeidsbesparing (produktiviteits
verbetering en rationalisering via 
diepte- investeringen). De concur
rentiepositie zal daardoor verbeteren 
en leidt doorgaans tot uitstoot van 
arbeid. De relatie tussen produkt-
en procesinnovatie is weergegeven 
in figuur 3 (naar Utterback en 
Abernathy, 11 ). 
Het inspringen op nieuwe behoeften 
(produktinnovatie of 'demand pull') 
en een strategische produkt-markt
gerichtheid is op lange termijn 
succesvoller dan een eenzijdige 
oriëntatie op het benutten van tech

-_ ........ 

" .... een prodJJd in de beginfase Y<lll de le•en.s. 
cyclws .... " 

nologische mogelijkheden ('technology of science push'). Voor de onderneming is het 
natuurlijk het aantrekkelijkst als de 'push' en 'pull' voor de gekozen produkt-markt
technologiecombinatie samenvallen. 

Figuur 3. Vereenvoudigde weergave van het verband tussen produkt- en procesinnovatie 
met het ontwikkelingsstadium van het produkt (naar Utterback en Abernathy). 
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Nieuwe prodokten niet alleen door marktvraag 

In bovenstaande paragraaf wordt gezegd dat nieuwe produkten voornamelijk door een 
behoefte in de markt tot stand komen. In veel gevallen is het inderdaad de klant die een 
nieuwe ontwikkeling bewust of onbewust in gang zet (13). Meestal gaat het dan om de 
toepassing van bestaande kennis, want gemiddeld duurt het bijna 20 jaar om van vinding 
tot toepassing te komen (14) (zie ook figuur 4). Het komt ons onwaarschijnlijk voor dat een 
klant 20 jaar vooruit denkt. 
Toch hebben wij twijfels omtrent de gelijkschakeling van produktinnovatie en 'demand' of · 
'market pull' enerzijds en procesinnovatie en 'technology push' anderzijds. We kennen wel 
degelijk voorbeelden van produkten, die niet door de markt gedicteerd werden, maar ont-



Figuur 4. Duur van het traject 'van uitvinding tot 
produktwinst'. De hier gegeven duur in jaren is een 
gemiddelde. In kleine bedrijven kan het korter duren. 

uitvinding 

20 jaar 

-1- 1 e toepassing 

2-3 jaar 
-1- marktintroductie 

Sjaar 

-1- break-even point 

Sjaar 

-1- winst ma ken 

Het duurt pakweg 20 jaar voordat een uitvinding tot 
toepassing komt. Op dat moment is het bedrijf al enkele 
jaren bezig met de ontwikkeling van het produkt. Daarna 
duurt het nog vele jaren voordat er ook winst wordt gemaakt 
met het produkt. 

sproten zijn aan een creatieve geest 
binnen het bedrijf. Een sprekend 
voorbeeld is de walkman, een 
geesteskind van Akio Morita, president 
van Sony, die tegen de adviezen van 
iedereen om hem heen het idee 
doorzette. Onze mening is dan ook dat 
het slechts lijkt dat 'market pull' 
belangrijker is dan 'technology push'. In 
werkelijkheid hebben we beide nodig. 

Het wezen van strategisch 
management 

Volgens ons is produktinnovatie het 
wezen van strategisch management. 
Immers, strategisch management houdt 
een voortdurende aanpassing dan wel 
anticipatie (vooruitlopen) in op be
wegingen van concurrenten, tech
nologieên, overheden, afnemers, 
leveranciers, substituutprodukten of -
technologieën en interne krachten en 
capaciteiten. Met andere woorden: met 
strategisch management kiest men 
voortdurend positie in dit krachtenspel 
en zodoende is de onderneming steeds 
vernieuwend bezig. Een wezenlijke 
vernieuwing wordt verkregen door - u 
raadt het al - nieuwe of verbeterde 

produkten. In zekere zin zijn alle andere vernieuwingen afgeleid van produktinnovatie of 
dienen ze ter voorbereiding. Dit geldt ook voor marktinnovatie, want er zal eerst een 
produkt moeten zijn voordat er sprake kan zijn van een marktinnovatie. Produktinnovatie is 
dus wezen I ijk voor strategisch management ( 15). Het omgekeerde, strategisch management 
is wezenlijk voor produktinnovatie, geldt ook! 

Tabel 1. Indeling naar produktinnovatiestrategieën (gebaseerd op Urban et al.). 

Volgers 

Verdedigend 
Namaken van succesvolle 
produkten 

Imiterend 
Snel en kritiekloos 
na-apen van de 
concurrent 

De tweede-de-beste 
Imiteren en verbeteren 

Reagerend 
Produktinnovatie als 
reactie op vraag van 
de klant 

Leiders 

R&D gericht 
Het ontwikkelen van superieure 
produkten via diepgaande R&D 

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

Ondernemend 
Produktontwikkeling vanuit 
individuele gedrevenheid 

Kopend 
Het kopen van innovatieve 
ondernemingen 



Produktinnovatiestrategieën 

Urban et al. (16) geven een indeling naar produkt-innovatiestrategieën (tabel 1 ). Links 
staan de bedrijven. die reageren en imiteren en rechts de bedrijven die anticiperen. Dit 
schema is nuttig voor een discussie in uw bedrijf. In welke strategie herkent u de 
strategie van uw bedrijf? En is er mogelijk een strategie, die u meer aanspreekt? 

Definities van produktinnovatie niet gericht op strategische 
samenhang 

Definities van produktinnovatie liggen voor het oprapen. Van der Kooy (17) somt er enkele 
tientallen op. Twee veel gebruikte zijn: 
• produktinnovatie is het met succes brengen van een nieuw produkt op de markt; met 

nieuw wordt dan veelal nieuw voor de onderneming bedoeld; 
• produktinnovatie is een vernieuwing in het aanbod van produkten. waarbij de 

vernieuwing als sprong wordt ervaren. 

Op het niveau van het individuele produkt of project lijken dit voor de hand liggende 
beschrijvingen. Maar gebeurt het niet vaak dat het mislukken van een project het succes 
van een volgend project inluidt? Uit een evaluatie leert men wat er fout gegaan is en er 
zijn middelen en mensen rond zo'n mislukt project gegroepeerd, die weer ingezet kunnen 
worden voor een volgend project. En als we het toch over gelukt en mislukt hebben, 
kunnen we wel eens. voor verrassingen komen te staan. Neem bijvoorbeeld een gelukte 
innovatie die echter buiten de doelstelling valt. Die kan men als een mislukte innovatie 
beschouwen, want de middelen en mensen kunnen immers in een volkomen verkeerde 
richting aangewend zijn! (de veldslag werd gewonnen, maar de oorlog verloren ....... ). 
Daarom moeten projecten niet als eendagsvliegen, maar in hun onderlinge samenhang, 
dus op strategisch niveau, beschouwd worden. 

Het vermogen tot produktinnovatie 

Omdat gelukte of mislukte produktinnovatie 'sec' dus weinig zegt over het al of niet 
kunnen innoveren en omdat het (financieel) resultaat op termijn zich moeilijk laat verklaren 
uit de getrooste inspanning, spreken wij liever over het vermogen tot produktinnovatie 
(18). Dit slaat dan niet op het proces of een resultaat. maar drukt een potentie uit: het 
vermogen om bij het bedenken van nieuwe produkten steeds nieuwe wegen (produkten. 
markten, technologieën) in te kunnen slaan, waarbij men kan discrimineren tussen 
gewenste en ongewenste richtingen. In dit laatste ligt het strategische element besloten. 
Gewenst behoeft niet noodzakelijkerwijs binnen één strategie te liggen. De strategie kan 
ook aangepast worden aan een aantrekkelijke nieuwe mogelijkheid. Het uitbrengen van 
steeds nieuwe produkten, door de concurrent te imiteren en/of te verbeteren, noemen wij 
derhalve niet innovatief. maar inventief. Let wel: we spreken hiermee geen waardeoordeel 
uit. Empirisch onderzoek wijst overigens in de richting dat op een termijn van pakweg tien 
jaar dit laatste gedrag succesvoller is: het levert meer geld op. Op langere termijn 
verwachten wij echter dat een onderneming met een hoog lerend vermogen beter af zal 
zijn. 

