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Beste Avonturier, 

Dit verslag is het resultaat van het afstudeeronderzoek 'Innovatie met toekomst', waar met veel plezier aan heb gewerkt. Met 
dit onderzoek sluit ik mijn studie bouwkunde af, een studie waar ik met tijden van heb genoten maar me soms ook af heb 
gevraagd waar ik ooit aan ben begonnen. 

Het onderzoek is gekoppeld aan de leerstoel productontwikkeling van De heer Lichtenberg, van de Technische Universiteit 
Eindhoven. 
In het onderzoek ben ik op lOek gegaan naar een oplossing v~~r de innovatieproblematiek binnen de bouwsector. Het re
sultaat is een aanpassing op het productontwikkelingsproces; het Innovatiepad. Productontwikkelaars kunnen middels het 
belopen van dit uitdagende pad met meer succes producten in de markt zetten. 

Na precies elf maanden hard werken ligt nu dit eindresultaat voor u. Een resultaat dat ik lOnder de steun van een aantal 
mensen natuurlijk niet heb kunnen bereiken. 
Graag wil ik daarom mijn begeleiders bedanken. De heer Jos Lichtenberg v~~r zijn kennis vanuit de productontwikkeling bin
nen de bouwsector, die in zijn drukke schema altijd wei een gaatje voor me kon vinden. De heer Maarten Willems die met zijn 
frisse en enthousiaste blik op het onderwerp, me altijd weer wist te prikkelen om verder te kijken. En natuurlijk Boudewijn So
etens, die het niet erg vond om langer op kantoor bij Van Berlo BV te blijven plakken om mij tips te geven! Maar behalve van 
de inhoudelijke kennis die zij mij boden, heb ik ook zeer genoten van de plezierige en open begeleidingen, waar altijd ruimte 
was voor de vraag hoe het persoonlijk gaat! 

Daarnaast wil ik Bert Lieverse en Cristel van Maarsseveen bedanken v~~r hun hulp vanuit de VMRG met de verspreiding van 
de enquetes onder verschillende aangeslotenen van de VMRG. Deze kans heeft extra diepgang geboden aan het onderzoek. 

Verder wil ik graag mijn geweldige ouders en lieve zusje bedanken v~~r hun steun, lOals de motiverende nachtelijke tele
foongesprekken. Mijn lOrgzame huisgenootje wil ik bedanken v~~r het geduld dat ze met me heeft gehad en mijn excuses 
aanbieden v~~r de chaos die ik af en toe om me heen had. Ook wil ik graag mijn onofficiele vierde begeleider bedanken voor 
de werkbesprekingen bij de Easy. 
Verder graat grote dank nog uit aan al mijn vrienden en vriendinnen die het afstudeerproces hebben gekleurd met heerlijke 
ontspanningsmomenten, hun steun op crisismomenten en de leenlaptop de afgelopen dagen. 

Dan rest mij nu nog u een avontuurlijke wandeling door het verslag te wensen! 

Groet, 

Monique Blacha 
Nu nog 'Student binnen de Leerstoel Productontwikkeling' 



Afbeelding 1: Living Tower by SOA Architects, Vertical Farming 



Inleiding 
We leven in een turbulente wereld waarin alles mogelijk lijkt 
te zijn. 
Daar. waar vroeger nieuwe producten eens in de zoveel jaren 
op de markt werden gebracht. wordt de consument nu dage
lijks met tal van nieuwe producten geconfronteerd. [1] Grote 
en schoksgewijze veranderingen in de samenleving zullen 
niet aileen leiden tot een veranderende behoefte in gebruik
sproducten. maar ook de bouwbehoefte zal sterk veranderen 
en daarmee kansen bieden v~~r fundamentele innovatie van 
de bouw. 
am de veranderingen op te kunnen vangen moeten bedrijven 
in de bouwsector overgaan van innovatie. gestuurd door een 
defensieve reactie op problemen in de bouw. naar een in
novatiedrang gebaseerd op een positieve gedachte! Zo kan 
de bouwsector een bijdrage leveren aan maatschappelijke 
duurzaamheid . [2] 
Maar door gebrek aan innovatievermogen van bedrijven in de 
bouwsector. komen ontwikkelingen meestallaat op gang. 

De veranderende behoefte van de consument vraagt om een 
verandering van 'bouwen voor de eeuwigheid ' naar het 
'bouwen van gebouwen die als een kameleon op de veran
deringen in de omgeving reageren ·. 
Hoe kunnen bedrijven in de bouwsector vat krijgen op de 
veranderingen die de gebouwde omgeving de komende jaren 
zal ondergaan? Hoe kan van een traditioneel gestuurde markt 
worden overgegaan naar een markt. die gestuurd wordt door 
de wensen van de eindgebruiker? 
Innoveren lijkt de uitkomst, maar bij gebrek aan innovatiever
mogen in de bouwsector [2]. is het van belang dat bedrijven 
hun posities versterken zodat het uiteindelijke doel wordt be
reikt. 

Dit is de problematiek die centraal staat in dit afstudeeronder
zoek. 
Het doel van het onderzoek is daarom het ontwikkelen van 
een methode die bedrijven kan stimuleren over te gaan tot 
innovatie en hen te ondersteunen in het productontwikke
lingsproces. Binnen deze methode komen het bedrijf. de 
maatschappij en de eindgebruiker centraal te staan. 

De problematiek is verwoord in een onderzoeksvraag: 

'Hoe kan een methode worden ontwikkeld om bedrijven in 
de bouwsector te stimuleren over te gaan tot innovatie, met 
maatschappelijke ontwikkelingen a/s drijvende factor?' 

Door middel van literatuuronderzoek en contact met de 
bouwpraktijk is naar een antwoord gezocht op deze vraag. 

Het li-teratuuronderzoek is breed opgesteld waarna vervolgens 
voor een afbakening binnen de gevelindustrie is gekozen. 

Innovatie in de bouw 
De meeste innovaties die in de bouw tot stand komen zijn in
crementele innovaties. [3] am te kunnen anticiperen op veran
deringen in de maatschappij. heeft de bouwsector een grote 
impuls nodig en die kan niet worden bereikt door aileen de in
crementele innovaties. Er zijn radicale innovaties nodig om de 
standaarden te kunnen doorbreken! Maar voor een goed inno
vatieproces moeten de belemmeringen die men tegenkomt in 
het proces, worden verwijderd uit het bedrijf en het proces. 

Ais er wordt gekeken naar de verschillende belemmeringen en 
factoren waardoor innovaties kunnen slagen of falen. zijn deze 
eigenlijk te verdelen in twee verschillende categorieen: 
1) belemmeringen en factoren in het bedrijf 
2) belemmeringen en factoren van buiten het bedrijf 
De belemmeringen en factoren binnen het bedrijf kunnen 
worden gekoppeld aan de identiteit van het bedrijf. Door haar 
identiteit te verbeteren. kan het bedrijf haar innovatievermogen 
drastisch veranderen en beter inspelen op de belemmeringen 
en factoren van buiten het bedrijf. Het bedrijf zal haar positie 
versterken, beter op de veranderende maatschappij in kunnen 
spelen en daarmee een koploper kunnen worden ten opzichte 
van andere bedrijven. 

Productontwikkeling in de bouwsector versus andere indus
trieen 
Opvallend is dat de houding van bedrijven in andere indus
trieen geheel verschilt ten opzichte van bedrijven binnen de 
bouwsector. 
De wensen van de consument staan centraal en er wordt uitge
breid marktonderzoek gedaan. Daarbij wordt ook gekeken naar 
hoe de doelgroep zich door de tijd heen beweegt. Het belang 
van een samenwerking tussen markt, productie en techniek, 
in plaats van innovatie gedreven door aileen een technology 
push, wordt erkend. [4] 
Er wordt verder gekeken dan de eigen markt waardoor kruis
bestuiving ontstaat. 
Door hiernaar te kijken en het aspect 'toekomst' mee te ne
men in het productontwikkelingsproces, ontstaan sterke con
cepten die vaker leiden tot succesvolle producten. Door extra 
aandacht te besteden aan de voorfase, de ideationfase van 
het product-ontwikkelingsproces, krijgen de concepten een be
tere basis waardoor de producten beter aansluiten op de markt 
maar ook bij de identiteit van het bedrijf. [5] 

Er kan worden geconcludeerd dat het productontwikkelingspro
ces in andere industrieen gestructureerder verloopt. Er wordt 





daar extra aandacht besteed aan de ideationfase, de wensen 
van de consument staan centraal en met uitgebreid markt
onderzoek wordt naar voren gebracht hoe er ingespeeld kan 
worden op de veranderende behoefte van de eindgebruiker. 

Het aspect toekomst 
Trendwatchers vertalen trends naar bepaalde scenario's. [6] 
Hoewel de scenario's een maatschappelijke tint hebben, is 
het v~~r de bouwsector ook van belang goed naar deze sce
nario's te kijken en te vertalen naar producten voor de bouw. 
Hiervoor zijn verschillende methodieken ontwikkeld. Een 
voorbeeld is de Futuring methode die verder gaat dan aileen 
kijken naar toekomstscenario's en trends: 

III Trendonderzoek 
III Waardenonderzoek 
III Visieontwikkeling 

Wanneer een bedrijf deze drie stappen doorloopt dan kan het 
tot inzichten voor nieuwe producten komen die passen bij de 
maatschappij en het bedrijf. 
Deze methodiek wordt ter inspiratie gebruikt bij het beant
woorden van de onderzoeksvraag. 

Contact met de praktijk 
Uit een enquete, uitgezet onder bedrijven binnen de gevelin
dustrie, komt de tend ens naar voren dat bedrijven met een 
R&D afdeling beter inzicht hebben op de problemen die spe
len op de markt. 
Hierdoor kunnen zij hier beter op inspelen en versterken 
zij dagelijks hun positie ten opzichte van bedrijven zonder 
R&D afdeling. Daarnaast wordt door middel van de enquete 
aangetoond dat er een scherpe behoefte onder de bedrijven 
heerst naar een middel dat hen kan steunen in het product
ontwikkelingsproces. 
Door middel van het uitvoeren van een factoranalyse zijn vier 
onderliggende thema's aan de enquete naar boven gehaald: 
bedrijfsprofiel, inspiratie, inzicht in de markt en bouwcultuur. 

Conclusie 
Om antwoord te geven op de gestelde onderzoeksvraag is op 
basis van bestaande methodieken en de vergelijking tussen 
de bouwsector en andere industrieen een methodiek ontwik
keld om bouwbedrijven te kunnen ondersteunen in het inno
vatieproces. Deze methodiek behoort zo tot de ge'integreerde 
modellen. [4] 
Het is een gestructureerde methodiek die de bedrijven vooral 
ondersteunt in de ideationfase. Naast 'structuur brengen in 
het productontwikkelingsproces', speelt de methodiek ook 
in op de identiteit van het bedrijf. Daarmee wordt het bedrijf 
van binnen aangepakt en komt het bedrijf sterker in het in
novatieproces te staan. 

Ais oplossing wordt er v~~r de bouwsector een extra stap in 
het ontwerp- en productontwikkelingsproces ge'lntroduceerd, 
waarin de aspecten 'identiteit & tijd' mee worden genomen. 
Binnen het aspect 'tijd' wordt gekeken naar de toekomst en 
wat het aspect 'toekomst' kan betekenen v~~r de ideevorming 
in het ontwerpproces. 'Identiteit' heeft betrekking op het be
drijf, in deze fase wordt een doelstelling passend bij het bedrijf 
gevormd. 
De methodiek bestaat uit een traject dat kan varieren in tijd, 
het innovatiepad, maar altijd vorm is gegeven rondom 6 ver
schillende fasen: 
1. Inventarisatie 
2. Identificatie 
3. Markt en toekomst 
4. Conceptontwikkeling 
5. Terugkoppeling 
6. Uitwerking 
Door middel van het bewandelen van het innovatiepad kan het 
bedrUf na 21 weken een wei overwogen productconcept in pro
ductie brengen dat meer kans van slagen heeft in de markt en 
niet aileen aansluit op behoefte van de bouwsector, maar dat 
ook aanluit op de behoefte van de consument. 

Uteratuurlijst: 
1. Piet S. (2003), fmotiemarkt: De toekomst van de beleveniseconomie, Pear
son Education Benelux B.V. 
2. Stichting PSIBouw, Kerver M., Vroom P., Transitie Agende Bouw, Leiden: 
Drukkerij Groen 
3. Pries F., van Heijgen, P. (2005). fen eeuw innovatie in de bouw, Building 
business, tijdschrift voor strategie, marketing en management in de bouw 
4. Buijs J., Val ken burg R. (2005), Integrale Productontwikkeling, Utrecht Uit
geverij Lemma BV 
5. Wulfen G. (2009), Nleuwe Producten Bedenken, Pearson Education Benelux 
B.V. 
6. Roothart H, Van der Pol W. (2001), Van trends naar brands, Deventer: Klu
wer 
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1.1lnleiding 
In het jaar 1956 werd aan de Britse architecten Allison 
en Peter Smithson gevraagd om v~~r "The daily Mail Ideal 
Home Show' een ontwerp te maken voor de woning van de 
toekomst lOals zij hem zagen over 25 jaar. En lO ontwierpen 
zij 'The house of the future' [7]. waarna nog velen varianten 
op dit ontwerp volgden, ontworpen door andere architecten. 
Aan de basis van het ontwerp van de Smithsons ligt een 
standaard unit, die, door aaneenschakeling, een woonblok 
kan vormen. Een woning geheel vervaardigd uit plastic, met 
organische muren en kamers die vloeiend in elkaar over
gaan. De woning is uitgerust met allerlei technische snufjes: 
Zo kunnen kamers tijdelijk afgesloten worden door gebruik te 
maken van verrijdbare muren of kasten. De woning is altijd 
op de gewenste temperatuur en met slechts een druk op een 
knop komt een koffietafel uit de vloer van de woonkamer te
voorschijn. Maar dat is niet alles! Ook de douche heeft extra 
voorzieningen: naast de functie van douchen, fbhnt deze je ook 
nog droog, waardoor handdoeken geheel overbodig worden. 

Nu, 54 jaar later, blijkt dat Allison en Peter Smithson er met 
hun voorspelling behoorlijk naast zaten wat betreft het uiter
lijk en het functioneren van de woning van de toekomst. Maar 
technisch gezien is het wei mogelijk een dergelijke woning 
te vervaardigen! De esthetische aspecten van het ontwerp 
zijn naar het extreme toe getrokken, maar het gebruik van de 
woning is geheel beredeneerd vanuit het comfort en gemak 
van de consument. Hebben de Smithsons de veranderende 
behoefte van de mens dan verkeerd vertaald naar het huis 
van de toekomst? Of zijn er andere oorzaken aan te dragen 
waarom de voorspelling van de Smithsons niet uit is geko
men? Er valt dan te den ken aan de traditionele organisatie 
van de bouw, de angst van de sector om te veranderen, "het 
gaat al jaren goed, dus waarom zouden we veranderenT. 
Het thema 'flexibiliteit' en het multifunctioneel gebruik van 
ruimtes dat aan bod komt in het ontwerp van 'The house of 
the future' , is nog steeds een struikelblok in vele gebouwen. 
Maar het individu is er al wei in geslaagd flexibiliteit in haar le
ven te creeren . Waarom lijkt het de bouwsector dan maar niet 
te lukken om mee te gaan in deze snel veranderende wereld? 

Door de heftige veranderingen in de maatschappij onder
gaat de mens een constante zoektocht naar haar ware ik. 
Een lOektocht waarvan zij de antwoorden probeert te vinden 
in de media, in de directe omgeving of in verre landen. Fa
brikanten van consumptiegoederen weten in tegenstelling 
tot fabrikanten in de bouwsector goed op deze zoektocht in 
te spelen [6) . Zij houden de markt in de gaten en trachten 
ervoor te zorgen te weten wat de mens wil, nog voordat de 
mens het zelf door heeft. Met de verschillende producten die 

ze op de markt zetten, vervullen ze de nieuwe behoeften die 
gespot kunnen worden. 
Maar mensen identificeren zich niet aileen met producten, maar 
ook met hun leefomgeving. Wanneer fabrikanten zich richten op 
de wens van de gebruiker ontstaan er nieuwe mogelijkheden 
en verdwijnt de kloof tussen vraag en aanbod. Gelukkig begint 
er een steeds sterker gevoel in de bouwsector te groeien dat 
men 'iets' moet doen en innovatie lijkt het antwoord! 

Dit afstudeeronderzoek zal daarom ingaan op de problemen in 
de bouw die het innovatievermogen in de weg staan en 
trachten oplossingen aan te dragen om de bouwsector een in
novatieboost te geven, mede door middel van het inspelen op 
de behoefte van de mens en het versterken van de 'identiteit' 
van de bedrijven in de bouwsector. 

1.2 Probleemschets 
Mede door technologische mogelijkheden in andere sectoren 
is de wens van de consument sterk veranderd. Daar, waar 
vroeger nieuwe producten eens in de zoveel jaren op de markt 
werden gebracht, wordt de consument nu dagelijks met tal van 
nieuwe producten geconfronteerd. [1) De aandacht voor milieu 
en gezondheidswaarden blijft toenemen en de energieprijzen 
zullen een steeds belangrijker aspect van ons leven in gaan 
nemen. 
Deze grote en schoksgewijze veranderingen in de samenleving 
ZUlien niet aileen leiden tot een sterk veranderende behoefte 
in gebruiksproducten, maar ook de wensen die men aan de 
woon- en werkomgeving stelt zullen hevig veranderen . 
De bouwbehoefte zal sterk veranderen en daarmee kansen 
bieden voor fundamentele innovatie van de bouw. 

Onderzoek van PSIBouw [2) heeft aangetoond dat er al een 
transitie in de bouw wordt gespot. De betrokken partijen 
moeten anticiperen op de veranderingen in de maatschappij . 
Maar door gebrek aan innovatievermogen van bedrijven in de 
bouwsector, komen ontwikkelingen meestallaat op gang. Men 
moet overgaan van innovatie, gestuurd door een defensieve 
reactie op problemen in de bouw, naar een innovatiedrang ge
baseerd op een positieve gedachte dat de bouwsector een be
langrijke bijdrage kan bieden aan maatschappelijke duurzaam
heid. 

Afbeelding 1.1: Het interieur van The house of the Future van de Smithsons 



1.3 Doelstelling 
Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een me
thode die bedrijven kan stimuleren eerder tot innovatie over te 
gaan en hen te ondersteunen in dit proces. Binnen deze 
methode komen het bedrijf, de maatschappij en de eindge
bruiker centraal te staan. 
Met behulp van een dergelijke methode kunnen bedrijven 
worden geprikkeld om over te gaan tot innovatie. Door te in
noveren kan de starheid van de bouwsector ter discussie 
worden gesteld en komen er nieuwe kansen voor bedrijven. 

1.3.1 Onderzoeksvraag 
De onderzoeksvraag, gesteld in het onderlOek, kan als voigt 
worden geformuleerd: 

'Hoe kan een methode worden ontwikkeld om bedrijven in de 
bouw te stimuleren te innoveren, met maatschappelijke ontwik
kelingen als drijvende factor?' 

1.3.2 Oeelvragen 
Om antwoord te vinden op de gestelde onderlOeksvraag zijn 
een aantal deelvragen geformuleerd. 
1) Hoe vindt innovatie in het huidige bouwproces plaats? 

Wat bepaalt het slagen/falen van innovatie? 
- Wat zijn de knelpunten in het innovatieproces? 
- Hoe zit de huidige marktstructuur in elkaar? 

2) Hoe komt productontwikkeling in andere gebieden tot 
stand? 

- Welke methodes worden gebruikt in andere indus
trieen? 

- Wat kan de bouwsector leren van het productontwik
kelingsproces in andere industrieen? 

3) Hoe kan er gebruik worden gemaakt van het aspect 
'toekomst in de bouw en andere industrieen? 

Welke technieken bestaan er om scenario's te ver 
ta len? 
Hoe wordt het aspect 'toekomst' in andere indus
trieen meegenomen in het ontwerpproces? 
Is het mogelijk een nieuwe methode te ontwikkelen 
op basis van deze bestaande methoden die toepas
baar is voor de bouw en hoe ziet deze er dan uit? 

4) Wat voor eisen worden er gesteld aan een methode om 
bedrijven te stimuleren om te innoveren? 

Deze verschillende deelvragen worden beantwoord door lite
ratuuronderzoek, maar ook door input vanuit de praktijk te 
vergaren. 

1.4 Relevantie 
Kijkend naar de snelheid waarop ontwikkelingen in de 
maatschappij tot stand komen, is het aannemelijk dat deze 
ontwikkelingen ook hun sporen achter zullen laten in de 
wensen van de consument met betrekking tot de gebouwde 
omgeving. De gebouwde omgeving lOals wij hem nu kennen 
zal daardoor over de komende jaren andere vormen aanne
men. [8] 

De bouwsector is geen koploper in innovatie, vaak loopt zij 
juist achter de feiten aan en wordt ze gepusht over te gaan 
tot actie door ontwikkelingen die op andere gebieden plaats
vinden of door regelgeving. Om de veranderingen in de 
maatschappij en de regelgeving op te kunnen vangen mo
eten bedrijven in de bouwsector gestimuleerd worden meer 
te innoveren, aileen dan kunnen kansen in de toekomst 
worden benut! 

Gedeeltelijk is de houding van de betrokken partijen binnen 
de bouwsector verantwoordelijk voor het gebrek aan inno
vatievermogen. Echter zijn er ook andere oorzaken aan te 
dragen lOals de lange cye/us van de bouwketen, het grote 
aantal betrokken partijen bij de projecten en de stapsgewijze 
organisatie van de projecten waarin iedere discipline elkaar 
opvoigt. [9] 
Dit afstudeerproject gaat in op de problematiek die het in
novatievermogen belemmert en tracht aan te tonen dat er 
kansen liggen voor de bouwsector wanneer men inspeelt op 
de wens van de consument en aspecten van de toekomst. 
Daarmee zal het een aanvulling worden op bestaande lite
ratuur en nieuwe inzichten geven in de problematiek omtrent 
innovatie in de bouw. Er wordt een methode ontwikkeld die 
bedrijven in de bouwsector kan helpen in het ontwikkeling
sproces van innovaties, de positie van bedrijven probeert 
te verbeteren en de bedrijven ondersteunt om op gestruc
tureerde wijze toekomstscenario's toe te passen om trends 
te analyseren om passende producten te ontwikkelen. Naast 
relevantie voor de bedrijven in de bouwsector is dit onder-



zoek ook relevant voor de eindgebruiker, deze krijgt hierdoor 
een aanbod dat beter bij zijn wen-sen aansluit. 

Naast het literatuuronderzoek zal er contact worden gezocht 
met de bouwpraktijk, maar ook met verschillende partijen 
buiten de bouw. Er valt te denken aan architectenbureaus, be
drijven uit de gevelindustrie, maar ook aan futurologen, trend
watchers, productontwikkelaars en designbureaus. Op basis 
van interviews en enquetes zal zo, naast het literatuuronder
zoek, antwoord worden verkregen op de verschillende deelvra
gen die gesteld zijn binnen het afstudeeronderzoek. 

1.5 Onderzoeksmethode 
Ter onderbouwing van het onderzoek zal er uitgebreid lite
ratuuronderzoek worden verricht. Het literatuuronderzoek 
beperkt zich niet aileen tot v~~r de bouw relevante literatuur, 
maar in het onderzoek wordt ook gekeken naar ontwikkeling 
van nieuwe producten en concepten binnen andere sectoren. 
Er wordt specifiek onderzocht wat de bouwsector kan leren 
van deze andere sectoren . 

Aile verzamelde informatie zal gebundeld worden en worden 
getransformeerd naar een bruikbare methode om bedrijven in 
de bouwsector te inspireren over te gaan meer te innoveren en 
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een duidelijke marktstrategie te ontwikkelen die gebaseerd is 
en aanslu it op maatsehappelij ke invalshoeken. 

1.6 Onderzoekskader 
Het onderzoek heeft in de breedste zin betrekking op innovatie 
In de bouw. Om over dit thema uitspraken te kunnen doen, 
l1eeft het literatuuronderzoek betrekking op versehillende spel
ers van de bouw waar innovatie kan ontstaan. 
Na een uiteenzetting te hebben gemaakt van de versehillende 
aspecten die van invloed zijn op het innovatlevermogen bin
nen de bouw, (aspeeten die het innovatievermogen vergroten 
dan wei beperken) zal het onderzoek zieh gaan eonvergeren 
en toespitsen op produetinnovat ie vanu it de produeerende 
Industrie bmnen de bouwsector. Door het onderzoek op een 
dergelijke manler aan te pakken, kunnen er vanuit versehil
lende Invalshoeken uitspraken worden gedaan over hoe deze 
seleatieve groep ge'lnspireerd en ondersteund kan worden. 

Gebaseerd op conelusies uit het literatuuronderzoek is ervoor 
gekozen het onderzoek te richten op de gevelindustrie. 

• Hlervoor zijn verschillende redenen aan te dragen: 
Deze branche zeit Is sterk verdeeld en bestaat hterdoor. 
net als de algehele bouwseetor. uit een complexe keten. 

• De gevel is het punt In het gebouw waar aile versehi l
lende aspecten bij elkaar komen. Er zi]n technlsche ult
dagingen, maar OOk esthatlSche waarclen zjJn van groat 
belang. 

• Daarnaast IS de gevel een bOllwdeel dat dleht bJ] de mens 
staat. 

De rol van architeeten blijft oak na het afkaderen van het 
onderzoek naar boven komen. Daarom wordt gedurende hat 
onderzoek geregeld de link gelegd tlIssen archltectuur en pro
duetontwikkellng. 

1.7 BegrlppenliJat 
Het centrale thema van het afstudeeronderzoek is 'Innovatie in 
de bouwsector'. Voordat er In de volgende verder op dlt thema 
ingegaan kan worden. is het van belang dat de JUiste deflnl
tie voor mnovatle In de bouw blnnen dit onderzoek wordt vast
gesteld. 

De term "lnnovatle" staat open voor veel verschillende Inter· 
pretaties. 
Zo is innovatie voor de ene persoon het ontwjkkelen van jets 
nieuws, of de weg naar groei. voor de ander Is Innovalle het 
verbeteren van het bestaande. of een mlddel tot persoonlijk 
succes en financiele mogelijkneden. [101 
Ook in de literatuur worden de verschillende betekenissen van 
innovatie door elkaac heen gebrulkt. Wanneer je het woord ~in-

novatie" opzoekt in het woordenboek zul je hier de volgende 
definitie vinden: 
in' no' va' tie de: v -s invoering ve nieuwlgheid 

De invoering van een nieuwigheid is nag steeds zeer breed. 
Een vernieuwing kan een verbetering zijn of een optimali
satie. Verbetering en optimalisatie van producten gaan uit 
van het huidige aanbod. Een dergelljke uitvoering probeert 
het aanbod beter, efficienter en effectlever te maken. 
Hoewel dlt zeer be!angriJke verandenngen blnnen bedrijven 
te weeg kunnen brengen, gaat dlt onderzoek een stapje ver
der en neht zlch voornamelijk op het In de markt zetten van 
nieuwe producten. Zo wordt innovatle gezlen als het met 
nieuw aanbod reageren op een veranderende vraag uit de 
samenleving, Het is eEm technologlsche vernleuwlng, een 
middel om bedrUfskosten te drukken, een weg naar meer 
groei, een kWestl6 van leven en deed. Echter. mnovatle moet 
niet gezien worden als doel op zieh, maar als een reaelle op 
een behoefte vanuit de markt. 
Innovatie is geen optimalisatie, optimalisatie gaat uit van het 

bestaande aanbod en probeert dat beter. effectiever en ef
fielenter aan de an te brengen. 

Veor innovatie binnen ditcSnderzo wordt daarom de vol-
gende detlnitie aangeh ~en : 

Innoyatle is het met nie aanbod reageren op een verande
rende yr~UIt Cle samenlevlng. Het resultaat kunnen rlIeuwe 
producten .. dlensten. werkwljzen of denkwijzen zijn . 

Naast het begrlp nnovatle' komen er meerdere begnppen 
bmnen het onderzoek naar voren, van belang zijn am 
nader verklaard te worden veer . Om ervoor 
te lorgen dat er geen mil)versblJtq 
heud van deze begrippen IS er 
opgenomen. 
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2.1lnleiding 
We leven in een wereld die onderhevig is aan grote verande
ringen. Er is sprake van een terugtredende overheid, de con
sumenten worden steeds mondiger en vergaren steeds meer 
kennis. Hierdoor krijgen de gebruikers en eigenaren van ge
bouwen krijgen steeds meer inspraak in het bouwproces en 
de huurders en eigenaren verlangen dan ook dat er rekening 
wordt gehouden met hun eisen en wensen . 
Om te kunnen anticiperen op de ontwikkelingen in de markt 
en de maatschappij moet de bouwsector veranderen, trans
paranter worden, en bovenal innoveren! Niet aileen op gebied 
van procesinnovatie, maar juist productinnovatie is een ver
eiste! 

Innovatie komt in de bouwsector echter moeizaam tot stand. 
Hieraan liggen verschillende factoren ten grondslag. Er zijn 
tal van voorbeelden van productinnovaties te noemen die zijn 
voortgekomen uit regelgeving op milieugebied , maar regelge
ving zou niet de reden moeten zijn om te innoveren. 
Door de factoren die innovatie belemmeren te verwijderen 
en de kloof tussen vraag en aanbod te dichten, kunnen er 
nieuwe mogelijkheden ontstaan. Op deze problematiek zal in 
dit hoofdstuk verder in worden gegaan. 

2.2 Inzicht in de bouw- en marktstructuur 
Sinds de industriele revolutie zijn de onderdelen waaruit 
een gebouw bestaat steeds complexer geworden stelt Mieke 
Oostra in haar boek 'Componenten ontwerpen'. [11] 
De keuze uit verschillende technieken waarmee de producten 
kunnen worden geproduceerd enorm zijn toegenomen. De 
overgang naar de industriele samenleving heeft een onom
keerbare specialisering van arbeid met zich mee gebracht. 
De snelheid waarmee de nieuwe technische mogelijkheden 
tot stand komen , is bijna niet bij te benen. Op het gebied van 
productietechnieken, het ontdekken van nieuwe materialen 
en de bewerkingen van deze materialen neemt de kennis 
daardoor steeds sneller toe. 

