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Bouwkolom 
De keten van bedrijven in de bouwsector van grondstof tot en 
met eindproducten. 

Concept 
Uitgewerkt productidee 

Consument 
De consument is als het ware dezelfde persoon als de eindge· 
bruiker. Aileen gaat dit begrip een stapje verder door naast 
de verhuurder ook daadwerkelijk de consumerende groep te 
vertegenwoordigen, zoals de bezoeker aan een theater of de 
het winkelende publiek van een kledingszaak. 

Consumentenmarkt 
Markt voor particuliere gebruikers. 

Eindgebruiker 
De eindgebruiker is een zeer ruim begrip, dat afhankelijk is 
van het product waarover gesproken wordt. Zo kan de eindge
bruiker de persoon zijn die de betreffende woning koopt. maar 
ook de huurder van een kantoorpand. 

Facilitator 
De facilitator is de sessieleider van het innovatiepad, die, 
doorkneed in het creatieve denken, goed op de hoogte is van 
het gebruik van creativiteitstechnieken en zelf geen inhoud
elijk belang heeft bij het oplossen van het probleem. 

Identiteit bedrijf 
De identiteit van het bedrijf is een heel breed begrip. Hi
eronder vallen eigenlijk alles aspecten die specifiek zijn voor 
het bedrijf, de opzet van afdelingen, de investering in R&D en 
de vormgeving van verschillende processen binnen het bedrijf. 
Maar de identiteit heeft ook betrekking op de cultuur binnen 
het bedrijf yen. Is het een lerende open organisatie? Kent het 
bedrijf haar positie ten opzichte van andere bedrijven? Hoe 
anticipeert ze op de veranderende omgeving enz. 

Innovatie 
Innovatie is het met nieuw aanbod reageren op een verander
ende vraag uit de samenleving. Het resultaat kunnen nieuwe 
producten, diensten, werkwijzen of denkwijzen zijn. 

Innovatiepad 
Het innovatiepad is een ge"lntegreerde productontwikkeling
methodiek dat=die zich specifiek toespitst op het voortraject 
van het productontwikkelingsproces. 

Innovatieproces 
Het hele proces in een bedrijf waarmee men komt tot ver
nieuwing; dat wil zeggen nieuwe activiteiten voor het bedrijf. 

Innovatievermogen 
Het innovatievermogen is de capaciteit van een bedrijf om 
op innovatie te anticiperen of te initieren. Het innovatiev
ermogen is nauw verbonden met de creativiteit van het 
bedrijf. 

Koersbepaling 
Het bepalen van de toekomstige strategische richting van 
een bedrijf. 

Markt 
Met het begrip 'markt' wordt het productgebied bedoeld, 
maar ook het gebied waar de concurrenten zich begeven 

Nieuw product 
Met het begrip 'nieuw product' wordt in dit onderzoek een 
product bedoeld dat nieuw is voor de wereld . 

Ontwerpdoel 
De opdracht aan de productontwikkelingsafdeling waarin de 
belangrijkste uitgangspunten voor het te ontwerpen product 
zijn vastgelegd. 

Positioneringstool 
De positioneringstool is onderdeel van het Innovatiepad en 
helpt bedrijven hun identiteit en positie ten opzichte van 
haar concurrenten te bepalen. 

Producent 
Het producerende bedrijf van het innovatieve product. 

Productontwikkeling 
Het proces vanaf het moment van ideevorming naar ontwik
keling en het op de markt introduceren van een nieuw 
product. 

Productontwikkelingsproces 
Het proces volgens welke het bedenken, ontwikkelen en op 
de markt introduceren van nieuwe producten gestructureerd 
kan worden. 

R&D 
Research & Developmentafdeling; de afdeling binnen een 
bedrijf waar onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe 
technologieen en producten plaatsvindt. 



Segmentatie 
Het indelen van de markt naar kenmerken van specifieke 
doelgroepen. 

Starheid van de bouw 
Hiermee wordt het onvermogen bedoeld am op verschil-
lende en vernieuwingen in de ...... ",,,,+<ol'h 

van bedrijven in de bouwsector 
"dat het al jaren gaat en daardoor geen noodzaak tot 
veranderen ziet" is hier ook op van toepassing. 

Strategiebepaling 
Het formuleren van de hoofddoelstellingen en principiele 
werkwijzen in een 

Technology push 
Het bedrijf heeft een technologle ontwikkeld en gaat vanuit 
die bedenken. 

Toekomsttool 
Onderdeel van het Innovatiepad. Door middel van deze 
Insplrerende, prikkelende tool krijgt de gebruiker op 
bepaalde toekomstscenario's en het ontwikkelen van con
cepten op basis van deze scenario's en trends. 

Trend 
Wanneer er in dit onderzoek wordt gesproken over 'trend', 
dan zal het gaan over zowel nieuwe mode, trends die niet in 

uit te drukken bijvoorbeeld als 
om een zoals bijvoorbeeld 

Zoekveld 
Een voorstelbaar plaatje van bedrijfsactivltelt
en, dat is ontstaan door stra1egische sterkten 1e kOOO;91en 
aan interessante externe kansen. 

Bronvermelding: 
Buijs J., Valkenburg R (2005), Integra Ie Productontwikkeling, Utrecht: 
Uirgeverij Lemma BV 
Wulfen (2009), Nleuwe Producten Bedenken, Pearson Education Ben-
elux B.V. 
Roorhart H, Van der Pol W (2001), Van trends naar brands, Devemer: 
Kluwer 
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Beste heer. mevrouw. 

Innovatie; een term die bij iedereen bekend is. Toch wagen maar weinig bedrijven zich eraan. omdat het spannend is en onbekend. een 
risico. Of omdat hetgeen wat het bedrijf nu doet zich bewezen heeft en prima werkt. Maar met veranderende regelgeving en ingrijpende 
veranderingen in de maatschappij. die zich steeds sneller opvolgen, wordt het ook voor de bouw van steeds groter belang te innoveren. 
Maar is innoveren ook voor uw bedrij f van belang? En hoe kunt u innovatie binnen uw bedrijf het beste aanpakken? Waarmee staat of valt 
een idee? En hoe zorgt u ervoor dat het product dat u bedenkt aansluit op de mark!? 