Strategische samenhang 

Het gaat bij produktinnovatie en kunnen innoveren dus duidelijk om het strategische 
niveau. De ervaring leert echter, dat de meeste ondernemingen niet veel verder komen 
dan het projectniveau. Zo stelt Nyström (19) dat strategieën voor het vinden en 
ontwikkelen van nieuwe produkten zelden in beschouwing worden genomen, hoewel 
produktinnovatie voor veel ondernemingen bepalend is voor het succes van de 
onderneming op termijn. Anderen (20) stellen dat de groei- en continueringsstrategie 
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gebaseerd moet zijn op innovatie. Het is letterlijk van strategisch belang de grote lijn te 
blijven zien en derhalve de produkten of projecten in hun onderlinge samenhang te 
beschouwen. Eén van de technieken om dit te doen. is de zogenoemde produktportfolio
analyse. Het is een sterk marketing geori!!nteerd instrument en vertelt ons onder meer, 
wanneer een nieuw produkt gewenst is teneinde de continuïteit te waarborgen. 
Additionele economische en financi!!le berekeningen kunnen nog meer duidelijkheid geven 
over de noodzaak en de ruimte voor nieuwe produkten. Over de aard van die produkten 
kunnen deze analyses geen uitspraak doen. Hooguit dat het een aantrekkelijke markt 
(groei. geen dominante concurrent, winst) moet zijn en dat het een produkt in de 
beginfase van de levenscyclus moet zijn. Deze analyses zeggen echter niets over de 
fysieke, technologische of strategische verwantschap met andere produkten. Daarvoor is 
een strategische analyse (zoekproces. technologische analyse. omgevingsanalyse, 
concurrentieanalyse. screening) nodig. 

Waarom dient men steeds met nieuwe prodokten te komen? 

Sowieso moet een bedrijf ervoor zorgen dat een nieuw produkt past binnen de 
voorgenomen strategie (binnen de 'care business'). Maar waarom moet men nu eigenlijk 
steeds met nieuwe produkten komen? Daar zijn veel redenen voor, waarvan we er 
hieronder enkele noemen: 
• om concurrerend te blijven; 
• om veroudering of achterstand tegen te gaan; 
• om de rol van innovator te kunnen spelen; 
• om alvast ervaring op te doen met een nieuwe ontwikkeling; 
• om een verbreding van het assortiment te bewerkstelligen; 
• om de inkomsten veilig te stellen. Produkten hebben niet het eeuwige leven; we 

spreken dan over een produkt-levenscyclus en het is zaak met een nieuw produkt te 
komen voordat de inkomsten van het vorige produkt opgedroogd zijn. In de praktijk 
wordt pas aan innovatie gedaan "als het nodig isH. Dit moge logisch klinken, maar men 
dient te bedenken dat dan het benodigde geld om de innovatie te bekostigen veelal 
ontbreekt. Ergo: juist in de betere jaren moet men aan innovatie doen. Ook al in 
verband met de lange aanlooptijden van vernieuwingen. Produktinnovatie moet dus 
zorgvuldig 'getimed' worden (zie ook het kader produktinnovatie en de 'timing' van 
nieuwe produkten. 
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Hoe kom je aan een nieuw produkt? 

Dit is en blijft de hamvraag. We kunnen onderhand een aantal analyses loslaten op een 
eenmaal bestaand idee, maar het creatieve en intuïtieve proces dat moet leiden tot het 
idee. is niet te geven. Vast staat dat het een groepsproces moet zijn en dat het idee liefst 
niet door buitenstaanders wordt bedacht. 

Eén van de methoden die in de praktijk blijkt te werken, is de methode via zoekvelden van 
Buijs (21 ). waarvan een schema is gegeven in figuur 5. 
Bij deze methode wordt na een intern en extern strategisch onderzoek aandacht besteed 
aan de sterkten van het bedrijf en de externe kansen. Van daar uit wordt in een team een 
schema ingevuld, waarbij de toepassingsgebieden en de te gebruiken technologieën 
tegenover elkaar worden gezet. 

Figuur 5. Zoekveldmethode om ideeën 
te genereren (naar Buijs) 

Innovatie wordt belangrijker 
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Met name in de komende jaren zal een beroep op het innovatieve vermogen van een 
onderneming worden gedaan. Dat blijkt uit tabel 2, opgesteld door de onderzoekers 
Bolwijn en Kumpe (22). De essentie uit deze tabel is dat door de jaren heen steeds 
hogere eisen worden gesteld aan (grotere) ondernemingen en dat die eisen cumuleren. De 
vraag is dan of ondernemingen aan al die eisen moeten voldoen. 

Tabel 2. Markteisen en de gevolgen daarvan voor bedrijven in de periode 1960 
tot 2000 (naar Bolwijn en Kumpe). 

Periode Markteisen Nadruk op Type bedrijf 

'60 Prijs Efficiency De effici!!nte firma 
'70 Prijs, kwaliteit Efficiency + kwaliteit De kwaliteitsfirma 
'80 Prijs. kwaliteit. Efficiency + kwaliteit De flexibele firma 

keuze. levertijd + flexibiliteit 
'90 Prijs, kwaliteit, Efficiency+ kwaliteit De innovatieve 

+ flexibiliteit + firma 
innovativiteit 

Een mogelijk antwoord op die vraag is te vinden bij Porter (23). die een marketing 
georiënteerd model introduceerde. Hij stelde dat een onderneming onder meer een keus 
moet maken te concurreren op prijs of op kwaliteit. Maakt men die keus niet. dan is men 
'stuck in the middle '. Bolwijn en Kumpe daarentegen concluderen dat een onderneming 
niet alleen op prijs of kwaliteit moet kunnen concurreren maar op alle eisen. Wij denken 
dat het verschil in opvatting tussen Porter enerzijds en Bolwijn & Kumpe anderzijds is op 
te lossen door kleine en grote ondernemingen met elkaar te vergelijken (zie ook het 
kader). Een 'niche' strategie is eerder voorbehouden aan een kleine onderneming. 
Daarentegen zal een strategie, die beoogt concurrentie aan te gaan met grote aantallen. 
een lage prijs en een groot assortiment, niet voor een kleine onderneming zijn weggelegd. 



Ook anderen onderstrepen de rol van innovatie en technologie in de hedendaagse 
ontwikkeling van ondernemingen. Zo poneren Wissema en Euser (24) een zesfasenmodel 
door de tijd heen, waarbij ze ervan uit gaan dat alle ondernemingen eenzelfde 
ontwikkeling doormaken. Na een periode van respectievelijk concentrische groei, 
diversificatie en bezuinigingen (globaal tot 1980) volgde een periode van terugtrekking op 
kernactiviteiten, versterking van het bedrijf en vernieuwing. Volgens hen speelt bij deze 
laatste drie ontwikkelingen de technologische factor een doorslaggevende rol. want: 
• bij het bepalen wat wel en wat niet tot de kernactiviteiten behoort, dient men een 

analyse te maken van de samenhang van de activiteiten in de markt en in de 
technologie (zowel wat betreft het produkt als de produktie en de logistiek); 

• het versterken van de geselecteerde kernactiviteiten geschiedt veelal door gebruik te 
maken van nieuwe technologische mogelijkheden; 

• de vernieuwingsstrategie is geheel gebaseerd op nieuwe technologie. 
Volgens hen dient technologie twee doelen: het moderniseren van bestaande activiteiten 
en het investeren in nieuwe activiteiten. Zij besluiten dan ook waarschuwend: de kaarten 
worden nu geschud om te bepalen wie zullen meedoen aan de nieuwe groeiperiode en bij 
dit schudden staat de technologie centraal. Of de roep om innovatie een modegril is, zal 
de toekomst leren. Zeker is dat het nu en in onze cultuur van wezenlijk belang is. 

Het opeenvolgen van technologieën 

Niet alleen produkten, maar ook technologie~n. komen en gaan. En hier bent u nu het 
slechtst op voorbereid. Sterker nog: hoe beter u in een bepaalde technologie bent, hoe 
heviger uw verzet tegen een nieuwe technologie zal zijn. De geschiedenis kent talloze 
voorbeelden die dit punt illustreren. 