Onder andere door de geschetste ontwikkelingen zijn het 
aantal betrokken partijen in het bouwproces sterk toegenom
en en is het bouwproces steeds complexer geworden. Het 
bouwproces bestaat zo uit een, in vergelijking met andere 
sectoren, lange bouwkolom waarin veel verschillende par
tijen betrokken zijn, met iedereen zijn eigen belang. Deze ei
gen belangen verlopen vaak niet parallel met het belang van 
andere betrokkenen, en vaak zelfs niet met dat van de eind
klant. [9] De opererende partijen die gezien kunnen worden 
als de schakels in het bouwproces, kunnen hierdoor de bouw 
als geheel vaak niet meer overzien. Hierdoor ontstaat een 
bouwproces met veel remmende en belemmerende factoren 

die vooral door ontwerpers, de industrie en de consument als 
negatief worden ervaren. 
Het ontbreekt de bouw aan integratie van de verschillende 
disciplines. De bouwsector wordt gekenmerkt door haar seg
mentatie van specialismen die elkaar opvolgen op de bouw, dit 
maakt haar uniek. Maar juist door integratie kunnen er nieuwe 
oplossingen worden gevonden! De partijen die later in het 
bouwproces aan bod komen, worden nu ook voor ad vies in een 
laat stadium worden betrokken bij het proces. Zo stuit men 
vaak op problemen die door integratie voorkomen hadden 
kunnen worden. Deze partijen zijn zo slechts een invulling op 
het proces ipv een aanvulling en nieuwe en innovatieve oplos
singen krijgen geen kans! Dit is een algemeen bekend pro
bleem in de bouwwereld, maar actie wordt er nog niet onder
nomen. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de 
spelers in de bouwsector bang zijn aan eigen marktaandeel te 
verliezen en daarom houdt ieder bedrijf zich bij het deel dat zij 
kennen. Het initiatief Conceptueel Bouwen speelt echter goed 
op deze problematiek in. Zij biedt verschillende bouwconcepten 
aan die zijn vormgegeven rondom een duurzame samenwerk
ing tussen verschillende partijen. [3] 

Een ander probleem is dat bij de realisatie van gebouwen er 
vanuit wordt gegaan dat de gebouwen een lange levenscyclus 
zullen hebben. Maar ontwikkelingen op het gebied van ICT, 
domotica en in de maatschappij stellen steeds weer andere 
eisen aan kantoren en woningen waardoor gebouwen al na een 
tiental jaren niet meer voldoen. Ze zijn te star en kunnen de 
veranderingen niet waarborgen, waardoor er ingrepen gedaan 
moeten worden in de gebouwen, en men voortijdig overgaat tot 
de sloop van gebouwen. De werk- en denkwijze van de bouw
sector blijkt te star om mee te gaan in de snel veranderende 
wereld! 

2.2.1 Kansen grijpen 
Doordat de kennis op het gebied van materialen, bewerkings
en productietechnieken snel toeneemt ontstaan er andere 
ontwerpmogelijkheden. 
Bewegingen vanuit de maatschappij zoals het toenemende 
besef dat we het milieu zo veel mogelijk dienen te sparen, 
maar ook dat veiligheid en arbeidsomstandigheden in de bouw 
verbeterd moeten worden, heeft tot gevolg dat meer kennis en 
inzicht in deze aspecten al bij het ontwerpen noodzakelijk is. 
Een daaruit voortkomend gevolg is dat er extra eisen aan de 
ontwerpopgave, evenals aan de gebruikte productie- en be
werkingstechnieken worden gesteld. 

Hoewel behoeften vanuit de maatschappij soms goed worden 
aangevoeld en vertaald, komt het ook vaak voor dat werkne
mers, zoals verkopers en marketeers van producenten van 



standaard- en systeemproducten ideeen van klanten niet 
door- spelen aan degenen die intern verantwoordelijk zijn v~~r 
productontwikkeling. [11] Hierdoor gaan veel goede ideeen 
verloren . Maar vaak laat ook de samenwerking tussen de ver
schillende afdelingen te wensen over. De medewerkers binnen 
Research and Development afdeling zijn bijvoorbeeld veelal 
gericht op het zelf nieuwe productideeen te vinden gedreven 
door de verwachtingen gekoppeld aan hun functie. Bewust 
of onbewust negeren zij daardoor soms ideeen van buiten
staanders. Dit noemt men ook wei het 'not invented here'- syn
droom. Daarnaast ervaart men vaak ook een grote kloof tussen 
R&D en de productie, komt dit simpelweg omdat ze elkaars 
taak niet spreken? 

Architecten zijn in de huidige bouwstructuur een belangrijke 
partij aan de vraagzijde van de markt: de architect vervult 
hiermee een rol als 'market puller'. Zo stelt Mieke Oostra: 'De 
architect heeft de verantwoordelijkheid om eisen en wensen 
van de opdrachtgevers om te zetten in specificaties waaraan 
de bouwproducten moeten voldoen, om deze vervolgens door 
te geven aan producenten . Op deze manier kan de architect 
een hedendaags bouwassortiment opbouwen dat niet aileen 
aansluit bij de eisen van de opdrachtgevers, maar ook bij de 
eigen ontwerpvisie. Dit levert een kwalitatief beter bouwwerk 
op waar opdrachtgevers, gebruikers en architecten bij gebaat 
zijn: [11] 

Dit is slechts een manier om te voldoen in de vraag van de 
consument. Producenten kunnen ook zelf een actieve houding 
aannemen in dit innovatieproces. Juist door zichzelf meer naar 
de vraagzijde te begeven en te informatie in te winnen over de 
wens van de consument! Zo kunnen producenten behoeftes 
vanuit de markt eerder zelf signaleren en de producerende 
producten hierop aanpassen. Op een dergelijke werkwijze kun
nen zij de architect en de markt voeden met meer dan aileen 
technische oplossingen! Dit kan v~~r een impuls zorgen voor 
de producenten, maar ook voor het innovatievermogen van de 
bouwsector! 

2.3 Innovatie in de bouw 
Uit de verschillende literatuur komt een duidelijk beeld naar va
ren: de bouw moet transparanter worden, meer klantgericht en 
de bouwprocessen moeten beter en gestructureerder verlopen. 
Om dit voor elkaar te krijgen moet er ge"lnnoveerd worden in de 
bouwsector! 

Over het algemeen wordt de Nederlandse Bouw als conserva
tief en star ervaren [9]. Maar door de complexe projecten waar
bij veel verschillende partijen zijn betrokken, is het moeilijk om 
vernieuwingen te realiseren. Gebleken is dat de belangrijkste 

drijfveren voor innovatie in de bouwsector nieuwe regelgev
ing van overheid en de mogelijkheid tot bezuinigen op pro
ductiekosten zijn . Deze inspanningen hebben vaak een inci
denteel karakter en beperken zich daardoor tot oplossingen 
v~~r specifieke gevallen. 

Innovatie in de bouw heeft vooral een incrementeel karakter 
(een kleinschalige innovatie die geringe verandering teweeg 
brengt). [3] Het overgrote deel van innovatie heeft daarnaast 
betrekking op procesinnovatie, dat inhoudt dat bedrijven zich 
vooral richten op eigen productieprocessen en innovaties 
daardoor introvert van aard zijn. 
Dit komt onder andere doordat de bouw is gebaseerd op 
prijsconcurrentie. Bedrijven onderscheiden zich door een 
lage prijs, en zijn daarom wei aangewezen op het efficienter 
maken van eigen productieprocessen. De onderlinge pri
jsconcurrentie kan daarom gezien worden als een grote 
belemmering in het proces van innovatie. De overheid zou 
hier een goede sturende rol in kunnen vervullen door meer 
subsidies vrij te stellen. 

Afbeelding 2.1 toont het percentage innovaties in verhoud
ing tot de verschillende actoren in de bouwsector. Deze ge
gevens zijn verzameld door onderzoek onder verschillende 
partijen en 422.214.208 soorten innovaties. [3] In slechts 
25% van de gevallen werd innovatie ge'lnitieerd om een be
hoefte uit de markt te vervullen. In aile andere gevallen was 

productinnovarie 

toeleverende bouwbedrijven adv iseurs diversen 
industrie 

Afbeelding 2.1 He! percentage innovaties in verhouding tot de verschillende 
actoren in de bouwsector. 
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het motief om te innoveren productiviteitsgericht. 
Daarnaast blijkt dat in 30% van aile gevallen regelgeving de 
directe oorzaak van innovatie is en dat aandeel is sinds het 
onderzoek aanzienlijk gestegen. 

2.3.1 Belang van innovatie 
Veel bedrijven in de bouwsector zijn tevreden met hun 
marktpositie. Het gaat al jaren goed op de manier waarop ze 
werkzaam zijn, waardoor ze een reden tot overgang op inno
vatie niet inzien. Vaak ontbreekt bij deze bedrijven ook het lef 
om over te gaan op verandering. 

even positief. De bouwsector lOrgt voor een groot deel 
van de C02 uitstoot en voor de afvalvoorraad. Door te in
noveren kunnen deze aspecten aangepakt worden. Wan
neer men tijdens de ontwikkeling rekening gaat houden 
met wat de toekomst ons zal brengen, kunnen doomsce
nario's worden voorkomen. 

Kort samengevat is er lOwel voor het bedrijf als voor de 
maatschappij een hoop te behalen wanneer innovatie in de 
bouw beter tot zijn recht komt. 

2.3.2 Het innovatievermogen 
Voor het innovatievermogen van de bouwsector wordt vaak te

Toch zijn er verschillende redenen om over te gaan tot inno- ruggevallen op de investeringen in de R&D met betrekking tot 
vatie aan te dragen. onderzoek en ontwikkeling als percentage van de omzet. Dit le
Deze zijn in te delen in motivaties die ten goede komen aan vert echter aileen een indicatie op van het innovatievermogen. 
het bedrijf, maar een bedrijf kan ook innoveren vanuit idea- Zo investeren de bouwbedrijven en de toeleverende industrie 
listische overwegingen die aansluiten bij de identiteit van het gemiddeld 0,3 procent van de omzet aan onderzoek en ontwik-
bedrijf. [10] keling in tegenstelling tot de 2 tot 3% in de andere sectoren. 
Motivatie vanuit het bedrijf: [10] 
• Op de eerste plaats is innovatie goed voor het bedrijf Deze cijfers met betrekking tot het percentage van de omzet 

zelf. Het bedrijf kan zich duidelijk profileren onder de dat aan R&D besteedt wordt, wordt in verschillende literatuur 
andere bedrijven en vooruit lopen op concurrenten. ter discussie gesteld. Zo wordt er in het proefschrift 'Compo-
Hierdoor kunnen ze een groot marktaandeel naar hun nentontwerpen - De rol van de architect in productinnovatie' 
hand zetten, wat winst met zich mee zal brengen. Een [11] aangegeven, dat ontwerpen en enginee-ring niet mee 
bedrijf dient wei te investeren, maar met de juiste hou- worden geteld als R&D in de bouw, terwijl dit in andere sectoren 
ding ten opzichte van het innovatieproces zal deze in- zoals bijvoorbeeld de auto-industrie wei het geval is. Daarnaast 
vestering zich terug betalen. worden incrementele innovaties in deze tellingen niet mee 

• Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in de genomen, terwijl deze juist lo type-rend voor de bouw zijn. 
maatschappij met als gevoeld steeds strengere regel- Hoewel Mieke Oostra hier een goed punt maakt, en incremen
geving vanuit de overheid. Door te innoveren kunnen tele innovaties zeer belangrijk zijn, zijn hetjuist de radicale in
bedrijven hierin mee gaan en via deze weg kan men novaties die daadwerkelijke veranderingen in de bouwsector 
blijven voldoen aan steeds strengere regelgeving van teweeg kunnen brengen! En juist daarom is het van belang aan 
de overheid. te geven hoe ernstig het is gesteld met het innovatieverm 

• Ais laatste kan het bedrijf door innovatie een duidelijk van de bouwsector buiten de incrementele inn,,,,,,,ti<,_lII'I"'rrn, 
product op de markt zetten dat goed aansluit bij de bouwom! 

vraag uit de markt. Van projectgericht zal e~,n:~b:e:d~r~ijf~iM~a~a~r~o~n~d~a~n~k~s~d~a~t~d~e~ci~jf~e;,rS~z~o~la~a~g:l~igg:e~n:, ~is~eJr~~E~~f lo meer marktgericht gaan werken. Hierdoor kan het tieve tendens te 
bedrijf een bepaald imago en herkenning meer bedrijven in de bouwsector ee 
klanten, waardoor men eerder voor hem zal kiezen dan ling in het leven geroepen of een vera ntlAJ«h,rrt<' 1I 
voor de concurrent. R&D binnen het bedrijf aangesteld. 

Overwegingen om over te gaan tot innovatie vanuit idealis
tisch standpunt: 
• De bouwsector kan door innovatie andere sectoren 

stimuleren, lOals bijvoorbeeld de technologische sec
tor. 

• Partijen in andere sectoren zijn vaak ook afhankelijk 
van innovatie in de bouw. Zonder innovatie in de bouw
sector worden deze sectoren ernstig belemmerd. 

• Daarnaast zijn de toekomstperspectieven niet allen 

vooruitgang, maar aileen met het in leve 
afdeling is de bouwsector er natuurlijk 
ook een omdraai in de bouwcultuur kom 

2.3.3 Verschillende vormen innovatie 
In het proefschrift "Ontwikkelen van prclie(:1I!E~bc)fftllen 
bouwproducten" van Prof. ir . .I. Lichtenberg 
scheid gemaakt tussen projectgerichte en 
ductontwikkeling. De standaard
overwegend tot de marktgeric 



de projectgebonden producten, ook wei speciale producten 
genoemd, projectgericht zijn. Met deze indeling moet echter 
worden opgepast. Projectgerichte productinnovatie heeft be
trekking op speciale producten die voortkomen vanuit spec i
fieke vragen binnen projecten. Hierdoor zijn het unieke pro
ducten die slechts eenmalig een probleem oplossen of in een 
behoefte voorzien. De kunst is om ervoor te lOrgen dat de ken
nis, die wordt opgedaan tijdens projectgerichte pro-ductinnovat
ies, niet verloren gaat, maar wordt vertaald naar het bedrijf. 

Naast de indeling in projectgericht en marktgerichte innovatie 
zijn innovaties ook in te delen naar [11]: 

• Productinnovatie; het ontwikkelen van een nieuw pro
duct 

• Procesinnovatie; het verloop van het productieproces 
wordt verbeterd 

• Marktinnovatie; hierbij wordt een manier gevonden om 
een nieuwe doelgroep in de markt aan te spreken. 

De verschillende innovatieve producten en processen zijn niet 
allen even ingrijpend. Hoewel er verschillende indelingen zijn 

Afbeelding 2.2: Renovatie van een appartement door Schemata Architec· 

Office 

voor de mate van impact van innovaties, wordt er voor dit 
onderzoek aileen onderscheid gemaakt tussen grote en 
kleine innovaties. Incrementele innovaties zijn innovaties 
met een geringe impact die erop gericht zijn een bestaande 
technologie te verbeteren. Radicale innovaties daarentegen 
zijn innovaties met een grote impact, lOals de introductie van 
een nieuw materiaal. Zij zorgen er tevens voor dat de tech
nologie en wetenschap aangepast moet worden. Hoe radi
caler de innovatie, des te minder voorspelbaar en rationeel 
verloopt het innovatieproces voorafgaand aan de innovatie. 
In de bouwsector vinden voornamelijk incrementele innova
ties plaats. Deze kleinschalige innovaties zijn echter lastig 
te meten en vaak gericht op het bedrijf zelf. De bouwsector 
heeft behoefte aan innovaties die extrovert, naar buiten ge
richt, zijn! Meer radicale innovaties in de bouwsector zorgen 
ervoor dat de bouw mee kan draaien in de snel verande
rende wereld! 

2.4 Het productontwikkelingsproces in de bouw 
De productontwikkelingsprocessen zijn zeer verschillend 
voor marktgerichte productinnovaties en projectgebonden 
productinnovaties. 
Zo maakt het door onderzoek "afstemmen van het product 



• 

op de markt" een belangrijk onderdeel uit van het product
ontwikkelingsproces bij marktgerichte innovaties. [11] Een 
aantal productparameters kunnen echter pas worden inge
vuld wanneer de klant en het project, waar het product ge'im
plementeerd zal worden, bekend zijn. 
Bij projectgebonden producten, hetgeen ook systeem- of spe
ciale producten kunnen zijn, vindt er direct overleg plaats met 
een klant over een specifiek probleem. De producent wordt 
in dit verband meestal voor of na de aanbesteding als spar
ring partner ge'inviteerd. De rol van de producent is dan om 
ontbrekende kennis over materialisering van materialen, be
werkings- en productiemogelijkheden aan te dragen. In som
mige gevallen wordt de producent ook eerder bij het proces 
betrokken. Het kan zijn dat de architect tijdens de ontwerp
fase advies nodig heeft om zijn ontwerp in een bepaald mate- Afbeelding 2,3: Het standaard productontwikkelingsproces in de bouwsector 

riaal te kunnen vervaardigen. De producent heeft in dat geval 
een adviserende, ondersteunende en ontwerpende rol. 

2.4.1 het proces 
Er zijn tal van verschillende procesmodellen die het produc
tontwikkelingsproces in kaart trachten te brengen. De mo
dellen benadrukken verschillende onderdelen en aspecten 
van het ontwerpproces op basis van verschillende doelen en 
uitgangspunten. De keuze voor toepassing van een bepaald 
model moet daarom afhangen van het aspect dat men wil 
bekijken . 
Het standaard productontwikkelingsproces wordt gezien als 
een vier-fasen-stappenplan met daar tussen beslispunten 
voor een go of no go voor het product. Dit proces is weerge
geven in afbeelding 2.3 [9] 

In het proefschrift "Ontwikkelen van Projectgebonden bouw
producten" [9] pleit Prof. Ir. J. Lichtenberg voor het toevoegen 
van twee extra fasen aan het standaard productontwikkeling
sproces. 
Hierin wordt het belang van de voorfase van het ontwikke
lingstraject benadrukt, een extra stap is daarom de Situ
atieanalyse. Daarnaast wordt benadrukt dat het ontwikkelen 
van een goed product niet eindigt bij de realisatie van het 
product, maar dat ook de marktintroductie meegenomen 
dient te worden in het proces, Een extra stap aan het eind 
van het productontwikkelingsproces is daarom de Marktdif
fusiefase. 

2.5 Kloof tussen vraag en aanbod 
Hoewel er enkele modellen op de markt zijn voor producen
ten om hun producten aan te laten sluiten op de vraag van de 
markt, blijkt men hier slechts matig in te slagen . 
'Succesvolle productinnovatie dient zowel het belang van de 
producent als van de klant ' zo stelt Mieke Oostra , [11] 

Om dit te bewerkstelligen gaan veel producten bij het tot stand 
brengen van nieuwe producten uit van de technische moge
lijkheden die bekend zijn binnen het bedrijf. Wanneer innovatie 
op een dergelijke manier tot stand komt, spreekt men van tech
nology push. De producent biedt de klanten aan op basis van 
nieuwe technieken. 
Maar naast innovatie door een tech nology push, kunnen nieuwe 
producten ook ontstaan door market pull. In dit geval worden 
er nieuwe of verbeterde producten op de markt gebracht op 
verzoek van de klanten. V~~r geslaagde productinnovatie wordt 
een evenwichtig samenspel tussen technology push en market 
pull noodzakelijk geacht. 

Behalve de kloof tussen producent en de markt die vaak wordt 
gezien als de architect of opdrachtgever, is er echter ook een 
steeds grotere kloof ontstaan door de veranderingen in de 
maatschappij tussen vraag en aanbod van de gebouwde om
geving. De veranderende vraag gesteld aan de gebouwde om
geving komt niet aileen door de behoefte van consumenten en 
zakelijke klanten, Aan de grondslag van deze behoeften liggen 
sociaal-maatschappelijke, demogra-fische en economische fac
toren, de stemmingswisselingen in de maatschappij, De sector 
ontkomt er niet aan om te reageren op belangrijke maatschap
pelijke en economische ontwikkelingen, 

Een aantal organisaties is zich hiervan reeds bewust en ontwik
keld nieuwe visies, zetten voorbeeldprojecten op en dragen 
oplossingen aan. Daarbij staat in toenemende mate de klant 
centraal. Zijn materiele wensen worden beter in acht genomen. 
Toch ontbreekt er vaak wat aan het resultaat, want ondanks 
aile inspanningen benaderen de vraagpartijen en marktpar
tijen de projecten nog steeds op traditionele wijze, 
Traditioneel is het vragen of aanbieden van unieke oplossin-



gen volgens unieke processen en unieke bouwmethoden door 
unieke gelegenheidscombinaties van bedrijven voor de laagst 
mogelijke prijs. 
Uniek is synoniem voor eenmalig en juist die ingesleten traditie 
is niet bepaald bevorderlijk voor het streven naar kwaliteit- en 
rendementsverbetering. 

Volgens Peter Huijbregts [10) kan aileen klantgerichte inno
vatie van processen en organisatiestructuren ervoor zorgen dat 
de bouwsector een normale industrie wordt. Aan de basis van 
de nieuwe behoeften uit de markt staan namelijk belangrijke 
maatschappelijke en economische veranderingen. Bedrijven 
die met innovatieve oplossingen alert op deze veranderingen 
reageren zullen hun inspanningen beloond zien worden. 
In andere sectoren zijn de veranderingen aan de vraagzijde 
juist de belangrijkste drijfveer, waarom is dit in de bouwsector 
nog niet het geval? 
Een mogelijkheid om innovatie te stimuleren is om ervoor te 
zorgen dat een zo groot mogelijk publiek kennis maakt met de 
vernieuwingsdrift in de sector! Men kan net als in andere sec
toren door gebruik te maken van een actieve houding de doel
groepen laten zien wat de verschillende mogelijkheden zijn, en 
de vraagzijde zal hier vervolgens op reageren. Dit kan zorgen 
voor een nieuw soort market pull voor innovatie in de bouw! 

Factoren plnnen h(:!t bedrUf 

Cultuur binnen de organlsatle 
Kleine organisatie 
Financiele mogelijkheden/beperkingen 
Gebrek aan ervaring met innovatie 
Vorm van de direcue z 

z 

2.6 Knelpunten bij het tot stand komen van innovatie 
De vraag waarom het innovatievermogen binnen de bouw 
achter blijft, staat al een aantal jaren ter discussie. Uit onder
zoek zijn een aantal verschillende factoren naar boven geko
men. 

In de bouwsector heerst het gebrek aan lef om te breken met 
vastgeroeste opvattingen in een bedrijf; dit is vaak de grootste 
belemmering voor innovatief den ken en handelen. 
In het algemeen zijn de gespotte problemen in te delen in drie 
hoofdbelemmeringen [10), aan deze belemmeringen zijn ver
volgens factoren te koppelen die van invloed zijn op het slagen 
en falen van innovatie [4, 9, 11)) 

Belemmeringen op het niveau van het beleid: 
• De kleinschalige structuur van het bedrijf 
• Gebrek aan inzicht in het productontwikkelingsproces 
• De cultuur binnen de organisatie 
• Financiele mogelijkheden of beperkingen 
• De vorm van de directie 
• Prioriteit ligt ergens anders 
• Gebrek aan middelen 
• De totale investering is niet te overzien 

Factoren bulten het bedrljf 

COmplexe rnarktstructuur 
Regelgeving 
La nge levenscyclus van de producten 
Lange bouwketen 
Trage acceptatle 

Onzekerheld tot een positief elndresultaat 
Totale investerlng is nlet te overzien 
Gebrek aan middelen 
Houding van concurrentfe 

Prijs gestuurde markt 

~ .. 
~ 

Sam.enwerklng tussen de verschillende 
afdellngen 
Missen van R&D afdellng of verant
woordelUke 
Prioritelt Jig! ergens anders 
Anonieme eindgebruiker 

-m 

Afbeefding 2.4: Befemmeringen binnen het bedrijf versus befemmeringen 
van buiten het bedrijf. 



Belemmeringen op het niveau van de uitwerking: 
• De lange levenscycli van producten in de bouwsector 
• Het mede daardoor betrekkelijk geringe absolute 

ontwikkelingsinspanning niveau 
• Gebrek aan ervaring met innovatie 
• Onzekerheid tot een positief eindresultaat 
• Gebrek aan samenwerking tussen de verschillende 

afdelingen 
• Het missen van R&D afdeling of verantwoordelijke 

2.7 Conclusies 
De meeste innovaties die in de bouw tot stand komen zijn 
incrementele innovaties. Echter is de samenleving onder
hevig aan heftige veranderingen. Deze veranderingen zorgen 
ervoor dat de behoeftes van de consumenten de komende 
jaren drastisch zullen veranderen. Deze behoeften zullen niet 
aileen op gebruikersproducten van invloed zijn, maar ook de 
eisen en wensen die bewoners stelien aan hun woon- en 
werkomgeving kleuren. 
Om te kunnen anticiperen op deze veranderingen, heeft de 
bouwsector een grote impuls nodig en die kan niet bereikt 

Belemmeringen op het niveau van de uitvoering: worden door aileen de incrementele innovaties. Er zijn radi-
• De complexe projectgestuurde marktstructuur - cale innovaties nodig om de standaarden te kunnen door-
• De lange en complexe bouwketen, waardoor de eigen- breken! 

lijke klant slecht gekend is Maar voor een goed innovatieproces moeten de belemmerin-
• De daardoor, ten opzichte van veel andere branches, gen, die men tegenkomt in het proces, worden verwijderd uit 

trage acceptatie van nieuwe producten in de markt het bedrijf en het proces. 

• Regelgeving 
• De houding van concurrentie 
• De toeleverende industrie die, in het algemeen, op een 

kleine geografische markt met een overzichtelijk aantal 
concurrenten opereert. Deze positie nodigt uit om af
spraken te maken met elkaar. 

Het succes dat een bedrijf kan behalen wordt sterk be"lnvlo-ed 
door de.ze factoren. 
Warll1®r een bedrijf haar innovatievermogen wil vergroten, 
dan dient het daarom zichzelf eerst op deze punten te ana!y
seren, en haar identiteit te versterken alvorens een nieuw in
novatieproces op te starten. 

Ais er wordt gekeken naar de verschillende belemmeringen 
en factoren waardoor innovaties kunnen slagen of falen, zijn 
deze eigenlijk te verdelen in twee verschillende categorieen: 
1) belemmeringen en factoren in het bedrijf 
2) belemmeringen en factoren van buiten het bedrijf 
In afbeelding 2.4 zijn deze belemmeringen tegen elkaar uit 
gezet. 

De belemmeringen en factoren binnen het bedrijf Kunnen 
worden gekoppeld aan de identiteit van het bedrijf. Wan
neer een bedrijf werkt aan deze punten, kan het bedrijf zijn 
innovatievermogen drastisch veranderen en daarmee beter 
en gemakkelijker inspelen op de belemmelingen en facto
ren van buiten het bedrijf. Op deze manier lal he uedrUf zijn 
positie versterken, beter op de veranderende m~~chappij in 
kunnen spelen en daarmee een koplope, l<unneo WOT en ten 
opzichte van andere bedrijven. 
De te ontwikkelen ondersteunende metnode moet din ook 

i nspeien op het versterken van de identiteit van !'let bedrijf. 
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3.1lnleiding 
In het productontwikkelingsproces in de bouwsector loopt 
men tegen nogal wat factoren aan die het succes van de 
innovaties belemmeren. In hoofdstuk twee is vastgesteld 
dat deze belemmeringen verwijderd moeten worden. wi! de 
bouwsector voortgang boeken en kunnen anticiperen op de 
vraag uit de markt. 
Om te kijken hoe de bouwsector de kan be-
reiken wordt er gekeken naar het succes dat behaald wordt 
in andere industrieen en wordt onderzocht hoe dit succes te 
implementeren is in de bouwsector. 

Mogelijk vraagt u zich af. waarom het van belang kan zijn 
om naar processen binnen andere sectoren dan de bouw
sector te kijken? De processen binnen de bouwsector zijn 
immers zeer specifiek en voor de sector. Dit komt 
onder andere door het grote aantal binnen de sec
tor. door de lange bouwketen. maar ook door haar starheid 
en traditionele wijze van het aanpakken van processen. 

De markt is te verdelen in twee verschillende categorieen: 
Aan de ene kant is er een industriele markt te onder
scheiden, ook wei business-to- business markt genoemd en 
daar tegenover staat de consumentenmarkt. Het verschil 
tussen de twee markten heeft niet direct betrekking op de 
producten, maar meer op de relatie tussen het producer
en de bedrijf en zijn afnemers. 
Daar. waar het de business-ta-business markt betreft, is de 
afnemer ook een bedrijf en draait het niet aileen om het 

maar ook om het van een duurzame 
band met de producent. De afnemer is daarnaast vaak niet 
de van het product. 

De bouwsector begeeft zich voornamelijk op de business-to
business markt. Een markt waarin de producent of ontwerp
er vaak ver van de af staat en de eindgebrui
ker in de meeste gevallen onbekend is. De ontwikkelingen 
die zich voordoen. komen dan ook vaak voort uit technolo-

mogelijkheden van het bedrijf en uit problem en die 
men tegenkomt binnen projecten. 

is het raar dat de bouwsector zich aileen op deze 
markt begeeft. De gebouwde dient de mens te 
faciliteren. door de mens onderdak en bescherming te ver-
schaffen. Maar door de jaren heen veel meer 
geworden dan aileen een schil dat ons beschermt tegen 
verschillende weersinvloeden. Zo kan architectuur een icoon 

en met doordachte architectonische concepten 
kunnen mensen samen worden De 
omgeving kan onze levens be"invloeden. ons met haar 
architectuur inspireren en raken en de mensen zo ook veel 

meer waarde bieden! Misschien wordt het tijd om de markt 
te verschuiven en te Maar hoe kan de bouw van 

traditie deze maken? 

Door te naar productontwikkelingsprocessen binnen 
andere sectoren die zich op de consumentenmarkt n,:>,::1,:>\/,:>n 

kan worden opgedaan. Deze inspiratie kan worden 
vertaald naar de voor de bouwsector zo specifieke ken
merken. Binnen de productontwikkelingsprocessen komt het 
bouwen voar de dan centraal te staan. In 
van ontwerpen voor de marketing of de verkoopafdeling, gaan 
bedrijven dan ontwerpen voor de gebruiker! 

3.2 Het productontwikkelingsproces 
Producten kennen al een bepaalde levenscyclus, maar 

meegingen voordat ze als 
wordt de markt 

enmerkt door producten met een steeds kortere 1':>\j',:>n",,,,/f'I, 

Dit komt onder andere door de grote op het 
gebied van die ons leven drastisch veranderen. 
Maar daarmee samenhangend veranderen ook de behoef
tes van de consument [4]. Het is daarom van om de 

van de consumenten bij te houden en in 
nieuwe concepten te verwerken. 
Sinds de oorsprong van industriele revolutie is men al op zoek 
naar een manier om productontwikkeling als structurele acti
viteit in te bedden in de organisatie. Randvoorwaarden blijken 
zijn communicatie. goede afstemming en continu'iteit 
tussen verschillende afdelingen binnen het bedrijf. Ge'inte-

en ontwikkelen en samenwerken tus-
sen de verschillende afdelingen is daarom een vereiste. Voor 
de van het idee de verschillende zo 
steeds betrokken het 

is aileen een 
beeld heeft van de markt en de daarop anticiperende diverse 
doelgroepen. De kenmerken van de diverse 
de distributiekanalen met aile mogelijkheden en 

maar ook een beeld van de concurrerende en 
is van groot belang. Daarnaast wordt er 

naar andere sectoren, wat gebeurt er op die mark-
ten en hoe is dat in onze markt te implementeren? deze 
manier ontstaat kruisbestuiving tussen de verschillende sec
toren. Binnen de consumentenmarkt is kruisbestuiving dan 
ook een van de voor nieuwe 
en daarmee wordt de consument gevoed in haar wensen en 
eisen. 