Deze enquete is gekoppeld aan een afstudeeronderzoek binnen de leerstoel Productontwikkeling van prof. dr. ir. Jos Lichtenberg aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Dit afstudeeronderzoek 'Innovatie met toekomst' zoekt naar de antwoorden op deze en andere vragen 
voor u, met als doel u via de VMRG en/ of het KeG een steun te bieden in het innovatieproces. 

De enquete bestaat uit drie onderdelen . Het invullen van de vragen zal ongeveer 12 minuten van uw tijd in beslag nemen . Aile gegevens 
wilen anoniem en met de grootste zorg worden verwerkt. 

Graag zouden wij verzoeken om de enquete zo spoedig mogelijk retour te zenden, dit kan via de post, of een emai l naar: m.w.f.blacha@ 
student.tue.nl. Alvast bedankt voor uw moeite! 

I. Identiteih 
Het is van belang voor het onderzoek om de bedrijven die deelnemen aan de enquete in categorieen in te delen. Hierop zijn de volgende 
vragen gebaseerd. 

1. Bedrijfscategorie: Gevelbouwer 
Toeleverancier 
Anders: ... .. ... ........ .. .... ........ ........... ... .. .. ..... . 

2 . Functie binnen het bedrijf: 

3. Uw leeftijd 20-30 30-40 40-50 50-60 60 > 
(omcirkel de betreffende leeftijdscategorie) 

4. In welke omzetcategorie valt uw bedrijf? 

D tot 1 miljoen euro 
D 1-2 miljoen euro 
D 2-5 miljoen euro 
D 5-7 miljoen euro 
D 7-9 miljoen euro 
D 9-11 miljoen euro 
D meer dan 11 miljoen euro 

5. Is er in uw bedrijf een functionaris verantwoordelijk voor innovatie? Ja Nee 

6. Heeft het bedrijf een eigen Research & Development (innovatie) afdeling? Ja Nee 
(indien uw antwoord nee is. ga naar vraag 10) 

7. Uit hoeveel personen bestaat de R&D afdeling? .... .. ............ ..................... .. 

8 . Staan uw werkzaamheden in verband met de R&D afdeling? Ja Nee 

9. Hoeveel procent van de omzet wordt ge'investeerd in R&D? ...... ........ .................... .. .. 
(eventueel een schatting) 



II Meerkeuze vragen 

De volgende vragen hebben betrekking op het innovatieproces binnen het bedrijf, maar ook op uw visie van innovatie in de 
bouw over het algemeen. De cultuur binnen het bedrijf hangt nauw samen met de mogelijkheden tot innovatie. Wat hierin 
stimulerend werkt of juist niet, staat los van de vraagstelling. 

De laatste vragen hebben betrekking op ontwikkelingen in de maatschappij. Hierbij valt te denken aan de vergrijzing, individu
alisering, het toenemende gevoel van onveiligheid enz. 

De vragen beantwoordt u door aan te kruisen in welke mate u eens of oneens bent met de stelling. 

oneens eens 
Bed rijfsprofiel 1 2 3 4 5 6 

10 Het bedriif waar u voor werkt he·eft een duideliike toekolTlStvisie 1 

11 Het gebrek aan samenwerkfng tussen versch~lende afdelingen van het 
bedrijf zorgt voor problemen in het ontwerp- en bedrijfsproces 

12 De ideeen voor nieuwe producten worden niet aileen geIniti€erd door R&D, 
maarvanuit verschillende afdeJinoen van het bedriif 

13 Ontwikkeling van nieuwe produden komt moeizaam op 'g-ang 
14 Product en proiectinnovatie kriiat te weinio aandacht bilVlen het bedriif 
15 Ter ondersteuning bij het ont>vikkelen van nieuwe produden worelt 

reoelmatio externe hulp ingeroepen 
16 Het productontwikkelngsproces verloopt gestructureerd 
17 De '1oor het bedrijf bel a ngrijke innovaties komen voort uit het oplossen van 

problemen binnen proje-den 

Innovatie binnen de bouw in het algemeen 
18 Er is behoefte naar meer innovatieve producten en projecten binnen de 

bouw 
19 Innovatie krijgt in dE'2e economische tijd te weinig aandacht 
20 De huidige bouwcuruurwerkt niet stimulerend voor innovatie 
21 Bij. projecten waarveel partijen bij zijn betrokken verloopt innovatie 

moeizaam varweae wens naar eioen succes 

De marktsituatie 
22 Het grote a.antal betrokken pcrtijen in de bouwketen betemmert h-et 

overzicht Of) innovatieve productenjprojecten op de markt 
23 Het is eenvoudig vast te steRen waar het bedrij staat ten opzichte van haar 

concurrenten 
24 Belangrij"ke ondersteunende informatie benodlgd 'Iocr con ceptvorm in 9 van 

innovatieve produden en ontwerQ.en is lasti9 te bemachtioen 

M elijke ontwikkelingen 
25 Bij de ontwikkeling van nieuwe producten wordt gel€t op maatschappelijke 

ontwikkelingen 
26 Als basis 'lOornieuwe produden/ontwerpen wordt gekel<:en naar 

verschillend-e toekomstscenario 's 
27 De w-ens van de consurnent is van groot belang in de ontwrkketing van de 

producten. 

1 Met toekomstvisie wordt bedoeld dat het bedrijf een strategie heeft opgesteld, met speerpunten voor de komende jaren 



III. Open vragen 
28. Wat ziet u als de grootste beperking of knelpunt in het innovatieproces binnen uw bedrijf? 

29. Momenteel wordt er onderzocht of het mogelijk is een tool te ontwikkelen voor bedrijven waarmee het eenvoudig wordt, inzicht te 
verkrijgen in de marktsituatie. Met een dergelijke tool kunt u zichzelf positioneren ten opzichte van andere bedrijven en worden tips aange
dragen welke stappen u kunt ondernemen om te innoveren. 
Zou het voor uw bedrijf een dergelijke tool interessant zijn waarmee u zelf meer inzicht kunt verkrijgen in uw marktsituatie? Kunt u miss
chien ook aangeven waarom wei of waarom juist niet? 