Eén van de gevallen, die tot de verbeelding spreekt, is de ondergang van 
de Baldwin stoomlocomotieven. De firma Baldwin vond de nieuwe 
locomotieven, die op een andere technologie berustten, minder mooi. Men 
meende dat zij de enige waren, die goede locomotieven konden maken. 
De omzet liep de eerste jaren niet terug en Baldwin negeerde de 
technologische ontwikkeling. Nu kent de wereld nog slechts éénfabriek 
voor dezefraaie wonders op wielen; namelijk in Datong (Volksrepubliek 
China). 

Het meest dramatische Nederlandse voorbeeld stamt uit de Gouden Eeuw. 
Destijds was Nederland het machtigste land ter wereld. Deze macht was 
vooral te danken aan het beheersen van een technologie die in die tijd 
bepalend voor succes was; de houtbewerking. Men had veel ervaring 



met het bouwen van molens en later schepen. Met deze schepen voer 
men naar verre oorden en koloniseerde grote gebieden, waarmee men 
zich verrijkte. Het ging bergafwaarts met de macht toen de daarop 
volgende technologie - ijzer- en staalbewerking - niet door Nederland 
werd beheerst. Engeland en Duitsland, die dat wel konden, namen de 
macht over. 

Ook in uw onderneming zult u vroeg of laat te maken krijgen met een concurrende 
technologie. Foster (25) geeft een lijst sleutelsignalen waaraan men kan zien of een 
onderneming de grenzen nadert van de door de onderneming gehanteerde technologie. 
Hieronder zijn ze samengevat. 

Met deze lijst kunt u zelf uw onderneming evalueren! Het is bijzonder moeilijk om aan te 
geven hoe men moet handelen als een concurrerende technologie in zicht komt. Te vroeg 
'switchen' kan even desastreus zijn als te laat: men moet na de gedane investeringen niet 
vergeten te oogsten. Het komt weinig voor, dat ondernemingen excelleren in 
opeenvolgende technologieen. Dit geldt speciaal voor traditionele ondernemingen (26). 

Produktinnovatie: kostbaar en kansarm 

Uit onderzoek blijkt, dat de kosten van produktinnovatie tot een veelvoud van de geraamde 
kosten kunnen oplopen. afhankelijk van de ingrijpendheid van de innovatie. Ook al omdat 
de voorstanders van het project (on)bewust optimistisch zijn. Dit is misschien maar goed 
ook; anders waren vele innovaties al bij de aanvang gestopt. 
De kans dat een R&D project technisch voltooid wordt, bedraagt volgens Mansfield (27) 
zeker 50%. Maar slechts 12-20% haalt het tot een marktsucces. Dit resultaat komt vrij 
goed overeen met de bevindingen van Booz, Allen en Hamilton (28). Zij concluderen dat er 
gemiddeld zeven idee~n nodig zijn om een succesvol nieuw produkt vanuit R&D te 
genereren. Caoper (29) daarentegen komt met veel gunstiger cijfers, namelijk 50%. In het 
volgende hoofdstuk worden enige globale richtlijnen gegeven om de slaagkans te 
vergroten. 
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De beste strategie 

Uw strategie om deze monografie door te nemen zal waarschijnlijk geresulteerd hebben in 
het direct gaan lezen van dit hoofdstuk. We kunnen het u niet kwalijk nemen, want de 
titel is veelbelovend. U kunt dit hoofdstuk op zich lezen; geen probleem. Beschouwt u het 
echter niet alleen als losstaande weetjes en leest u - al was het maar achteraf - ook de 
andere hoofdstukken om het beeld te verbreden. 

In dit hoofdstuk zullen we volgens de formule van vraag en antwoord achtereenvolgens 
een aantal praktische vragen behandelen. Onze antwoorden zijn niet pasklaar maar 
bedoeld om u aan het denken te zetten. 

Is produktinnovatie belangrijker dan procesinnovatie? 

Zowel produkt- als procesinnovatie is volgens Johne (30) belangrijk voor een 'high tech' 
organisatie. Maar produktinnovatie is belangrijker als het gaat om continuïteit. Uit zijn 
onderzoek blijkt dat succesvolle ondernemingen zich toeleggen op produktinnovatie en de 
volgers het accent leggen op procesinnovatie. 

Dat produktinnovatie belangrijk is blijkt ook uit een onderzoek van de Nationale 
Investeringsbank (NIB) (31). Het blijkt, dat het investeringsgedrag bepalend is voor het 
succes van een onderneming. De NIB selecteerde 60 bedrijven uit 30 branches. Daarbij 
werden steeds 'tweelingen' gezocht: twee bedrijven die in 1970 een vergelijkbare 
uitgangspositie hadden. Aan de hand van gepubliceerde cijfers werd onderzocht hoe het 
die bedrijven tot en met 1985 verging. Koplopers (de betere ondernemingen) investeren 
niet zozeer meer, maar anders. Zij financieren hun investeringen zelf en steken hun geld in 
markt- en produktinnovatie en minder in procesinnovatie. Dat gedrag levert niet alleen op 
korte termijn winst op, maar zorgt ook voor een betere concurrentiepositie op langere 
termijn. De achterblijvers proberen juist met geleend geld hun arbeids- en energiekosten 
te drukken. De kapitaalsintensiteit neemt daardoor sterk toe en dat maakt bedrijven 
kwetsbaarder. Als de verdiensten tegenvallen, moet steeds meer geleend worden om de 
investeringswedloop vol te houden. Achterblijvers dreigen dan terecht te komen in een 
vicieuze cirkel. 
De resultaten van dit onderzoek zijn des te opmerkelijker als men beseft, dat de factor 
management buiten beschouwing is gebleven. Er is alleen beoordeeld op jaarcijfers. 

Welke strategie is beter: innovator of volger? 

Dit is een belangrijke vraag voor de praktijk en een geliefd thema voor onderzoekers. De 
onderzoeker Teece (32) heeft zich uitgebreid bezig gehouden met deze vraag in het kader 
van strategische produktinnovatie. Teece concludeert dat het er vanaf hangt. Er zijn 
voorbeelden te vinden van bedrijven die zowel als innovator of als volger succes hadden. 
Al evenzeer zijn er voorbeelden van innovators en volgers die geen succes hadden met 
hun innovatie. 
De CAT-scanner van EMI is een klassiek voorbeeld van een innovator die ondanks haar 
vindingrijkheid de markt aan anderen heeft moeten overdragen; Dupont daarentegen, ook 
een innovator, had wel succes met het nieuwe produkt Teflon. Succesvolle volgers zijn 
bijvoorbeeld IBM (met PC's) en Matsushita (met de VHS video recorders). Kodak 
daarentegen is een volger die geen succes had met de instant fotografie (zie ook figuur 
6). 

De grote vraag is natuurlijk waarom zowel innovators als volgers succes (of juist niet) 
kunnen hebben. 
Volgers kunnen volgens Teece succes hebben als ze opereren in een markt, waarin het 
intellectuele eigendom moeilijk te beschermen is. Zoals u weet kan een produktidee 
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Figuur 6. Voorbeelden van type bedrijven die met een bepaald nieuw 
produkt al of geen succes hebben gehad. 

Type bedrijf Succes Geen succes 

Volger IBM (met PC's) Kodak (met instant fotografie) 

Innovator DuPont (met Teflon) EMI!met CAT-scanner) 

Figuur 7. Sleutelfactoren voor het voorspellen van succesvolle innovaties. 

I Gekozen voor juiste standaard? I nee .. I Mislukt I 
ja ! 

I Aanvullende sterkten aanwezig? I nee .. I Mislukt I 
ja ! 

I Intellectueel eigendom te 
beschermen? I nee .. I Kans op succes I 

twijfelachtig 

ja ! 
I Grote kans op succes I 

beschermd worden door middel van octrooien, maar een veel betere bescherming heeft u 
als de concurrent niet in staat is het produkt te maken. Heel belangrijk is ook dat het 
bedrijf kiest voor de juiste standaard of voor het juiste ontwerp (mits die er uiteraard nog 
niet zijn). Van dat laatste is het duidelijkste voorbeeld te vinden in de consumenten
elektronica. Kunt u er nog wijs uit wat u moet doen? Een VHS, compact VHS, super VHS, 
8 mm of toch ... aanschaffen? Of had u al een Betamax gekocht? Of is de 'still-video' 
meer iets voor u? 
Wordt zo'n standaard eenmaal realiteit, dan komt het erop aan dat de onderneming ook 
over de aanvullende sterkten beschikt. Daarmee bedoelen we een goed produktie- en 
marketingapparaat, voldoende 'cash-flow' en dergelijke. Er komt dus heel wat bij kijken 
om als innovator of volger een succesvolle innovatie te introduceren. Een en ander is nog 
eens samengevat in figuur 7, terwijl onderstaande voorbeelden duidelijk maken welke 
factoren in de praktijk een rol spelen. 