Productontwikkeling wordt ook in andere industrieen gezien 
als een lastig proces. 
Jan Buijs en Rianne Valkenburg dragen hier in hun boek "In
tegrale productontwikkeling" [4] verschillende redenen v~~r 
aan: 

• Het is moeilijk om exact in te spelen op de behoefte van 
de consument. 

• Het bedrijf moet vervolgens in staat zijn een product 
te ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften van de 
consument 

• En dat dan tegen een prijs die de gebruiker ervoor wil 
betalen 
Het product moet dan ook nog eens op tijd op de markt 
gebracht kunnen worden. 

am een goed productontwikkelingsproces te bereiken is 
daarom een goed zicht op de omgeving van het bedrijf van 
groot belang. Daar doen zich de veranderingen voor die er de 
oorzaak van zijn dat er nieuwe producten ontwikkeld dienen 
te worden. 
Omgevingsverkenning bestaat uit uitspraken over het product 
en de ontwikkeling ervan, de verschillende huidige en toekom
stige markten, de concurrenten en aanverwante markten. En 
daarnaast ook uitspraken over toegepaste huidige als toekom
stige productietechnologieen. 
am deze uitspraken te kunnen doen stelt het bedrijf zich ver
schillende vragen. Wat willen de uiteindelijke gebruikers? Hoe 
ontwikkeld die groep zich de komende jaren o.a. in grootte en 
wat zijn hun economische ontwikkelingen? Zijn er substituut
producten denkbaar? Wat gebeurt er op de grondstoffen
markt? Welke nieuwe verwerkings- en bewerkingsmethoden 
bestaan er en komen er op de markt? Wat is het effect van 
het recyclen op de kwaliteit van de materialen? Een probleem 
waar veel bedrijven echter tegenaan lopen is waar ze deze 
informatie vandaan kunnen halen. 

3.2.1 So orten innovatie 
In de literatuur worden veel verschillende soorten innovatie 
aangedragen. Het gaat dan om de impact die de innovaties 
hebben op de wereld, maar het heeft ook betrekking op de 
categorie waarop de innovatie is toegespitst. Zo wordt in het 
boek . De Groeimotor' van Roland en Rogier van Kralingen 
[12] onderscheidt gemaakt tussen meerwaarde-innovatie, 
bedrijfseconomische innovaties en nog een aantal anderen . 
Dit onderzoek is het onderscheid tussen radicale en incre-

mentele innovaties dat in hoofdstuk twee reeds is bespro
ken .. 
Naast incrementele en radicale innovaties, onderscheiding 
naar de impact van innovatie, wordt in dit onderzoek ook 
onderscheid gemaakt in [5] : 

Producten die nieuw zijn voor de wereld. 
Producten die nieuw zijn voor de markt. 
Producten die nieuw zijn voor het bedrijf. 

3.2.2 Input van innovatie 
Bij productontwikkeling in de consumentenmarkt staan de 
wensen en de eisen van de consument centraal. Een groot 
probleem kan ontstaan wanneer het uiteindelijk ontwik
kelde product niet optimaal aan de wensen van de con
sument voldoet. Dit gebeurt wanneer de specificaties van 
de ontwerpopdracht voorafgaand aan het innovatieproces 
niet goed of niet volledig zijn opgesteld en de afstemming 
op de doelgroep slecht is. [4] 
Aan dit probleem kunnen meerdere oorzaken ten grondslag 
liggen, bijvoorbeeld dat het bedrijf haar ideeen voor nieuwe 
producten slechts baseert op haar eigen technologisch 
kunnen, vanuit technology push. Of misschien doordat de 
samenwerking en communicatie tussen de verschillende 
afdelingen binnen het bedrijf niet goed verloopt. 
In hoofdstuk twee is al te sprake gekomen dat innovatie 

lOwe I vanuit de technologie als de markt dient te komen. 
De menging van beide invalshoeken leidt tot de beste 
resultaten. Het bedrijf dient te luisteren naar de wensen en 
behoeften van de consument en vervolgens te kijken hoe 
het bedrijf daarop kan inspelen met zijn technologie. 

In het boek "Integrale Productontwikkeling" [4] wordt ech
ter gesteld dat voor iedere fase en beslissing binnen het 
ontwerpproces informatie en kennis gebruikt moet worden 
vanuit tenminste drie invalshoeken. 

3.2.3 Kijken naar de markt 
Aan de basis van marktverkenning ligt het kijken naar de 
toekomst. am een beeld te krijgen van de toekomst worden 
scenario's gemaakt die de lezer helpen om een voorsteling 
te maken van hoe doelgroepen zich door de tijd zullen bewe
gen. Er zijn veel boeken en websites die een pro 
ductontwikkelaar kunnen inspireren in het ontwikkelen van 
een toekomstbeeld . Maar de toekomst blijkt altijd weer 
anders dan verwacht. Het doel van dergelijke informatie
bronnen is dan ook niet het tonen van een zekere toekomst, 
maar het aan het denken zetten van de lezer. Men wordt 
geprikkeld om zichzelf vragen te stellen : Wat als de 
toekomst er werkelijk lo uit lOU zien? Wat betekent dit dan 
voor mijn doelgroep? Wat zijn de consequenties voor mijn 





producten? Wat betekent deze geschetste toekomst dan voor 
mijn markten? Maar ook voor mijn concurrenten? Door hier 
antwoord op te formuleren kan een bedrijf zich voorbereiden 
op de toekomst. De productontwikkelaar kan, wat er in de 
toekomst dan werkelijk gebeurd, in een beter kader plaatsen 
en vervolgens verstandiger beslissingen nemen. [4) 
Bij productontwikkeling wordt algemene trendinformatie over 
ontwikkelingen in de maatschappij vooral gebruikt als achter
grondinformatie. Maar deze informatie is bij het formuleren 
van de strategie van het bedrijf of het herformuleren van het 
mission statement van essentieel belang. 

Het analyseren en observeren van de concurrenten behoort 
ook tot het kijken naar de markt. Via octrooien kan men erg 
goed zien waarmee de concurrent bezig is, niet aileen wordt 
duidelijk met welke nieuwe technologieen worden afgegren
deld, maar ook wordt duidelijk in welke nieuwe richtingen de 
concurrenten denken. 

3.2.4 Het imago van merken 
In de consumentenmarkt wordt, behalve gelet op de wensen 
van de consument, ook veel aandacht besteed aan het imago 
van het product en bedrijf. Het imago wordt gezien als een 
belangrijk aspect van het succes van het product. Het pro
duct moet daarom niet aileen aansluiten op de markt, maar 
de markt moet op haar beurt ook affiniteit hebben met het 
product. 
Dit proces betreffende het bouwen van het imago van een 
bedrijf en het product, wordt branding of banchmarking 
genoemd. [6, 13) Het merk en imago geeft aan het idee een 
vorm, een gevoel en een naam. Door branding krijgt een pro
duct of een merk een toegevoegde waarde door zekerheid en 
herkenning, maar ook door identificatie en profilering. 
Het aspect van branding van producten is nog erg nieuw voor 
de bouwsector, maar door deze technieken toe te passen lOU 
er veel winst te behalen zijn. Branding [6] is geen onderdeel 
van dit afstudeeronderlOek, echter nodigt het uit om, binnen 

er onderzoek, zich hier verder in te verdiepen naar de 
vprc:rl''''~~f;jlp mogelijkheden. 

Het innovatieproces begint met het genereren van nieuwe 
ideeen. Voor veel bedrijven blijkt het echter lastig om tot 
nieuwe en ook goede ideeen te komen. En dan blijft het nog 
de vraag of deze ideeen, als ze er al zijn, ook daadwerkelijk 
aansluiten op de behoefte van de markt. 
In deze fase moet je nieuwe ideeen genereren, maar vaak is 
het onduidelijk hoe. In de praktijk blijkt daarom ook dat ie
dereen vaak maar wat doet. De start van het innovatieproces 

wordt door velen daarom gezien als een vage en onduide
lijke fase, een fase die daarom ook wei het 'fuzzy front end' 
wordt genoemd. 
Vanwege dit moeilijke en 'fuzzy front end' begin zijn er 
redenen aan te dragen waarom het innovatieproces vaak al 
vanaf het begin moeizaam verloopt [5): 

• Er is onvoldoende urgentie in de organisatie 
• Nieuwe productideeen ontstaan niet vanzelf 
• Men heeft geen idee in welke richting er moet worden 

ge"lnnoveerd 
• Echt diepgaande inzichten in wat de klant wil, ont

breken vaak 
• Er wordt niet, of niet professioneel genoeg gebrain

stormd 
• Er ontbreekt een intern draagvlak voor de ontwikkelde 

nieuwe productideeen. 

Volgens vele onderzoekers ligt in dit Fuzzy front end, ook 
wei de ideationfase genoemd, de sleutel tot het succes. Uit 
onderzoek is echter gebleken dat veel organisaties te weinig 
tijd en geld besteden aan deze fase, de voorkant van het 
innovatieproces. [5) Bedrijven die meer tijd en aandacht 
besteden aan de ideationfase versnellen de ontwikkeltijd 
van een nieuw product en besteden een groter deel van 
hun productontwikkel-inspanningen aan projecten die later 
succesvolle nieuwe producten opleveren. Daarnaast kleurt 
de grote positieve invloed van dit proces op de organisatie 
en vergroot extra aandacht aan ideation de kans dat de te 
ontwikkelen producten de bedrijfsdoelstellingen halen. Extra 
aandacht in de ideationfase lOrgt voor een sterkere onder
bouwing van het idee, waardoor het beter aansluit op de 
doelgroep en daardoor meer kans van slagen gaat krijgen 
wanneer het in de markt wordt ge"lntroduceerd. 

In de ideationfase komt ook 
de koersbepaling kijkt men 
sche gedrag. Wanneer blijkt d 

pdoelen. Hierbij worden 
in de markten, klanten en 
kaart gebracht. Zo "n1rCT<"'''' 

dracht vormt die aan de 
voorgelegd en waarin de 
het te ontwerpen product 
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'Succesvot innoveren, dat wit zeggen het bedenken, ontwik
keten en op de markt brengen van een succesvot nieuw 
product of nieuwe dienst, gebeurd vrijwet nooit door toevat: 
Zo stellen Jan Suijs en Rianne Valkenburg in het boek 'Inte
grale productontwikkeling'. [4] 
Het hebben van goede ideeen aileen is daarom niet genoeg; 
de ontwikkeling en implementatie van deze goede ideeen 
is vaak net zo of veel belangrijker. Daartoe zijn een aantal 
methodische hulpmiddelen door verschillende wetenschap
pers ontwikkeld om de praktijk te verbeteren. 

In het boek [4] worden daartoe verschillende stappenmo
dellen aangedragen die zijn ontwikkeld om het proces van 
productontwikkeling in kaart brengen. Deze mode II en heb
ben verschillende uitgangspunten. lo kunnen de stappen 
verbonden zijn aan de afdelingen binnen de organisatie, 
verbonden aan de noodzakelijke activiteiten die tot het pro
ces behoren, modellen die gebaseerd zijn op beslissingsmo
menten in het productontwikkelingsproces lOals het Stage
gate model van Robert Cooper enz. Daarnaast zijn er ook 
nog modellen die van aile categorieen het beste plukken en 
samenvoegen tot een nieuw model. Deze modellen noemt 
men de geYntegreerde modellen. 
Om duidelijk te maken hoe de verschillende ontwikkelde 
methoden werken, zullen er in de volgende paragraaf een 
aantal kort worden toegelicht. 

3.3.1 De verschillende stappen van het proces 
Er zijn tal van methoden die laten zien hoe het proces dient 
te werken. Echter bestaat er niet een juiste methode, maar 
is het voor de ontwerper een lOektocht naar de voor hem 
juiste methode. [14] Het is een ontdekkingsreis naar uitvin
den wat voor jou werkt. 
De technieken die hier besproken worden, worden gebruikt 
ter inspiratie van het zoeken naar oplossingen voor de 
knelpunten in het productontwikkelingsproces in de bouw
sector. 
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• Stage gate 
Het stage gate [15] model is een van de bekendste modellen 
dat wordt toegepast in de verschillende industrieen. Het wordt 
gebruikt om het proces te structureren, de productontwik
kelingstijd te verkorten en om het succes van de producten te 
vergroten. Het model is er speciaal op ontwikkeld om be
drijven van technology push naar market pull te laten be
wegen. Simpelweg pas de methodiek principes vanuit het 
managementproces toe. Het stage gate systeem verdeelt het 
proces in een aantal verschillende activiteiten, de 'stage', en 
verschillende beslissingsmomenten, de 'gate'. In de stage 
vinden de ontwikkelingen plaats en in de gate wordt besloten 
verder te gaan of de ontwikkeling te stoppen. In iedere 'stage' 
wordt het proces duurder, maar ook de hoeveelheid informatie 
groter. Door goede overwegingen in de 'gates' wordt de kans 
op falen steeds kleiner en het risico beteer hanteerbaar. 
Het model is zichtbaar in figuur ... 

• Delft Innovatiestappen Model (DIM) 
Het Delft Innovatiestappen Model is een model voor integrale 
productontwikkeling. Deze methode bestaat uit het doorlopen 
van 5 verschillende stappen en de driedeling producVmarkV 
technologie. Het productinnovatieproces wordt hierin als een 
leerproces gezien vandaar dat de fase product in gebruik van 
groot belang is. Het bedrijf staat in het midden van de cirkel 
en wordt beYnvloed door haar omgeving . De relatie tussen 

Afbeelding 3.2: Delft Innova
ties tappen Model 



bedrijf en omgeving wordt verwerkt door het ontwikkelen van 
producten door het bedrijf voor de omgeving. 

• De VOORT-aanpak [5] 
De VOORT methodiek is een praktische aanpak in vijf stap
pen waarbij managers en innovatiespecialisten aantrekkelijke 
nieuwe productideeen kunnen ontwikkelen. De methodiek 
speelt daarmee heel sterk in op de Ideationfase. 

• The wheel of innovation [12] 
Wat The wheel of innovation onderscheid van andere model
len is het feit dat merkinnovatie en storytelling mee wordt 
genomen in het ontwikkelproces. De methodiek begint met 
de fase verbondenheid waarin goed wordt gekeken naar of 
het bedrijf kennis heeft van de markt. Bijvoorbeeld; 'Wat zijn 
de consumententrends en weten we wat de technologie ons 
zal brengen?· . Vanuit dit punt wordt een visie ontwikkeld, 
dat in de volgende fase concreet wordt gemaakt en het idee 
ontstaat. Van idee gaat men over naar branding; het vormen 
en tastbaar maken van idee tot een merk. De laatste fase, 
'storytelling' is ook uniek binnen productontwikkelingspro
cessen, daar waar het gaat om het vertellen van het verhaal 
achter het product om het merk onder de maatschappij te 
laten leven. 

Afbeelding 3.3: Voort Methodiek (boven) 
Afbeelding 3.4: The Wheel of innovation (rechts) 

• SIT [16] 
De SIT methodiek denkt heel anders dan de hier boven be
schreven modellen . De methode vertrekt vanuit de bestaande 
situatie en dwingt de productontwikkelaar in actie te komen. 
Het bestaande product wordt gemanipuleerde waardoor het 
bekende onbekend wordt en verfrissende vruchtbare ge
dachten kunnen ontstaan. Op basis van het bestuderen van 
honderden succesvolle producten is men tot de conclusie 
gekomen dat hoewel innovatie op het eerste oog en unieke 
vondst lijkt te bevatten, leerdt dat de meeste verrassende 
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uitvindingen zijn terug te voeren tot een handje universele 
denkpatronen. Door vijf denkpatronen te vertalen naar een 
gestructureerde en effectieve innovatiemethodiek is SIT ont
staan. 

3.3.2 Kenmerken van innovatieve bedrijven en knelpunten in 
het productontwikkelingsproces 
Er is veel onderzoek verricht naar succesvol innoverende 
bedrijven aan de hand van het volgen van succesvolle nieuwe 
producten. In het boek "Integrale Productontwikkelingen" 
[11] worden representatieve wetenschappelijke onderzoeken 
aangedragen die betrekking hebben op het innovatiege-
drag van bedrijven. Op basis van deze onderzoeken is door 
de schrijvers van het boek een lijst samengesteld met 
vaardigheden en kenmerken die bedrijven lOuden moeten 
bezitten om succesvol te kunnen innoveren. Ook in het boek 
'Nieuwe producten bedenken' worden kenmerken genoemd. 
[5] 
Op basis van deze kenmerken kan een schets worden ge
maakt van de innovatieve organisatie: 
De innovatieve organisatie heeft een heldere en goed commu
niceerbare mission statement voor de organisatie en is klant-, 
markt-, en omgevingsgericht. Men bezit de kunst om snel te 
reageren op belangrijke veranderingen in de maatschappij . op 
deze manier kunnen ze goed omgaan met de steeds com
plexer wordende wereld. Men werkt met veel verschillende 
en wisselende projectteams, waarbinnen men niet bang is 
om fouten te maken. Geld, mankracht en managementsteun 
voor innovatie wordt structureel toegekend en niet ad hoc en 
incidentgedreven om de ergste buitenbrandjes te blussen. 
De werknemers worden dan ook gestimuleerd om anders te 
denken en zichzelf te zijn , maar ook om bij te leren. Onzeker
heid is kost van aile dag, en zweet breekt bij de innovatieve 
organisatie niet snel uit! De innovatieve organisatie heeft dan 
ook managers die durven risico's te nemen! 
Het communicatienetwerk van de organisatie is groot en 
informeel. zowel intern als extern . Een goede samenwer-
king tussen aile verschillende afdelingen wordt gestimuleerd. 
De innovatieve organisatie heeft tevens een participatieve 
managementstijl die een gestructureerd innovatieproces be
geleidt. De gedachte overheerst dat ondernemingssuccessen 
uit het verleden erg leuk zijn , maar de toekomst niet dicteren. 
De innovatieve organisatie kent de urgentie om te innoveren 
en wordt niet pas wakker op momenten dat de concurren-
tie al heeft aangevallen en het pijn gaat doen in de omzet. 
marktaandeel en winst. Ze heeft nauw contact met haar 
klanten en betrekt hen bij het innovatieproces. De innovatie
pijplijn wordt lo in de ideationfase systematisch gevuld met 
voldoende baanbrekende en aansprekende productideeen. 
Men is geduldig en zal zo geen cruciale stappen overslaan 

waarvan men denkt dat ze niet lo belangrijk zijn. Ze kent zijn 
eigen kwaliteiten en zwakke punten goed en zal zichzelf daar
door niet snel overschatten! Dat is de innovatieve organisatie! 

Hoewel het gemakkelijk lijkt om deze lijst met kenmerken te 
implementeren in het bedrijf, blijkt het toch niet zo gemak
kelijk om naar deze kenmerken te handelen. Ook wanneer 
men deze veranderingen doorvoert, is succes voor het bedrijf 
niet direct gegarandeerd. Maar als je deze punten kritisch 
bekijkt, dan valt hier een zelfde conclusie te trekken als 
binnen de bouwsector: er is zowel sprake is van interne als 
externe remmers. Wanneer het bedrijf werkt aan zijn identiteit 
en daarmee dus onder andere aan de organisatiestructuur, de 
doelgroep en een duidelijke visie, dan zal het bedrijf sterker 
het innovatietraject in gaan. 

3.4 Conclusies 
Opvallend is dat de houding van bedrijven in andere indus
trieen geheel verschild ten opzichte van bedrijven binnen de 
bouwsector. De wensen van de consument staan centraal en 
er wordt uitgebreid marktonderzoek gedaan en daarbij ook 
gekeken naar hoe de doelgroep zich door de tijd heen be
weegt. Het belang van een menging tussen markt, productie 
en techniek wordt erkend en er wordt verder gekeken dan 
de eigen markt. zo ontstaat kruisbestuiving. Door hiernaar 
te kijken en het aspect toekomst mee te nemen in het pro
ductontwikkelingsproces ontstaan sterke concepten die vaker 
leiden tot succesvolle producten. 

Het fuzzy front end (de ideationfase) wordt gekenmerkt als 
een van de belangrijkste fasen in het hele traject. Door extra 
aandacht te besteden aan de voorfase van het productontwik
kelingsproces krijgen de concepten een betere basis waardoor 
de producten beter aansluiten op de markt maar ook bij de 
identiteit van het bedrijf. 

In het hoofdstuk is er ingegaan op een aantal productontwik
kelingsmodellen. Deze mOdellen hebben hun sterke maar 
ook zwakke punten. Geinspireerd door de sterke punten van 
deze modellen kan er een nieuw model worden ontwikkeld 
dat als aanvulling kan gelden op het in hoofdstuk 2 besproken 
productontwikkelingsmodel voor de bouwsector. 

Het Stage Gate model is een heel helder en gestructureerd 
model. Door de verschillende 'Gates' worden risico's beperkt 
en verliest men het doel niet uit het oog. Echter is het model 
zeer rechtlijnig, waardoor er weinig terugkoppeling is naar de 
verschillende fasen. Soms is het belangrijk om even terug te 
kijken voordat er verder wordt gegaan . 



Het sterke van DIM is dat dit model erop is gespitst om aile 
elementen product, markt en technologie mee neemt. De fase 
van het gebruik van het product is echter zeer belangrijk in dit 
model. Door hier uitgebreid aandacht aan te besteden worden 
bedrijven ge'inspireerd door te gaan op bestaande processen 
dit kan echter een valkuil zijn. 
Het sterke aan de VOORT methodiek is dat deze er op toe 
is gespitst om het voortraject te versterken, Het doe I van de 
methodiek is helder, maar door aile brainstormmomenten 
wordt het lastig voor bedrijven om de methodiek zelf toe te 
passen. De methodiek is echter wei gericht op het samen
brengen van verschillende partijen wat erg 
een goed product. Het is een intensief p 
gaat, en vraagt daardoor veel uren 
lastig punt kan worden. 

Wlllllf:!finf Innovation benadrukt de 
het product hoewel dit zeer Inte
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het model kort te behandelen 
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4.1 inleiding 
De aanleiding voor het onderzoek is de constatering dat 
de bouwsector een weinig innovatieve sector is. Door haar 
conservatieve houding en complexe marktstructuur waar 
veel partijen bij betrokken zijn, is het lastig om los te komen 
van de huidige bouwcultuur en haar innovatievermogen te 
verbeteren. In het onderzoek wordt daarom onderzocht of 
het mogelijk is deze trend te doorbreken en bedrijven een 
nieuwe impuls te geven tot het ontwikkelen van nieuwe en 
innovatieve producten. Het doel is de bouwsector te inspi
reren en ondersteunen in het productontwikkelingsproces 
om zich van conservatieve naar innovatieve sector te ontwik
kelen. 
Voorafgaand aan het onderzoek is een onderzoeksvraag 
opgesteld met een aantal deelvragen. De onderzoeksvraag 
gesteld in het onderzoek is als voigt worden geformuleerd: 
'Hoe kan een methode ontwikkeld worden om bedrijven in 
de bouw te stimuleren te innoveren, met maatschappelijke 
ontwikkelingen als drijvende factor?' 

Om antwoord te vinden op de gestelde onderzoeksvraag zijn 
een aantal deelvragen geformuleerd. 

• Hoe vindt innovatie in het huidige bouwproces plaats? 
• Hoe komt productontwikkeling in andere sectoren tot 

stand? 
• Hoe kan er gebruik worden gemaakt van het aspect 

toekomst in de bouw en andere industrieen? 
• Wat voor eisen worden er gesteld aan een methode 

om bedrijven te stimuleren te innoveren? 
Middels het literatuuronderzoek is getracht een antwoord te 
geven op deze vragen. In dit hoofdstuk zullen de resultaten 
uit het literatuuronderzoek worden besproken. Vervolgens 
wordt een vergelijking gemaakt tussen het productontwik
kelingsproces in de bouwsector en in andere industrieen. 
Daarnaast zal er op basis van de conclusies van de deelvra
gen, aan het eind van dit hoofdstuk een voorlopig antwoord 
worden gegeven op de onderzoeksvraag. 

4.2 Productontwikkeling in de bouw 
Voordat een oplossing aangedragen kan worden voor het 
geschetste probleem in de bouw, is het van belang om te 
achterhalen waar precies de knelpunten in het innovatiepro
ces liggen en hoe deze knelpunten tot stand komen. Om 
inzicht te krijgen in het productontwikkelingsproces in de 
bouw zijn er naast de een deelvraag een aantal subdeelvra
gen opgesteld. 
Hoe vindt innovatie in het huidige bouwproces plaats? 

• Wat bepaalt het slagen/falen van innovatie? 
• Wat zijn de knelpunten in het innovatieproces? 
• Hoe zit de huidige marktstructuur in elkaar? 

Deze paragraaf geeft antwoord op deze vragen. 

Uit het literatuuronderzoek [9, 10] is gebleken dat het pro
ductontwikkelingsproces binnen veel bedrijven in de bouwsec
tor ongestructureerd verloopt. Slechts een klein deel van de 
bouwbedrijven heeft een Research and Development afdeling. 
Soms is er zelfs niemand aangesteld als verantwoordelijke 
voor de R&D. De bouwbedrijven en de toeleverende industrie 
investeren gemiddeld slechts 0,3 procent van de omzet in 
onderzoek en ontwikkeling. Dit percentage moet omhoog wit 
de bouwsector vooruit. Maar vaak weet men niet waar te be
ginnen en komt innovatie niet verder dan het aanpassen van 
huidige processen binnen het bedrijf. 

De huidige marktstructuur van de bouwsector is met haar 
grote aantal betrokken partijen, waardoor regelmatig be
langenverstrengeling ontstaat, erg vertroebeld. Innovatie komt 
moeilijk op gang en kans van slagen van de innovatie is erg 
klein. [9] 
Door het aantal betrokken partijen worden niet aileen de 
markten, maar ook de projecten complex, waardoor het lastig 
blijkt om vernieuwingen te realiseren. Door de segmentatie 
worden producerende bedrijven vaak te laat in het proces bij 
de ontwikkelingen betrokken. 

Er is een hele lijst met knelpunten en redenen voor niet sla
gen van innovatie in de bouwsector aan te dragen. Deze is uit
gebreid aan bod gekomen in hoofdstuk 2. Na analyse hiervan, 
is de lijst te verdelen in twee basis belemmeringen die ervoor 
zorgen dat innovatie in de bouw wei of niet slaagt. 
Deze twee categorieen zijn als voigt: 

• Belemmeringen van binnen de organisatie: 
Deze belemmeringen hebben betrekking op de identiteit van 
het bedrijf. Onder identiteit wordt verstaan hoe het bedrijf 
zichzelf naar buiten proflleert, maar ook hoe de verschil
lende processen binnen het bedrijf vorm worden gegeven. Te 
den ken valt aan de structuur van de organisatie, de ervaring 
met productontwikkeling, de houding van het management, 
enzovoorts. 

• Belemmeringen van buiten de organisatie: 
Onder deze categorie vallen belemmeringen die tot stand 
komen door veranderingen in regelgeving. Maar ook de lange 
en complexe bouwketen en de projectgerichte werkwijze, zijn 
voorbeelden van belemmeringen van buiten de organisatie. 



4.3 Het verschll tussen de bouwsector en andere sectoren 
Buiten de bouwsector blijkt innoveren echter een continue 
bezigheid te zijn. Om ~ns heen worden we iedere dag weer 
door tal van nieuwe merken en nieuwe producten be"lnvloed. 
Op deze manier wordt ons leven vormgegeven door fabri
kanten en productontwikkelaars. Nog voordat de mens weet 
waar zij behoefte aan heeft, wordt het al op de markt gezet. 
Waarom lukt dit in andere industrieen wei en lijkt de bouwsec
tor er maar niet in te slagen? 
Vanwege deze constatering is er in het begin van het onder
zoek het doel gesteld te kijken naar productontwikkeling in 
andere sectoren en zijn de vragen gesteld: 
Hoe komt productontwikkeling in andere gebieden tot stand? 

• Wat voor methodes worden gebruikt in andere indus
trieen? 

• Wat kan de bouwsector leren van het productontwikkel
ingsproces in andere industrieen? 

Na uiteenzetting van innovatie in de bouwsector, is er gekeken 
naar hoe innovatie en productontwikkeling in andere sectoren 
plaats vinden. Er zijn direct een aantal duidelijke verschillen te 
spotten. 

Zo wordt er in de andere industrieen, in tegenstelling tot de 
bouwsector, in het begintraject van het productontwikke
lingsproces veel aandacht besteed aan het goed uitzoeken 
van haar markten en mogelijke doelgroepen. [5] De positie 
van het bedrijf ten opzichte van andere bedrijven wordt goed 
bekeken en er wordt voor gezorgd dat het product past bij het 
bedrijf, maar ook dat het bedrijf bij het product past. Kennis 
hebben van het bedrijf is hiervoor van groot belang. 
Een goede reclame en positionering van het product is aileen 
mogelijk a/s het bedrijf een goed beeld heeft van de markt, 
haar diverse doelgroepen en hun kenmerken kent, maar ook 
de mogelijke distributiekanalen met hun mogelijkheden en 
substituut producten kent. V~~r bedrijven in de bouwsector is 
dit een lastige opgave, door de lange bouwketen en de com
plexe structuur is de markt voor bouwbedrijven vaak troebel. 
Oaarnaast staat de productontwikkelaar in de bouwsector 
verder van de eindgebruiker af, waardoor het lastig is om 
daadwerkelijk een goed beeld te krijgen van de doelgroepen 
en om in te spelen op hun wensen. 
Maar marktverkenning draait in de consumentenmarkt niet 
aileen om ontwikkelingen op de eigen huidige markt. [4] Men 
kijkt ook naar de concurrenten en de aanverwante mark-
ten. Ze raken ge"lnspireerd door de ontwikkelingen die daar 
plaats vinden en implementeren dit in hun eigen markt. De 
productontwikkelaar stelt zich de vraag wat er binnen andere 
sectoren speelt, wat daarvan leerzaam of bruikbaar is binnen 
het eigen bedrijf. Zo vindt er kruisverstuiving plaats tussen de 

verschillende sectoren . 

Oaar waar er in de bouwsector producten worden gereali
seerd die tientallen jaren mee dienen te gaan, wordt er in 
andere sectoren rekening mee gehouden dat de levenscy
clus van bepaalde producten , lOals telefoons maar ook au
to's steeds korter worden . Oit komt oa door de veranderin
gen in de technologie, wensen op gebied van duurzaamheid 
en milieu, maar ook door het veranderen van de behoeftes 
door de consumenten. Hierdoor wordt het als belang gezien 
de behoefte-verschuiving bij te houden, te doorzien en in 
nieuwe concepten te verwerken . Oit is tegenstrijdig tot de 
bouwsector, daar waar woningen nog steeds star worden 
vervaardigd en flexibel en demontabel bouwen nog steeds 
geen overhand lijkt te krijgen . 