30. Naast de ontwikkeling van een positioneringstool, worden de mogelijkheden onderzocht met betrekking tot de ontwikkeling van 
een tool die u kan ondersteunen in de conceptontwikkeling van nieuwe producten, passend bij uw bedrijfsvisie. Kijken naar de maatschap
pij en de toekomst staan hierbij centraal. 
Is er binnen uw bedrijf behoefte aan een middel dat u kan ondersteunen in het productontwikkelingsproces en wat zou dit mid del dan in 
ieder geval voor u toe moeten voegen? Graag ook aangeven waarom wei of niet. 

31. Heeft u nog verdere opmerkingen of tips met betrekking tot deze enquete? 

32. Bent u geinteresseerd in de innovatieprojecten van de VMRG (IPC-subsidie)? Ja Nee 

U bent aangekomen bij het einde van de enquete. Om de kwaliteit van het onderzoek te bewaren zouden wij u graag willen vragen aan te 
geven of, indien nodig, contact met u op genomen mag worden om antwoorden uit de enquete te bespreken. 
Tevens kunt u door onderstaand gedeelte in te vullen aangeven of u op de hoogte gebracht wilt worden van de uitkomsten van deze en
quete. 

o Graag ontvang ik de conclusies van de enquete 
D Neem gerust contact met mij op, voor eventuele toelichting van de door mij gegeven antwoorden. 

Bedrijf: 
Contactpersoon: 
Email: Telefoonnummer: 

Hartelijk bedankt voor uw medewerking! Mocht u verdere vragen hebben, schroomt u dan niet contact op te nemen met onderstaand con
tactpersoon . 

Met vriendelijke groet. 

Monique Blacha 

Student Leerstoel Productontwikkeling, Technische Universiteit Eindhoven 





Inleiding 
Allereerst is er gebruik gemaakt van frequentie berekeningen. 
Deze berekeningen gemaakt in SPSS geven weer hoe vaak 
een bepaald element voor komt in de antwoorden. 
Gewenst was om verbanden te trekken tussen bepaalde vra
gen. Echter is de respons te laag om hier met een gewenste 
betrouwbaarheid uitspraken over te kunnen doen. Daarom zijn 
er geen harde conclusies aan de enquete te trekken, slechts 
aannemingen en opmerkelijke resultaten kunnen worden 
geconstateerd en geanalyseerd. 
Onder de geretourneerde enquetes zaten 7 enquetes die van 
hetzelfde bedrijf afkomstig waren. Deze enquetes zijn in het 
eerste deel van de enquete buiten de beschouwing gelaten, 
maar zullen in de verdere resultaten wei meegenomen worden 
omdat de vraagstelling dan betrekking heeft op de beleving 
van de ondervraagde persoon. 

De toelichting op de tabellen is afgerond op hele percentages. 
het gebruik van getallen achter de komma suggereert een 
bepaalde nauwkeurigheid die niet behaald kan worden met 
de doelgroep. 

1. De identitelt van het bedrijf waar de geenqueteerde voor 
werkt 
Vraag 1 
De ingevulde enquetes zijn ingedeeld naar drie groepen: 

Valid 

Gevelbouwer 
toeleverancier 
anders 

F,eauenc 
gevelbouwer 20 
loele ..... erancier 16 
anders 5 
Total 41 

bednj! 

Cumulative 
Percent Valid Percent Percent 

48.8 48.8 48.8 

39.0 39,0 87.8 

12,2 12.2 100.0 

100.0 100,0 

Opvallen is dat het aantal toeleveranciers (20) nagenoeg geli
jk is aan het aantal gevelbouwers (16). De testgroep bestaat 
daarnaast uit 5 bedrijven die onder een andere categorie val
len, dit zijn bijvoorbeeld adviesbureaus. 

Vraag 2 en 3 
De functies en leeftijden van de werknemers die de enquete 
in hebben gevuld zijn zeer verschillend. Deze worden vanwege 
de groepsomvang buiten de verdere analyse gelaten. 

Vraag 4 
omzatscategorle 

Cumulalive 
Freauancv Percent Valid Percenl Percent 

Valid 101 1 milj06n 1 2.4 2.5 2,5 

1-2 miljoen 2 4,9 5.0 7,5 

2-5 mirjoen 7 17,1 17.5 25.0 
5-7 mHjoen 1 2.4 2.5 27,5 

7·9 mlfjoen 7 17.1 17.5 45.0 

9·11 mdjoen 3 7,3 7.5 52,5 
maer dan , 1 milJoen 19 46.3 47,5 100,0 
Tolar 40 97,6 100.0 

Missing System 1 2.4 
Total 41 100.0 

Bijna de helft van de medewerkers (48%) is werkzaam bij 
bedrijven met een omzet hoger dan 11 miljoen euro. Dit 
schept verwachtingen met betrekking tot het innovatiev
ermogen dat op basis van de antwoorden van de onder
vraagde person en is ingevuld wordt bepaald . Hier wordt 
later bij het punt 2.1 op terug gekomen. 
De rest is geleidelijk verdeeld. 7 werknemers zijn werkzaam 
bij een bedrijf met een omzet van 2 tot 5 miljoen euro 
gevolgd door 6 werknemers bij een bedrijf met een omzet 
van 7 tot 9 miljoen. De rest is verdeeld over de andere 
categorieen. 

Vraag 5 en 6 

verantwoordeliJk voor Innovalie 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid ja 20 48,8 48,8 48.8 

nee 21 51 ,2 51 ,2 100,0 

Total 41 100,0 1000 

hebben R&D afdellng 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid ja 13 31 ,7 31,7 31,7 

nee 28 68,3 68,3 100,0 

Total 41 1000 100,0 

In de enquete is onderscheid gemaakt tussen het hebben 
van een verantwoordelijke voor de R&D binnen het bedrijf 
en het hebben van een R&D afdeling of het ontbreken van 
beiden. 
Ais antwoord op de vraag of er een aangewezen persoon 
verantwoordelijk is voor de R&D antwoorden 20 (49%) van 
de ondervragen positief. 
Van de 20 bedrijven met een verantwoordelijke voor de 
R&D, zeggen 13 ondervraagden ook daadwerkelijk een 
R&D afdeling te hebben binnen het bedrijf. De meerderheid 
68% zegt echter dat een R&D afdeling ontbreekt binnen het 
bedrijf. 
Uit literatuur komt duidelijk naar voren dat geld een belem-



merende factor is voor het ontstaan van innovatie binnen 
bedrijven. De verwachting is daarom dat de bedrijven met 
een hogere omzet meer ruimte hebben om te investeren in 
R&D. Dit is echter niet aan te tonen op basis van de resul
taten deze enquete. 