Een praktijkgeval van het bedrijf EMI illustreert goed hoe een innovator 
de boot kan missen en de volgers kunnen scoren. De door EMI ontwikkelde 
CAT-scanner was technisch veel beter dan wat men normaal in een 
ziekenhuis aantreft. De onderneming had echter niet de voor dit apparaat 
vereiste training, ondersteuning en servicecapaciteiten in huis. EMI had 
een strategische partner kunnen zoeken (bijvoorbeeld Siemens), maar 
daar had het bedrijf kennelijk geen trek in. Ook wat bescherming van 
het intellectuele eigendom betreft ging het niet echt goed. Met een reeks 
rechtszaken kon dat gedeeltelijk worden afgeschermd, maar op den duur 
werden toch essentiële eigenschappen door de concurrent gekopieerd. 
Twee concurrenten, General Electric en Technicare, beschikten bovendien 
wel over de vereiste aanvullende sterkten. Zij slaagden er in om snel 
een marktaandeel te verwerven. Een paar jaar later (1978) verloor EMI 
zijnmarktleiderschap aan Technicare, dat op zijn beurt werd overgenomen 
door General Electric. In 1979 kreeg Hounsfield van EMI de Nobelprijs 
voor de vinding van de CAT-scanner, maar dit was een schrale troost 
voor het verloren marktaandeel. 
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Een ander voorbeeld is een kleine Nederlandse onderneming. Dit bedrijf 
kreeg in 1988 in de VS de I nnovation Award voor een innovatief produkt: 
de 'mapscan', waarmee met behulp van een uniek drukgevoelig tablet 
positiebepalingen kunnen worden berekend voor navigatiecomputers en 
zeenavigatie. Ook hier had het bedrijf geen aanvullende sterkten en 
bovendien zou een promotiecampagne in de VS teveel geld gaan kosten. 
Al geruime tijd zoekt men naar een partner, die wel beschikt over 
produktie-, promotie- en distributiecapaciteiten. 

Wat is beter. produktinnovatie of marktinnovatie? 

Produktontwikkeling (het ontwikkelen van een nieuw produkt voor de huidige markt) is 
riskanter dan marktontwikkeling (het introduceren van een bestaand produkt in een nieuwe 
markt). Helemaal riskant is het 
ontwikkelen van een nieuw produkt 
voor een nieuwe markt. De slaag
percentages zijn respectievelijk 
20-25%, 40-50% en 1-5% . (Bron: 
anoniem en een brochure van TNO). 
Deze slaagpercentages stijgen als 
het om een in hoge mate uniek of 
superieur produkt gaat. 

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

Het 'break-even' punt voor nieuwe 
produkten ligt volgens Biggadike 
(33) bij 6 tot 7 jaar en een redelijke 
winst mag pas na 1 0 jaar verwacht 

" .... weunüjk of !ut un uniek. produkt betreft." 

worden (! ). Deze gegevens kwamen naar voren uit een uitgebreid onderzoek in grote 
Amerikaanse ondernemingen. Het wekt dan ook geen verbazing dat veel grote 
ondernemingen moeite hebben hun investeringen terug te verdienen voordat het eind van 
de levenscyclus bereikt wordt. Biggadike trok op grond van zijn onderzoek diverse 
conclusies betreffende de beste strategie voor de introductie van nieuwe produkten. De 
beste strategie is: 
• zo snel mogelijk een groot marktaandeel verwerven; 
• zoeken naar groeimarkten; 
• zoeken naar een markt waar een dominante aanbieder ontbreekt. 

Deze theorie geldt bij uitstek voor grote aantallen standaardprodukten. Als de onder
neming samen met een klant een produkt ontwikkelt, ligt de zaak genuanceerder. Soms 
komt het voor dat het produkt alleen voor dié klant ontwikkeld wordt. Het produkt van de 
onderneming blijkt bij nader inzien dan niet alleen het afgeleverde materiaal te zijn, maar 
de kennis en ervaring om een probleem op te lossen. De klantgerichte onderneming blijkt 
in zulke gevallen meer een ontwikkelbureau met een werkplaats voor het maken van 
prototypen en kleine series te zijn! Met behulp van het schema van Rademaker (zie figuur 
1) kunt u uw eigen bedrijf op deze punten analyseren. 

De eerste of de tweede met het meeste? 

Een goede strategie bij de introductie van een nieuw produkt is volgens het bedrijf DuPont 
die van "de eerste de beste met het meesten ('the first with the most'). Volgens Drucker 
(34) is er nog een betere strategie: de "tweede met het meestn ofwel 'the second with 
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the most' strategie (ook wel de IBM- of Japanse strategie genoemd). Wat Drucker 
daarmee bedoelt blijkt uit het volgende voorbeeld. 

In 1926 kwam IBM met de eerste rekenmachine. Het was een grote flop, 
die bijna tot het faillissement van IBM leidde. IBM besloot nooit meer 
de eerste te zijn op de markt en heeft zich sindsdien aan dit voornemen 
gehouden. De Japanse aanpak berust op het eerst op grote schaal 
penetreren in de thuismarkt tegen prijzen met een kleine winstmarge. 
Ze bieden daarbij zeer goede produkten aan in smalle marktsegmenten. 
Als dit aanslaat, wordt aan export gedacht. Dit in tegenstelling tot 
Westerse bedrijven, die al aan het begin van de produktlevenscyclus een 
hoge winstmarge willen. Volgens de Japanners hebben ze dat van IBM 
geleerd ... 

In Japan of Korea gaat het bij produktinnovatie vaak om uitgekiende produktverbetering en 
niet zo zeer om de introductie van geheel nieuwe technologieên. Dit in tegenstelling tot 
het Westen (Europa en Amerika). Voor een westerling is het volgens Grootjans (35) 
verleidelijk een sprong te wagen naar de volgende technologie. vooral als een produkt aan 
het einde van de levenscyclus is en/of de concurrent reeds bezig is met een nieuwe 
ontwikkeling. De inspanning die dan voor zowel produkt- als procesinnovatie nodig is zorgt 
voor een opeenstapeling van vernieuwingsproblemen. waar men in Japan of Korea minder 
last van heeft. 

Dit tot in detail verbeteren van produkten heeft een culturele achtergrond. In het Westen 
wordt geleerd dat individuele originaliteit en creativiteit een groot goed is. Je moet beter 
zijn dan een ander. In het Confucianistische Oosten is het de leraar die de kennis bezit. 
De leerling moet luisteren, volgen en imiteren. iets verbeteren en werken in groepen, 
zonder dat een individu excelleert. is niet iets waar je je voor moet schamen. Integendeel. 
Vergist u zich echter niet: mede door deze instelling (en het harde werken, maar niet de 
lage lonen, 'life-time employment', steun van de overheid of de lage onderzoeksuitgaven). 
staat Japan nu tweede (na de VS. maar boven Rusland) wat betreft de totale uitgaven 
voor onderzoek. Dit geldt nu ook voor fundamenteel onderzoek. 

Wat is beter. de Oosterse technologiestrategie of de Westerse 
produktstrategie? 

Japan is met tientallen produkten wereldleider. Het laat zich aanzien dat deze lijst voor 
het jaar 2000 tenminste verdubbelt. Eén van de nieuwkomers is de medische technologie. 
Van onze Japanse en Koreaanse collegae kunnen we leren met betrekking tot strategische 
produktinnovatie. Ze hebben een veel langere tijdhorizon en beoordelen projecten op de 
langere termijn en in onderlinge (strategische) samenhang. Bovendien hechten ze minder 
aan financiële rekenarij. Een doorsnee strategisch plan in het Westen heeft een tijdhorizon 
van drie tot vier jaar en is, vooral in de VS. sterk financieel georiënteerd. Akio Morita, de 
president van Sony, antwoordde desgevraagd dat de tijdhorizon van Sony tien jaar is en 
grapte dat het van zijn Amerikaanse collega's zo'n tien minuten was. Een ander, hiermee 
samenhangend verschil, zit in de te verwachten omzet. In Japan hoeft het produkt zich 
niet binnen pakweg vier jaar terugverdiend te hebben, in het Westen meestal wel. Het 
nieuwe produkt wordt in Japan gefinancierd uit een algemene marge en dus drukken de 
kosten minder op het nieuwe produkt. Onderstaand voorbeeld illustreert dit verschil in 
strategisch denken nog eens. 