De verschillen tussen de bouwsector en andere sectoren is 
eenvoudig weer te geven middels het uiteenzetten van de 
verschillen in een tabel. Oit is zichtbaar in afbeelding 4.1. 

4.3.1 Leerpunten voor de bouwsector van productontwikke/
ing in andere industrieen 
Er kan worden geconcludeerd dat het productontwikkeling
sproces in andere industrieen gestructureerder verloopt. 
Er wordt extra aandacht besteed aan de ideationfase, de 
wensen van de consument staan centraal en met uitge
breid marktonderzoek wordt naar voren gebracht hoe er 
ingespeeld kan worden op de veranderende behoefte van 
de eindgebruiker. 
Op basis van hoofdstuk 3 zijn er zo een aantal punten aan 
te dragen waarop de bouw zijn positie zou kunnen ver
sterken, dit eveneens weergegeven in het schema van de 
tegenstellingen tussen de verschillende sectoren. 



• 

Afbeelding 4.1:Verschil tussen bouwsector en andere industrieen en de stappen die de 
bedrijven in de bouwsector moeten ondernemen om succesvoller Ie worden . 



4.4 Ruimte voor veranderlng 
Het stimuleren van innovatie in de bouw is van groot belang. 
Hier zijn verschillende redenen voor aan te dragen, redenen 
vanuit oogpunt voor het bedrijf, maar ook vanuit idealistisch 
en maatschappelijk oogpunt. 
Wanneer er wordt gekeken naar de redenen voor het wei of 
niet slagen van innovatie en het succes van productontwik
keling, is te zien dat er kansen liggen in de bouwsector om te 
veranderen. De verandering die teweeg moet worden gebracht 
om de bouwsector een nieuwe impuls te geven is echter heel 
groot en zal niet van de een op de andere dag teweeg ge
bracht kunnen worden. 
Echter kunnen bedrijven in de bouwsector een begin maken 
door te kijken naar hun eigen identiteit en de belemmeringen 
vanuit het eigen bedrijf zo ver mogelijk verwijderen. Op deze 
manier gaan bedrijven sterker het productontwikkelingsproces 
in. 
Het is echter lastig om de identiteit vast te stellen en juiste 
doelen te bepalen voordat men het productontwikkelingtraject 
in gaat. 

4.5 Oplosslng voor het probleem 
am bouwbedrijven te kunnen helpen in het innovatieproces 
moet er een gestructureerde methodiek ontwikkeld worden 
die bedrijven ondersteunt in de ideationfase. Naast structuur 
brengen in het productontwikkelingsproces, dient de metho
diek ook in te spelen op de identiteit van !let bedrijf. Daarmee 
wordt de structuur binnen het bedrijf komt het 
bedrijf sterker in het innovatieproces te sta 

Ais oplossing wordt er voor de bouwsector een extra ct"""' ..... ,, 
het ontwerp- en productontwikkelingsproces ge"introd 
waarin de aspecten 'identiteit & tijd' mee worden genomen. 
Sinnen het aspect 'tijd' wordt gekeken naar de toekomst en 
wat het aspect 'toekomst' kan betekenen voor de ideevorming 
in het ontwerpproces. 'Identiteit' heeft betrekking op het be
drijf, in deze fase wordt een doelstelling passend bij het bed
rijf gevormd. am deze stap in het proces uit te kunnen voeren, 
dienen er verschillende tools te worden samengesteld . 

4,6 Plan van aanpak 
In hoofdstuk drie zijn een aantal methoden besproken die 
het prod uctontwi kkelingsproces structureren. Van deze 
methoden worden de sterke punten mee genomen en ver
taald naar een methode die van toepassing is op de 
bouwsector met haar specifieke eigenschappen. Daarin 
worden ook de leerpunten die in paragraaf 4.3.1 vermeld 
staan mee genomen. De methodiek dient tevens minstens 
in te spelen op de volgende factoren die een innovatieve 
organisatie kenmerken [4,9, 5] 

• heldere en goed communiceerbare mission-statement 
• externe orientatie 
• vermogen snel te reageren op veranderingen en om-

gaan met steeds compl r WQfdende wereld 
• open, lerende orgAihlisatie e wisselende project-

• teams 
• stimuleren aode1s te den~ binnen het bedrijf 

leven met grote mate van 0 kerheid 
• informeel commllTllcatIenetwerk 
• actief managementteam 

goede samenwerkin",l.$Ii!!tl t~'~erschiliende afdelin
gen 

am de methodiek vorm te geven dient er verder onderzoek 
te volgen naar positiOl'lering en identiteitsbepaling van 
bedrijven. Daarnaast moet men zich verder verdiepen in het 
vertalen van trends en scenario's naar productideeen. 

Naast de methodiek te laten baseren op literatuur is het 
van belang dat er contact wordt gezocht met verschillende 
bedrijven binnen de bouwsector. Zo kan de theorie worden 

worden gekeken of er daadwerkelijk een 

toegel 
werking 
Gevels een enl.lUt",,'II<11IJ 
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5.1lnleiding 
In hoofdstuk 4 is een voorlopig antwoord gegeven op de 
hoofdvraag: 
'Hoe kan een methode ontwikkeld worden om bedrijven in 
de bouw te stimuleren te innoveren, met maatschappelijke 
ontwikkelingen als drijvende factor? ' 

Een oplossing v~~r de oorzaak van het slagen of falen van 
innovatie in de bouwsector kan worden geYnspireerd op 
methodieken van productontwikkelingsprocessen in andere 
industrieen . Middels de methodiek die zo gevormd kan 
worden , kunnen bedrijven in de bouwsector worden voorzien 
van de benodigde informatie en een houvast voor een goed 
en gestructureerd productontwikkelingsproces. In dit hoofd
stuk wordt een conceptoplossing toegelicht ter versterking 
van het innovatieproces in de bouwsector. 

Uit literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat de belem
meringen in het innovatieproces in twee categorieen te 
delen zijn: 

• belemmeringen binnen het bedrijf, in dit onderzoek 
aangeduid als 'de identiteit' van het bedrijf, en 

• belemmeringen buiten het bedrijf. 
De oplossing die aan wordt gedragen in het onderzoek ter 
versterking van het innovatieproces speelt in op de belem
meringen die het bedrijf kan beYnvloeden en conditioneren. 
Er wordt dus ingespeeld op de identiteit van het bedrijf. 
De methodiek die geschreven wordt dient bedrijven te 
ondersteunen in dit lastige voortraject waarin men op zoek 
gaat naar inspiratie en een richting. Door een extra stap 
toe te voegen aan het voortraject van het standaard in
novatieproces, staat het bedrijf stil bij de identiteit van het 
bedrijf, ze gaat terug in het verleden en kijkt vooruit naar 
de toekomst. Er wordt een doel vastgesteld en vanuit dat 
doel worden nieuwe productideeen gevormd. Door de extra 
stap in het productontwikkelingsproces wordt het gehele 
voortraject van strategiebepaling tot aan conceptvorming en 
overdracht van het idee naar de productie hergedefinieerd. 

De methodiek dient de bedrijven te inspireren en kansen te 
tonen in de markt en binnen de sector. De methodiek speelt 
daarmee in op drie aspecten: 

• Het lastige innovatietraject wordt verhelderd 
• De identiteit van het bedrijf wordt versterkt 
• Het aspect 'toekomst' wordt vatbaar gemaakt voor het 

bedrijf. 
Daarin wordt gekeken naar het bedrijf, naar haar concur
renten en naar de eindgebruiker, in het verleden, het heden 
en waar zij in de toekomst zullen staan. 
De totale methodiek zal worden ondersteund en versterkt 

door een informatiepunt, bijvoorbeeld in de vorm van een 
website en twee tools die inspelen op de aspecten 'identiteit 
& tijd '. 
De methodiek zal daarmee ten minste vier functies vervullen : 

• Inspireren. 
• Ondersteunen. 
• Enthousiasmeren. 
• Aansporen tot actie! 

5.2 Het innovatiepad 
De methodiek zal werken als een extra stap in het innova
tietraject waarin bedrijven worden gedwongen stil te staan bij 
het startpunt, de ideationfase, van het innovatietraject. Deze 
stap wordt het innovatiepad genoemd. Het innovatiepad is het 
gehele traject dat bedrijven dienen te doorlopen om tot een 
sterk innovatieproces te komen . Het innovatiepad kan worden 
gezien als opvulling voor het gat dat er momenteel is in het 
productontwikkelingsproces en ontwerpproces. 

In de methodiek van het innovatiepad zullen aile stappen 
uitgebreid worden uitgelegd, en worden aangeboden via 
het informatiepunt, zodat bedrijven er zelf mee aan de slag 
kunnen. Daarnaast wordt het innovatiepad in een dienst 
aangedragen aan de bedrijven. Samen met experts gaan de 
bedrijven het innovatiepad dan bewandelen. De opzet hiervan 
is dat meerdere medewerkers van verschillende afdelingen 
uit het bedrijf hierbij betrokken zijn niet aileen R&D maar ook 
marketing, productie en engineering. 

Op het innovatiepad dienen een aantal vraagstukken te 
worden beantwoord en problemen te worden opgelost. De 
volgende stappen komen onder andere aan bod: 

• Vaststellen wat de identiteit is van het bedrijf 
Wat past bij het bedrijf? 
Waar zien we ons in de toekomst? 
Waar staan we nu? 
Enz. 

• Doelgroepbepaling 
• Positionering ten opzichte van concurrenten. 
• Bepalen gepaste toekomstscenario's bij het bedrijf 

V~~r een bedrijf in gevels is bijvoorbeeld interes
sant om te kijken naar verandering van energiege
bruik, terwijl een bedrijf dat deurdrempels ontwerpt 
waarschijnlijk meer geYnteresseerd is in een scenario 
van vergrijzing. 

• Het vertalen van het scenario vanaf meganiveau naar 
microniveau en kijken naar de directe impact die dit 
heeft op de leefomgeving, op de woonwensen, op het 
gebruik van ruimtes enz. 



• Brainstormen aan de hand van de ontwikkelingen op 
microniveau wat het scenario kan betekenen v~~r het 
product, het ontwerp of het productieproces. 

Op het innovatiepad wordt een stapel ideeen gevormd voor 
nieuwe producten . Het innovatiepad leert de bedrijven hier de 
goede ideeen uit te selecteren en deze te vertalen van idee 
naar concept naar daadwerkelijk plan voor een product dat in 
productie genomen kan worden. 

5.2.1 Randvoorwaarden 
Het innovatiepad behaalt zijn succes als het aan een aantal 
randvoorwaarden voldoet: 

• De methodiek dient door het bedrijf zelf te kunnen 
worden toegepast, maar wanneer men kiest door een 
expert begeleid te worden , wordt de kans op succes 
vergroot. 

• De tijd van het innovatiepad dient niet per definitie een 
vaste tijd te betrekken . Afhankelijk van de wens van de 
klant en het doel van de vraag wordt het traject vormge
geven. Per bedrijf zal het innovatiepad daardoor een 
andere vorm aannemen. 

• De methodiek moet inspelen op de identiteit van het 
bedrijf en daarmee ook de structuur van het bedrijf zelf 
aanspreken. 

• De tools zijn onderdeel van het innovatiepad. Ze ver
sterken het traject en dienen ter ondersteuning. 

• Het innovatiepad moet inspelen op multidisciplinaire 
teams. 

• Het kijken naar de markt en toekomst zijn een belangrijk 
onderdeel van het innovatiepad. 

5.3 Het informatiepunt 
Aan het begin van het innovatietraject, de ideationfase, wordt 
men in het diepe gegooid. Vaak kijkt men in de bouwsec-
tor naar het kunnen van het eigen bedrijf om tot inspiratie 
voor nieuwe producten te komen en ontstaan er vanuit de 
bestaande kennis en technologieen nieuwe ideeen. 
Echter: 
de kans van slagen van een innovatief product wordt vergroot 
wanneer het idee vanuit drie invalshoeken ontstaat: markt, 
techniek en productie. Daarom is het van belang om ook 
buiten de kennis van het bedrijf te kijken! 
V~~r een onervaren productontwikkelaar is het lastig om in 
de zee van informatie die men tegenwoordig over zich heen 
krijgt, een weg te banen naar nuttige informatie. Mede gezien 
het aspect tijd, is het van belang dat men niet eerst dagen 
doelloos dwaalt. Daarom wordt er ter ondersteuning van de 
methodiek voorgesteld een punt in het leven te roepen, waar 
men zijn zoektocht naar inspiratie kan beginnen. 

Dit kan in de vorm van een website geschieden. Deze web
site kan gezien worden als een grote informatiebank. Deze 
informatiebank helpt de bedrijven de basis van de innovatie 
te versterken en kan onder andere informatie bevatten als: 

• Verschillende toekomstscenario 's 
Door deze scenario 's op de site te posten en up to 
date te houden, kan de bezoeker zich een beeld vor
men van de toekomst, dit kan hen helpen een 
toekomstvisie en strategie te vormen voor het bedrijf, 
maar ook inspiratie op te doen voor nieuwe producten. 

• Gerelateerde berichten uit het nieuws 
Door up to date te blijven van wat er specifiek gaande 
is binnen de eigen sector krijgt men een beeld van wat 
er speelt en waar de concurrent mee bezig is. 

• Ontwikkelingen op andere gebieden buiten de bouw
sector 
Door te kijken naar ontwikkelingen binnen andere 
gebieden, kan er kruisbestuiving ontstaan en verfris
sende nieuwe ideeen worden gevormd. 

• Links naar interessante websites met daarop rel
evante informatie over bijvoorbeeld regelgeving. 
Door op te hoogte te blijven van veranderingen of 
ideeen met betrekking tot de regelgeving, kan men 
hierop anticiperen en aanpassen voordat de regels 
officieel ingevoerd worden . 

• Ontwikkelingen binnen eigen sector 
Bedrijven worden aangespoord om (anonieme) berichtge
ving over ontwikkelingen en het falen van innovatie op de 
website te plaatsen. Dit kan werken ter inspiratie van bedri
jven, maar ook kan er geleerd worden van anderen. 
Daarnaast is op de website te vinden: 

• De positioneringstool 
• De toekomsttool 
• Het vernieuwde stappenplan voor productontwikkeling 

De methodiek met uitleg van de extra stap in het produc
tontwikkelingsproces komt op de site te staan. Het kan 
gezien worden als een handleiding voor bedrijven hoe ze het 
innovatietraject het beste in kunnen gaan. 

Naast het verschaffen van informatie, dient de website ook 
als een kennisnetwerk. De bedrijven kunnen op de site een 
profiel aanmaken . Met dit profiel kunnen zij zichzelf profile
ren onder andere bedrijven, bijvoorbeeld door aan te geven 
wat hun mission statement is, de lopende projecten, of de 
ambitieuze plannen die men graag zou willen realiseren, 
maar daar nog een partner in zoekt. Vragen kunnen gepost 
worden en via deze weg kunnen nieuwe samenwerkingsver
banden worden gevormd. 
Maar men zou via de site ook op zoek kunnen gaan naar 



bedrijven waar zij zelf graag een samenwerkingsverband 
mee aan gaan. Ze kunnen zichzelf matchen met andere 
bedrijven: door aan te geven wat men zoekt kan zo een per
fecte match worden gerealiseerd. 

5.3.1 Randvoorwaarden aan de website 
De website dlent in hoofdlljn dne doelen: het verstrekken 
van informatie, bedrijven met elkaar in contact brengen en 
het inspireren van bedrijven. Op baSIs hlervan zijn er een 
aantal voorwaarden te stellen aan de MbSlte: 

• De website moet k z1}n 
• Het doel direct dufdelUk zHn voor 

de bezioekler 
• Bedrijven moeten hun ~:zeJf kunnen beheren. 
• vanwege de afkader1ng van-hetonderloek dlent de 

websitit in eerste fnstantle de dQeIgroep.van de geveI
brancbe. De ~ ~ ,«daqOOkq:llrJspelen 

metl!._~J$~~. 

Betia1Ye tim fritormatiepunt worden eT Odktifii;e1Ma;i 
keld die ingaan op het aspect 'identitelt & tijd'. oeze dfenen 
ter ondersteuning van het Innovat/eped. Dele twee Inter
actleve tools worden verspreld via hat InfOrmatiepunt. 

oe.~iitlieJ·~tJt1!lS .ldOi!il-.Qjl!gE~bnJlker te prlkkelen en 
fmljltii!Mi,;'1*~In\aal.1 ilfi!l nn~'''' op speelse wUze te 

ClOlXifl.'lQib;c.:.t&b~cer.1ElCtilte rhalen wat het aspect 'tijd' 
__ l.-'''''- :ierm~I!#i.;.lrut:Q(i betekenen. 

h~.tI.!b:Btkt:'. de gebrulker kan vervolgen 
~mlfP-tJlnE! 'nrfl' informatie die te ver~ 

met de getoonde stappen 
in de tool zelf aan de . Zo worden nieuwe markten 
en mogelijkheden ontdekt, en komt men tot nJeuwe Inzich-
ten en input voor innovatleve ideeen. 

5.4.1 Positioneringstoo/ 
De positietool is een tool, waar bedrijven door mlddel van 
het invullen van een aantal vragen hun posItieten OpiIchte 
van andere bedrijven kunnen bepalen. Naast deze pOsIUe 
krijgt het bedrUf rn zicht in haar eigen innovatievermogen 
maar ookworden er tips aangedragen hoe het bedrljf haar 
positle kanversterken door aan te geven op welke aspeaten 
ze laagscoort 
De OLttput van de tool werkt ter inspiratie 
een toekomstvisie en strategie te ontwikkelen, 
haar positie op de markt te versterken. Hlervoor dient men 
echter dieper in de identiteit van het bedrijfte graven; hoe 
dit in zijn werk gaat, wordt ultgefegd In het Innovatlestap
penplan. Het doorlopen van de toolls de basis voor een 
juiste identificering van tletbedrljf. 



De tool zal bestaan uit het doorlopen van verschillende stap
pen: 

• Stap 0 
Om te beginnen wordt de gebruiker informatie verschaft hoe 
de tool gebruikt dient te worden, met uitleg van de verschil
lende stappen die doorlopen zullen worden en de achter
liggende theorie. 

• Stap 1 
In deze stap vult de gebruiker in wat voor bedrijf door de tool 
gaat. 
Allereerst wordt aangegeven onder welke sector/branche het 
bedrijf valt, verder wordt de omvang van het bedrijf aange
geven, zowel in jaaromzet als in personeel. Tevens is van 
belang of het bedrijf een R&D afdeling heeft, of er bewust in 
innovatie ge'investeerd wordt en zo ja, een schatting van het 
aantal uren werk. 

• Stap 2 
Stap twee is een korte vragenlijst die de gebruiker dient in te 
vullen. Hierin komen vragen naar voren als: 
- of het bedrijf bekend is met hetgeen binnen andere be
drijven speelt 
- of het bedrijf speciale technieken toepast om innovaties te 
ontwikkelen/ stimuleren 
- of het bedrijf projectmatig of niet projectgericht werkt 
- enz 

• Stap 3 
Deze stap geeft een weergave van wat er eerder is ingevuld 
met daaruit een eerste conclusies getrokken. 
Dit zijn conclusies als extremen, bijvoorbeeld dat het bedrijf 
extreem weinig investeert in tegenstelling tot andere be
drijven , dat men bijvoorbeeld bij de onderste 5 % hoort. Of 
juist dat het bedrijf veel investeert in innovaties in 
tegen stelling tot andere bedrijven. 

STAP 1 STAP 2 

Selecteren Invullen 
branche/sector vragenlijst 

••••• ••• ••• ••• In put van bedrijf 

Afbeefding 5.1 de stappen van de positioneringstoof 

• Stap 4 
In deze stap voigt een grafische weergave waar het bedrijf 
staat in vergelijking met andere bedrijven. Daarnaast komt 
er een uitleg bij, waarin staat wat het betekent als een bed
rijf zich in een bepaald veld bevindt. 

5.4.2 Input database tool 
De tool zal gedeeltelijk worden gekoppeld aan een data
base. De database zal worden gevormd door een groot 
aantal bedrijven anoniem de vragenlijst in te laten vullen . 
Uiteraard is het belangrijk dat het mogelijke aantal fouten 
dat ingevuld wordt door bedrijven wordt meegenomen in de 
verwerking in de database. Op deze manier kan het bedrijf 
een bepaalde positionering krijgen ten opzichte van haar 
concurrenten. 
Daarnaast is aan elke vraag een bepaald waardesysteem 
gekoppeld. Door antwoord te geven op de vragen krijgt het 
bedrijf een bepaalde score per onderdeel. De score wordt 
gekoppeld aan een mate van innovatievermogen. Daar, 
waar bedrijven laag scoren is er ruimte voor verandering 
binnen het bedrijf. 

5.4.3 Randvoorwaarden aan de positioneringstool 
Om het doel te kunnen dienen worden er een aantal voor
waarden aan de tool gesteld. 

• Fu nctionele randvoorwaarden: 
- Niet te lang te zijn , zodat de gebruiker zijn aandacht niet 
verliest 

- De gebruiker moet vooruit en terug kunnen in de tool 
- De tool moet duidelijk weergeven dat deze naar waarheid 

ingevuld dient te worden en niet de wenselijke antwoorden 
te stimuleren. 

- Per onderdeel een gelijke verdeling te hebben in het aantal 

STAP3 STAP4 

Analyse/samen- Grafische 
----! vatting bedrijf weergave 

•••••••••••••••• . Output voor bedrijf 



vragen 
- De resultaten moeten voor de gebruiker overzichtelijk en 

duidelijk zijn 
- De tool dient de positie van het bedrijf ten opzichte van 

haar concurrentie te kunnen bepalen 
- De tool dient, naast positie, het innovatievermogen van het 

bedrijf te kunnen bepalen 

• Technische randvoorwaarden: 
- De kennis die men nodig heeft voor het invullen van de 

tool is vrij specifiek, er moeten dus opties in de tool worden 
meegenomen dat. wanneer men niet zeker is, dit aange
geven kan worden in de tool. 

- De tool moet up to date gehouden worden; de vragen die 
nu spelen , spelen over een half jaar of een jaar niet meer. 



5.5 Toekomst tool 
De toekomsttool heeft als doel de gebruiker te inspireren, 
te enthousiasmeren en te laten zien waar kansen liggen. Dit 
doet zij door de gebruiker verschillende scenario 's voor te 
spiegelen met betrekking tot de toekomst. De gebruiker vult 
een aantal aspecten in, lOals de branche waarbinnen het 
bedrijf opereert, vervolgens klikt men een toekomstscenario 
aan waarin de interesses liggen. Vervolgens wordt men in een 
scenarioachtbaan meegevoerd. Zo wordt er getoond hoe het 
scenario vertaald kan worden naar een bouwkundig product 
binnen zijn/haar branche. 
In figuur 5.2 is een schematische weegave van de tool te zien. 

De tool bestaat uit de volgende stappen: 

• Stap 0 
Om te beginnen wordt de gebruiker informatie verschaft hoe 
de tool gebruikt dient te worden, met uitleg van de verschil 
lende stappen die doorlopen zullen worden en de achter
liggende theorie . 

• Stap 1 
In deze stap geeft de gebruiker aan onder welke sector/ 
branche het bedrijf valt. 

• Stap 2 
In deze stap wordt de gebruiker gevraagd aan te geven welke 
van de gegeven visies het beste bij het bedrijf past. 
Bijvoorbeeld een bedrijf dat een toekomstvisie heeft dat 
aansluit bij een duurzaam milieu, kiest voor het thema 
duurzaamheid. 
Een bedrijf dat juist graag dichter bij de wens van de gebruiker 
wil komen, kiest voor het them a maatschappij. De exacte 
thema's moeten nog vastgesteld worden. 

• Stap 3 
Binnen het gekozen thema worden een aantal scenario's 
aangedragen. De gebruiker kan kiezen welk scenario hij het 
meest waar acht of de meeste affiniteit mee heeft. De scena
rio 's zullen ook verbonden worden aan verschillende thema's. 

• Stap 4 
Na selectie van de aspecten die dicht bij het bedrijf staan, 
wordt in deze stap getoond hoe de theorie werkt, door het sce-

nario in de verschillende stappen van de Futuring methode, 
toegespitst op de bouw, uit te pluizen . Het einde van deze 
stap toont een concept of een idee voor de gekozen sector 
binnen het gekozen scenario. 

• Stap 5 
De laatste stap geeft een korte samenvatting van de ver
schillende stappen en geeft aanbevelingen en tips voor het 
bedrijf om de tool zelf ook toe te passen, maar ook as pec
ten waar het bedrijf aan kan den ken . 
De uitkomst hiervan moet vooral inspirerend werken voor de 
gebruiker. 

5.5.1 Input database tool 
De database van de tool zal bestaan uit een aantal uit
gewerkte scenario's. Per scenario kunnen een aantal 
varianten uitgewerkt worden, lOdat de gebruiker iedere keer 
een andere uitkomst zal krijgen. De output moet figuurlijk 
en beeldend worden weergegeven met lo min mogelijk 
woorden, zodat deze inspirerend kan werken voor de ver
schillende bedrijven. 
Bedrijven hoeven hier zelf nauwelijks input voor te geven, 
aileen aan te geven waar hun interesse ligt en wat aansluit 
bij het bedrijf zelf. 

5.5.2 Randvoorwaarden 
Ook voor de toekomsttool worden een aantal voorwaarden 
opgesteld: 

• De tool dient ter inspiratie, de gebruiker moet zich hier 
ook van bewust zijn en niet denken dat doorlopen van 
de tools directe oplossingen biedt. 

• De tool moet lo worden opgezet dat de gebruiker na 
het doorlopen van 1 scenario geprikkeld is om naar 
meerdere scenario's te kijken. 

• Het eindresultaat moet duidelijk zijn voor de gebruiker. 
De achtbaan moet op willekeurige momenten gestopt 
kunnen worden 

• De tool dient eens in de lOveel maanden up to date 
te worden gebracht, de scenario 's en trends blijven 
daardoor steeds fris. 

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP4 STAP 5 

Selecteren 
-~---.{ branche/ sect or 

Selecteren 
f-----.{ toekomstvisie 

Kiezen 
/---1 toekomstscenario 

/-_-1 Aanbevelingen 1-:-_ 
en tips 

...... ......... •••••••• ••••••••• •••• Input van bedrijf ...... ......... Output voo r bedrijf 

Afbeelding 5.2: de stappen van de toekomst tool 



5.6 Houdlng van de productontwlkkelaar ten opzichte van 
de rol van de architect 
Zoals eerder aangegeven veel innovatie in de bouwsee-
tor tot stand den productinnovatie. Hoewel 
het goed is weg nieuwe ideeel1, producten 
en het vaak eenmalige innovaties. 
De ontwfRRel g vlndt vaak plaats in samenwerking met.een 
architect. Samen met een produ t WO dt zo een nieuw 
ge lSySte htWild<eld. J:chter worden f1a de realisering 

h . t dez~PIoducte vaak niet meer toegepast, 
orodat hetspecifiek op dat projeGt van toepassing Is. Andere 
architecten wille het Riet toepassen en tecnniek gaat verlo
ref! . 

Nu het con !vast rgt voo \:1 m h ' dl 
te wo en ont 'kke d a oor is e tar van belan om 
contact te loeken met de praktljk om te kunnen achterhalen 
of de conclusles. gebaseent op de Ilteratuur, oak daadwerke
IUk ZO wor.den,ervaren In de praktijk; daamaast wordtgekeken 
of de oplossing een behoefte in de markt vervuld. 
Vervolgens worden de fancNoorwaarden aan het product vast
gesteld ~n Cle IIltelnde@(e middelen ontwlkkeld. 









6.1lnleiding 
Er is dat men in andere buiten de 
bouwsector, vaak meer aandacht besteedt aan het vertalen 
van de wens van de consument naar hun Dit 
doen zij door middel van uitgebreid marktonderzoek en het 

van trends en toekomstscenario's. 
t"\p(1rll1lpn in de bouwsector staat de daadwerkelijke 

echter ver van de productontwikkelaar af. 
Dit komt doordat er veel partijen met verschillende be-

tussen staan. Echter is het vanwege te verwachten 
veranderingen in de maatschappij, als de en de 

van belang dat de bouwsector zich 
meer richt op wensen van de consument. 
In dit hoofdstuk staat daarom het van trends en 
toekomstscenario's centraal. Er wordt aangegeven hoe de 
toekomst als input voor nieuwe kan worden 

Na het van deze technieken wordt aangegeven 
hoe deze van toepassing kunnen zijn op de sectorbouw. 

6.2 Trendwatchen 
Niemand weet precies wat de toekomst ons zal brengen. 
Daarom er verschillende methoden ontwikkeld om een 
beeld te kunnen scheppen van hoe de toekomst er mogelijk 
uit zal zien. De nadruk ligt hierbij op het woord mogelijk, 
want niets is zeker. [6] 
Er wordt op basis van huidige en gebeur
tenissen uit de geschiedenis, een beeld DP'~rnlpn~T voor de 
toekomst. Deze beelden worden vatbaar door het 
om;tellen van verschillende scenario's. 
De scenario's worden op onderzoeken 
op ontwikkelingen in de markt die worden door 
verschillende bureaus zoals het CPB, CBS en SCPo Deze 
onderzoeken hebben betrekking op de economische groei, 

in de 
enzovoorts. Deze kwantitatieve gegevens kunnen ons veel 
vertellen. 
Er echter ook soclologische en culturele ontwikkelingen, 
welke zich niet in cijfers laten uitdrukken. Deze komen vaak 
naar voren door mid del van trends die in de maatschappij 
voelbaar worden. Deze ontwikkelingen laten zich hierdoor 
wei omschrijven, maar zUn minder aan te tonen. 
Het analyseren van dergelijke trends en ontwikkelingen in 
de wordt door Trendonderzoekers. 
Trendonderzoekers de toekomst nie!, maar 
maken er een voorstelling van. bedenken zij hoe 
deze toekomst realltelt zou kunnen worden. De techniek 
waarmee dit wordt gedaan, wordt trendwatchen genoemd. 

6.2.1 Trendfactoren 
Het woord 'Trend' heeft in dit onderzoek betrekking op een 
nleuwe mode of heersende toon die niet in cijfers uit te druk-
ken Is, maar een in de maatschappij met zich 
mee brengt. Trends wisselen zich steeds af, soms zijn ze 
tijd aanwezig, maar soms kan een trend ook van zeer korte 
duur zijn. Men dan meer van een hype. 
Trends samen met de factor tijd, maar ook met 
zogenaamde trendfactoren De trendfactoren de 
richting waarin de maatschappij en het gedrag van consu
menten zich ontwikkelt. Er zijn zes verschillende trendfactoren 
te onderscheiden: 
II Economie 

De trendfactor 'Economie' heeft betrekking op het verloop van 
de conjunctuur en het effect ervan op het 

om de van de 
stelling ten aanzien van de grootte, de dichtheid, de woon-
plaats, de het het ras en de van 
de bevolking. 
II 

Technologie kan worden als de sterkste kracht die 
onze toekomst Elke nieuwe technologie een 
oudere en neemt zo grote of kleine gevolgen met zich mee. 