Vraag 7,8 en 9 
Er is geen duidelijke lijn te trekken tussen het aantal 
mensen dat binnen een R&D afdeling werkt, dit varieert van 
1 persoon tot bij een enkel bedrijf zelfs meer dan 100 man. 
Ook over het percentage dat men investeert in R&D activ
iteiten valt weinig te zeggen. Veel van de ondervraagden 
hebben hier geen kennis over. 
Wat wei van belang is dat 15 man aan geeft dat hun 
werkzaamheden in verband staat met de R&D activiteiten . 

2. Meerkeuze vragen 
Naast vragen die betrekking hebben op de samenstell
ing van het bedrijf, zijn er in de enquete vragen gesteld 
waarmee een bepaalde waarde toegekend wordt aan de 
volgende onderdelen: 

innovatie binnen het bedrijf; het innovatievermogen 
innovatie in de bouw 
het marktinzicht 
belang van de consument 

Deze onderdelen zijn samengebracht tot een totaalscore en 
een gemiddelde score, maar de vragen per onderdeel zullen 
eerst individueel worden beantwoord. 

Innovatie binnen het bedrijf 
vraag 10 

hebben viln een toekomstvlsle 

Freaueno. Percent Valtd Percent 

Valid helemaal on8ens 1 2,1 2, 1 

oneens 2 4.2 4.2 

OOelje oneens 6 12.5 12.5 

beetje eans 9 18,8 18,8 

eens 18 37.5 37.5 

helemaal 860S 12 25.0 25.0 

Total 48 1000 100,0 

Cumulative 
Percent 

2.1 

6.2 

18.8 

37.5 

75.0 

100,0 

het bedrijf waar de geenqueteerde voor werkt een duidelijke 
toekomstvisie heeft. 
Bijna 82% van de ondervraagden is het hiermee eens of 
helemaal mee eens. Slechts 6% is het hier niet of helemaal 
niet mee eens. 
Dit is zeer opmerkelijk. Uit literatuur komt duidelijk naar 
voren dat het ontbreken van een duidelijk pad, en daarmee 
het ontbreken van een toekomstvisie, een van de oorzaken 
is voor het falen van innovaties. 

Vraag 11 

gebrek samenweri(.lng tuSSQn afdellngen nadelig voor proeas 

Cumulalive 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

Valid helemaal onee-ns 7 14 ,6 14,9 14 ,9 
onoons 12 25.0 25,S 40.4 
beetje oneens 11 22,9 23.4 63,8 
beaije eens 6 12,5 12,8 76,6 
eens 10 20.8 21 .3 97,9 
helemaal sans 1 2.1 2,1 100.0 
Tolal 47 97.9 100,0 

Missing System 1 2.1 
TOIaI 48 100.0 

samenwerking tussen verschillende afdelingen van het bedrijf 
zorgt voor problemen in het ontwerp- en bedrijfsproces' zijn 
verdeeld. De ruime meerderheid is het een beetje oneens, 
oneens of helemaal mee oneens (64%). Opvallend is echter 
dat ook 21% zegt dat ze het juist wei eens zijn met deze stell
ing. 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 (fig 1), valt daar waar het 
bedrijf een verantwoordelijke heeft voor de R&D men het 
eerder eens is met deze stelling, dan wanneer er geen ve
rantwoordelijke is aangesteld voor de R&D zaken binnen het 
bedrijf. 

veranlwoordelilk VOOf 
Innovatie 

-~ --

Fig. 1 het hebben van een verantwoordelijke voor de R&D tov de stell
ing 'Her gebrek aan samenwerk ing tussen verschillende afdelingen 
van her bedrij f lorgr voor problemen in her ontwerp· en bedrijfspro· 
ces' 



Vraag 12 
innovatle vanutt verachillende afdellngen en nlet aileen R&D 

Cumulative 
Frnouencv Percent Valid Percent Percent 

Valid oneens 2 4.2 4,3 4,3 

beetje oneens 4 8.3 8,5 12.8 

beetje eens 11 22.9 23,4 36.2 

B9ns 19 39,6 40.4 76,6 

helemaal eens 11 22,9 23,4 100.0 

Tolal 47 97.9 100.0 

Missing System 1 2.1 
Total 48 1000 

Stelling: 'De ideeen voor nieuwe producten worden niet aileen 
ge'lnitieerd door R&D, maar vanuit verschillende afdelingen 
van het bedrijf.' Hierop antwoord een ruime meerderheid dat 
ze het ermee eens zijn. Slechts 13% geeft aan het niet eens 
te zijn met deze stelling. 

Vraag 13 
Innovatie komt moelzaam op gang 

Cumulative 
Freouencv Percenl Valid Pencenl Percent 

Valid helemaal ooeens 6 12.5 12.8 12.8 
onesns 11 22,9 23,4 36,2 

bee~e oneens 9 16.8 19,1 55.3 
beetje sens 6 16.7 17,0 72,3 

eens 12 25.0 25,5 97.9 
helemaal eans 1 2.1 2.1 100.0 
Tolal 47 97 .9 100.0 

Missing System 1 2.1 
Total 46 1000 

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 bedrijven met een R&D 
verantwoordelijke en bedrijven zonder. Mogelijk dat dit de 
spreiding kan verklaren. 
De verde ling hiervan is zichtbaar in de onderstaande grafiek2. 
Hieruit blijkt dat bedrijven zonder R&D verantwoordelijke een 
piek hebben bij oneens zijn met deze stelling, en dat bedrijven 
met R&D verantwoordelijke juist aan de andere kant de piek 
heeft. 