Begin jaren tachtig vroeg de Indiase overheid offertes aan met als doel 
eenpersonenautofabriek in India toe te laten. De westerlingen berekenden 
wat het kostte en wat het opleverde binnen de planningtermijn (vier jaar 
dus). Dat bleek negatief De Japanners hadden meer oog voor het 
toekomstige potentieel en vestigden zich in India. Inmiddels is de Suzuki 
(in India Maruti genoemd) een vertrouwd straatbeeld in India. Er worden 



nu zelfs Suzuki voor de Japanse en Franse markt geëxporteerd en in Japan 
is de produktie van dit model stilgelegd. Dat Japan de Indiase markt 
belangrijk vindt, blijkt ook uit het feit dat de overheid een 50 manjaar 
(JO wetenschappers gedurende 5 jaar) kostend project heeft gestart om 
de sociale struktuur in India te bestuderen (36). 

Heel belangrijk is dat Japanners niet belast zijn met de traditie van de 'business schools', 
die voornamelijk marketing en financieel georiënteerd zijn. Naar ons idee beschouwen zij 
(daardoor?) produktinnovatie meer strategisch. Vaak ook nemen zij in hun strategische 
beslissingen de verbindende technologie mee; er wordt met name ook gezorgd voor 
synergie in de technologie. 
Tot slot: Japanners gaan graag samenwerkingsverbanden aan met ondernemingen waar ze 
van kunnen leren. Eenmaal uitgeleerd, stoppen ze de samenwerking. Dat vinden wij niet 
netjes. maar zij vinden dat gewoon zakelijk. 

Het is boeiend praktijkvoorbeelden van Japanse ondernemingen onder de loep te nemen 
en ronduit fascinerend hoe een relatief klein land als Korea (42 miljoen inwoners) zich 
industrieel ontwikkelde. In 1962 lanceerde Korea het eerste landelijke strategische plan. 
gericht op de lichte industrie. Daarna volgden plannen voor de zwaardere industrie en nu 
treedt men al het stadium van de kennisindustrie binnen. Vijftien jaar geleden maakten ze 
nog geen auto en nu exporteren ze zelfs naar Japan! 

Helaas bestaan er volgens Pucik en Hatvany (371 geen foefjes om de Japanners te 
beconcurreren. Het enige antwoord is datgene beter doen wat de Japanners al doen: het 
ontwikkelen van managementsystemen. die medewerkers van de top tot de vloer 
motiveren om groei-georienteerde, op innovatie gerichte strategieën uit te voeren. 
De in het Westen nagestreefde strategie is een produktstrategie. Later kan men dan 
goedkopere produkten lanceren om volume te maken. Een voorbeeld is Mercedes-Benz met 
de 190 modellen (misschien straks gevolgd door een 180 model?). In Japan gaat men 
doorgaans uit van een prijsstrategie. die gebaseerd is op een technologiestrategie. Van 
daar kan men ook produkten voor hogere lagen van de markt gaan maken. Ze vinden dat 
je eerst goed (en in grote aantallen) de standaardprodukten moet kunnen maken en daarna 
pas de stap naar de 'specials' kan plaatsvinden. Ze zijn daarbij niet bang voor het gevaar 
waar Porter voor waarschuwt: 'stuck in the middle' . Deze strategie komt overeen met een 
uitspraak van Grootjans: je doet er verstandig aan je te bepalen tot één basistechnologie 
en van daaruit varianten toevoegen. waarbij het belangrijk is in het oog te houden dat het 
nieuwe produkt maakbaar is. Het toepassen van teveel nieuwe technologieën ineens (zoals 
bij de Video 2000). vraagt om moeilijkheden. 

Er zijn overigens ook in het Westen ondernemingen met een Japanse strategie. Zo 
penetreerde het bedrijf Pie-Medical te Maastricht de medische ultrageluidmarkt met een 
apparaat, dat de helft goedkoper was dan de toenmalige apparaten maar evenveel kon. 
Van daaruit klom het bedrijf met succes met nieuwe, steeds betere. produkten verder. Dit 
was een heel bewuste strategie, die tegendraads was aan de heersende marketingtheorie. 
Nog steeds zet het ontwikkelen van nieuwe produkten in dit bedrijf de toon. Zelfs het 
marktonderzoek wordt niet door de commerciële afdeling, maar door de ontwikkelings
afdeling verricht! 

Is meer R&D ook beter? 

De R&D intensiteit verschilt sterk per branche en hangt af van de bedrijfsgrootte. Dat 
blijkt uit een onderzoek van Kleinknecht (38). Tabel 3 bevat gegevens die u kunt gebruiken 
om de R&D intensiteit van uw eigen onderneming in perspectief te zetten. De gemiddelde 
R&D intensiteit van medische bedrijven ligt tussen 10-15%. 

Maar is meer R&D nu ook beter? Caoper heeft in Canada bij een groot aantal 
ondernemingen gevonden, dat het effect van een hogere R&D intP.nsiteit gering is. 



Overigens moeten we met cijfers erg oppassen. We moeten onderscheid maken tussen 
echt onderzoek of ontwikkelingswerk ten behoeve van een proces of produkt. Zo is het 
aandeel van onderzoek met betrekking tot de R&D intensiteit in Korea nu vrijwel te 
verwaarlozen. Men kan echter verwachten dat dit binnen enkele jaren veranderd zal zijn. 
Bij R&D cijfers dient men ook te letten op het aandeel van de overheid (instituten) en het 
bedrijfsleven. Tot slot is het belangrijk te weten welk percentage aan onderzoek- en 
ontwikkelingswerk door een onderneming wordt uitbesteed. 

Tabel 3. R&D intensiteit in verschillende industriële branches en %van bedrijven met 
bepaalde R&D intensiteit (naar Klainknacht). Onder R&D intensiteit varstaat men het 
aantal zalf verrichte R&D arbeidsjaren als percentage van het personeelsbestand. 

Branche Gemiddelde % bedrijven met bepaalde R&D 
R&D intensiteit intensiteit 

0 <2% 2-5% >5% 

Voeding en genot 1,6 56 26 13 5 
Textiel en leder 1,5 72 11 12 4 
Hout en bouwmaterialen 1.7 71 17 6 5 
Papier. grafisch 0,9 73 15 8 4 
Chemie, kunststof 8,2 36 18 22 23 
Metaal 6.6 56 15 13 15 
Overige industrie 4,1 64 6 10 20 

Totaal industrie 4.7 60 16 12 11 

De gemiddelde R&D intensiteit van medische bedrijven ligt tussen 10-15%. 

Is gericht onderzoek beter dan ongericht onderzoek? 

Nieuwe innovaties in de medische technologie grijpen volgens Camroe and Dripps (39) 
terug op (on)gerichte ontwikkelingen in het (verre) verleden en zijn het resultaat van veel 
onafhankelijke werkzaamheden. Ook in de transportindustrie zien we dit verschijnsel (Snip, 
40). In de defensie-industrie schijnt juist het tegendeel het geval te zijn. Hier gaat het om 
gericht onderzoek en het toepassen van bestaande kennis. 