II Politiek 
Dit heeft op de invloed van de politiek op de 

ontwikkeling en het gedrag van mensen. 
Nu heerst er duidelijk een verschuiving van macht en verant
woordelijkheid van de overheden naar 

overheid. 
II Cultuur en 

Deze trendfactor staat voor de waarden en 
een en de houding van mensen ten 
de maatschappij. 

II 
Deze trendfactor heeft betrekking op de steeds groter 
wordende bewustwording van de mensen met tot 
de natuurlijke omgeving. Dit heeft een bewuster omgaan met 
het gebruik en verbruik van grondstoffen tot Dit zie je 
ook zeer duidelijk in de trends in de bouw 

6.2.2 Verschillende trend niveaus 
De trendfactoren hebben invloed op de en befn-
vloeden ons leven op uiteenlopende manieren. Wanneer er 
wordt over trends, dan is er onderscheid te maken 
tussen verschillende niveaus van de trends. Door de trend-
watchers worden verschillende 
verschillende tiJdISb(~st,;k 

voor de 
Echter 



zijn ze allen op drie schalen ingedeeld: trends die nu spelen, 
trends in nabije toekomst en trends die in verdere toekomst 
plaats zullen vinden. 

In dit afstudeeronderzoek worden de volgende termijnen en 
benamingen aangehouden [6J: 

• Markttrends, ook wei Microtrends genaamd 
Dit zijn trends die samen hangen met de populariteit van een 
bepaald product. Het gaat hierbij om marktwaarden en zijn 
van toepassing op een bepaalde productcategorie of branche. 
De gebruikersaspecten spelen bij de markttrends een belan
grijke rol. 

• Maxitrends 
De maxitrend werkt trager en heeft een langere levensduur 
dan de microtrends. De maxitrends beslaan een tijdspad van 
5 tot 10 jaar. Daar waar het bij de microtrends om het product 
gaat, is bij de maxitrends de consument de bepalende factor. 
Het gaat hier om het gedrag van de consument, om verlan
gens, voorkeur, wensen en behoeften. Deze trends worden 
daarom ook wei consumententrends genoemd. 

• Megatrends 
Bij megatrends gaat het om maatschappelijke ontwikkelingen 
die de consument overstijgen, voorbeelden zijn vergrijzing, 
emancipatie en globalisering. Dit zijn brede maatschappelijke 
trends, die een periode van 10 tot 30 jaar beslaan. De mega
trends hebben grote invloed op het leven van iedereen in de 
samenleving. Deze trends sturen de waarden van mensen 
aan, daardoor zijn maatschappelijke trends de dragers van de 
consumententrends. 
De verschillende trendniveaus verschillen sterk in hun 
omvang en invloed op ons dagelijkse leven. Maar ze staan 
niet los van elkaar. Zo is een megatrend de basis voor consu
mententrends, en staan de consumententrends weer aan de 
basis van de markttrends. 

6.3 Toekomstscenario's 
De verschillende trends worden vertaald naar toekomstsce
nario's lOdat ze vatbaar worden voor bedrijven om te vertalen 
naar producten. Er is duidelijk verschil in de toekomstsce
nario's op het niveau van de trendniveaus. Om een indruk 
te krijgen van de verschillende scenario's en het verschil in 
de niveaus, worden er in de volgende paragraven een aantal 
scenario's kort besproken. Het vormen van verschillende sce
nario's is echter een zeer lastige taak. Dit komt doordat aile 
ontwikkelingen met elkaar samenhangen en het ene scenario 
eigenlijk niet kan bestaan zonder het andere. Zo bestaat er 
ook niet een scenario dat per definitie de toekomst dicteert. 

6.3.1 Toekomstscenario's op megatrend niveau 
Toekomst scenario's op megatrend niveau zijn scenario's die 

betrekking hebben op de gehele maatschappij. Vaak heb
ben deze scenario's niet aileen betrekking op Nederland, 
maar beslaan ze de he Ie wereld. 
Deze scenario's hebben betrekking een tijdsbestek van min
stens 10 tot 30 jaar. Binnen de verschillende megatrends 
zijn meerdere scenario's denkbaar. Hoe de toekomst uit zal 
pakken is afhankelijk van hoe de maatschappij op de ges
potte trends zal reageren, maar daarnaast zijn er een aantal 
niet te beYnvloeden factoren, bijvoorbeeld lOals de gebeur
tenis op 9/11. Adjiedj Bakas is een bekend trendwatcher 
en heeft verschillende boeken geschreven over trends in 
Europa en Nederland. De hieronder beschreven megatrends 
zijn ge'inspireerd op zijn boek 'Megatrends Nederland' [8J. 

6.3.1.1 G/obalisering en glokalisering 
Globalisering is een beweging die al enkele jaren geleden 
is ingezet. De grenzen vervagen en dit is van invloed op ons 
dagelijkse leven, maar heeft ook grote invloed in de moge
lijkheden van bedrijven, bijvoorbeeld door de grote stroom 
goedkope arbeid uit Oost-Europa. De bevolking krimpt en de 
groep mainstreem Nederlanders zal aangevuld worden met 
nieuwe bevolkingsgroepen. 
Door deze ontwikkelingen zal het gevoel van 'Nederlander 
zijn' over de komende jaren steeds meer afnemen. Er treedt 
een verschuiving op, van het belang van 'ons land' komt de 
nadruk op 'stammen ' te liggen. Het reisgedrag en woonge
drag van de mens zal veranderen. We worden wereldburg
ers die geen echt vaderland nodig hebben. Men gaat over 
op deeltijdwonen, lOwe I in Nederland, als in het buitenland. 
Deze ontwikkeling komt vanwege ons werk tot stand, maar 
ook door bredere interesses. Gevoelens van nationalisme, 
maken plaats voor glokalisering, de herwaardering voor het 
lokale, de streek en de eigen cultuur. 
Deze veranderingen brengen een aantal gevolgen met zich 
mee. Hoe zal de verandering in reisgedrag de ruimtelijke or
dening beYnvloeden? Worden vliegvelden straks de nieuwe 
stedelijke knooppunten? Ais we door de bevolkingskrimp in 
2035 nog maar met 10 tot 12 miljoen mensen in Nederland 
wonen, en dit dan op basis van deeltijdwonen geschiedt, 
wat gebeurt er dan met aile leegstaande panden? En wat 
zijn de gevolgen op het consumptiegedrag? Wat zal het 
concept van deeltijdwonen voor invloed hebben op de eisen 
die gesteld worden aan de woning? En hoe beinvloedt deze 
wending de samenstelling van kantoren? 



6.3.1.2 Van tradities naar techno/og;sche, sp;ritueJe en 
milieurevoluties 
De toekomst brengt ons drie grote ontwikkelingen: tech nolo
gie, spiritualiteit en milieu veranderen zo dat ze het leven een 
andere vorm zullen geven. Oude tradities verdwijnen. 
Technologie heeft de afgelopen eeuw ons leven al ingrij

."' __ !-II pend veranderd, maar deze ontwikkelingen zullen zich in 
de toekomst voortzetten. We raken in de ban van domotica 
en ons huis en de auto gaan een geheel eigen leven leiden 
doordat de huiscomputer bij zal houden of er voldoende eten
swaren in huis zijn en dit anders online bij de supermarkt zal 
bestellen. De auto voelt defecten zelf aan en zal zelf contact 
leggen met de garage en jou de weg naar de garage wijzen. 
Van een industriele economie gaan we over naar een dien
steneconomie. 
Maar naast de technologische revolutie, is er in de toekomst 
ook een spirituele revolutie gaande: religie is terug van wegge
weest. 
Het milieu verandert, deze veranderingen zijn nu al voelbaar 
en zullen in de toekomst nog heviger worden. Het wordt 
steeds warmer, de winters zachter, warmere zomers. Door 
deze veranderingen zullen we steeds meer en langer naar 
buiten gaan. Ons sociale leven wordt van binnen naar buiten 
verplaatst. Maar ook de flora en fauna in ons land zal veran
deren, wat zalleiden tot nieuwe materialen van eigen bodem. 

De vraag is hoe deze die ontwikkelingen onze levensstijl zal 
invloeden. Domotica zal andere eisen aan de woning stellen, 
omdat wij deze ruimte anders gaan beleven. Door de opwar
ming van de aarde worden er andere eisen gesteld aan de 
opbouw van het huis, maar zullen ook andere bouwtechnische 
eisen worden gesteld. En als we meer buiten gaan leven en 
ons sociale leven daarheen verplaatst gaat worden, wat heeft 
dit dan voor betekenis op de manier van ontspanning die we 
nu kennen , wordt deze overbodig? 

6.3.1.3 Van 'laissez (aire' naar veiligheidsobsessie 
Vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw had het thema vei
ligheid een hele andere betekenis in Nederland dan het 
nu heeft. Men vond dat criminaliteit en onveiligheid een 
noodzakelijk kwaad waren waar de samenleving mee moest 
leren leven. 
Tegenwoordig is het negeren van criminaliteit vervangen door 
een nieuwe veiligheidsobsessie. Deze verandering in het 
gevoel neemt nog steeds verder toe, gebeurtenissen als de 
ramp op 9/11 versterken dit gevoel nog meer. Dit heeft als 
gevolg dat de Nederlanders meer thuis blijven en cocoonen 
om veiligheidsredenen. Het huis wordt je eigen fort, alles wat 
je maar wenst heb je daar binnen handbereik. 
Het cocoonen heeft tot gevolg dat men steeds meer binnen-



huis zal willen doen. Sporten, werken, wonen en ontspanning 
wordt nog meer gecombineerd. De mogelijkheden van het 
internet stimuleren het cocoonen. Wat zal dit v~~r invloed 
hebben op de grootte van de woning? Moeten woningen multi
functioneel worden en flexibel? En wat betekent deze veran
dering voor winkelcentra en kantoorpanden? 

Naast deze genoemde scenario's bestaan er nog tal van 
andere toekomstscenario's, zoals flexibilisering, individuali
sering, dematerialisering, vergrijzing en feminisering. Het is 
echter niet relevant voor het onderzoek hier aile verschillende 
mogelijkheden te beschrijven. 

6.3.2 Toekomstscenario's op maxi-niveau 
De verschillende scenario's op megatrendniveau zijn de basis 
voor scenario's op maxi-trend niveau. De toekomstscenario's 
op maxi-niveau staan gelijk aan de trends en de beweging die 
zij veroorzaken in de maatschappij. Deze ontwikkelingen lig
gen dichter bij de mens dan de megatrends. Hieronder zullen 
er een aantal kort worden toegelicht[6]: 

• Rationalisering 
Deze trend komt voort uit de megatrend 'Van tradities naar 
technologische, spirituele en milieurevoluties'. Door de grote 
veranderingen in de technologie zijn de mogelijkheden tal
rijker geworden. Met een groter aanbod is er ook meer keuze 
ontstaan. Niets wordt meer gezien als vanzelfsprekend, over 

elk facet van het leven moet nagedacht worden. Hierdoor 
ontstaat de behoefte om controle te hebben. 

• Grensvervaging 
Grensvervaging door globalisering komt niet aileen voor op 
megatrend niveau, maar ook op kleinere schaal. We zien 
steeds meer producten vanuit andere landen en de Azi
atische keuken heeft de supermarkten bereikt. Via tv en an
dere media leven wij mee met series uit andere landen. De 
waarden uit andere landen en culturen sluipen zo langzaam 
ons leven binnen. Hypes zijn niet meer landelijk of lokaal, 
maar ze rijken over de hele wereld. 

• Dematerialisering 
Door de globalisering en de wens om meer te cocoonen 
ontstaat een overgang van tastbaar resultaat naar flexibele 
werkplekken. 

• Feminisering 
Feminisering gaat verder dan aileen emancipatie van de 
vrouw. Het heeft betrekking op onze hele omgeving, zowel 
het bedrijfsleven als op de mannelijkheid. Zo vinden man
nen het ook steeds belangrijker om aandacht te besteden 
aan uiterlijke verzorging, Nivea speelt hier met hun man
nengezichtslijn erg goed op in. Daarnaast heeft feminisering 
betrekking op de knuffelfactor; het gevoel dat men heeft in 
het werk en de manier waarop bedrijven georganiseerd zijn. 
Het draait om plezier, liefde en betekenis. 



• 

6.4 Vertalen van trends naar de bouw 
Door middel van het analyseren van de trends en het vor
men van scenario's kunnen bedrijven en organisaties deze 
trends naar hun hand zetten. De analyses kunnen ter inspi
ratie dienen voor nieuwe producten en diensten. Bedrijven 
uit de industrie zijn al bekend met deze technieken en in 
plaats van de toekomst als een bedreiging te zien, zetten ze 
deze om in kansen. 
De hierboven beschreven scenario's zijn wellicht wat 
maatschappelijk aangelegd en bedrijven in de bouwsector 
zien mogelijk niet direct in wat dit kan betekenen voor hun 
bedrijf. In de volgende paragraaf zullen deze maatschap
pelijke scenario's omgezet worden naar scenario's die van 
belang zijn voor de bouwsector. 

6.4.1 Trends in de bouw 
De hiervoor genoemde trends zijn maatschappelijke trends, 
trends die veranderingen in de samenleving tot stand bren
gen. Deze veranderingen hebben tot gevolg dat de bevolking 
andere waarden en wensen gaat ontwikkelen . 
De genoemde scenario's hebben daarmee een grote invloed 
op de gebouwde omgeving. [17,18] 

• Globalisering en glokalisering 
Momenteel wordt er hard gewerkt aan het aanvullen van de 
huidige woningvoorraad. Door verandering in de samenstell
ing van de huishoudens, mede veroorzaakt door de individu
alisering en het lagere aantal huwelijken, zal er de komende 
jaren nog een tekort blijven . Echter verwacht men dat er 
in 2030 een hevige bevolkingskrimp is opgetreden en zal 
deeltijdwonen ons leven kleuren . Wat gebeurt er met aile 
woningen die we nu bouwen? Deze zullen dan overbodig 
zijn. Doordat we nog steeds op traditionele wijze bouwen, 
zijn deze woningen tegen die tijd verjaart en niet flexibel. 
Door nu na te denken over de manier waarop we dienen te 
bouwen, kunnen we ervoor zorgen dat het te verwachten 
overschot aan woningen tegen die tijd simpel opgelost kan 
worden . 

• Van tradities naar technologische, spirituele en mi-
lieurevoluties 

Het is duidelijk dat de bevolking steeds bewuster gaat leven 
met betrekking tot het milieu. Er worden steeds strengere 
eisen gesteld aan de woningen en hun prestaties. Deze 
stijging zal zich in de toekomst aileen maar verder ontwik
kelen. Door nu na te gaan den ken over veranderingen in 
het klimaat en wat deze veranderingen voor invloed hebben 
op ons leven en de eisen die dan gesteld worden aan de 
woningen, kunnen de gebouwen die nu tot stand komen 
mogelijk dermate mee ontwikkelen door de tijd heen, dat 
deze, wanneer het klimaat een top bereikt, ook dan voldoen 
aan de wensen van de mensen. Mogelijk door na te denken 

over flexibiliteit van de woning en de plaatsing van de installa
ties enzovoorts. 

• Van 'laissez faire' naar veiligheidsobsessie 
Dit is het meest abstracte toekomstscenario . Het maakt 
duidelijk dat de mens zich onveilig voelt en daardoor meer 
binnen zal blijven. Wanneer mensen meer dingen binnen de 
muren van hun woning gaan doen, dan krijgt de woning een 
hele andere betekenis. Daar, waar het vroeger diende ter 
bescherming, zal het in de toekomst tal van extra functies 
krijgen. 

Naast maatschappelijke trends worden er ook binnen de de 
bouwsector trends gespot en toekomstscenario's ontwikkeld 
[9] . Zo signaleert men bijvoorbeeld: 

• Een groeiend tekort aan menskracht op de bouwplaats 
• Nieuwe technologische mogelijkheden op gebied van de 

bouw 
• Grondschaarste en stijgende grondprijzen 

Deze trends zijn van grote invloed op de bouw lOals wij deze 
nu kennen. Naast maatschappelijke trends zijn ook dit bewe
gingen waar de bouwsector zich mee bezig dient te houden. 

6.5 Vertalen van trends naar producten 
Tot 1960 lag het aantal trends dat men op marktniveau kon 
spotten vrij laag. Een trend kwam op, bereikte zijn hoogtepunt 
en stierf vervolgens rustig af, waarna een nieuwe trend 
ontstond [6] . Deze nieuwe trend was vaak een reactie op de 
vorige en had hetzelfde verloop. 
Tegenwoordig gaat dit echter heel anders. De verschillende 
trends wisselen zich steeds sneller af, maar bestaan ook 
steeds meer naast elkaar. Om de consument in zijn behoefte 
te voorzien wordt het dus steeds belangrijker om de trends 
te doorzien. Trends op megatrendniveau volgen al jaren een 
vaste tendens. Het gaat er dan niet zo zeer om de trends op 
dit niveau te doorzien, maar om het reactievermogen van 
de bedrijven om te reageren op de ontwikkelingen samen
hangend met de trends. 
Om trends te analyseren, te interpreteren en te doorzien zijn 
er verschillende trend analyse methoden ontwikkeld, zoals: 
- Kwantitatieve modellen 
- Scenariostudies 
- Delphi-studies 
- Futuring 
- Back-casting 
- DESTEP-methode 

6.5.1 Een methode voor het verta/en van trends vaar de bauw 
Om een geschikte trendanalysemethode te vinden die aan 
sluit bij de bouw is het van belang verder in te gaan op de 
theorie achter bestaande methoden. Uit de methodes worden 



de sterke en relevante punten meegenomen en gebundeld tot 
een methode die van toepassingen kan zijn op de bouw. 
Er is gekozen om in dit onderzoek gebruik te maken van 
de Futuring-methode. Deze methode is zeer specifiek om
schreven en leent zich daarom erg goed om als inspiratie voor 
de 'toekomsttool' en de stappen op het 'innovatiepad'. 

6.5.2 Futuring 
Hilde Roothart en Wim van de Pol beschrijven in het boek 
'Van trends naar Brands' [bron] een methode die weergeeft 
hoe trends vertaald kunnen worden naar daadwerkelijke 
producten. Deze methode wordt Futuring genoemd. In het 
boek wordt aangegeven, dat fascinatie voor de gebruiker het 
ingredient is voor een succesvolle marktstrategie en pro
ductinnovatie. De door Roothart en van der Pol beschreven 
methode 'Futuring', is een methode om dit proces te kunnen 
ondersteu nen. 
In een wereld waarin producten steeds meer op elkaar gaan 
lijken, wordt de druk op toegevoegde waarde van het pro
duct voor de consument steeds groter. Er wordt gesteld dat 
de methode het productontwikkelingsproces kan versterken 
door het ontwikkelen van een visie op de toekomst van de 
organisatie, de merken, producten en de diensten. Organisa
ties leren met behulp van de methode effectief om te gaan 
met ontwikkelingen en veranderingen in de maatschappij, en 
deze op een creatieve wijze te vertalen naar het beleid van de 
organisatie. 
Het is echter van groot belang dat een bedrijf eerst zichzelf 
leert kennen. Zo stelt de methode dat een bedrijf, dat zijn 
eigen identiteit en waarden niet kent, zelf nooit de goede 
keuzes kan maken met betrekking tot de toekomst. In futu
ring wordt trend- en identiteitsonderzoek daarom met elkaar 
gecombineerd. 

6.5.2.1 Uitleg van de futuring methode 
In het boek wordt gesteld dat de kans van slagen van een 
innovatie groter is als de vernieuwing wordt gestuurd door 
maatschappelijke ontwikkelingen en het gedrag van consu
menten. Het is daarom van belang inzicht te krijgen in het 
ontstaan en de werking van trends. Dit inzicht kan worden 
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verkregen door gebruik te maken van trendpiramides. 
In afbeelding 6.1 is een opbouw van een trendpiramide met 
betrekking tot de megatrend individualisering weergegeven. 

Na marktonderzoek kunnen de verschillende gespotte 
trends in de piramide worden geplaatst op het niveau waar 
zij zich begeven . Door dit de doen met aile trends kunnen 
verbanden worden gelegd tussen de verzamelde trends 
en de verschillende niveaus. led ere microtrend staat in 
relatie tot een maxitrend en iedere maxitrend staat in relatie 
tot een of meerdere megatrends. De trendpiramides die 
op deze manier worden samengesteld, kunnen in elkaar 
worden geschoven zodat een trendonderzoek wordt verkre
gen. Dan worden onderliggende verbanden duidelijk. Op 
deze manier krijgt men inzicht in de kansen en bedreigingen 
van de gespotte trends. 

Trendpiramides zijn gebaseerd op verschillen en overeen
komsten in waarden en tijdsduur. Echter is het van belang in 
de gaten te houden dat er ook onderlinge verbanden zijn . 
Trends op consumentenniveau bei'nvloeden de behoeften 
van verschillende groepen consumenten. Markttrends 
drijven op deze behoefte. Ais dit verband er niet is, dan 
slaagt een innovatie niet en voigt er geen succes omdat de 
basis dan ontbreekt. 

Microtrends hebben een signaalfunctie en kunnen de voor
bode zijn van nieuwe en langdurende trends. Megatrends 
beYnvloeden de maatschappij op allerlei gebieden, ze sturen 
de waarden van de mens aan, de maatschappelijke trends 
zijn de dragers van de consumententrends. Ze veranderen 
het beeld van de mens op de wereld. Maar omdat deze 
langer duren is het effect op de korte termijn minder groot 
en hun invloed minder radicaal. 



• • 
• • 

• • 
• 

Persoonlijke websites 

Maxitrend Personalized 

individualisering 

6.5.2.2 De drie stappen van Futuring 
De Futuring methode bestaat in principe uit 3 stappen: 
- Trendonderzoek 
- Waardenonderzoek 
- Visieontwikkeling 

Het trendonderzoek is een analytische fase waarin trends 
worden onderzocht met behulp van de eerder genoemde 
trendpiramide. Er worden verbanden gelegd tussen de 
verschillende niveaus waardoor er een structuur ontstaat. 
Wanneer trendpiramides geclusterd worden, ontstaat er een 
overzicht van trends op verschillende niveaus. 

Bij het waardenonderzoek gaat de aandacht uit naar de 
ontwikkeling van de organisatie aan de hand van waarden in 
de loop van tijd. De nadruk ligt hierbij op het erfelijke materi
aal, het karakter en het gedrag van een organisatie. 

In de fase 'Visieontwikkeling' wordt bepaald welke trends 
voor een organisatie van belang zijn . Trends worden vertaald 
door de uitkomsten van het trendonderzoek en het waarde
nonderzoek met elkaar te integreren. Tijdens het ontwikkel
en van scenario's, innovatiestrategieen en concepten wordt 
een visie op de toekomst gecreeerd . 

Wanneer een bedrijf deze drie stappen doorloopt, dan kan 
het tot inzichten v~~r nieuwe producten komen die passen 
bij de maatschappij en het bedrijf. 

6.6 Conclusies 
Behalve naar wensen van de consument op dit moment 
wordt er ook gekeken naar hoe de consument zich door de 
tijd heen zal bewegen . Vragen als 'Waar staat mijn doelgroep 
over 10 jaar? Hoe veranderen hun wensen? Wat betekent dit 
voor mijn producten?' worden gesteld zodat het bedrijf zich 
kan voorbereiden op de toekomst. De antwoorden op deze 
vragen worden gevonden door trendwatch en scenario meth
odieken. In de bouwsector worden deze technieken niet of 
nauwelijks toegepast. Echter, gezien de snel veranderende 
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wens van de eindgebruiker, de veranderende regelgeving en 
het feit dat men bouwt voor 100 jaar, lOU het wellicht interes
sant kunnen zijn als de bouwsector zich tijdens het ontwerp 
en bouwproces lOU richten op wat de toekomst ons gaat 
bieden. Voor het onderzoek is er daarom de vraag gesteld : 
Hoe kan er gebruik gemaakt worden van het aspect toekomst 
in de bouw en andere industrieen? 
Met de daarbij behorende subdeelvragen: 
- Welke technieken bestaan er om scenario's te vertalen? 
- Hoe wordt het aspect 'toekomst' in andere industrieen 

meegenomen in het ontwerpproces? 
- Is het mogelijk een nieuwe methode te ontwikkelen op basis 

van deze bestaande methoden die toepasbaar is v~~r de 
bouw, en hoe zal deze eruit zien? 

Trendwatchers vertalen trends naar bepaalde scenario's. Hoe
wei de scenario's een maatschappelijke tint hebben, is het 
v~~r de bouwsector ook van belang goed naar deze scenario's 
te kijken en te vertalen naar producten v~~r de bouw. 

Het vertalen van trends en toekomstscenario's om deze 
te kunnen gebruiken ter inspiratie v~~r nieuwe product
concepten is erg lastig. Dit komt doordat de toekomst een 
onzekere factor is en niet te voorspellen is. Echter, door goed 
te kijken op het internet, in tijdschriften, op tv en in de directe 
omgeving zijn trends in de maatschappij te onderscheiden. 
Er zijn verschillende methodieken om trends te analyseren 
en scenario's te vertalen ter inspiratie v~~r nieuwe product
ideeen. Er is gekozen om de Futuring methode nader te onder
lOeken v~~r het afstudeeronderzoek en te kijken of deze van 
toepassing kan zijn op productontwikkeling in de bouw. 
Deze methode gaat uit van drie stappen en gaat daarmee 
verder dan aileen kijken naar toekomstscenario's en trends: 

• Trendonderzoek 
• Waardenonderzoek 
• Visieontwikkeling 

Wanneer een bedrijf deze drie stappen doorloopt dan kan het 
tot inzichten voor nieuwe producten komen die passen bij de 
maatschappij en het bedrijf. 



Positieve punten van de Futurig methode 
• Het laat op een gestructureerde manier zien hoe het 

mogelijk wordt om inzicht te krijgen in trends 
• Het toont aan hoe trends als Insplratle kunnen dienen 

voor producten 
• De koppeling tussen identlteit van het bedrijf en trends 

is erg belangrijk, dit voorkomt dat er producten worden 
ontwikkeld die niet bij het bedrijf zelf aansiuiten. 

• Door ook te kijken naar het verleden en de toekomst. 
ontwikkeit het bedrijf een goode toekomstvlsie wat de 
producten sterker maakt. 

Hoewel de Futurlng methode volledlg Ujkt. zijn er toch nog wat 
gaten In aan te dragen. 

• Het vertalen van trends vraagt een bepaalde Kennis en 
kunde. de methode maakt hat njet mogelljk voor leken 
om trends te vertslen. !-let is eehter last lg voor een leek 
om goed met de piramldes om te gaan en de juiste 
verbanden tetrekken. 

• Trends zijn afhankelijk van tijd. Om hier inzicht in te 
krijgen dienen trends gedurende een bepaalde periode 
gevolgd te worden. De Futuring methode vangt dit as
pect niet op. Om het vertalen van trends voor bedrijven 
in de bouwsector mogelijk te maken, dient het facili
terende bureau te zorgen voor de juiste inpUt. Dit kan 
gebeuren door middel van de toekomsttool. 
De Futuring methode staat los van de innovatievraag. In 
de methode voor de bouw dlent hler een goede samen
werking tussen te ontstaan. Evenwtcht tussen wens van 
het bedrijf en wens vao de eonsument. 
Daar wasr de bouw heel erg star en t raditioneells, Is 

het van belang dat er eerst wordt gestart met vatbare 
aspec n, dus met het bepalen van de ultstraling van 
het bedrijf. Daarna wordt er pas iog gaan op de verschll
lende trends. De methode is daarmee te bevlogen voor 
de trad itionele bouw 

• In de bouw gaat het minder om bepaalde merken, maar 
om het product Dus hier moet ook onderscheid in 
worden gemaakt. 

• De reden tot toepassing van Futuring is ter insplratle. Zo 
kan het ook gebruikt worden voor de bouw. echter moet 
het meer betrekking hebben op de vraag naar Innovatie. 
het waarom, de innovatieopdracht. 

• Futuring laat te weinig zien over het gehele produc
tontwikkelingtraject, en is daarln dus nlet vOlledlg. 
Toepassen van Futuring aileen versterkt het Innova· 
tietraject dus niet Het zal daarom slechts onderdeel 
uitmaken van het \/olfedige Innovatlepad. 

De Futuring methode kan ter inspiratJe dienen voor een 
methode die geschikt zou zijn voor de bouw. echter heeft 
de methode een aantal punten waarop deze zou moeten 

worden aangepast. 
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7.1lnleiding 
De conceptoplossing voor de vraag en probleem-
stelling in dit onderzoek is op een 
literatuuronderzoek. Om de theorie echter 
onderbouwen is het van 
praktijk te toetsen. 
In hoofdstuk 6 is toegeliicht dat het onderzoek zich toe zal 

Vanuit deze 
metde heer 

op de opzet en de resul
taten van de enquete. Naast het literatuuronderzoek, zullen 
de resultaten van de de input verzorgen voor de 
uiteindelijke opzet van de tools en het innovatiepad. 

7.1.1 Samenwerking met de VMRG 
De VMRG is een die streett naar de 
versterking van de positie van hun 
diensten en hun producten. Daarnaast stimuleert de VMRG 
continue proces- en in de markt. Ze doet 
dit d.m.v. 4 pijlers: 
- Belangenbehartiging 
- Voorlichting en promotie 
- Scholing, onderzoek, en kennisoverdracht 
- Beheer van het VMRG-Keurmerk 
Juist omdat de VMRG is op het verstrekken van 
kennis onder haar leden en het aansporen van innovatieve 
projecten, onder andere d.m.v. de IPC en daar
naast het tonen van kansen in de markt. is de VMRG een 
interessant orgaan om te betrekken bij het onderzoek. De 
VMRG voor haar leden om 
hen op de hoogte te van de verschillende ontwik-
kelingen op de markt. Aan de leden die aanwezig waren op 
de regiobijeenkomsten in november 2009 is vervolgens de 
enquete verspreid. 

7.2 Met doe I van de enql.lete 
Uit de literatuur zijn verschillende oorzaken naar voren 
gekomen die als belemmering worden in het produc-
tontwikkelingsproces. De verschillende 
te koppelen aan twee hoofdthema's; h"I"m,m~·rin 
het bedrijf en belemmeringen van buiten het 
De enquete dient ter controle of de conclusies op 
basis van de theorieen ook rl",~rl'!Jprkpl 
in de praktijk van de 
Daarnaast wordt er middels d.m.v de of er 

novatiepad, het en de verschillende tools een 
oplossing voor kunnen bieden. 
Ais laatste heeft de tot doel om te onderzoeken 
of er in het literatuuronderzoek over het hoofd zijn 
gezien die v~~r de gevelbranche. De 
conclusies, worden gebruikt om de 
conceptversies verder te ontwikkelen. 