Fig. 2 het hebben van een verantwoordelijke voor de R&D tov de stell
ing 'Ontwikkeling van nieuwe producten komt moeizaam op gang' 

§ 
o 
u 

o , 
o 
u 

.... erantwOOldehJk voor 
irtnovalle 

.~ --

Fig. 3 he! hebben van een verantwoordelijke voor de R&D tov de stell
ing 'innovatie knjgt voldoende aandacht binnen het bedrijf' 
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Vraag 14 
'"novstie te welnig aandach1: bln"e" bednjf 

Cumulative 
Freauaocv Percent Valid Percent Percent 

Valid he/emaal oneens 8 16,7 17,4 17,4 

oneens 13 27,1 28,3 45,7 

beetje oneens 7 14,6 15,2 60,9 

bealje aens 3 6,2 6,5 67,4 

... ns 12 25,0 26,1 93,S 
helemaal eens 2 4,2 4,3 97,8 

lwijfel 1 2,1 2,2 100,0 

Talal 46 95,8 100,0 

Missing Syslem 2 4,2 

Talal 48 100,0 

Volgens 62 % van de ondervraagden krijgt innovatie vol
doende aandacht binnen het bedrijf, zij geven in de enquete 
aan het helemaal oneens, oneens of een beetje oneens 
te zijn met de stelling 'Product en projectinnovatie krijgt te 
weinig aandacht binnen het bedrijr , Echter geeft 27% ook 
aan dat ze het eens zijn met deze stelling, 
Wanneer deze stelling uiteen wordt gezet op het wei of niet 
hebben van een R&D verantwoordelijke ( fig, 3) valt weer 
op de pieken net omgedraaid zitten; de piek bij bedrijven 
zonder R&D verantwoordelijke ervaren dat product en pro
jectinnovatie te weinig aandacht krijgen binnen het bedrijf, 

Vraag 15 
inro.pen van erteme hulp 

Cum~ative 
Frequencv Percent Valid Percent Percent 

Vatid helemaal aneens 3 6,2 6,4 6,4 

oneens 15 31 ,2 31 ,9 38,3 

beelje oneens 7 14,6 14,9 53,2 

beelje eans 9 18,8 19,1 72,3 

oens 8 16,7 17,0 89,4 

helemaal eens 3 6,2 6,4 95.7 

lwijfel 2 4,2 4,3 100,0 

Total 47 97,9 100,0 

Missing System 1 2, 1 

Tolal 48 100,0 

De meningen met betrekking tot de vraag of er externe hulp 
in wordt geroepen tijdens het ontwikkelen van nieuwe pro
ducten is sterk verdeeld. 
38% Van de ondervraagden zeg! met grote zekerheid dat er 
geen hulp van buiten het bedrijf wordt ingeroepen ter onder
steuning van het productontwikkelingsproces, De groep 
twijfelaars (beetje eens, beetje oneens) vertegenwoordigd 
eveneens een groot deel namelijk 36% en de groep die het 
er mee eens is, beslaat daardoor iets minder dan 1/3 deel. 

Vraag 16 
Ook de meningen over of het ontwikkelingsproces gestructu
reerd verloopt zijn verdeeld, Zo zeggen maar liefst 13 onder
vraagde het eens te zijn met de stelling, maar een even zo 
grote groep zegt het oneens te zijn met de stelling, Toch geeft 
meerderheid (59%) het eens te zijn. 

Vraag 17 
projectgebonden innovatie 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid helemaaJ oneens 3 6,2 6,2 6,2 
oneens 3 6,2 6,2 12,5 
beelje oneens 8 16.7 18,7 29,2 
beelje eens 17 35.4 35.4 64,6 
eons 15 31,2 31,2 95,8 
helemaal eens 2 4,2 4,2 100.0 
Tolal 48 100,0 100,0 

Een ruime meerderheid (71%) geeft aan dat innovatieve 
producten ontwikkeld in het bedrijf ge'l'nitieerd worden door 
projectgebonden productinnovaties, Dit zijn oplossingen 
voorkomend vanuit een probleem en vormen zelden blijvende 
innovaties. Dit is daarom geen positieve uitkomst, maar deze 
geeft wei heel sterk aan dat er behoefte is aan verandering en 
het wakker schudden van de bedrijven, 

Aile stellingen samen geven het innovatievermogen van de 
bedrijven weer. Omdat niet aile stellingen hetzelfde meten 
(sommige positief mbt innovatie vermogen, en anderen juist 
negatief) zijn sommige vragen her gecodeerd . Vragen 11, 13, 
14 en 17 zijn aangepast. Hierin is de waardering aangepast, 
helemaal eens komt daarmee gelijk aan helemaal oneens, 
eens met oneens, een beetje eens met een beetje oneens, 
Door deze aanpassing kan een totaalscore en een gemid
delde per bedrijf bepaald worden en kunnen later vragen mee 
vergeleken worden in de factoran alyse. 



2.2. Innovatle in de bouw 
De stellingen die in dit gedeelte aan bod zijn gekomen dienen 
een indicatie te geven van de kijk van de ondervraagde op 
innovatie in de bouw in het algemeen. 
Ze zijn daarom vrij algemeen van aard en hebben geen 
betrekking op de identiteit van het bedrijf, maar meer op de 
mening van de persoon zelf, welke mogelijk wei gekleurd is 
door het bedrijf waar de persoon werkt. 

Vraag 18 
behoefte meer InnovaUeve products" blnnen de bouw 

CumulaLi'Ye 
Freouencv Percent Valid Percent Percent 

Valid beelje oneens 8 16.7 16.7 16,7 

beetje aens 9 18.8 18 .8 35.4 
eens 22 45.8 45.8 81 .2 
helemaal eens 9 18.8 18.8 100.0 
Tolal 48 100 0 100.0 

De eerste stelling is 'Er is behoefte naar meer innovatieve 
producten en projecten binnen de bouw'. Een zeer ruime 
meerderheid reageert positief op deze stelling. 
Slechts 17% is het een beetje oneens met de stelling, de 
andere ondervraagden behoren tot de groepen beetje eens 
(19%), eens (46%) en helemaal eens (19%). 
Opvallend is dat er aan wordt gegeven dat er behoefte is aan 
meer innovatie, maar dat wanneer er wordt gevraagd naar in
novatie binnen de bedrijven, dat men daar toch zeer tevreden 
over lijkt te zijn. 