In tegenstelling tot grote ondernemingen of grote samenwerkingsverbanden is 
fundamenteel en ongericht onderzoek niet weggelegd voor kleine ondernemingen. hoewel 
het voor de meeste branches wel noodzakelijk is. Dit komt omdat kleinere ondernemingen 
niet de middelen (geld, mensen. tijd of organisatie) hebben om onderzoek uit te bouwen 
tot een innovatie. Toch zal een bedrijf het op de lange termijn volgens Haustein, Mayer 
en Uhlmann (41) moeten hebben van geheel nieuwe produkten en produktieprocessen. Zij 
bevelen daarom een mix aan van fundamenteel en toegepast onderzoek. Kleinere 
ondernemingen zullen dan ook creatief te werk moeten gaan om het onderzoekprobleem 
het hoofd te kunnen bieden. Een goede oplossing is samenwerking op onderzoekgebied: 
met concurrenten. universiteiten of in de vorm van een 'joint-venture' of consortium. Dat 
kan bijvoorbeeld als volgt gaan. Een universiteit draagt de vereiste kennis aan en voert 
experimenten uit en de onderneming vertaalt deze resultaten in een prototype. Daarna 
evalueert men gezamenlijk het prototype en kan (bij positief resultaat) het produkt tot 
stand komen. 
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Samenwerken of solo? 

Gemeenschappelijk betekent soms dat de één schappelijk is en de ander gemeen. En 
iemand kiest niet voor het ondernemerschap om die zelfstandigheid/vrijheid vervolgens 
weer in te leveren. Toch kan samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van export of 
onderzoek, noodzakelijk zijn. Zeker voor een klein bedrijf is het belangrijk kennis ook 
extern te zoeken: volgens Nyström (42) zijn contacten met kenniscentra voor de nodige 
technologie-overdracht van wezenlijk belang. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die dit doen 
beter presteren. 

Euser en Wissema (24) stellen dat samenwerking gebaseerd moet zijn op een win-win 
situatie. Hiervan uitgaande geven zij drie basisregels voor het samenwerken bij 
technologische vernieuwing. 

Een extern georiënteerde research opstelling (dus meer samenwerking) heeft volgens 
Nyström (43) meer succes dan een interne gerichtheid. Dit geldt zowel voor bedrijven met 
een lage als voor bedrijven met een hoge R&D intensiteit. Het geldt ook voor industrieel 
of consument georiënteerde ondernemingen. 

Ook uit een onderzoek bij kleinere bedrijven in Nederland blijkt. dat degene die open 
staan voor kennis van buiten (bijvoorbeeld een universiteit) beter presteren. Bovendien 
blijkt onder meer uit onderzoek van Biemans (44) dat het belangrijk is een netwerk van 
externe contacten op te bouwen om te kunnen samenwerken op bijvoorbeeld het gebied 
van techniek of marketing. Zo'n netwerk kan bestaan uit klanten, leveranciers, 
kenniscentra, concurrenten, bedrijfstakverenigingen en adviseurs. 

Wat is beter: kennis kopen of zelf kennis ontwikkelen? 

Het zelf ontwikkelen van een nieuw produkt duurt langer dan kennis kopen (door 
bijvoorbeeld een onderneming over te nemen). Maar als je na veel moeite zelf de 
benodigde kennis ontwikkeld hebt, weet je ook echt hoe het zit en heb je een stuk kennis 
die anderen niet hebben (45). Het zelf ontwikkelen van kennis heeft dus voor- en nadelen. 
Dat geldt ook voor kennis kopen. Hoewel dat sneller gaat dan zelf ontwikkelen hebben 
veel ondernemingen tot hun schade ondervonden dat er kennelijk een groot verschil is 
tussen kennen en kunnen (het echt in de vingers hebben). Voorgaande alinea weerspiegelt 
de gangbare ideeën in het Westen. Kijken we echter naar Japan, dan valt op dat men 
daar - in tegenstelling tot met name de VS - zeer veel kennis in de vorm van octrooien en 
dergelijke inkoopt. Toch heeft Japan een grotere economische vlucht gemaakt dan de VS. 
De oplossing van dit raadsel zou wel eens kunnen zijn, dat Japanners de ingekochte 
kennis tot op de bodem uitzoeken en zich eigen maken. Dit in tegenstelling tot de 
Westerse mentaliteit, waar men al bezig is met de volgende grote sprong. 
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Is een formele structuur nodig voor strategische produktinnovatie? 

Crawford (46) geeft een raamwerk waarbinnen produktinnovatie kan plaatsvinden. Hij 
onderzocht de strategische plannen van 125 bedrijven, waarbij niet geprobeerd is een 
relatie te leggen tussen de plannen voor vernieuwing en het resultaat van de bedrijven. 
Hij komt tot de conclusie dat een strategisch document een goede richtlijn is met 
betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe produkten. Hij gelooft niet dat een informele 
planning resulteert in een effectieve ontwikkeling van nieuwe produkten. In een latere 
publikatie geeft hij aan, dat het aanwijzen van iemand die verantwoordelijk is voor 
produktinnovatie een van de beste manieren is om resultaten te bereiken. 
Ouinn (14) daarentegen stelt dat gestructureerde planningen zelden belangrijke innovaties 
opleveren. Dit onderschrijven wij. Veel nieuwe produkten worden los van een formeel 
kader ontwikkeld. Ontwikkelaars zijn eigenzinnige mensen en als de baas zegt dat hij met 
zijn hobby moet ophouden, omdat het toch niet zal gaan, is dat vaak een extra prikkel om 
te bewijzen dat het wel gaat. Zo werd de ontwikkelaars van de compact disc 
voorgerekend dat een dergelijke informatiedichtheid onmogelijk zou zijn. Nu bestaan er al 
CD's, die niet alleen gelezen, maar ook talloze malen herschreven kunnen worden. Een 
ondernemer zei ons desgevraagd: Mja natuurlijk vinden bij ons ook ontwikkelingen buiten 
het normale kader plaats, maar ik laat het wel uit mijn hoofd om die te gaan 
institutionaliseren!· Een aardige paradox, vinden wij . 

Nu lijkt het alsof we voorstander zijn van het op z'n beloop laten van innovaties. Dat is 
niet helemaal juist, want het op zijn beloop laten hangt af van het niveau in de 
organisatie en de tijdhorizon. Op lange termijn gaat het veel meer om het kiezen van een 
richting (waarbij ruimte wordt gelaten voor een dwarsligger). dan om concrete doelen en 
actieplannen. Op kortere termijn (bijvoorbeeld een jaar) is het zeker in het geval van 
produktontwikkeling nodig om doelen te stellen en structuur aan te brengen in de 
organisatie en projecten. 

Tabel 4. Relatie tussen vijf strategieën voor produktinnovatie met 16 strategiedimensies. 

Soort strategie 

evenwichtig volger technologie markt shotgun 
strategie 
dimensie 

technologie ++ - ++ - -
produktie ++ - -
passend in 

assortiment ++ + - -
nieuw voor 

de markt - - ++ 
marktpotentieel ++ - + 
marktsynergie + - + 
marktgerichtheid ++ - + -
concurrentie - + - ++ 
produktkwaliteit + - - ++ 
produktuniekheid + - + 
superieure produk-

ten + - - + 
gefocuseerd + + ++ -
marktoverwicht - - + 
marktbehoefte aan 

innovaties - + - ++ -
offensief -
R&D uitgaven - + ++ 

++ = sterk positieve relatie - = sterk negatieve relatie 

+ = positieve relatie - = negatieve relatie 
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Wat is in het algemeen de beste strategie voor produktinnovatie? 

Caoper (29) heeft uitgebreid veldonderzoek gedaan naar de beste strategie voor 
produktinnovatie. Het resultaat was vijf duidelijk te onderscheiden strategieën. De relatie 
van zestien strategiedimensies met de verschillende groepen vindt u afgebeeld in tabel 4. 
Door uzelf de juiste strategische vragen te stellen kunt u uw bedrijf indelen in één van 
deze vijf strategiegroepen. 

Caoper heeft ook nagegaan welke strategie het beste resultaat oplevert. Het bleek dat de 
gebalanceerde en gefocusseerde strategie op elk door Caoper voorgesteld criterium voor 
succes het best scoren. Het belangrijkste criterium was het percentage van de omzet dat 
gevormd werd door produkten die de laatste vijf jaar werden geïntroduceerd. 

Hieronder volgt een korte beschrijving van de onderscheiden strategieen. Ze zijn 
weergegeven in volgorde van succes. 