7.2.1 De enquete 
III De bestaat uit drie onderdelen: 

In het eerste onderdeel wordt er gevraagd naar de 
identiteit van het bedrijf en de persoon die de enquete 
in vult. Onderscheid wordt tussen de omvang 
van het bedrijf, de functie van de persoon, of er binnen 
het bedrijf een is v~~r de 

Ue'ilel,)OrnerH activiteiten, en of het bedrijf 
zelf een heeft voor de Research en Develop-
ment (hierna R&D .:/Pt1()pmrl 

III Het tweede onderdeel van de heeft betrekking 
op verschillende aspecten van het productontwikkeling
sproces zowel binnen het als daar buiten. Hierin 
speelt de en het 
de weer hoe de 
persoon het van het bedruf ervaart, 
maar ook hoe hij of zij aankijkt tegen de bouwcultuur op 
de markt. 

III Het derde deel is een deel met open vragen. Daarin 
wordt gekeken naar de knelpunten die de persoon ziet 
in het Ook wordt er gekeken naar de be-
hoefte voor de ontwikkeling van de verschillende tools. 

De 1 opgenomen. 

7.2.2 De doelgroep 
De enquete is it",>nO'''7,>t onder leden van de VMRG op drie 
regiobijeenkomsten in november 2009. Bij de bijeenkomsten 
waren 134 werknemers van 75 verschillende bedrijven aan-
wezig. Van de 134 die de bijeenkomsten zijn 
verspreid, 48 en terug Met 
dit aantal is een respons van 36% behaald. 
Bij deze 48 enquetes komt het 7 keer voor dat de 
door twee werknemers van hetzelfde is ingevuld. De 
enquete is dus door 41 verschillende bedrijven. 
Omdat de gegevens vanuit de werknemer en niet vanuit het 

worden benaderd zijn aile in de verwerking 
meegenomen. Het gaat om de van de medewerker. 
De bedrijven die de enquetes hebben ingevuld zeer divers: 
dit zijn bedrijven met een omzet van 1 miljoen per jaar. maar 
ook bedrijven met een omzet groter dan 11 miljoen per jaar. 
Daarnaast zijn de activiteiten van de vrij breed. Zo 
z!jn het toeleveranciers, maar ook en adviseurs. 



Deze veelzijdigheid maakt de resultaten van de enquete zeer 
interessant. 

7.2.3 De verwerking 
De enquetes zijn verspreid op drie verschillende regiobijeen
komsten in november 2009. Direct na afloop zijn er verschil
lende mensen geweest die de enquete ter plaatse hebben 
ingevuld. 
De gegevens van de enquete zijn met behulp van het pro
gramma SPSS, voluit Statistical Package for the Social 
Sciences, geanalyseerd. SPSS is een programma dat wordt 
gebruikt voor statistische doeleinden. Zo kan het programma 
gegevens bewerken en samenvoegen, maar ook analyseren 
door bijvoorbeeld de samenhang tussen twee variabelen 
(bijvoorbeeld geslacht en leeftijd van de persoon die de 
enquete heeft ingevuld) te berekenen. Daarnaast kan het de 
statistische significantie van een verschil tussen twee groepen 
bepalen. 

7.3 De resultaten van de enquete 
In deze paragraaf zal per onderdeel worden toegelicht welke 
resultaten hieruit naar voren zijn gekomen, na analyse met 
behulp van SPSS. Er zullen voorlopig nog geen conclusies uit 
getrokken worden, maar slechts een overzicht worden ge
schetst van de resultaten . Voor de volledige resultaten wordt u 
verwezen naar bijlage 2. 

7.3.1 Het profiel 
Het eerste deel van de enquete heeft betrekking op het profiel 
van het bedrijf. Vragen als de bedrijfscategorie, het hebben 
van een Research and Development afdeling, het percentage 
van de omzet dat wordt geYnvesteerd in Research and Deve
lopment enz. 

Onder de ondervraagden is de groep gevelbouwers net iets 
groter dan de groep toeleveranciers. Daarnaast bestaat de 
groep voor bijna de he 1ft uit bedrijven met een omzet hoger 
dan 11 miljoen euro. 

Uit de gegevens blijkt dat bijna 70% (figuur 7.1) van de onder
vraagden bedrijf is dat geen speciale afdeling voor de R&D 
heeft. Het draagvlak voor innovatie binnen deze bedrijven is 
daardoor mogelijk kleiner. 
Bij de bedrijven die wei een R&D afdelingen hebben, bestaat 
deze over het algemeen uit twee tot maximaal zes personen. 
Gelukkig werkt bijna de helft van de ondervraagden wei voor 
een bedrijf waarbinnen iemand als verantwoordelijke voor de 
R&D is aangesteld (fjguur 7.2). 

Fig. 7.1 het hebben van een R&D afdeling 

Fig. 7.2 het hebben van een verantwoordelijke voor de R&D 
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Fig. 7.2 het hebben van een verantwoordelijke voor de R&D tov 
de stelling 'Het gebrek aan samenwerking tussen verschillende 
afdelingen van het bedrijf zorgt voor problemen in het ontwerp- en 
bedrij'fsproces ' 



7.3.2 Meerkeuze vragen 
Naast vragen die betrekking hebben op het profiel van het 
bedrijf, zijn er in de enquete vragen gesteld waarmee een 
beeld van de beleving en ervaring van de ondervraagden 
wordt geschetst op de volgende onderdelen: 

• innovatie binnen het bedrijf 
• innovatie in de bouw 
• het marktinzicht 
• belang van de consument 

Ais er wordt gekeken naar het eerste aspect, innovatie 
binnen het bedrijf, dan valt op dat de meningen op de stel
lingen goed verdeeld zijn . Hier en daar zijn uitschieters te 
vinden . Over het algemeen zijn de ondervraagden tevreden 
over het innovatiebeleid binnen het bedrijf. 

Een van de eerste stellingen heeft betrekking op de samen
werking tussen de verschillende afdelingen. Maar liefst 64% 
is het niet eens met deze stelling. Opvallend is echter dat 
ook 21% zegt dat ze hetjuist wei eens zijn met deze stelling. 
Door deze uitschieter in tegenstellende richting wordt het 
interessant deze vraag te vergelijken met het hebben van 
een R&D afdeling of verantwoordelijke. 
Wanneer hier naar gekeken wordt, valt daar waar het bedrijf 
een verantwoordelijke heeft voor de R&D men het meer 
eens is met deze stelling. (figuur 7.3) 

De meningen over het tot gang komen van innovatie zijn 
zeer verdeeld. Op de stelling 'Ontwikkeling van nieuwe 
producten komt moeizaam op gang' neigt een meerderheid 
(55%) het niet eens te zijn met deze stelling. Interessant 
is om te kijken over er een verschil is te zien tussen be
drijven met een R&D verantwoordelijke en bedrijven zonder. 
Mogelijk dat dit de spreiding kan verklaren. 
De verdeling hiervan is zichtbaar figuur 7.4. Hieruit blijkt dat 
bedrijven zonder R&D verantwoordelijke een piek hebben 
bij oneens zijn met deze stelling, en dat bedrijven met R&D 
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verantwoordelijke juist aan de andere kant de piek heeft. 

Opvallend is dat 62% van de ondervraagden aangeeft dat 
innovatie voldoende aandacht krijgt binnen het bedrijf. Deze 
verdeling is weergegeven in figuur 7.5. Opvallend is echter dat 
een grote groep ondervraagden ook sterk aangeeft het eens 
te zijn met deze stelling. Hier is een duidelijk verschil zicht
baar in het wei of niet hebben van een R&D verantwoordelijke. 

\lerantwoof'dehjk 'Ioor 
innovatie ... ..... 

Fig. 7.5 het hebben van een verantwoordelijke voor de R&D tOY de 
stelling 'innovatie krijgt voldoende aandacht binnen het bedrijf' 

Wanneer er gekeken wordt naar het aspect 'innovatie in de 
bouw' binnen de meerkeuzevragen, dan blijkt dat men op 
deze punten minder positief is. Men geeft duidelijk aan dat er 
meer behoefte is aan innovatieve producten in de bouw, en 
dat men het gevoel heeft dat innovatie door de crisis te weinig 
aandacht krijgt, dat de huidige bouwcultuur niet stimulerend 
werkt en dat men strubbelingen ervaart in het productontwik
kelingsproces vanwege de wens naar eigen succes. 

In het onderdeel 'marktinzicht' geeft men aan dat de lange 
bouwketen wordt ervaren als een duidelijke belemmering 
in het productontwikkelingsproces en is daarmee ook een 
belemmering voor innovatie in de bouwsector. 

Fig. 7.4 het hebben van een verantwoordelijke voor de R&D tov de 
stelling 'Ontwikkeling van nieuwe producten komt moeizaam op 
gang' 





De mening van de ondervraagden met betrekking tot het 
vaststellen van hun marktpositie ten opzichte van andere 
bedrijven, is gelijk verdeeld. In dit onderdeel van de enquete 
geeft daarnaast een ruime meerderheid aan dat informatie 
voor conceptvorming lastig te bemachtigen is. 

Het laatste onderdeel, dat betrekking heeft op het belang 
van de consument in het productontwikkelingsproces, 
schetst het beeld dat de ondervraagden over het algemeen 
zeer bewust zijn van het ontwerpen voor de consument. 
Hierbij kijkt men naar scenario's en maatschappelijke 
ontwikkelingen. 

7.3.3. Open vragen 
Naast de gesloten vragen bestaat de enquete v~~r een deel 
uit open vragen. Met deze open vragen wordt direct aan de 
persoon gevraagd welke belemmeringen hij of zij ervaart in 
het productontwikkelingsproces. Maar daarnaast wordt er 
met deze open vragen ook direct gevraagd of er behoefte 
is aan de verschillende tools, die onderdeel uitmaken van 
het innovatiepad. Op de linker pagina zijn in het zwarte veld 
enkele quotes te lezen. 

Vrijwel iedere ondervraagde ervaart belemmeringen in het 
innovatieproces, een veel voorkomend antwoord is: het 
gebrek aan tijd, geld en kennis van de werknemers. 
In de enquete is in het kort het doel van de positietool weer 
gegeven. Een ruime meerderheid van 63% geeft aan dat er 
een behoefte is naar een dergelijke tool. (Figuur 7.6) 

Figuur 7.6 interesse in de positioneringstool 

Ook op de toekomsttool wordt positief gereageerd, echter 
iets terughoudender. Toch geeft een groot dee I van maar 
liefst 48% aan het nut van een dergelijke tool zeker in te zien. 
(Figuur 7.7) 
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Figuur 7.12 interesse in de toekomsttool --
7.4 Conclusies verbonden aan de enquete 
Voordat er uitspraken worden gedaan over de resultaten van 
de enquetes, is het van belang duidelijk te stellen dat het, op 
basis van de resultaten van de enquetes, niet wetenschap
pelijk verantwoord is om conclusies te trekken die van toepas
sing zijn op de gehele doelgroep. V~~r de enquete is een 
kleine steekproef gebruikt, waardoor de resultaten slechts 
een tendens aangeven en trends onder de ondervraagden 
kan spotten. De uiteenzetting van bedrijven met een R&D 
verantwoordelijke of een R&D afdeling ten opzichte van een 
meerkeuze vraag is hiervan een voorbeeld. 

Opvallend is dat op de meeste stellingen de meningen sterk 
verdeeld zijn . Zo kan geconstateerd worden dat de onder
vraagden vrij positief zijn over de manier waarop het pro
ductontwikkelingsproces is opgezet binnen het bedrijf waar 
ze werkzaam zijn. Ze zijn echter een stuk negatiever over 
innovatie in de bouwsector in het algemeen. Hier dragen ze 
namelijk zelf voor een groot deel aan bij . Wanneer de be
drijven hun houding aanpassen ten opzichte van de markt, 
kan het dat binnen de bouwsector een nieuwe trend ontstaat 
en de cultuur verschuift. 

Een aantal vragen zijn uiteengezet naar het wei of niet heb
ben van een R&D afdeling. Dit is gedaan om te onderzoeken 
of er een verschil is aan te tonen tussen de twee verschillende 
groepen. Op sommige stellingen wordt geen verschil gespot, 
op andere echter weI. Zo blijkt, dat bedrijven met een R&D 
afdeling beter inzicht hebben in de belemmeringen die zij op 



hun pad naar innovatie tegenkomen. 

De antwoorden die gegeven zijn op de open vraag 'of men 
belemmeringen ervaart in het productontwikkelingsproces', 
zijn uiteengezet naar de in de literatuur gevonden constate
ring dat de belemmeringen zijn terug te brengen naar belem
meringen binnen het bedrijf en belemmeringen van buiten 
het bedrijf. (figuur 7.8) Hieruit blijkt dat maar liefst 72% van 
de belemmeringen die ondervraagden aangeven te ervaren, 
onder de categorie van 'belemmeringen vanuit het eigen be
drijf' vallen. De ontwikkelde conceptmethode speelt dus goed 
in op de geschetste problematiek. 
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Figuur 7.8 belemmeringen in het productontwikkelingsproces 

Uit de enquete zijn verder geen specifieke elementen naar 
voren gekomen die niet reeds waren geconstateerd door mid
del van het literatuuronderzoek. De enquete heeft echter wei 
de vermoedens bevestigd en aangetoond dat het ontwikkelde 
'innovatiepad' een oplossing lOU kunnen zijn om de bedrijven 
binnen de gevelindustrie te helpen in hun productontwikkel
ingsproces. 

7.5 Factor analyse 
Doordat er voor de enquete gebruik is gemaakt van een 
kleine steekproef, is het lastig en niet toegestaan om harde 
conclusies te trekken uit de resultaten die betrekking hebben 
op de gehele gevelindustrie. De resultaten geven slechts een 
tendens weer. 

Om deze reden is er, na analyse van de gegevens, een fac
toranalyse uitgevoerd. Een factoranalyse is een methode om 
een groot aantal variabelen (in dit geval aile open vragen) en 
een kleiner aantal achterliggende varia belen te identificeren. 
Deze varia belen worden de factoren genoemd. De analyse 
onderzoekt welke varia belen hetzelfde meten en haalt lo 

achterliggende thema's naar boven . Deze thema's kun
nen vervolgens onderling vergeleken worden en zo nieuwe 
inzichten verschaffen. 

Uit de factoranalyse komen zes nieuwe factoren naar boven. 
Twee van de zes factoren worden echter buiten beschou
wing gelaten omdat deze worden gedefinieerd door slechts 
twee stellingen. De kans op toeval is daardoor nog zeer 
groot binnen deze factoren. 
Na analyse van de factoren komen de volgende nieuwe 
thema's naar boven: 

Factor 1: Bedrijfsprofiel 
Hierop zijn de volgende stellingen van toepassing: 

- Het bedrijf waar u v~~r werkt heeft een duidelijke 
toekomstvisie 
- Het productontwikkelingsproces verloopt gestructu
reerd 
- Belangrijke ondersteunende informatie, benodigd 
voor conceptvorming van innovatieve producten en 
ontwerpen, is lastig te bemachtigen (neg) 
- Ontwikkeling van nieuwe producten komt moeizaam 
op gang 
- Product- en projectinnovatie krijgt te weinig aandacht 
binnen het bedrijf 

AI deze stellingen omschrijven het karakter van het bedrijf, 
ze hebben betrekking op processen en het kunnen van het 
bedrijf zelf. Daarom wordt deze factor de 'factor bedrijfspro
fiel' genoemd. 

Factor 2: Inspiratie 
Hierop zijn de volgende stellingen van toepassing: 

- Ter ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe 
producten wordt regelmatig externe hulp ingeroepen 
- Er is behoefte aan meer innovatieve producten en 
projecten binnen de bouw 
- Bij de ontwikkeling van nieuwe producten wordt gelet 
op maatschappelijke ontwikkelingen 
- Ais basis voor nieuwe productenjontwerpen wordt 
gekeken naar verschillende toekomstscenario's 
- Het is eenvoudig vast te stellen waar het bedrijf staat 
ten opzichte van haar concurrenten (neg) 

De stellingen hebben betrekking op de input voor de inno
vatie en wordt daarom de 'factor Inspiratie' genoemd. 

Factor 3: Inzicht in de vraag 
Hierop zijn de volgende stellingen van toepassing: 

- Innovatie krijgt in deze economische tijd te weinig 
aandacht 
- Het grote aantal betrokken partijen in de bouwketen 



belemmert het overzicht op innovatieve productenj 
projecten op de markt 
- Het gebrek aan samenwerking tussen verschillende 
afdelingen van het bedrijf zorgt v~~r problemen in het 
ontwerp- en bedrijfsproces (neg) 

De stellingen hebben betrekking op de marktsituatie en hoe 
het bedrijf daarin staat, haar eigen positie, maar ook de hoe 
men de bouwsector in het algemeen ervaart. 

Factor 4 : Bouwcultuur 
Hierop zijn de volgende stellingen van toepassing: 

- De huidige bouwcultuur werkt niet stimulerend voor 
innovatie 
- Bij projecten waar veel partijen bij zijn betrokken 
verloopt innovatie moeizaam vanwege de wens naar 
eigen succes 
- De wens van de consument is van groot belang in de 
ontwikkeling van de producten (neg) 

Deze stellingen hebben betrekking op verschillende belem
meringen die men tegenkomt in het productontwikkeling
sproces, belemmeringen van buiten het bedrijf, die doorv
loeien naar de houding van het bedrijf ten opzichte van de 
belemmeringen en daarmee belemmeringen binnen het 
bedrijf veroorzaken. Deze belemmeringen worden aange
duid met een heel ruim begrip, de bouwcultuur, omdatjuist 
de cultuur moet veranderen! 

Op basis van de nieuwe factoren zijn dus vier onderliggende 
thema's naar boven gehaald . Deze factoren zijn vervol
gens uiteen te zetten ten opzichte van het feit of de onder
vraagden voor een bedrijf werken met of zonder vera nt
woordelijke voor de R&D. 
Wanneer de factor bedrijfsprofiel wordt uitgezet langs een 
as, wordt duidelijk dat bedrijven met een R&D verant
woordelijke positiever scoren dan de bedrijven zonder R&D 
verantwoordelijke. De waarde 1 is hierin optimale score, de 
waarde -1 staat voor een zeer slechte score op de factor. De 
schaal van de score van bedrijven met en bedrijven zonder 
een R&D verantwoordelijke is in figuur 7.9 uiteengezet. 
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Figuur 7.9 uiteenzetting van bedrijven met en zonder R&D verantwoordeli
jke ten opziehte van de factor bedrijfsprofiel. 

De meest idea Ie situatie zou zijn wanneer aile bedrijven 
een R&D afdeling zouden hebben, zodat er gestructureerd 
aandacht uit gaat naar innovatie. Daarom is het wei en niet 
hebben van een R&D afdeling uitgezet tegen de verschil
lende factoren. 
Dit is weergegeven in tabel 7.1. 

hebben R&D afdelina BedJiilsorofi tnsoiratie Inzicht in de ....-.Jag Bcu'o'>cultuur 

;. Mean ,:195979 ,4713105 .2517086 -,1187441 

N 13 13 13 1 

Stet De"'l~ion ,n42435 .95553383 l .l.03fi.4387 1.0366975'l 

nee Mean -.177508 -,111725' -.1128349 ,0532]01 

N 29 2 '- LS 

std.oe'Aadon Ul4Q734 ._71979 ,9-48SC9n ,996LL"4L 

Tot ... Mean .00000o ,0000000 .0000000 ,0000000 

N 42 42 '2 '2 

Std. De"";aion UlOOOOOO 1,00000000 1.00000000 I ,OOOJOOO(] 

Tabel 7.1 weergave van aanwezigheid R&D afdeling ten opziehte van 
de vier nieuwe faetoren 

Uit de tabel blijkt dat factor bedrijfsprofiel, inspiratie en 
inzicht in de vraag een significant verschil tonen tussen het 
wei en niet hebben van een R&D afdeling en de scores op 
de factoren. Over de factor bouwcultuur mag echter geen 
uitspraak worden gedaan omdat het verschil te klein is. 
Maar de andere factoren geven een duidelijk verschil weer 
tussen de bedrijven die wei of geen R&D afdeling hebben. 
Bedrijven met een R&D afdeling scoren duidelijk hoger op 
de verschillende factoren dan de andere bedrijven. 



Naast vergelijking tussen de eigenschappen van de verschil
lende bedrijven is het mogelijk om de verschillende factoren 
tegen elkaar uit te zetten. Door dit te doen, is te achterhalen 
hoe de bedrijven scoren op bepaalde aspecten. De optimale 
positionering voor het bedrijf is op de plaats in het positieve 
gebied . 

Wanneer er wordt gekeken naar het bedrijfsprofiel ten op
zichte van inspiratie, dan valt op dat de bedrijven zeer ver
deeld zijn . De verdeling is weergegeven in de volgende grafiek, 
figuur 7.10 

Uit de grafiek is af te lezen dat een groot deel van de bedrijven 
zich in het positieve dee I bevinden . De bedrijven die zich in 
het negatieve deel - - bevinden, dienen zowel op het 'bedrijf
sprofiel' als op het punt 'inspiratie' te verbeteren. 
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Inspiratie 
Figuur 7.10 weergave van bedrijfsprofiel ten opzichte van inspiratie 

Een andere interessante weergave wordt verkregen door het 
bedrijfsprofiel uit te zetten ten opzichte van de bouwcultuur. 
In de meest ideale situatie lOuden bedrijven zich willen be
vinden in het gebied waar men zowel op het 'bedrijfsprofiel' 
als op 'inzicht in de belemmeringen ' in het positieve gebied 
zit. Echter is duidelijk te zien dat er zich in dit gebied de 
minste bedrijven bevinden. Dit is weergegeven in de grafiek 
7 in figuur.ll. 
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Bouwcultuur 
Figuur 7.11 Weergave van bedrijfsprofiel ten opzichte van Bouwcultuur 

7.6 Conclusie factor analyse 
Doormiddel van de factoranalyse zijn onderliggende thema 's 
naar boven gehaald. Deze thema's kunnen gebruikt worden 
voor de strucutrering van de positioneringstool. 

Op basis van de factoranalyse is het mogelijk om uitspraken 
te doen over de groep ondervraagden in het algemeen. De 
identiteit van de bedrijven liggen zeer verdeeld rondom de 
assen. Opvallend is een ongeveer net zo'n grote groep onder
vraagden zich boven de streep bevinden als er onder. De 
bedrijven scoren dus over het algemeen op een van de twee 
aspecten waarop ze geevalueerd worden positief . 
Helaas bevindt de meerderheid zich niet in het positieve 
gebied, maar in het +- en -+ gebied . Op basis van de grafieken 
kan een speciefiek bedrijf haar positie onderzoeken, en zich
zelf positioneren ten opzichte van haar concurrenten . 









8.1lnleiding 
In de bouw zijn verschillende problemen te 
tijdens het van innovatieve 
producten. 
Uit onderzoek is dat veel van deze 
het slagen of falen van innovatie bernvloeden, 
pelen zijn naar 

die 
te kop-

II Invloeden vanuit het de identiteit van het 

II Invloeden buiten het 
de 

enzovoorts. 
Invloeden van buiten het invloeden die buiten 
dit onderzoek vallen. Het product van dit 
zal naar aanleiding van het ("fa,~"r'c"'''ta 
doel hebben de identiteit van de te versterken en 
daarnaast de bedrijven te ondersteunen in het ontwikkeling
straject van nieuwe innovatieve 
Het product biedt de een in-
novatieproces met aan het eind van het innovatiepad als 
resultaat een beter doordacht productconcept, dat aansluit 
bij zowel het als de Hierdoor krijgen 
nieuwe ideeen een betere kans tot slagen tijdens de daad
werkelijke ontwikkeling, maar ook tijdens het in de markt 
zetten van het 

Het middel dat wordt ontwikkeld bestaat uit verschillende 
onderdelen: 

II 

II bijvoorbeeld in de vorm van een 
website, waarop o.a. van de methodiek (ontwik-
keld in dit afstudeeronderzoek) te vinden is. 

II 
II Toekomsttool 

De tools een onderdeel van het maar kun-
nen ook los van het doorlopen en toegepast 
worden. Echter hebben de tools en het innovatiepad een 
versterkende op elkaar. 
Het doe I en de van het het infor-

en de verschillende tools worden in dit hoofdstuk 

8.2 OnderboLlwing van het Innovatiepad 
Uit literatuur is dat het traditionele productontwik-

1/;:;:';;llJ\,;"'::;:' in de bouwsector vorm wordt gegeven door 
het doorlopen van vier stappen: 
-Een fase 
-Creatiefase 
·Ontwikkeling 

-Realisatie 

De strategische fase bestaat uit het formuleren van het 
ontwikkelingsdoel, een fase die direct wordt door het 
vormgeven van het product. Een van de conclusies verbon
den aan het literatuuronderzoek is dat. door meer aandacht 
te besteden aan het traject tussen de fase en 
de creatiefase, (ook wei het front end van het product-
ontwikkelingsproject genoemd), de een grotere 
kans van 
Deze en de andere conclusies, zoals 

In hoofdstuk 3 zijn een aantal modellen 
andere industrieen worden toegepast om het 
kelingsproces te structureren. Een modellen eerder 
besproken op hun sterke en zwakke punten. Op basis van 
deze analyse wordt het in hoofdstuk 5 concept van 
het innovatiepad vorm gegeven. Het zal zo onder 
de categorie van de modellen vallen. 

Naast de input van de bestaande modellen, wordt het inno
vatiepad ook gekleurd door conclusies, verbonden aan het 
hoofdstuk over trends en toekomstscenario's. De Futuring 
methode wordt hier duidelijk in Het innovatiepad 
zal ook invloeden van deze methodiek. 

Naast inspelen op de moet de methodiek 
inspelen op de vanuit het bedrijf. Door deze 
belemmeringen te elimineren in het productontwikkelingspro
ces. komt het bedrijf sterker te staan ten opzichte van haar 
concurrenten en innovatieve meer kans 
van slagen. Er wordt dan op de identiteit van het 
bedrijf. 

De methodiek heeft zo als doel het innovatietraject te 
verhelderen, de identiteit van te versterken en het 
aspect 'toekomst' vatbaar te maken voor het bedrijf. Daarin 
wordt naar het naar haar concurrenten en 
naar de het verleden, het heden en waar zij 
in de toekomst zullen staan. 
De totale methodiek zal worden ondersteund en versterkt 
door een bijvoorbeeld in de vorm van een 
website en twee tools die inspelen op de aspecten 'identiteit 
& tUd'. 

ondersteunend, enthousiasme-



8.3 De methodiek 
De methodiek van het innovatiepad bestaat uit het doorlopen 
van een vastgesteld traject, waarin verschillende gestructu
reerde stappen moeten worden uitgevoerd . Door het uitvoeren 
van deze stappen komt het bedrijf tot inspiratie voor uitein
delijk te ontwikkelen nieuwe en innovatieve producten . Het 
doorlopen van de verschillende stappen wordt de 'wandeling 
over het innovatiepad' genoemd. 
Om het innovatiepad te structureren zijn aile verschillende 
stappen geclusterd en verdeeld in 6 verschillende fasen. Elke 
fase wordt, net als in het Stage-Gate model van R. Cooper, 
afgesloten met een ge"integreerde 'gate', waarin bepaald 
wordt verder te gaan of te stoppen met de wandeling, of dat 
er mogelijk een andere route op het pad ingeslagen moet 
worden. 
De zes verschillende fasen zijn als voigt genoemd: 
1) Inventarisatie 
2) Identificatie 
3) Markt en toekomst 
4) Conceptontwikkeling 
5) Terugkoppeling 
6) Uitwerking 
Elke fase bestaat dus uit het doorlopen van verschillende 
stappen . Deze vinden plaats gedurende een periode die in 
de eerste fase, de inventarisatie, wordt vastgesteld. Dit kan 
varieren van een wandeling over het innovatiepad van 2 
dagen tot bijvoorbeeld 21 weken . Het traject van 21 weken is 
verderop in dit hoofdstuk toegelicht. 

In het voorgestelde concept van hoofdstuk 5 is besproken dat 
het innovatiepad door het bedrijf zelf kan worden bewandeld, 
maar dat men ook begeleid kan worden op de wandeling. 

Afbeelding 8.1 het proces van het Innovatiepad 

.. .. .. 
9 ..... " 

Deze methodiek met de verschillende stappen zal ook ter 
onderbouwing op de website aangeboden worden. 
Wanneer een bedrijf kiest v~~r begeleide samenwerking, 
zullen er verschillende momenten zijn waarop workshops 
plaatsvinden. De deelnemers aan het traject krijgen ook hu
iswerk mee en zullen ook individueel aan het werk moeten 
gaan, los van de workshopmomenten. 

Ter illustratie zijn de stappen van dit onderzoek over het 
standaard model dat toe wordt gepast in de productontwik
keling gelegd [9], om zo de verschillen en overeenkomsten 
van de gedachtegang te tonen . In dit model wordt er meer 
aandacht besteed aan het begintraject. Na de realisatie 
wordt er aangeraden de extra stap die J. Lichtenberg voor 
stelt toe te passen. Het nodigt zicht echter ook uit om te ki
jken naar de mogelijkheden van Branding binnen de bouw
sector. Dit is weergegeven in afbeelding 8.1 

In paragraaf 8.6 worden in het kort de verschillende fasen 
van het innovatiepad uitgelegd met hun doel, hoe het werkt 
en wat het eindresultaat zal zijn van de wandeling over 
het innovatiepad. Maar eerst zullen een aantal praktische 
aspecten worden toegelicht. 
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8.3.1 Onderscheid in de aanpak van de methodiek 

De motivatie voor bedrijven om over te gaan tot innovatie is 
zeer uiteenlopend. V~~r de precieze invulling van het inno
vatiepad is het van belang te achterhalen wat de motivatie 
van het bedrijf is om te innoveren. 
Deze motivaties zijn terug te brengen naar hoofdzakelijk 3 
categorieen. [9, 10, 11] 
In de eerste fase van de methodiek dient daarom vastgelegd 
te worden wat de motivatie is tot innoveren zodat de facilita
tor een geschikt innovatietraject kan samenstellen voor het 
bedrijf. De methodiek speelt hiermee in op verschillende 
motivaties tot innoveren. Er zijn drie verschillende basisva
rianten die in de 6 verschillende fasen tot uiting komen. 

• Vrijwillige innovatie 
Innovatie vanuit het bedrijf komt tot stand wanneer er vanuit 
het bedrijf het besluit wordt gevormd dat het tijd is om te 
vernieuwen. Dit kan verschillende oorzaken hebben: 
Het kan zijn dat het de instelling van het bedrijf is om 
voordurend vooruitstrevend en innoverend zijn, een cultuur 
waarin men een actieve houding heeft ten opzichte van in
novatie en men constant op zoek is naar vernieuwing. Maar 
binnen deze categorie kan het ook zo zijn dat er een nieuwe 
manager is aangenomen, die verantwoordelijk wordt gesteld 
voor de innovatiekracht van het bedrijf. Een frisse wind gaat 
door het bedrijf en de nieuwe manager is gemotiveerd om 
het stof te verwijderen. 
De workshop, gekoppeld aan de innovatiemotivatie, ge
schiedt volgens de algemene vorm bestaande uit de 6 ver
schillende fasen. Uiteraard wordt de precieze invulling van 
de workshop afgestemd op de wens en de uitgangspunten 
van het bedrijf. 