Vraag 19 
'"novalie In crisis te weinig aandacht 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid helemaal oneens 1 2.1 2,1 2.1 
oneens 11 22.9 23.4 25.5 
beetje oneens 6 12 ,5 12,8 38,3 
beetje eens 12 25,0 25,5 63,8 
eons 13 27,1 27.7 91,5 
helemaal eens 3 6,2 6.4 97,9 
twijfel 1 2,1 2,1 100,0 
Total 47 97,9 100,0 

Missing Syslem 1 2.1 
T01al 48 100.0 

Een kleine meerderheid (60%) vindt dat de crisis nadelig 
werkt op het innovatieve vermogen van de bouw. Daarente
gen zegt echter 23% stellig dat ze het oneens zijn met deze 
stelling. Afgevraagd kan worden of dit afhankelijk is van de 
financiele middelen van het bedrijf. 

Vraag 20 
Op de stelling 'De huidige bouwcu/tuur werkt niet stimulerend 
voor innovatie' wordt overtuigd mee in gestemd. 23% is het 
een beetje eens, 31% is het eens met de stelling en nog eens 
23% is het er zelfs helemaal mee eens. 
Dat de bedrijven zo stellig reageren is een interessant feit. Dit 
geeft namelijk aan dat de bedrijven belemmeringen ondervin
den bij het initieren van innovaties. 

Vraag 21 
moeizaam proces vanwege elgen succes 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percenl Percent 

Valid he!emaal on&ens 1 2.1 2.1 2.1 
one ens 4 8.3 8.5 10.6 
beelje oneens 7 14.6 14,9 25,5 
beetje eens 13 27.1 27,7 53,2 
eons 15 31,2 31 ,9 85.1 
helemaal eens 7 14,6 14 .9 100,0 
Tolal 47 97,9 100.0 

Missing System 1 2,1 
Total 48 100,0 

Wanneer er samen wordt gewerkt ervaart een grote groep veel 
belemmeringen vanwege de wens naar het behalen van eigen 
succes. Op de stelling 'Bij projecten waar veel partijen bij zijn 
betrokken verloopt innovatie moeizaam vanwege wens naar 
eigen succes' geeft 32% namelijk aan het hiermee eens te 
zijn, daarnaast is nog eens 28% het een beetje eens en 15% 
het helemaal eens. 
Deze gegevens bevestigen de verwachtingen. Mogelijk komt 
dit doordat innovatieve samenwerking vaak te vroeg worden 
samengesteld of juist te laat waardoor of de richting van het 
product nog niet duidelijk is, of dat een bedrijf het juist zo 
eigen heeft gemaakt dat zij dit niet meer los wenst te laten. 
Ideaal zou echter zijn dat er partijen samenkomen die ieders 
dezelfde instelling en wensen hebben. 



2.3. De marktsituatle 
In dit gedeelte wordt gekeken naar hoe de ondervraagde de 
markt kan overzien. 

Vraag 22 

lange bouwketen belemmerend yoor Innovatie 

Cumulative 
FreQuencv Percent Valid Percent Percent 

Valid helemaat oneen8 1 2,1 2. 1 2.1 
on6ens 3 6.2 6,2 8,3 

beetje oneens 8 16.7 16.7 25,0 

bee~e eens 18 37.5 37.5 62,5 
sens 18 37.5 37.5 100,0 
Total 48 1000 100,0 

De eerste stelling is 'Het grote aantal betrokken partijen in 
de bouwketen belemmert het overzicht op innovatieve pro
ducten/projecten op de markt'. Als antwoordt op deze stelling 
geeft 38 % aan het eens te zijn, en 38% aan het een beetje 
eens te zijn. Dit is een ruime meerderheid. Meer overzicht in 
de marktsituatie zou dus wenselijk zijn. 

Vraag 23 
ee.nvoudlge positionerlng tov concurrenten 

Cumulative 
Freou.nC'ol Percent Valid Percent Percent 

Valid helemaal onsens 1 2.1 2.1 2,1 

oneens 14 29.2 29.2 31 ,2 

beetje oneens 8 16.7 16.7 47,9 

beelje eens 9 18.8 18.8 66,7 

eens 12 25 .0 25.0 91.7 

helemaal eens 4 8,3 8,3 100,0 

TolBl 48 1000 100.0 

Vervolgens is aan de ondervraagden de stelling 'Het is een
voudig vast te stell en waar het bedrijf staat ten opzichte van 
haar concurrenten' voorgelegd. De meningen met betrekking 
tot deze stelling zijn zeer verdeeld . Zo geeft een kleine mind
erheid (48%) aan het niet eens te zijn met deze stelling. Het is 
interessant om te kijken of dit afhankelijk is van de financiele 
middelen die bedrijven tot hun beschikking hebben. 

Vraag 24 
Met de stelling 'Belangrijke ondersteunende informatie 
benodigd voor conceptvorming van innovatieve producten en 
ontwerpen is lastig te bemachtigen ' is een ruime meerder
heid het eens, 40% geeft namelijk aan het hier een beetje 
mee eens te zijn en nog een 28% zegt het eens te zijn met de 
stelling. Een punt waar relevante informatie te vinden is, zou 
wellicht de situatie behulpzaam zijn en daarmee de basis van 
innovatie kunnen versterken. 

2.4 Belang van de consument 
Vraag 25 

galet op maatschappellJke ontwlkketing blj Innovatle 

Freauency Percent Valid Percent 
Valid oneens 5 10,4 10,6 

beelje oneens 3 6.2 6,4 
beelje eens 10 20.8 21,3 

eens 22 45,8 46,8 
helemaal eens 7 14 ,6 14,9 
TolBl 47 97,9 100,0 

Missing System 1 2.1 
Total 48 100.0 

Cumulative 
Percent 

10.6 

17,0 

38.3 

85,1 

100,0 

Bij de ontwikkeling van nieuwe producten wordt gelet op 
maatschappelijke ontwikkelingen. Ruime meerderheid is het 
eens met de stelling (83%). Vreemd dat dit punt van groot 
belang wordt gezien, maar toch meeste innovatie vanuit tech
niek en projecten ge'lnitieerd worden en niet vanuit behoefte 
van de maatschappij . 

Vraag 26 
wens van de consument Is van groot be lang 

Cumulative 
F"",uenC'ol Percent Valid Percent Percent 

Vafid helemaal oneens 1 2,1 2,1 2, 1 
oneens 1 2.1 2.1 4.3 
beetje oneens 3 6.2 6,4 10,6 
beetje eens 14 29.2 29.8 40,4 
eens 20 41.7 42.6 83,0 
hetemaal eens 8 16,7 17 .0 100.0 
Total 47 97,9 100.0 

Missing System 1 2.1 
Tota l 48 100,0 

De stelling: 'Als basis voor nieuwe producten/ontwerpen wordt 
gekeken naar verschillende toekomstscenario's' Ook hiermee 
is ruime meerderheid het eens; maar liefst 77%. 