·······~~rYf,~~~:~:ell~~~k[;~l~~~f~~e~J~··~gcie~·e~in·g ·.· vÖlgt·•· éB• •• ·bede.~k·•··••••••· 
···· ·· · .... :-•-...... : .. :: :: :. ::·:: : :: : :::: :: : :· . .. · · .::: ·: .·:. :: ... : :::: :: · :: .::·:::. :·:··: ··.:.::::::.:: . . ·-:-.. -

\ Ö~tefhHóioo iestrai~Öiê . • oei~ ~~ ~&~~Ê~i oP:. é.err hagetëëhnatógî sche·••· · .. ·.:···.····•··· ····· 
: 9§~\{@ceêrdhêid mäaf ·~~ó sl~hte mafk.t.96ê.Mê:flê;<····· < ··· ·· · ··· 

!.;! ~q~i~h~i.;~~~tl~~nVt~]Î~~~··~~~···~~~~~~~~~~~ri6~~~~cV~r~~f 1i~~~: •·•~~rá~:~f:~~~.~eid······ · · 
( H.o9~•· · rll~W êen Jbcû~§@Je!iieFOfWêl 9et1Çtit op• ·•~ahtrekk~IIJ~e• ••·rriafkten : .• ··•· ... ·. · · . 

.. . . . . . " "". "" ......... ......... . :-::•::::.\:->•\}:":::·:.:::·:-:-:- :-:-:- :-:-·-·.-----------· ...... ... .. ... -- -- ------· . 

i •• ~t~ré~~~~~:~:~e&l;j~~~d~t~~~~~;~~~~~~;~ö~~'&~~e~vKêr~~;:•!~f~:·~~~~~~~d·~··!•••• ••••••.••••• , .. 

··;~~~hn.~l .~~.i ;· . · .~~,~eti~~ •.•. ~~ .. .. ~~s?.rtlment. .·······.•·••••/ . 

! 111~~!:~!lr~l:~~~~~~~t~W~r~~~1~Î~1®~il~r~n1~wh~~t~:~~: ~;~~~~t~~r:aa( \ 
~~ ij~~6 J,~~~~~t~t~ä·~·öi~-" aig ~~86 ~~R~~~~i · ~~&.i ~êri ~~6~ hiv~äu v~h - tiig~v~~ vêoc u 

i ~~9~èt ~ri~Rst~~ûMiî~i~r~~~~~~~~r~~~~~ ~~:~"~~:f~i:;~~~~ ~~3[es~~~;~9:e~~i~t fàke.hH < < ···· ·· ······· ·· · · · · · · ·• · ·· ··· ········· ·• · ·· ·· ··· · · ···· · >·••• · 

Opmerkelijk is dat de volgerstrategie de op één 
na de beste strategie is. Ondernemingen met 
deze strategie zijn niet innovatief in de zin dat 
ze steeds voorop willen lopen, maar wel 
inventief. Ze volgen de ontwikkelingen en zijn 
snel in het toepassen (en eventueel verbeteren) 
van ideeën van anderen. Zelf verrichten ze 
weinig onderzoek. De slechtste strategie is 
volgens Caoper de shotgun-benadering. 

" ..... gebalafiCeer<k slraleg~ .... " 
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Geschikte ondernemingscondities 
voor innovaties 

De rol van de ondernemer 

De rol van de ondernemer is van essentieel belang voor strategische produktinnovatie en 
in feite voor het gehele bedrijfsgebeuren. Zijn of haar visie, intuïtie en durf is bepalend: is 
de ondernemer een manager of een ondernemer, heeft hij of zij aandacht voor 
produktinnovatie en is de omgang met de medewerkers autocratisch of charismatisch 
(machtsafstand, empathie). Uit onderzoek van Nyström (47) blijkt, dat creativiteit en 
entrepreneurs essentieel zijn voor innovatie, waarbij innovatie dan opgevat wordt als 
technologische verandering en/of gezien wordt als constructieve groei van kennis. Op 
grond van interviews in vijftig Zweedse bedrijven concludeert Nyström namelijk dat 
• de entrepreneur in feite een activist met visie is. Bovendien is hij/zij een 'change 

agent', die een cruciale rol speelt in de transformatie en vernieuwing van de 
maatschappij. Zijn rol is gelegen in het innovatieproces. De inventiviteit kan aan 
anderen worden overgelaten; daar ligt niet zijn bijdrage; 

• de entrepreneur een grote vrijheid gegund moet worden indien een radicale 
technologische verandering gewenst wordt; 

• de entrepreneur deze vrijheid van 
handelen kan gebruiken om 
flexibel gebruik te maken van 
nieuwe combinaties van verschil
lende technologie-elementen. 
Hoewel het veel moeilijker is om 
nieuwe produkten te vinden door 
het combineren van voorheen on
gerelateerde kennis, tonen de 
studies van Nyström aan dat de 
uniekste nieuwe produkten - met 
het grootste marktpotentieel -
meestal voortkomen uit een der
gelijke creatieve (re)combinatie. 

In het algemeen is de rol van de 
ondernemer groot bij het realiseren 
van innovaties. Zo concluderen 
Mendell en Ennis (48) na een 

" .... radicale ucltnologische veranduing .... " 

uitvoerig literatuuronderzoek. dat ondersteuning vanuit de top voor innovatie van 
levensbelang is. De top moet een flexibel klimaat scheppen. waarin risico nemen wordt 
aangemoedigd en waarin communicatielijnen open blijven. Bovendien is het belangrijk dat 
een bedrijf zich bewust is van haar sterkten en zwakten om te kunnen beoordelen waar ze 
in de toekomst naar toe zou kunnen en willen. Waarbij men die richting natuurlijk moet 
kunnen uitleggen aan de medewerkers. Het belangrijkste is echter dat produktontwikkeling 
in een strategisch kader geplaatst wordt en niet moet plaatsvinden in een opeenvolgende 
serie van 'crash' programma's. Mocht u deze voorwaarden te hoog gegrepen vinden. vindt 
dan troost bij de constatering van Mendell en Ennis dat een ideale oplossing voor het 
innovatieprobleem een illusie is. 

De rol van het bedrijfsklimaat 

Nyström (49) bestudeerde recentelijk bij vier divisies van het Zweedse bedrijf EKA de 
samenhang tussen strategie, structuur, cultuur, bedrijfsklimaat en innovatieresultaat Hij 
maakte daarbij onderscheid tussen de innovatierichting (welke radicale veranderingen wil 
het bedrijf bewerkstelligen?) en het innovatievermogen (waartoe is het bedrijf in swat 
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gegeven de materiële en immateriële middelen). Het management wordt verondersteld op 
zowel de innovatierichting als het innovatievermogen een doorslaggevend stempel te 
kunnen drukken. Nyström komt daarentegen tot de conclusie dat met name cultuur en 
bedrijfsklimaat bepalend zijn voor het innovatieresultaat Eén van de verrassende 
conclusies uit zijn onderzoek is. dat je niet alles en iedereen innovatief moet willen 
maken. Bij EKA wilde het management eerst alle divisies innovatiever maken door hun 
strategie te wijzigen. Op grond van het onderzoek bleek duidelijk dat dit niet mogelijk 
was, omdat het erg moeilijk is de cultuur (en daarmee het bedrijfsklimaat) te wijzigen. 
Wat in feite gebeurde was. dat het management alleen die divisies innovatiever konden 
maken. die het ook wilden. De andere divisies kregen door de pogingen van het 
management alleen nog maar meer weerstand tegen innovatie. In feite, zo concludeert 
Nyström, is de realiteit genuanceerder dan de theorie in de managementliteratuur. 

Kenmerken van innovatieve ondernemingen 

Innovatieve ondernemingen hebben zo hun kenmerken. Kanter (53) geeft aan dat zowel de 
wil als de mogelijkheid aanwezig moet zijn om te innoveren. Om te bevorderen dat men 
wil innoveren. dient men de taken zo te ontwerpen dat ze ruim en overlappend zijn 
geformuleerd en dat de autonomie groot is. Bovendien is de organisatie ingericht als een 
matrixstructuur. want in een dergelijke structuur is het noodzakelijk samen te werken om 
iets te bereiken (dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Peters en Waterman). Heel belangrijk 
is ook dat de medewerkers er trots op zijn deel uit te maken van de organisatie. Het blijkt 
namelijk dat het voor een goed innovatieresultaat beter is te investeren in mensen, 
voordat ze een project aangaan, dan achteraf een beloning te geven. 