• Gedwongen of noodzakelijke innovatie 
In een dergelijke situatie raakt het bedrijf bijvoorbeeld in 
financiele problem en en moet er snel actie worden onder
nomen om erger te voorkomen. 
Of er zijn bijvoorbeeld plotseling nieuwe spelers op de markt 
verschenen die een bedreiging kunnen zijn voor het bedrijf. 
Daarnaast kan het ook zijn dat bestaande concurrenten 
met nieuwe producten op de markt komen en dat het bedrijf 
tot actie moet overgaan, maar geen 'me-too' producten wil 
ontwikkelen. 
Deze verschillende uitgangspunten tot innovatie zorgen 
ervoor dat er snel actie ondernomen moet worden. De 
workshop, gekoppeld aan deze innovatiemotivatie, krijgt een 
andere vorm. Hierin is het gehele traject korter: 
In plaats van een open brainstorm kan er bijvoorbeeld voor 
gekozen worden om de evaluatie niet uit te stellen tot het 

eind van de workshop, maar op meerdere momenten en 
eerder in de brainstorm toe te passen. Onmogelijke ideeen 
worden hierdoor direct verwijderd en niet in een latere fase 
nogmaals besproken. 
Wat ook mogelijk is, is dat er in dit geval voor gekozen wordt 
om uit te gaan van het bestaande product en dat nieuw leven 
in te blazen. In dit geval krijgt de fase van conceptvorming een 
andere invulling. Deze is gelijk aan de invulling vanuit een in
novatiemotivatie van een projectgebonden innovatie. 

• Innovatie vanuit een bestaand product 
In de huidige cultuur binnen de bouwsector wordt er 
regelmatig in samenwerking met een architect vanuit een 
lopend project een projectgebonden product ontwikkeld. 
Echter wordt dit innovatieve product vaak slechts eenmalig 
toegepast, omdat het geassocieerd wordt met het project of 
de architect; een architect wil geen innovatief product van een 
andere architect kopieren. 
Hierdoor gaat opgedane kennis vaak verloren. Om dit te 
voorkomen, kan er innovatie vanuit het nieuwe product 
ontstaan. Het nieuwe product is dan de basis van waaruit 
gezocht wordt naar een variant op het ontwikkelde product. 
De workshop wordt er dan op ingericht dat er vanuit een reeds 
bestaand product wordt geredeneerd en naar nieuwe ideeen 
worden gezocht. De fase van conceptvorming krijgt dan een 
andere invulling. Hiervoor wordt een combinatie tussen de 
ontwikkelde theorie en de gedachtegang van SIT (System-
atic Inventive Thinking) gekozen. Deze theorie is ontwikkeld 
door te achterhalen wat de basis is achter goede innovatieve 
ideeen die een succes zijn in de markt. De theorie is reeds 
verder toegelicht in hoofdstuk 3. 

8.3.2 Samenste/len van het team 
Het innovatiepad moet worden bewandeld met een enthou
siast team om het beste resultaat te krijgen. Dit team zal 
bestaan uit 10 tot 12 mensen van verschillende disciplines 
binnen het bedrijf. Het team moet namelijk niet te groot zijn, 
zodat bijvoorbeeld iedereen de kans krijgt aan het woord te 
komen. 

De deelnemers zijn in te delen in verschillende categorieen: 
• De facilitator 

Dit is iemand vanuit de organisatie achter de methodiek, 
die het team begeleidt op het innovatiepad en hen helpt 
de juiste route te volgen en bij te sturen daar waar dat 
nodig is. De facilitator kan daarnaast de taak op zich ne
men een geschikte locatie te kiezen voor de brainstorm
momenten. 



• De teamleider 
Vanuit het bedrijf wordt een teamleider aangewezen: dit 
zal in de meeste gevallen ook de persoon zijn die m.b.t. 
het innovatievraagstuk contact opneemt met de facilita
tor. 
De teamleider zal gedurende het proces de taak op zich 
moeten nemen om ervoor te zorgen dat aile voorbe
reidingen worden getroffen, het aanspreekpunt te zijn 
voor de directie en verantwoording af te leggen. Daar
naast stelt hij het team samen en dient hij er voor zorg 
te dragen dat de deelnemers ook de benodigde tijd vrij 
kunnen maken om het innovatiepad te bewandelen. 
De teamleider zal hierdoor misschien wei 70% van zijn 
tijd vrij moeten maken voor de activiteiten rondom het 
innovatiepad. 

• De basisteamleden 
De basisteamleden zijn mensen werkzaam binnen het 
bedrijf van verschillende afdelingen. ZU worden geselect
eerd op hun kennis en ervaring. Het is gewenst is om de 
spreiding, indien mogelijk, over verschillende disciplines 
te handhaven. 
Dit zijn mensen van de bijvoorbeeld de marketing of 
salesafdeling, maar het kunnen ook financiele experts 
zijn, marktonderzoekers, mensen van de R&D afdeling, 
van de productie en het liefst ook deelnemers vanuit de 
directie of het management om lo meer draagvlak bin
nen het bedrijf te hebben. 

In totaal bestaat deze groep uit 5 tot 7 deelnemers. Dit is af
hankelijk van de grootte van de opdracht en het bedrijf en het 
doel van de innovatieopdracht. De basisteamleden zullen het 
traject doorlopen vanaf het moment dat de innovatieopdracht 
is vastgelegd. De basisteamleden zullen in totaal 11-15 dagen 
kwijt zijn met het doorlopen van het hele traject. Dit aantal 
dagen is gebaseerd op de stappen die in de verschillende 
fasen worden doorlopen en de hoeveelheid tijd die men dient 
te besteden aan het succesvol doorlopen van de verschillende 
stappen. 

• De invliegers 
De invliegers zijn leden die op speciale momenten het 
team komen versterken. 
Dit zijn mensen binnen het bedrijf, met een functie met 
een bepaald draagvermogen, lOals leden van directie of 
management, de specifieke opdrachtgever of mensen 
die speciaal bij het proces worden betrokken vanwege 
hun speciale expertise. 
Zij zullen in totaal 3-10 dagen betrokken zijn bij het pro
ces. Dit zijn dan de momenten waarop de brainstorm-

ing plaats vindt, de conceptvorming en de uiteindelijke 
beoordeling. 

8.3.3 De /ocatie van de brainstormsessies 
Van groot belang voor het succes van de brainsstormmo
menten is de locatie van de brainstormsessies. Sij voorkeur 
wordt er gekozen voor een locatie buiten het bedrijf zelf. Zo 
worden de teamleden even uit hun dagelijkse sleur getrok
ken en wordt de kans verkleind dat men tijdens sessies wordt 
weggehaald voor het oplossen van andere problemen. Gijs 
Wulfen draagt in zijn boek 'Nieuwe producten bedenken' [5] 
vijfenzeventig bijzondere brainstormplekken in Nederland aan. 
Er valt te den ken aan verschillende hotels, kastelen en confer
entiecentra. Maar afhankelijk van de innovatieopdracht is het 
natuurlijk ook mogelijk om buiten deze lijst om te kiezen voor 
een locatie dicht bij de doelgroep, bijvoorbeeld in een dan
scentrum, een buurthuis, of gewoon midden in een museum. 

8.4 Het kennismaklngstraject van het Innovatiepad 
Het traject, dat een bedrijf vanaf het moment van bezoek aan 
de website doorloopt, is schematisch weergegeven in afbeel
ding8.2. 

8.5 De verschillende fasen. 
De methodiek van het innovatiepad is ge"lnspireerd door 
verschillende bestaande modellen en valt daarmee onder de 
categorie van de ge"lntegreerde modellen. [11] Zo is het idee 
van het bewandelen van een 'Innovatiepad' ontwikkeld tot een 
traject dat kan varieren in tijd , maar altijd vorm is gegeven 
rondom 6 verschillende fasen : 
1. Inventarisatie 
2. Identificatie 
3. Markt en toekomst 
4. Conceptontwikkeling 
5. Terugkoppeling 
6. Uitwerking 

Deze verschillende fasen zijn geen unieke fasen, die nog nooit 
eerder in een methodiek naar voren zijn gekomen. [5, 9, 11] 
Het gaat om de invulling die gegeven is aan de verschillende 
fasen en de manier waarop ingredienten worden gecom
bineerd waardoor het bewandelen van het innovatiepad een 
unieke ervaring zal zijn . 
De verschillende fasen bestaan uit het doorlopen van een 
aantal stappen. Deze stappen zullen hieronder verder 
toegelicht worden. 

8.5.1 Fase 1: /nventarisatie 
De eerste fase is direct de belangrijkste fase die het team 
tegenkomt op het innovatiepad. In deze fase wordt namelijk 
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de innovatieopdracht omschreven en het doel vastgelegd. De 
randvoorwaarden worden geschept, waar in latere fasen op 
teruggevallen kan worden. Het is daarmee een houvast voor 
aile teamleden. 

Doel van de fase 
o Vaststellen van het probleem en de aanleiding tot de 
samenwerking 
o Randvoorwaarden van de opdracht opstellen 
o Samenstellen van het creativiteitsteam dat het inno
vatiepad zal bewandelen. 

In de praktijk 
De inventarisatiefase zal ongeveer 3 weken duren en start op 
het moment dat er een kennismaking plaatsvindt tussen de 
facilitator en de verantwoordelijke v~~r het innovatieproject 
vanuit het bedrijf dat de vraag stelt. De fase eindigt met een 
ontmoeting tussen aile teamleden waarna men klaar is voor 
de kick-off van de tweede fase. 
De fase bestaat daarmee uit 5 stappen: 
1) Kennismaking en vaststellen opdracht (week 1) 
2) Samenstellen van het team (week 1) 
3) Vaststellen van het innovatiepad door facilitator 
(week 2) 
4) Terugkoppeling aan directie (week 2) 
5) Workshop 1: Kennismaking tussen aile teamleden 
(week 3) 

Het innovatiepad binnen de eerste fase is in onderstaand 
schema weergegeven: 

ontmoeting innovatiepad 

Resultaat 
Er zijn duidelijke uitgangspunten gevormd uitgangspunten 
waarin verwachtingen van de workshop bekend worden ge
maakt. Het gewenste resultaat is bij iedereen duidelijk. 

8.5.1.1 Stap 1 kennismaking en vaststellen van de opdracht 
De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden tussen de facilitator, 
de hoofdverantwoordelijke voor de innovatieopdracht en een 
of twee mede- verantwoordelijken. In deze bijeenkomst komt 
de vraag en reden tot innoveren naar voren. De initiatiefnem
ers worden in het gesprek aangespoord na te den ken over het 
kort en bondig benoemen van het probleem. 
De facilliator moet erachter komen of de vraag voortkomt 
uit gedwongen of vrije innovatie. Wat voor product dient er 
ontwikkeld te worden? Wil men een nieuwe markt aanspreken 

of de bestaande? Is het de wens om bestaande producten 
verder te ontwikkelen? Op basis van deze en andere vragen 
worden tijdens deze eerste bijeenkomst de randvoor
waarden aan de innovatieopdracht vastgesteld. 
De methodiek van het innovatiepad zal besproken worden 
zodat de initiatiefnemers weten wat ze kunnen verwa
chten en duidelijk weten waaraan ze beginnen. Vervolgens 
wordt er samen een planning opgesteld waarin het hele 
innovatiepad dat aile teamleden zullen bewandelen staat 
beschreven. 

8.5.1.2 Stap 2 Vaststellen van het team 
Ais het innovatieprobleem en de randvoorwaarden vast lig
gen, is het van belang een geschikt team samen te stellen 
dat het innovatiepad gaat bewandelen onder lei ding van 
een teamleider en de facilitator. Van belang is dat het team 
aansluit op de motivatie vanuit het bedrijf. Op basis hiervan 
wordt er besloten uit hoeveel mensen het team zal bestaan 
en van welke afdelingen de teamleden dienen te komen. 
De teamleider wordt aangewezen. Deze dient de andere 
teamleden te benaderen en ervoor te zorgen dat de juiste 
personen ruimte in hun norma Ie werkschema krijgen om 
ook daadwerkelijk als teamlid te kunnen fungeren. 

terugkoppeling Workshop 1 

8.5.1.3 Stap 3 Vaststellen van het innovatiepad door facili
tator 
Na afloop van de eerste bijeenkomst heeft de facilitator de 
taak om het innovatiepad in te vullen met de juiste tech
nieken die aansluiten op de innovatieopdracht. 
Het is bijvoorbeeld van groot belang of een bedrijf gemo
tiveerd is te innoveren vanwege de druk of vanwege de 
wens. Dit zorgt ervoor dat de technieken die in de verschil
lende fasen worden toegepast, iedere keer verschillen en 
geen enkele wandeling van de innovatieteams hetzelfde zal 
zijn. 
Het bedrijf dient de positioneringstool in te vullen en naar 
de facilitator toe te sturen. 



• 
Het invullen van deze gegevens, alsmede de belangrijke 
vragen die de facilitator dient te stellen tijdens het gesprek, 
dienen als basis voor de invulling van de workshop. Doel van 
de facilitator is het achterhalen van knelpunten en wensen 
van de klant (het bedrijf) . 

• 8.5.1.4 Stap 4 Terugkoppe/ing aan directie 
De teamleider dient vervolgens de opgestelde voorwaarden 

• en overeenkomsten terug te koppelen naar de directie en 
overige leidinggevenden binnen het bedrijf. Zij worden via 

• deze weg op de hoogte gesteld van het doel van de work
shop en men krijgt een beeld van wat zij aan het eind van de 
rit kunnen verwachten . 
Door het doel visueel te maken, wordt er getracht de directie 

I-----:-e-nthouslasmeren en nieuwsgieng te maken naar het 
elndresultaat. Draagvlak blnnen het bedrljf Is namelijk zeer 
belangrljk voor succes van het gehele traject. 

In deze stap Is er ook ruimte voor de directie om te reageren 
op het gestelde doel, mocht men het niet eens zijn met de 
gestelde randvoorwaarden, dan kunnen wijzigingen nog voor 
de eerste bijeenkornst worden doorgevoerd. 

8.5.1.5 Stap 5 Workshop 1: Kenn/smaking tussen al/e team
leden 
De inventarlsatiefase wordt afgesloten met een workshop 
waarln aile teamleden aan elkaar worden voorgesteld. De 
faCilitator kan hiertoe verschillende technieken gebrulken, 
zodat de kennismaking op een speelse en creatieve manier 
plaatsvindt. met als doel naast kennismaking een ontspan
nen en open sfeer te creeren. 
Na de kennismaking zal de innovatieopdracht worden 
voorgelegd aan de groep. Door hierover te praten en me
teen licht te brainstormen kunnen de eerste kansrichtingen 
worden gevonden. 
De bijeenkomst sluit af met lOwel huiswerk voor aile 
basisteamleden als voor de facilitator. Zo dient ieder ba
sisteamiid de positioneringstool te doorlopen en de open 
vragen te beantwoorden via de website. De antwoorden zul
len naast elkaar worden gelegd in de volgende fase. 
De facilitator dient op basis van de kennismaking de groep 
te anaiyseren en te achterhalen welke brainstormtechnieken 
hij het beste kan toepassen op deze specifieke groep. Zijn 
het bijvoorbeeld vooral dominante types, of is iedereen 
terughoudend? Door hier goed op te letten, kan de faCilitator 
de verschillende stappen in de fasen van het innovatiepad 
optimaliseren. 

8.5.1.6 Aandachtspunten 
Het is van groot belang dat de juiste teamleden worden 
gekozen en dat de leider lOrgt dat hij voldoende draagvlak bij 
de directie of het management in wint voor het starten van de 
volgende fase . 



8.5.2 Fase 2: Identificatie 
De identificatiefase is de fase waarin gekeken wordt naar de 
identiteit van het bedrijf. "Wat is dit v~~r bedrijf? Wat doet dit 
bedrijf? En wat kan dit bedrijf betekenen v~~r zijn klanten?" 
Dat zijn vragen die in deze fase naar voren komen. Door diep 
in de geschiedenis van het bedrijf te duiken kan een route uit 
gestippeld worden voor de toekomst o.a. door te kijken naar 
trends die betrekking hebben op de eindgebruikers van de 
producten die het bedrijf maakt of de service die zij biedt. 

Doel 
D Het bedrijf identificeren 
D Strategie. passend bij het bedrijf. bepalen 
D Toekomstvisie vormen 

In de praktijk 
De identificatiefase bestaat. net als de inventarisatiefase. uit 
een aantal stappen die doorlopen dienen te worden : 
1) Identificatieworkshop (week 4) 
2) Ontdekkingstocht langs scenario's (week 5) 
3) Bepalen van de positionering van het bedrijf (week 5) 
4) Samensmelting (week 7) 
Op basis van het inventariserende gesprek en de ingevulde 
positioneringstool heeft de facilitator een goede samenstelling 
gemaakt van het algehele traject en de workshops. Deze fase 
wordt doorlopen met de basisteamleden. 

De verschillende stappen zijn in onderstaand schema weerge
geven: 

Identificatie Ontdekkingstocht 

Resultaat 
D Toekomststrategie van het bedrijf of van het bet ref-
fende innovatieproject ligt vast en is voor aile bedrijfsleden 
toegankelijk. 
D Formulering van de innovatieopdracht. 
D Criteria vanuit het bedrijf. gesteld aan het inno-
vatieproduct. worden vastgesteld. 
D Hechting bereiken in het innovatieteam. 

8.5.2.1 Stap 11dentificatieworkshop 
Allereerst wordt er in workshop gesproken over de geschie
denis en het heden van het bedrijf. Er wordt gezamenlijk een 
profiel opgesteld van het bedrijf door de ogen van de team
leden. Voorafgaand aan deze fase hebben aile deelnemers de 
positioneringstool via internet ingevuld. De resultaten zullen 
in deze workshop besproken worden en vooral de onderlinge 

verschillen zullen worden benadrukt. Maar ook verschil-
len die naar voren komen tussen de resultaten en het net 
vastgestelde profiel worden besproken. Hoe komen deze tot 
stand? Dit maakt duidelijk dat hetgeen het bedrijf uitstraalt 
mogelijk grote verschillende invloed heeft op de klanten en 
consument. 
Op basis van conclusies die hieruit kunnen worden getrok
ken. wordt het profiel bijgesteld en wordt bepaald wat het 
bedrijf naar buiten toe wil uitstralen. (branding). De waarden 
van het bedrijf worden vastgelegd. 

8.5.2.2 Stap 2 ontdekkingstocht langs scenario 's 
Nadat het profiel van het bedrijf is vastgesteld. voigt het 
punt om te gaan kijken naar toekomstige ontwikkelin-
gen door middel van het openstellen voor verschillende 
toekomstscenario ·s. De facilitator heeft. voorafgaand aan 
de workshop. een aantal scenario's uitgewerkt om aan 
de groep voor te leggen. De teamleden kunnen onderling 
bespreken met welke scenario's zij de meeste affiniteit heb
ben en wat de gevolgen hiervan zullen zijn voor de branche 
waarbinnen het bedrijf zich bevindt. maar ook wat dit betek
ent voor andere branches en industrieen. Op basis van de in 
de eerste stap vastgestelde waarden van het bedrijf worden 
passende toekomstperspectieven geselecteerd. Hieruit voigt 
een toekomstvisie voor het bedrijf. 

Positionering Samensmelting 

8.5.2.3 Stap 3 bepalen positionering van het bedrijf 
De volgende stap is om de waarden van het bedrijf en haar 
wenselijke toekomstvisie aan te vullen door verschillende 
strategische modellen op het bedrijf toe te passen. 
Hiervoor bestaan tal van modellen [11] en komen de resul
taten van de positioneringstool weer aan bod. Met behulp 
van deze tool is namelijk ook de positionering van het be
drijf bepaald ten opzichte van andere bedrijven. 
De uitkomsten van de tool die ingevuld zijn door de team
leider worden als waar aangenomen. De facilitator mag 
verwachten dat de teamleider de tool met grote precisie 
heeft ingevuld en onzekerheden lOals precieze getallen met 
betrekking tot omzet. aantal mensen. percentage in R&D 
goed heeft uitgelOcht. De positionering van het bedrijf wordt 
in de groep besproken en er wordt besproken hoe deze 



versterkt of gehandhaafd kan worden. 
Versterking of hand having van de positie van het bedrijf 
ten opzichte van de concurrenten heeft niet aileen betrek
king op financiele aspecten van het bedrijf, maar ook op 
procesmatige aspecten en de cultuur binnen het bedrijf. In 
deze workshop wordt daarom besproken hoe deze punten 
veranderd kunnen worden. Hierdoor krijgen innovaties meer 
kans tot slagen en kan daarmee de positie van het bedrijf 
worden versterkt. 
Om de kansen en bedreigingen binnen het bedrijf, maar ook 
die van de markt aan te tonen wordt er buiten de positio
neringstool gebruik gemaakt van bestaande modellen die 
worden toegepast bij strategiebepaling. [19] De facilitator 
heeft de juiste modellen geselecteerd en samen worden de 
4 verschillende stappen van strategiebepaling doorlopen 
(strategisch startpunt, strategische analyse, strategieontwik
keling, evaluatie) [19]. Te den ken valt aan bijvoorbeeld het 
uitvoeren van een SWOT-analyse. 

8.5.2.4 Stap 4 Samensmelting 
Na het bepalen van de identificatie, worden ook deze resu -
taten voorgelegd aan de directie. De directie karrdaarop 
reageren en haar standpunt zal vervolgens worden verwerkt 
in de uiteindelijke positionering. 
Nu de positionering vast ligt, kan er een duidelijke strategie 
tot stand komen. Deze wordt geYntegreerd met de Inn 
vatieopdracht. Nu ligt er een basis voor criteria vanui 
bedrijf waaraan het innovatieproduct aan het eind va n het 
pad zal moeten voldoen. 

8.5.2.5 Aandachtspunten 
De identificatiefase kan plaatsvinden in 1 dag, maar 
wenselijk is om de verschillende stappen te spreiden en 
identiteitsbepaling ook te zien als een intensivering tussen 
de samenwerking van de verschillende deelnemers met de 
verschillende achtergronden tijdens de workshop. 



8.5.3 Fase 3: Markt en toekomstverkenning 
De derde fase heeft betrekking op verkenning van de markt 
waar het bedrijf zich op wil richten. 
Er wordt gekeken naar de huidige situatie, maar ook wordt 
vooruit gekeken naar ontwikkelingen over bijvoorbeeld 10 of 
30 jaar. Deze ontwikkelingen worden vervolgens vertaald naar 
het heden. 

Doel 
o Inzicht krijgen in de doelgroep en de markt, nu, maar 
ook in de toekomst. Hierdoor worden kansen ontdekt voor het 
bedrijf. 
o Inspiratie verzamelen voor de conceptontwikkelings-
fase. 
o Vaststellen criteria aan het innovatieproduct, gesteld 
vanuit de maatschappij . 

In de praktijk 
Wat is de doelgroep? Hoe beweegt deze doelgroep zich door 
de tijd heen? 
In de voorgaande fase is een duidelijk bedrijfsprofiel vast
gesteld en is gekeken waaraan het bedrijf moet werken om te 
kunnen innoveren . 
Daarnaast is er een toekomstvisie en strategie ontwikkeld. 
Op basis hiervan gaat het innovatieteam nu kijken waar de 
kansen in de markt liggen. 
In vijf weken tijd gaan de basisteamleden op onderzoek uit. 
Aan het eind van deze fase hebben zij een interessante blik 
op de maatschappij en de markt ontwikkeld . Het onderzoek 
zal als inspiratie dienen voor de volgende fase. In deze fase 
worden de invliegers bij het proces betrokken. 

Deze fase bestaat uit 4 stappen 
1) Naar de toekomst kijken (week 8) 
2) Kansen brainstorm (week 9) 
3) Contact met de doelgroep (week 10-12) 
4) Samenkomen (week 13) 

Resultaat 
Het onderzoek brengt de kansen , bedreigingen en gaten in 
de markt in kaart. Het resultaat is een uitgebreid marktonder
lOek dat de randvoorwaarden van het te ontwikkelen product 
aangeeft. 

Marketing en toekomst kijken is weergegeven in onderstaand 
schema: 

Toekomst 
kijken 

Kansen 
brainstorm 

8.5.3.1 Stap 1 toekomst kijken 
In de tweede fase zijn de begrippen trend en toekomstsce
nario al aan bod gekomen. Voorafgaand aan de 'Kansen 
workshop' dienen lOwe I de basisteamleden als de invliegers 
de toekomsttool te doorlopen. Met deze tool krijgen ze ken
nis van de verschillende mogelijkheden die het bekijken van 
scenario's hen kan bieden. Ze krijgen gevoel voor de verschil
lende trends die er spelen en hoe deze van invloed kunnen 
zijn op hun branche en omgeving. De tool inspireert om na te 
den ken over de mogelijkheden in de markt. Ook krijgt men 
inzicht in mogelijke bedreigingen. 

De teamleden dienen aantekeningen te maken van hun 
be vindingen en deze mee te nemen naar de 'kansen 
brainstorm' . 

8.5.3.2 Stap 2 kansen brainstorm 
ledere deelnemer zal andere kansen in de markt hebben 
gevonden bij het spelen met de toekomsttool. Dit lOrgt voor 
een brede input tijdens de workshop. 
Allereerst worden de conclusies van de tweede fade herhaald. 
De invliegers zijn nu ook bekend met de strategie en gestelde 
toekomstvisie. 
Nu gaat de brainstorm van start: hierin wordt bepaald waar 
de kansen in de markt liggen voor het bedrijf, nu, maar ook 
wat de toekomstige markt kan zijn waar het bedrijf op kan 
inspelen. Er wordt bepaald welke doelgroep aansluit bij de 
innovatieopdracht. 
Wanneer dit bepaald is, worden de kansen verdeeld onder de 
basisteamleden. leder gaat zo een eigen mini marktonderzoek 
doen. 

8.5.3.3 Stap 3 contact met de doelgroep 
Om goed te onderzoeken wat de wens is van de doelgroep, 
gaan de basisteamleden zich onder deze groepen bewegen. 
Het onderzoek kan geschieden via internet en verschillende 
media, maar de teamleden worden ook aangespoord direct 
contact aan te gaan. Het is goed dat de teamleden langs be
drijven gaan, of relevante locaties gaan bekijken en interviews 
afleggen. Het is tevens van belang te achterhalen hoe de 
doelgroep zich door de tijd zal bewegen . 

Contact met 
doelgroep 

+ 

Samenkomen 

. . ........................................ 



8.5.3.4 Stap 4 samenkomen 
Deze stap wordt ook aileen door de basisteamleden uitge
voerd. Nadat ieder basisteamlid zelfstandig onderzoek heeft 
verricht, komt men in deze stap weer bij elkaar om de bevin
dingen met elkaar te bespreken. Er wordt gediscussieerd over 
de verschillende bevindingen en mogelijk komen de eerste 
ideeen al voorzichtig naar voren. Echter is dit niet het moment 
om er over te praten. Men wordt dan ook aangespoord om 
tijdens het gehele innovatiepad ten aile tijde pen en papier 
bij zich te hebben, om gekke ideeen en ingevingen op te 
schrijven en pas later, namelijk in de conceptvormingsfase, te 
delen. 
Ais resultaat van het 'samenkomen' ligt er een uitgebreid 
en diepgaand marktonderzoek op tafel als basis voor de 
volgende fase, met daarin een aantal criteria waaraan het 
product moet voldoen, gezien vanuit de markt. Mochten de 
teamleden verschillende bevindingen hebben gedaan, dan is 
het mogelijk nodig nogmaals de doelgroep te bekijken. 

8.5.3.5 Aandachtspunten 
Het is belangrijk dat iedereen een aparte taak heeft. 
Daarnaast moet er opgelet worden dat iedereen deze taak 
kan uitvoeren, eventueel kan men in tweetallen op onderzoek 

uit gaan. 

8.5.4 Fase 4: Conceptvorming 
Nadat er een uitgebreid marktonderzoek heeft plaatsgevon
den is het moment aangebroken waarop aile opgedane kennis 
van de voorgaande fases wordt omgezet tot eerste product
concepten. 

Doel 
Het ontwikkelen van een groot aantal conceptideeen. 

In de praktijk 
Deze fase zal twee weken beslaan. Zowel de basisteamleden 
als de invliegers zijn betrokken bij verschillende stappen van 
de fase. 

De conceptvorming bestaat uit de volgende 5 stappen: 
1) Inleidende brainstorm (week 14) 
2) Ideeen dump (week 14) 
3) Convergeren (week 14) 
4) Conceptuele uitwerking (week 15-16) 
5) Decision making (week 16) 

De stappen zijn als voigt weer te geven in een schema: 

Convergeren 

Resultaat 
Tal van frisse en goed onderbouwde conceptideeen. 

8.5.4.1 Stap 11nleidende brainstorm 
De brainstorm gaat van start door, met zowel de basisteam
leden als de invliegers, de innovatieopdracht, de bepaalde 
strategie en marktkansen toe te lichten. 
Nu is iedereen op de hoogte van de afronding van aile voor
gaande fases . De wensen waaraan de concepten moeten 
voldoen liggen op dit moment van het traject vast. 
Voordat de brainstorm plaatsvindt over nieuwe producten zal 
de facilitator eerst een aantal andere technieken toepassen 
om de deelnemers open en op hun gemak te stellen. Dit kan 
hij doen door bijvoorbeeld zelf op basis van de conclusies 
uit de voorgaande fases een casus aan de deelnemende 
bedrijven voor te leggen. Maar er bestaan ook tal van andere 
technieken. 



8.5.4.2 Stap 21deeen dump 
Door het uitgebreide voorafgaande traject waarin aile deelne
mers zijn weerhouden van het roepen van hun ideeen, maar 
wei werden gestimuleerd deze goed bij te houden, hebben de 
deelnemers al een groot aantal eerste ideeen. Nu is het mo
ment aangebroken dat men deze mag spuien. Door het noe
men van ideeen worden daarop varianten geroepen en zullen 
in korte tijd tal van ideeen naar boven zijn gekomen. AI deze 
ideeen kunnen (afhankelijk van beschikbare middelen in de 
brainstormruimte) op een white-board of op bijvoorbeeld een 
flip-over worden geschreven. De facilitator heeft als taak alles 
te structureren en in de gaten te houden dat aile ideeen en 
iedereen deelhemers gehoord worden. Dit is niet het moment 
waarop onderscheid wordt gemaakt of de ideeen op kwaliteit 
worden beoordeeld. Niets is te gek in deze fase. 

8.5.4.3 Stap 3 Convergeren 
Nadat aile ideeen zijn gespuid, is het van belang om het aan
tal ideeen terug te brengen. 
Een eerste selectie wordt gemaakt, door de teamleden samen 
de beste twee of drie ideeen uit te laten kiezen. Op deze 
ideeen wordt vervolgens verder gebraindtromd. 