Vraag 27 
gekeken naar toekomstscenarto"s 

Cumulative 
Freouencv Percent Vattd Percent Percent 

Valid OnE~ens 3 6.2 6,4 6.4 
beetje oneens 8 16,7 17 ,0 23.4 

bee~ee&ns 6 12.5 12 .8 36,2 

eens 25 52, 1 53,2 89,4 

hefemaal eens 5 10,4 10.6 100,0 

Total 47 97,9 100,0 

Missing Syslem 1 2.1 
Total 48 100,0 

De wens van de consument is van groot belang in de ontwik
keling van de producten. 
Bijna iedere ondervraagde is het hier mee eens, slechts 11% 
is het niet eens met deze stelling. 



Het is opmerkelijk dat deze punten wei als van belang worden 
gezien , maar niet of nauwelijks mee worden genomen in het 
productontwikkelingsproces. 

3 open vragen 

Bijna aile ondervraagden zien knelpunten in het innovatiepro
ces. Deze zijn onderverdeeld naar belemmeringen vanuit het 
bedrijf ( kennis van werknemers, tijd, geld , onzekerheden enz) 
en belemmeringen van buiten het bedrijf (regelgeving, com
plexe bouwkolom, macht van aannemer enz). Dit is weerge
geven in figuur 4. 
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Figuur 4 belemmeringen in her productontwikkelingsproces 

Bij het vragen naar interesse van de tools geeft een ruime 
meerderheid (63%) aan interesse te hebben in een dergelijke 
tool, 28% antwoordt negatief. 

interesse In de posltioneringstoot 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

Valid j. 27 56.2 62,8 62,8 

nee 12 25,0 27,9 90,7 

nvt 3 6,2 7,0 97,7 

geen mening 1 2,1 2,3 100,0 
Total 43 89,6 100,0 

MiSSing Syslem 5 10,4 
Total 48 100 0 

De toekomsttool echter zegt 48% interesse te hebben in een 
dergelijke tool. 
36% geeft aan hier niets in te zien, 

interesse in de toekomlnool 

Cumulative 
Fre"uen"" Percent Valid Percenl Percent 

Va~d ja 20 41.7 47,6 47,6 

nee 15 31,2 35,7 83,3 

geen mening 2 4 ,2 4,8 88,1 

nvt 5 10.4 11 ,9 100 .0 

Tolal 42 87,5 100,0 

MiSSIng Sys1em 6 12,5 

Total 48 1000 





Deel 1: Aigemeen 



Deel 2 A: bed rijfsprofie I 

• De toekomstvisie van het bedrijf waar u voor 
werkt is .. . 

• De cultuur binnen het bedrijf Is ... 

• In het a lgemeen verloopt het 
productontwi kkel i ngsproces .. . 

• Het op gang brengen van de ontwikkellng van 
nieuwe producten verloopt... 

• De aandacht voor product en projectinnovatie 
binnen het bedrijf is .. aamvezig 

• Marketing en promotie van nieuwe producten 
krijgt binnen het bedrijf ... aandacht 

• Degene die aansprakelljk is blnnen het bedrijf 
voor het innovatieproces is ... 

• Het achterhalen van belangrijke 
ondersteunende i nformatie benodigd voor 
conceptvorming Is ... 

• Het bedrijf doet ... aan systematische 
productontwikkel ing . 

• ••••••••• 
Duidelijk Onduidelijk 

• ••••••••• 
Open Gesloten 

• ••••••••• 
Gemakkelijk Stroef 

• ••••••••• 
Moeizaam Gemakkelijk 

•••••••••• 
Voldoende Onvoldoende 

•••••••••• 
Veel Weinig 

•••••••••• 
Steeds anders Altijd deze lfde 

•••••••••• 
Lastig Gemakkelijk 

•••••••••• 
Regelmatig Zelden 



Deel 2 B: bedrijfsprofiel 

• Er worden .. . extra mensen en ge ld vrijgemaakt 
voor innovatie. 

• Het aantal innovaties binnen het bedrijf in 
vergelijking met andere bedrijven is ... 

• De we rknemers worden .. . gestimuleerd om 
door te leren. 

• De kennis van benod igde technologie voor 
Innovatieve producten is binnen het bedrijf ... 

• Een succesvolle organ isatorische oplossing 
wordt ... nogmaa ls toegepast als op lossing voor 
nieuwe vraagstukken. 

• Het vroeg vastleggen van een scherpe en 
heldere productdefin it ie voor het ge hele 
product is ... 

• De samensteliing van de projectteams komt ... 
tot stand door te k ijken naar de v raag uit de 
markt. 

• Het belang van teambuild ing wordt voor het 
succes van het product.. . 

• Fouten maken wordt blnnen de organ isatie ... 
gezien als een leerproces. 

•••••••••• 
Regelmatig Zelden 

•••••••••• 
Groter Kleiner 

•••••••••• 
Altijd Nooit 

•••••••••• 
Aanwezig Afwezlg 

• ••••••••• 
Zelden Regelmatig 

•••••••••• 
Nodig Onnodig 

•••••••••• 
Altijd Nooit 

•••••••••• 
Overschat Onderschat 

• ••••••••• 
Altijd Nooit 



Deel 3 A: inspiratie 

• Het inroepen van externe hulp ter 
ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe 
producten komt ... v~~r. 

• De behoefte naar innovatieve producten en 
projecten in de bouw is ... 

• Maatschappelijke thema's als vergrijzing en 
globalisering vormen ... de basis voor nieuwe 
producten. 

• De voor het bedrijf belangrijke Innovaties 
komen .. , voort uit het oplossen van problemen 
binnen projecten. 

• Het vaststellen van de positie van het bedrijf 
ten opzlchte van haar concurrenten is .. . 

• De innovaties worden ... in samenwerklng met 
derden ontwikkeld 

• De werknemers worden ... gestimuleerd om 
door te leren . 