Wat betreft de mogelijkheid om te innoveren moet er een klimaat van open communicatie 
heersen. Er wordt niets achtergehouden. Er bestaan netwerkachtige constructies zoals een 
grote mobiliteit, zekerheid van werkgelegenheid, formele teams, beslissingsbevoegdheid 
aan de basis en de mogelijkheid dwars door de organisatie verbindingen te leggen. 

Volgens Kanter wordt de innovatieve onderneming dus gekenmerkt door een platte 
organisatiestructuur (dus weinig niveau's) met goede horizontale contacten en een 
informele sfeer van openheid en vertrouwen. Vaak treft men in dergelijke organisaties 
matrixstructuren aan. In niet-innovatieve ondernemingen zien we een stijle en formele 
hiërarchie. Problemen worden toevertrouwd aan specialisten, die niet worden gestimuleerd 
om te overleggen met andere specialisten. Initiatieven van onderaf worden met name door 
het middenkader niet getolereerd, omdat deze immers van bovenaf dienen te komen en 
het middenkader bang is haar positie te verliezen. 

Nu hebben innovatieve ondernemingen nog meer kenmerken . Volgens During (54) zijn 
innovatieve ondernemingen gericht op kansen. zijn ze actiegericht, vertonen ze flexibiliteit 
ten aanzien van het nastreven van doelen, laten ze ruimte voor initiatieven met betrekking 
tot de middelen en combineren ze ondernemerschap en managementcapaciteiten. Verder 
stelt hij dat het vaak acties van individuen zijn, die de aanzet geven voor een nieuwe 
activiteit of deelname aan een netwerk. De organisatie plaatst er zich pas achter nadat 
het belang voor de organisatie wordt onderkend. 

Zoals u ziet geven beide schrijvers andere kenmerken aan van innovatieve bedrijven. Ze 
zijn echter niet in tegenspraak. Ons lijkt het derhalve nuttig kennis te nemen van een 
aantal verschillende auteurs. Daarom plaatsen we tabel 5, waarin Barrett (55) een handig 
lijstje geeft waarmee te schatten is of men te maken heeft met innovatief management of 
niet-innovatief management. 
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Tabel 5. Checklijst om te bepalen of we al of niet te maken hebben met innovatief ma
nagement. Aan de hand van dit lijstje kan men inschatten in hoeverre het management 

innovatief is. 

Samenwerking tussen commercie en ontwikkeling 

Samenwerking tussen commercie en ontwikkeling is volgens Krijger (58) bijzonder 
belangrijk voor het welslagen van produktontwikkeling. Vooral de communicatie tussen 
beide afdelingen moet goed zijn. Verder dient de commercie bij de ontwikkeling betrokken 
te worden en dient de ontwikkeling voeling te houden met de behoeften in de markt. 
Krijger stelt dat een goede samenwerking niet inhoudt dat iedereen het met elkaar eens 
moet zijn. Een zekere spanning is noodzakelijk. 



Valt innoveren te leren? 

Na alle voorgaande hoofdstukken vraagt u zich natuurlijk af of het mogelijk is innoveren te 
leren. In bijna alle gevallen is het antwoord ja. We zullen dit onder meer toelichten met 
de volgende twee praktijkgevallen. 

Een voornamelijk werktuigbouwkundig georiënteerde onderneming telt 
ruim honderd medewerkers. De geavanceerde produkten vinden in met 
name de VS gretig aftrek. Geen problemen dus, totdat de buitenlandse 
moedermaatschappij roet in het eten gooit. Zij wil de produktie vanuit 
Nederland naar het buitenland overplaatsen, omdat zij zelf met 
afzetproblemen kampt. De directie pleegt overleg met haar medewerkers 
en men besluit naar nieuwe produkten op zoek te gaan, zodat de vestiging 
en de werkgelegenheid behouden kunnen blijven. Besloten wordt een 
projectteam aan te stellen en adviseurs in te huren. Aan de 
moedermaatschappij wordt respijt gevraagd en gekregen. Via de 
zoekveldenmethode van Buijs wordt menig alternatief produkt bedacht 
en geëvalueerd. Op een dag loopt de directeur iemand met een goed 
produktidee tegen het lijf Het was geen produkt dat het projectteam 
bedacht had, maar het was een zeer goed alternatief voor de huidige 
produkten. Het produkt werd verder ontwikkeld en vervolgens in produktie 
genomen. De moedermaatschappij was danig onder de indruk van de 
voortvarendheid van de directie en haar medewerkers. Zij liet op een 
gegevenogenblik zelfs de eis vallen dat de produktie overgeplaatst moest 
worden. Het nieuwe produkt is nooit een echt succes geworden. Aan 
nieuwe produkten wordt echter nog steeds gewerkt. 

Wat kunnen we hieruit leren? Onder meer dat een formele structuur (hier een projectteam) 
voor het inslaan van nieuwe wegen zin heeft. Maar, zult u tegenwerpen, er kwam toch 
niets uit? Het is maar hoe je het bekijkt. Naar ons idee was door deze formele structuur 
eenieder zo 'getriggered' op het vinden van nieuwe produkten. dat de kans op het vinden 
van een goed produkt of een goed contact sterk vergroot werd. Anders gezegd: het toeval 
werd flink geholpen (zie ook de opmerkingen van Waterman. blz. 34). 

Ook het tweede voorbeeld gaat over een bedreigd bedrijf De huidige 
omzet werd sterk bedreigd door een substituutprodukt dat vervaardigd 
werd met een geheel andere, voor betreffende onderneming vrijwel 
ontoegankelijke technologie. De onderneming nam een ingenieur in 
dienst, die maar liefst 150 nieuwe produkten bedacht. Met sommige won 
hij zelfs een prijs, maar het zette voor de onderneming niet echt zoden 
aan de dijk. De ingenieur begon een eigen bureau en nam in onderling 
overleg ontslag. De directeur zette een reorganisatie door, waardoor de 
kosten sterk werden verminderd. Er kwam weer wat lucht, maar de 
omzetdaling bleef De directeur huurde een tweetal adviseurs in. Ook 
zij putten zich uit in het verzinnen van nieuwe produkten. Elk produkt 
werd weggeredeneerd: niet passend, te duur enzovoort. Inmiddels waren 
twee produkten, die de adviseurs hadden aangedragen, in het assortiment 
van de grootste concurrent opgenomen. Dus slechte ideeën waren het 
kennelijk niet. Op een gegeven moment werd het de adviseurs duidelijk: 
de directeur wilde niet echt een nieuw produkt. Besloten werd, na overleg 
met de directeur, de zaak breder aan te pakken door strategische sessies 
te organiseren die één tot twee dagen duurden en waaraan twintig 
medewerkers meededen. Bovendien besloot men een innovatie-projectteam 
in te stellen en een enthousiaste, nieuwe medewerker aan te trekken, die 
paste in het bestaande team. Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk. De 
onderneming werd ook uiterlijk opgeknapt; de buitenboel werd geschilderd, 
er kwam een nieuw logo en men startte een nieuwe reclamecampagne. 



Dit alles gebeurde aan de hand van duidelijke richtlijnen die uit de 
strategische sessies naar voren waren gekomen. Er ontstond een nieuw 
elan. Het enthousiasme sloeg kennelijk ook over op de klant en de omzet 
ging met sprongen omhoog! Inmiddels wordt het ene nieuwe produkt na 
het andere ontwikkeld, in produktie genomen en verkocht. 

Wat kunnen we hieruit leren? Ons 
inziens voornamelijk dat een 
experthouding (het geven van 
nieuwe produkten) weinig zin heeft. 
Innoveren moet men uiteindelijk 
toch zelf doen! Ook uit onderzoek 
van onder meer Buijs (59) blijkt, dat 
het voordoen of voorschrijven 
minder effect heeft dan het "leren 
innoverenn. Hooguit kan het eerste 
iets opleveren op korte termijn. 
Participeren in strategische produkt
innovatie daarentegen kan bijzonder 
motiverend werken voor de 
betrokkenen en beklijft langer. 

".. .. experthoiU!i11g .... " 

Wij hopen dat deze monografie u op weg heeft geholpen bij het uleren 
innoveren". Zoals aangekondigd kreeg u geen kookboek, maar wel een aantal 
vragen en feiten om over na te denken. Dit kunt u dan gebruiken bij de 
discussies over dit onderwerp. Veel succes! 
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