Daarna wordt met de groep gekeken of er bepaalde overkoe
pelende thema 's zijn te ontwikkelen waaronder een groot 
aantal ideeen geschaard kunnen worden. Door dit te doen, is 
het aantal wilde ideeen terug te brengen van meer dan 100 
naar waarschijnlijk 10 tot 21 thema's voor productrichtingen. 

8.5.4.4 Stap 4 Conceptue/e uitwerking 
De thema 's worden vervolgens uitgewerkt tot concepten voor 
productideeen . 
De groep basisteamleden wordt hierbij verdeeld in kleinere 
groepjes. Zij werken de concepten uit in dummy's, concept
boards en andere visuele presentatiematerialen. Dit zal de 
concepten tot leven brengen. 

8.5.4.5 Stap 5 Decision making 
In de laatste stap van deze fase worden aile concepten gep
resenteerd aan aile teamleden, zowel de basisteamleden en 
de invliegers en eventuele buitenstaanders, bijvoordeeld de 
directie van het bedrijf. 
Nadat aile concepten zijn gepresenteerd worden de beste 
conceptideeen uitgekozen. Er dienen dan nog 5-10 ideeen 
over te blijven. Dit gebeurt op basis van gevoel van de team
leden en op basis van hun tijdens de eerdere fasen opgedane 
kennis. Mogelijk worden er bij deze bijeenkomst al een aantal 
tips gegeven of aanpassingen doorgegeven op de concepten. 
De basisteamleden zijn er verantwoordelijk voor om deze tips 
door te voeren in de concepten. 

9.5.4.5 Aandachtspunten 
De locatie voor de brainstorm is van groot belang. 
De facilitator moet ervoor zorgen dat iedereen open blijft 
van gedachte tijdens de vorming van de concepten. 



• 
• 
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8.5.5 Fase 5: Terugkoppeling 
Nu de teamleden de beste 5-10 ideeen hebben uitgewerkt 
tot conceptideeen, is het van belang dat kritisch wordt 
gekeken of deze conceptideeen passen binnen de vooraf 
gestelde doelen en wensen vanuit het bedrijf en de conclu
sies van de eerste drie fases. 

Doel 
Toetsen en aanpassen van de conceptideeen. 

In de praktijk 
Deze fase zal uitgevoerd worden door de basisteamleden en 
de invliegers. 
De fase bestaat uit de volgende stappen: 
1) Toetsen van de concepten op doelstellingen 

(week 17) 
2) Aanpassingen doorvoeren (week 17) 
3) Toetsen van de concepten aan de doelgroep 

(week 17) 
4) Presenteren van de beste ideeen (week 18) 
5) Decision making (week 18) 

De stappen zien er als voigt uit in een schema: 

................................... . . 
+ i 

Toetsen Aanpassen 

... 

Toetsen aan 
doelqroep 

. . ................................ 

Resultaat 
Aileen de beste 3 tot 5 conceptideeen blijven over. 

8.5.5.1 Stap 1 toetsen van de concepten op de doe/stellin
gen 
Ais resultaat van de vierde fase liggen er een aantal con
ceptideeen klaar. 
Voordat deze getoetst worden aan de werkelijke doelgroep, 
is het van belang dat er nog een keer gekeken wordt of de 
conceptideeen overeen komen met de innovatieopdracht, 
de gevormde strategie en toekomstvisie van het bedrijf, 
maar ook met de gestelde wensen van de doelgroep die in 
het marktonderzoek zijn beschreven. Wordt met deze ideeen 
het beoogde resultaat bereikt? Door het enthousiasme voor 
de conceptideeen kan het zijn dat hier en daar d,e doelstel
lingen zijn verwaterd. Met de in de eerdere fasen vastgestel-

de concrete criteria, zijn de producten snel te analyseren. 
Er wordt gekeken of met deze ideeen het beoogde resultaat 
bereikt kan worden. Daarnaast wordt er gekeken of het bedrijf 
over de middelen beschikt om de conceptideeen te ontwik
kelen. Beschikt het bedrijf over de juiste capaciteit, over de 
goede technologieen? En zo niet, kan dit dan (mogelijk extern) 
opgevangen worden? 

8.5.5.2 Stap 2 Aanpassingen doorvoeren 
In deze stap gaan de basisteamleden eventueel gevonden ge
breken in de conceptideeen aanpassen. De concepten passen 
nu bij het doel dat van te voren is vastgesteld. 
In de volgende stap worden de conceptideeen getoetst onder 
de daadwerkelijke doelgroep. De conceptideeen dienen 
daarom dusver uitgewerkt te worden, dat ze presentabel en 
begrijpbaar zijn voor de doelgroep. 

Beste ideeen 
presentatie 

8.5.5.3 Stap 3 Toetsen van de concepten aan de doe/groep 
Voordat er besloten wordt om over te gaan tot productie van 
een van de conceptideeen is het van belang onder de doel
groep te kijken of de ideeen hun doel bereiken en begrepen 
worden. 
Zo kan er bijvoorbeeld bij bedrijven die het product in gebruik 
dienen te nemen contact worden opgenomen en langs worden 
gegaan. De conceptideeen kunnen ook getoetst worden onder 
de eindgebruikers. 
Na de toets dienen mogelijk aanpassingen te worden ge
maakt en waarschijnlijk vallen er ook conceptideeen af. Ais er 
aanpassingen worden gemaakt dient gecontroleerd te worden 
of het conceptidee nog aan de doelstellingen voldoet. Indien 
nodig kan het conceptidee nogmaals onder de doelgroep 
getoetst worden na het maken van de aanpassingen. 



8.5.5.4 Stap 4 Presenteren van de beste ideeen 
Na toetsing van de ideeen worden de ideeen wederom 
gepresenteerd aan aile basisteamleden en invliegers. Aile 
tegengekomen problemen worden besproken en er wordt 
besloten welke conceptideeen doorgaan naar de laatste fase. 
De haalbare conceptideeen worden geselecteerd, mede 
op basis van de vastgestelde criteria in eerdere fasen, en 
meegenomen naar de volgende fase . 

8.5.5.5 Aandachtspunten 
De derde stap van deze fase kan eventueel overgeslagen 
worden om tijd te besparen. Echter is het wei aan te raden 
deze stap te doorlopen zodat bij presenteren van de uitein
delijke concepten aan de directie de conceptideeen optimaal 
onderbouwd zijn. 

8.5.6 Fase 6: Uitwerken 
Nu de conceptideeen gevormd zijn worden deze uitgewerkt tot 
op een niveau dat ze in een case aan de directie gepresen
teerd kunnen worden. Op basis van deze resultaten worden 
de concepten geselecteerd die uiteindelijk verder worden 
ontwikkeld. 

Doel 
3 tot 5 conceptideeen uitwerken in mini-businesscases. 

In de praktijk 
Deze fase wordt uitgevoerd door de basisteamleden, even
tueel met behulp van de invliegers. Naar verwachting zal men 
hier 3 weken tijd voor nodig hebben. 

Deze fase bestaat uit twee stappen 
1) Uitwerken van de concepten tot cases (week 19-20) 
2) Presenteren van de cases (week 21) 

Resultaat: 
De conceptideeen zijn zover ontwikkeld dat ze klaar zijn om 
het ontwikkelingsproces in te gaan . 

8.5.6.1 Stap 1 Uitwerken van de concepten tot cases 
De conceptideeen die uit de terugkoppelingsfase overge
bleven zijn, worden in deze fase visueel onderbouwd zodat 
ze in mini-businesscases aan het bedrijf voorgelegd kunnen 
worden . Naast visualisering en onderbouwing met het verhaal, 
is het van belang dat hierbij ook een kleine calculatie wordt 
gedaan, waarin wordt getoond wat het product voor het bedrijf 
kan betekenen. 

8.5.6.2 Stap 2 Presenteren van de cases 
De cases worden gepresenteerd aan de directie of het ma
nagement. Dit wordt gedaan door de basisteamleden, maar 
ook de invliegers en buitenstaanders zijn hierbij uitgeno
digd. Dit is namelijk het moment waarop naar voren komt 
waar al die tijd gezamenlijk aan is gewerkt. 
Op basis van de presentaties bepaalt het management 
welke conceptenideeen verder worden uitgewerkt en moge
lijk werkelijk in de markt worden ge·implementeerd. 
Na het pitchen de directie of het management moeten 
er mogelijk nog wat aanpassingen gedaan worden, maar 
daarna zijn de concepten klaar om naar de ontwikkelings
fase te gaan . 

8.5.6.3 Aandachtspunten 
In de terugkoppelingsfase is men mogelijk tot de conclusie 
gekomen dat een productconcept niet aileen door het be
drijf ontwikkeld kan worden. Dit is geen reden om het prod
uct niet te presenteren. Na selectie van de ideeen door de 
directie kan het concept mogelijk met een ander bedrijf tot 
realisatie gebracht worden. Door middel van de website kan 
het bedrijf hier dan een partner in vinden . Door middel van 
de profielen op internet kan er een bedrijf worden geselect
eerd dat dezelfde waarden en toekomstvisie heeft. 

Na het doorlopen van de laatste fase zal het product in pro
ductie gebracht worden. De manier waarop de fases van de 
productie tot het in de markt zetten van het product zullen 
vorm worden gegeven volgens het standaard productontwik
kelingsproces. Hier valt echter ook nog een hoop winst te 
behalen, bijvoorbeeld door goed na te den ken over bran
ding van het bedrijf en het product. Dit valt echter buiten het 
afstudeeronderzoek. 





8.6 De positioneringstool 
De positioneringstool neemt een belangrijke plaats in het in
novatiepad in. Hij maakt onderdeel uit van het bepalen van de 
identiteit van het bedrijf en bouwt mee aan een goede basis 
voor de start van het innovatiepad. 

De tool bestaat uit het doorlopen van een aantal vragen die 
de gebruiker inzicht wilen geven in het innovatievermogen 
van het bedrijf, maar zal ook aantonen hoe het bedrijf haar 
positie ten opzichte van haar concurrenten kan versterken. 

De tool is vorm gegeven door input vanuit literatuur en uit de 
resultaten van de enquetes. 
Het literatuuronderzoek heeft een aantal factoren 
aangewezen waarop het innovatievermogen van een bedrijf 
wordt bepaald . 
Hieronder vallen: 
D Innovatieve bedrijven hebben een heldere en goed 
communiceerbare mission statement voor de organisatie dat 
dient als richtsnoer voor het handelen. 
D Innovatieve bedrijven hebben een grote externe orien-
tatie en zijn dus klant-, markt-, en omgevingsgericht. 
D Innovatieve bedrijven kunnen snel reageren op belan-
grijke veranderingen. 
D Ze bezitten een platte organisatie met veel verschil-
lende en wisselende projectteams. 
D Het zijn lerende organisaties die niet bang zijn om 
fouten te maken . 
D Deze bedrijven kunnen omgaan met de steeds com-
plexer wordende wereld, zowel intern als extern. 
D De bedrijven stimuleren de werknemers anders te 
den ken en zichzelf te zijn, want uit botsing tussen verschil
lende meningen komen juist de beste ideeen voor innovatie 
voort. 
D Deze bedrijven kunnen leven met een grote mate van 
onzekerheid . 
D Ze hebben een groot informeel communicatie-
netwerk, zowel interns als extern. 
D Deze organisaties hanteren een participatieve man-
agementstijl. 
[bron Integrale Productontwikkeling J. Buijs, R. Valkenburg, 
2005] 

Op basis van deze elementen worden de vragen die betrek
king hebben op de tool gerealiseerd. 

Daarnaast zijn er, door middel van de factoranalyse bij de 
enquetes, vier nieuwe factoren naar boven gekomen die 
onderliggende thema's aanduiden: 
D Bedrijfsprofiel 
D Inspiratie 
D Inzicht in de vraag 
D Bouwcultuur 
Deze vier thema's wilen de kapstok vormen waaraan de 
positioneringstool wordt opgehangen . 

In naaststaande figuur staat de realisatie van de positioner
ingstool in schema weergegeven. 

Door aan de verschillende vragen een bepaalde waarde toe 
te kennen, zal aan het eind van de tool het innovatievermo
gen worden bepaald en de positie van het bedrijf worden 
vergeleken met andere bedrijven. 

In de bijlage zijn de vragen, gekoppeld aan de positione
ringstool, te vinden. 
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8.6.1 Het door/open van de positioneringstoo/ 
In de conceptfase is toegelicht dat de tool uit vier stappen zal 
bestaan. Na het uitwerken en de conclusie van de vier nieuwe 
thema's, is besloten dat de tool uit het doorlopen van zes 
stappen moet bestaan: 
1. welkomstwoord 
Dit gedeelte bevat informatie over: 
Het doel van de tool, hoe de tool werkt, wat men kan ver
wachten als eindresultaat, hoe lang het invullen ervan duurt, 
en daarnaast een definiering van de vier benamingen in de 
tool. 
2. Aigemeen 
In dit gedeelte geeft de gebruiker aan wat voor bedrijf in de 
tool wordt ingevoerd. Vragen als 'heeft het bedrijf een R&D 
afdeling?' 'hoeveel procent van de omzet wordt aan R&D 
besteedt?' enzovoorts. 
3. Bedrijfsprofiel 
Het bedrijfsprofiel heeft betrekking op de verschillende 
processen binnen het bedrijf. Gevraagd wordt hoe het produc
tontwikkelingsproces vormgegeven wordt, of het bedrijf een 
heldere toekomstvisie heeft, maar ook hoe het proces wordt 
ervaren. 
4. Inspiratie 
Dit aspect heeft betrekking op het feit of het bedrijf weet waar 
ze haar inspiratie vandaan moet halen en hoe de producten 
onderbouwd worden. Worden er externen betrokken bij het 
proces? Kent het bedrijf haar positie ten opzichte van haar 
concurrenten? 
5. Inzicht in de vraag 
Weet het bedrijf wat er speelt in de maatschappij en wat de 
wensen van de consument zijn? 
6. Bouwcultuur 
Dit deel van de tool heeft betrekking op de belemmeringen 
die de bouw met zich meebrengt. 
De uitgebreide vragen van de positioneringstool zijn te vinden 
in bijlage 5. 

Speciaal aan de tool is dat wijzigingen worden bijgehouden. 
Wanneer men besluit om na het doorlopen van een stap terug 
te gaan in de tool, om daar antwoorden te wijzigen, dan wordt 
dit geregistreerd. Zo kan er door de organisatie maar ook door 
de gebruiker een goed en duidelijke positionering worden 
gegeven en worden wenselijke positioneringen hopelijk ver
meden. 

8.6.2 Quickscan van Syntens 
Tijdens het opstellen van de positoneringstool is er gestuit op 
de bedrijfs-quickscan van Syntens. Deze is uitvoerig bekeken. 
Het doel van deze scan is dee Is hetzelfde als die van de 
positioneringstool. Hij maakt het mogelijk voor bedrijven om 

zichzelf te scannen. Echter geeft deze tool geen beeld van 
het bedrijf weer ten opzichte van haar directe concurrenten. 
Daar speelt de positioneringstool wei op in, door aan het 
begin van de tool in te gaan op de categorisering van het 
bedrijf. 
De vragen worden op een zeer overzichtelijke manier 
gesteld, de positioneringstool is ge'lnspireerd door de wijze 
van vraagstelling. Door niet aileen stellingen te geven, 
maar de bedrijven de stellingen in te laten vullen, wordt het 
resultaat minder gekleurd en maatschappelijk gewenste 
antwoorden worden verminderd. 

8.7 De toekomsttool 
Zoals eerder aangegeven dient de toekomsttool ter inspi
ratie en het enthousiasmeren van bedrijven om te kijken 
naar wat de toekomst hen kan bieden. 
De tool dient de gebruiker kansen te tonen en ervoor te 
zorgen dat bedrijven bewuster omgaan met het aspect 'tijd'. 
De realisatie van een bouwwerk heeft betrekking op een 
onbepaalde tijd, echter veranderen de behoeften van de 
mensen steeds sneller, waardoor de gebouwde omgeving 
niet meer aan de eisen kan voldoen. Door in te zien wat het 
aspect 'tijd' kan betekenen voor een bedrijf, voor de bouw 
en wat haar voordeel daarin kan zijn, kan er een omslag in 
de bouwmethodiek tot stand komen. 
In hoofdstuk 6 is uitgebreid aandacht besteed aan het 
vertalen van trends en toekomstscenario's. De daarin be
handelde techniek van Futuring zal worden toegepast bij het 
doorlopen van deze tool. 

De tool bestaat uit 4 stappen: 
De eerste stap is een identificatie van de gebruiker van de 
tool: 
Is het een man of een vrouw? Wat is de leeftijd van de 
gebruiker? Binnen welke branche is de gebruiker werkzaam 
en wat is zijn functie? 
Door deze vragen te beantwoorden wordt er een voorselec
tie gemaakt in de database van de tool. De manier waarop 
de scenario's getoond worden zullen zo beter aansluiten op 
de gebruiker en daardoor meer aanspreken en het ein
dresultaat zal positiever zijn. 
De tweede stap toont de verschillende thema's waaruit men 
kan kiezen. Gebaseerd op eigen interesse of op de eerder 
gevormde toekomstvisie van het bedrijf wordt er zo een 
richting in de tool gekozen. 
Na de selectie van het thema's zijn er verschillende sce
nario's waaruit men kan kiezen. Men kan kiezen voor het 
scenario dat men het meest waar acht, of dat de gebruiker 
het meeste prikkelt. De keuze wordt gebaseerd op een korte 



toelichting in verhalende vorm op het scenario. Mocht het 
gekozen scenario niet bevallen, dan men op dit moment 
nog terug in de tool en veranderen van scenario en zelfs van 
hoofdthema. 
In de volgende stap wordt de scenario-achtbaan gestart. De 
volgende 1 a 2 minuten kan de gebruiker achteruit gezakt 
in de stoel gaan zitten en de beelden die op hem afkomen 
op zich laten inwerken. Foto's, kreten en vragen behorend 
bij het thema zullen elkaar op hoge sneiheid volgen De 
achtbaan bereikt zijn eindpunt met scherpe vragen en een 
prikkelende quote die de gebruiker aan he .denken dient 
te zetten . Behalve aileen vragen te stellen, kan e~ ok een 
opdractn worden geveh die in te vullen is via de tool. Aan het 
eind van het doorlopen van de tool , zal er dan een over~cht 
getoond worden dat de gebruiker kan uitdraaien met daari ~ 
zijn id~een of gevoelens bij Het getoonde scenario. 

-Op basis van de j ngevuld..e interesses van de..gebruiker aan .. 
het begin van de tool, heeft 0 01 zelf een aantal moge-
lijkheden tot interessante scenario 's samengesteld voor de 
gebruiker die aansluifen op hetgeen de gebruiker zojuist 
he~ft ervaren ./' 
Na het ervarel'l van de achtbaan wordt men dus geprikkeld 

;':'bm nogm;:lals een ritjete men i d a-htbaan. 

oDe gebruike.r kan de actltb'tan op elk moment stopp,en e , 
terugReren naar het keuzemenu . 

De 001 draait op een database die Is gevuld met tal van 
foto teriaal. De~e beelden w rden door de software van 
de tool op het moment van activeren op een willekeurige 
manier in dE)-otool geplaatst. Doordat de tool Is gebaseerd op 
toeval, zat me n,oQit twee maal dezelfde achtbaan be
treden. 
De beelden en de scenario's Clienen steeds up to date te 
blijv~n en eens in de maand 0 zo te worden erverst. 
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9.1lnleiding 
Voorafgaand aan het afstudeeronderzoek is een doel gesteld. 
Dit doel is geformuleerd als het ontwikkelen van een methode 
die bedrijven kan stimuleren eerder tot innovatie over te gaan 
en hen te ondersteunen in dit proces. Binnen de methode 
lOuden het bedrijf, de maatschappij en de eindgebruiker 
centraal moeten staan . Met een dergelijke methode lOU meer 
innovatie in de bouwsector gestimuleerd worden, de starheid 
van de sector mogelijk aangepakt kunnen worden en nieuwe 
kansen voor bedrijven worden gecreeerd. 

De onderlOeksvraag gesteld in het onderzoek gekoppeld aan 
het doel is daarom: 
'Hoe kan een methode worden ontwikkeld om bedrijven in 
de bouw te stimuleren te innoveren, met maatschappelijke 
ontwikkelingen als drijvende factor? ' 

Door middel van uitgebreid literatuuronderzoek en het 
uitzetten van een enquete onder de doelgroep van het onder
zoek, is gelOcht naar het antwoord op de onderlOeksvraag. 

9.2 het onderzoek 
Aan de basis van het falen van innovaties in de bouwsector 
btijken twee soorten belemmeringen te liggen: 

- Belemmeringen van binnen het bedrijf, de identiteit van het 
bedrijf. 
- Belemmeringen van buiten het bedrijf. 
Deze trend is ook zichtbaar in de andere industrieen. Door 
de belemmeringen van binnen het bedrijf te verwijderen en 
daarmee de identiteit van het bedrijf te versterken, worden 
de meeste factoren die het succesvol in de markt zetten van 
nieuwe producten in de weg staan verwijderd . De methodiek 
ontwikkeld in het onderzoek moet inspelen op deze trend. 

Op basis van vergelijking tussen de bouwsector en andere 
industrieen is tot de valt op te merken dat de wensen van de 
consument staan centraal binnen deze industrieen. Er wordt 
uitgebreid marktonderzoek gedaan en daarbij wordt ook 
gekeken naar hoe de betreffende doelgroep zich door de tijd 
heen beweegt. Het belang van een menging tussen markt, 
productie en techniek, in plaats van innovatie gedreven 
door aileen een technology push, wordt erkend . Daarnaast 
wordt verder gekeken dan de eigen markt waardoor kruis
bestuiving tussen verschillende industrieen ontstaat. Door 
het productontwikkelingsproces op een dergelijke manier 
in te vullen en het aspect toekomst mee te nemen in het 
productontwikkelingsproces ontstaan sterke concepten die 
vaker leiden tot succesvolle producten . Door extra aandacht 



te besteden aan de voorfase, de ideationfase van het produc
tontwikkelingsproces, krijgen de concepten een betere basis 
waardoor de producten beter aansluiten op de markt maar 
ook bij de identiteit van het bedrijf. 

De methodiek moet op deze aspecten inspelen en zo de 
bouwsector een nieuwe inpuls geven om het innovatievermo
gen te vergroten . De methodiek zal daarmee ten minste vier 
functies vervullen : 
o Inspireren. 
o Ondersteunen. 
o Enthousiasmeren. 
o Aansporen tot actie! 

9.3 De oplossing 
Ais antwoord op de onderzoeksvraag wordt een voorsteI 
gedaan voor een productontwikkelingsmethodiek, het in
novatiepad. Dit is een methodiek ontwikkelt op basis van 
bestaande methodieken. Deze methodieken zijn integreerd 
de aspecten tijd en identiteit zijn toegevoegd. De methodiek 
wordt gezien als een extra stap die wordt toegevoegd aan het 
voor de bouw bekende productontwikkelingsproces. 
Door middel van bedrijven in de bouwsector een gestructu
reerd stappenplan aan te bieden in de vorm van het innovatie
pad kan het innovatieproces versterkt worden. 
Onderdeel van het innovatiepad zijn de twee verschillende 
tools, de positioneringstool en de toekomsttool , met daar
naast een informatiepunt in de vorm van een website. Door 
deze vier verschillende elementen wordt er antwoordt ge
geven op een behoefte die is gevonden in de literatuur en de 
enquetes. 

De methodiek bestaat uit het bewandelen een traject dat kan 
varieren in tijd , het innovatiepad, maar altijd vorm is gegeven 
rondom 6 verschillende fasen: 
1. Inventarisatie 
2. Identificatie 
3. Markt en toekomst 
4. Conceptontwikkeling 
5. Terugkoppeling 
6. Uitwerking 
Door middel van het bewandelen van het innovatiepad kan 
het bedrijf na 21 weken een wei overwogen productconcept 
in productie brengen dat meer kans van slagen heeft in de 
markt en niet aileen aan sluit op behoefte op de bouwmarkt, 
maar dat ook aan sluit op de behoefte van de consument. 

Het innovatiepad wordt versterkt door het informatiepunt en 
de twee verschillende tools. 

9.4 Conclusies 
Door mid del van de methodiek wordt de identiteit van 
bedrijven binnen de bouwsector verbeterd. Hierdoor kunnen 
zij beter inspelen op de markt en hun concurrenten . De 
methodiek pakt met het aspect toekomst de veranderende 
behoefte van de eindgebruiker aan. Door een gestructu
reerd plan aan te beiden, wordt de ingewikkelde pro
ductontwikkelingstructuur vatbaar gemaakt voor de be
drijven. De methodiek bereikt daarmee in theorie haar 
doelen en vervult een behoefte die voelbaar is onder de 
doelgroep van het onderzoek. 

De methodiek is echter vooral gericht op belemmeringen 
vanuit het bedrijf. De externe belemmeringen zijn daarmee 
niet uit het productontwikkelingsproces verwijderd. De 
bouwsector met haar specifieke cultuur, complexe pro
jecten en complexe marktstructuur zal meer nodig hebben 
dan aileen het innovatiepad om veranderingen in te weeg 
brengen. Een bedrijf aileen zal deze belemmeringen nooit 
kunnen verwijderen uit het proces, hier ligt een grote taak 
weg voor de overheid. Maar door de identiteit te verbeteren 
zal een bedrijf beter om kunnen gaan met de belemmerin
gen van buiten het bedrijf. Zij wordt zich meer bewust van 
de belemmeringen en zal mede door de methodiek een 
manier vinden om hiermee om te gaan, waardoor minder 
weerstand van de belemmeringen ervaren zullen worden. 

Het productontwikkelingtraject is een zeer complex traject 
met veel onzekerheden. De methodiek die aangeboden 
wordt middels het innovatiepad maakt het proces overzich
telijker en vatbaarder. Het bedrijf kan het pad zelfstandig 
bewandelen, echter zal men met behulp van een externe 
deskundige op het gebied van het innovatiepad met meer 
zekerheid succes kunnen behalen. Dit kan gezien worden 
als een sterkte maar ook als een zwakte van de methodiek. 

Het bewandelen van het innovatiepad is een zeer intensief 
traject dat veel tijd en commitment vraagt van de verschil
lende teamleden . De teamleider moet er dus voor zorgen 
dat hij voldoende draagvlak heeft bij de directie of het 
management om met de methodiek aan de slag te gaan. 
Aileen met volle inzet van de verschillende teamleden zal 
succes worden behaald. Wanneer men ondervindt dat men 
niet voldoende steun krijgt tijdens de wandeling, dan is het 
verstandiger ervoor te kiezen de wandeling af te breken dan 
voort te zetten. 



• • • • 

9.5 Aanbevellngen 
Het innovatiepad speelt vooral In op het versterken van het 
voortraject van het productontwikkelingsproces. Zij begeleid 
daarmee de versterking van de identiteit van het bedrijf. 
maar ook de onderbouwing van het idee tot vorming van 
het concept. De methodiek is vormgegeven tot het moment 
dat het idee over wordt gedragen aan de productie. Het 
volgende traject van productie tot daadwerkelijke ontwik
keling en het in de markt zetten van producten verdient 
ook nog extra evaluatie. Het vermoeden heerst dat ook hier 
nog de nodige punten zijn waarop het productontwikke
lingsproces versterkt kan worden . Onderzoek naar Branding 
in de bouwsector is daar een voorbeeld van. Het traject van 
het innovatiepad kan op een dergelijke manier uitgebreid 
worden naar een wandeling van conceptvorming tot het 
daadwerkelijk in de markt zetten van de producten en het 
beheer ervan. 

De enquete is nu verspreid onder een kleine doelgroep. Om 
een beter beeld te kunnen schetsen van de problematiek 
en hardere conclusies aan de enquete te kunnen verbinden 
wordt aangeraden om in eventueel vervolgonderzoek nog
maals een enquete te verspreiden en de vragen kritischer 
op te stellen. 

De methodiek is gebaseerd op uitgebreid literatuuronder
zoek en op het verspreiden van de enquetes onder de 
doelgroep. Een volgende stap zou zijn om de methodiek ook 
daadwerkelljk in de praktijk te toetsen. Op basis van deze 
toets zou de methodiek waarschijnlijk aangepast moeten 
worden en verder ontwikkeld kunnen worden. 

Daarnaast kan er ook onderzoek gedaan worden naar het 
implementeren van de methodiek buiten de gevelbranche. 
Zo kan de methodiek van toepassing worden op aile bran
ches binnen de bouwsector. 



Het is nu precies 11 maanden gel eden dat ik me met 
volle overtuiging op dit onderwerp heb gestort en me de 
innovatieproblematiek binnen de bouwsector eigen heb 
gemaakt. Ik heb deze periode met veel plezier beleefd en 
ik ben eigenlijk met het doorlopen van elke stap enthou
siaster en gedrevener geworden om daadwerkelijk een 
passende oplossing v~~r de problematiek te vinden. Daarbij 
heb ik veel hulp gehad van mijn begeleiders, die me op een 
interessante maar ook gezellige manier gewezen hebben op 
belangrijke aspecten. 

Hoewel het v~~r de buitenwereld misschien over is geko
men als een soepel verlopend proces, heb ik zelf ook aardig 
wat knelpunten ervaren. Dit komt mede doordat 'Innovatie 
in de bouwsector' een breed thema is, dat moeilijk af te 
bakenen is door bijvoorbeeld de complexe en lang bou
wketen van de bouwsector. Afbakening tot de gevelindustrie 
heeft ervoor gelOrgd dat het onderzoek voor mijn gevoel 
behapbaar bleef, maar terugkijkend op het eindresultaat 
moet ik concluderen dat de ontwikkelde methodiek middels 
kleine toepassingen ook van toe passing kan zijn op andere 
sectoren. Zij is daarmee wellicht niet echt specifiek v~~r de 
gevelindustrie ontworpen en daar ben ik mogelijk het eind
doel iets uit het oog verloren. Echter denk ik niet dat dit af 
doet aan het eindresultaat, maar de methodiek misschien 
juist versterkt! 

Daarnaast ben ik aan het eind van het afstuderen tot de 
conclusie gekomen dat hoewel ik dacht steeds verder de 
problematiek af te kaderen, dat er stiekem ook steeds meer 
dingen bij in zijn geslopen. Daar waar ik op mijn begincollo
quium vertelde over trends en toekomstscenario's, is tijdens 
het onderzoek gebleken dat er veel meer factoren van 
be lang zijn en zo is het onderzoek ongemerkt ook steeds 
weer breder geworden. Door de breedte op te lOeken zijn 
de producten wellicht niet tot een bepaalde diepte geko
men. Echter is het resultaat van het afstudeeronderzoek nu 
wei een complete oplossing ipv een uitgewerkt onderdeel 
met slechts een voorstel voor hoe de totale methodiek 
vorm gegeven lOU moeten worden. Ik heb dan ook niet het 
gevoel dat de kwaliteit door de breedte van het onderzoek is 
verminderd. 

Naast veel te leren over de innovatieproblematiek heb ik 
door het proces weer meer over mezelf geleerd, en dat zijn 
aspecten die ik nu na mijn studie mee kan nemen in mijn 

werk. 
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