• ••••••••• Zelden Regelmatig 

• ••••••••• 
Groot Klein 

• ••••••••• 
Altijd Nooit 

•••••••••• 
Altijd Nooit 

•••••••••• 
Makkelijk Lastig 

•••••••••• 
Regelmatig Zelden 

•••••••••• 
Altijd Nooit 



Deel 3 B: inspiratie 

• Het grote aanta l betrokken partij en in de 
bouwketen belemmert het overzicht op 
innovatieve producten op de markt ... 

• Inspiratie voor innovatieve producten is . __ op te 
doen 

• Marketing en promotie van lnnovatieve 
producten krijgt binnen het bedrijf ... aandacht 

• Kijken naar verschillende toekomstscena riO's 
als basis voor nieuwe producten en ontwerpen 
wordt ... gedaan . 

• Men geeft relatief ... geld uit aan ople iding en 
training van medewerkers. 

• De balans tussen het ze lf willen doen en het 
uitbesteden aan andere bedrijven bij de 
technologische ontwikkeling is ... 

• ••••••••• 
Niet Wei 

•••••••••• 
Makkelijk Lastig 

•••••••••• 
Veel Weinig 

•••••••••• 
Regelmatig Zelden 

• ••••••••• 
Veel Weinig 

•••••••••• 
In verhouding Scheef 



Deel 4 A: Inzicht in de vraag 

• De economische toestand zorgt ervoor dat de 
aandacht voor innovatie binnen het bedrijf en 
haar producten ... 

• Door het grote aantal betrokken partijen in de 
bouwketen wordt het overzicht op innovatieve 
producten en projecten op de markt ... 

• De innovatieve producten zijn .. . producten. 

• Het inzicht van het bedrijf in de marktbehoefte 
is ... 

• De focus van het bedrijf met betrekking tot 
innovaties is ... georienteerd. 

• Het bedrijf richt zich ... op een sma"e en 
specifieke markt. 

• ••••••••• Verminderd Versterkt 

• ••••••••• 
Belemmerd Inzichtelljk 

• ••••••••• 
Unieke Standaard 

• ••••••••• 
Duidelijk Onduidelijk 

•••••••••• 
Intern Extern 

•••••••••• 
Wei Niet 



Deel4 B: Inzicht in de vraag 

• Het bedrijft heeft een .. . anti clpatie op de 
toekomstige vraag. 

• De behoeften van de eindgebruiker is ... 
aanle iding tot innovatie binnen het bedrijf. 

• Het gebrek aan samenwerking tussen de 
verschillende afdelingen van het bedrijf zorgt ... 
voor problemen in het ontwerp en 
bedrijfsproces 

• Het bedrijf heeft .. . bekendheid met de externe 
omgeving. 

• Het zicht van het bedrijf op de directe klanten 
maar ook op concurrenten en technologische 
en maatschappelijke ontwikkelingen is ... 

• De producten van het bedrijf zijn .. . uniek ten 
opzichte van het bestaande markt aanbod. 

• De marketingkennis en vaardigheden die het 
bedrijf bezit om nieuwe producten op de markt 
te zetten is ... 

• ••••••••• 
Grote Kleine 

•••••••••• 
Regelmatig Nooit 

•••••••••• 
Zelden Regelmatig 

•••••••••• 
Matige Grote 

•••••••••• 
Helder Onduidelijk 

•••••••••• 
Wei Niet 

• ••••••••• 
Onvoldoende Voldoende 



Deel 5 A: bouwcultuur 

• Blj samenwerkingprojecten verloopt innovatie 
.. . vanwege wens naar eigen succes 

• Door het grote aantal betrokken partijen in de 
bouwketen wordt het overzicht op innovatieve 
producten en projecten op de markt ... 

• De huidlge bouwcultuur werkt ... voor 
productin novatie . 

• De wens naar eigen succes is bij projecten 
waar veer partijen bij zijn betrokken ... 

• Belangrijke ondersteunende informatie 
benodlgd voor conceptvorming van innovatieve 
producten en ontwerpen is ... te bemachtigen. 

• De complexe marktstructuur maakt het ... lastig 
om aansluiting te vinden op de vraag van de 
eindgebrulker. 

• Regelgevlng werkt stlmulerend voor 
innovatie in de bouw. 

• De lange levenscyclus van de producten remt 
het innovatieproces .. . 

• Door het grote aantal betrokken partijen bij het 
bouwproces komen sommige spelers .. . te laat 
bij het proces betrokken. 

•••••••••• 
Moeizaam Gemakkelijk 

• ••••••••• 
Belemmerd Inzichtelijk 

• ••••••••• Belemmerend Stimulerend 

• •••••••• • 
Aanwezig Afvvezig 

• ••••••••• 
Moeilijk Gemakkelijk 

• ••••••••• 
Wei Niet 

••••••••• • 
Wei Niet 

•••••••••• 
Wei Niet 

• ••••••••• 
Zelden Regelmatig 
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Deel 5 B: bouwcultuur 

• In het bouw proces speelt de trage acceptatie 
van nieuwe producten ... belemmerende een rol. 

• Het belang van de wens van de consument is in 
de ontwikkeling van de producten ... 

• De cultuur binnen de organ isatie werkt ... voor 
de ontwikkeling van nieuwe producten. 

• De omvang van de organisatie bepaalt ... het 
i nnovatieverm ogen. 

• Financlele mogelijkheden zijn ... de oorzaak 
voor het fa len van innovatieve producten. 

• Door gebrek aan ervaring met innovatie gaat 
men binnen het bedrijf ... voorzichtiger om met 
innovatieve projecten. 

• Om een goed innoverend product te 
ontv/lkkelen is het ... de investering i n het begin 
traject al te kunnen overzien. 

• De samenwerking tussen de verschillende 
afdellngen verloopt ... blnnen het bedrijf. 

• De prioriteit van het bedrijf Ilgt ... bij de 
ontw ikkeling van het innovatieve product. 

•••••••••• 
Vaak Nooit 

• ••••••••• 
Groot Klein 

•••••••••• 
Belemmerend Stimulerend 

•••••••••• 
Wei Niet 

•••••••••• 
Zelden Rege lmatig 

•••••••••• 
Wei Nlet 

••••• • •••• 
Nodig Onnodig 

•••• • ••••• 
Soepel Moeizaam 

•••••••••• 
Altijd Nooit 


