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Innovatieparadox houdt financials in de greep

Blijven wij hopen op “oude tijden” die niet meer vanzelf terugkomen? Het innova-
tief vermogen is meer dan ooit bepalend voor de toekomst en het succes van be-
drijven en individuele carrières. Lastig want iedereen is opgeleid om doelen te re-
aliseren en ‘te leveren’ niet om leiding te geven aan de noodzakelijke en onzekere 
ontdekkingsreis. Innoveren vraagt lef, durf en ruimte om te kunnen experimente-
ren. 

Iedereen praat over innovatie. Vaak om publicitaire 
redenen of omdat het moet. Tot op heden is echter 
de wetgeving de belangrijkste reden voor orga-
nisaties om te gaan innoveren. Want innoveren is 
kostbaar, tijdrovend en vormt in de ogen van velen 
een bedreiging voor de bestaande portefeuilles. 
Innovaties bleven meestal steken op het niveau 
van incrementele veranderingen gericht op het be-

schermen van de bestaande positie(s). Aanpassing 
van processen met als focus het in de hand houden 
van kosten of productaanpassingen gericht op een 
verzadigde of zelf krimpende markt. 

De sense of urgency is volop aanwezig in alle lagen 
van organisaties, maar de echte wil tot veranderen 
stuit op barrières. 

De innovatieparadox
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De planningshorizon van organisatie reikt over het 
algemeen niet verder dan een jaar of drie. Om te 
kunnen ‘leveren’ en aan de verwachtingen te vol-
doen, is een focus op operationele effectiviteit het 
leidende ‘black belt lean’ paradigma. Deze ‘Japanse 
aanval’ resulteert in het kopiëren van best prac-
tices, benchmarking en een neerwaartse spiraal 
waardoor alle marge en klantloyaliteit eruit wordt 
geknepen. Strategische innovatie daarentegen is 
gevaarlijk. De kans dat verkeerde keuze worden 
gemaakt is aanwezig en pas op (te) lange termijn 
zijn de baten aan de horizon zichtbaar. 

(Risk) Management van innovatie
Innovatie wordt geassocieerd met uitsluitend crea-
tief denken en brainstormsessies. Waarmee zijn wij 
dan creatief?
• Met dingen die wij al weten!
• Met oude en algemeen verspreide kennis!

Zonder zoeken, verzamelen en analyseren van 
(nieuwe) informatie en kennis is de kans op het 
vinden van een waardevolle innovatie zeer klein. 
Succesvolle innovaties veroorzaken geen grote 
externe verandering, maar spelen in op de externe 
veranderingen en transformeren deze in nieuwe 
mogelijkheden. “Je gaat het pas zien als je het door-
hebt”

Innoveren moet je leren! Slechts 25-40% van het 
vermogen tot innoveren is genetisch bepaald, 2/3 
komt dus voort uit begrijpen, oefenen en vertrou-
wen in je eigen capaciteit. De vaardigheid om te 
innoveren is geen aangeboren kwaliteit. Inhuren 
van kennis en ervaring, professionaliteit en een 
systematische multidisciplinaire aanpak van het 
innovatietraject vergroot de kans op succes, ken-
nisoverdracht en structureel het innovatief ver-
mogen van de medewerkers en daarmee de gehele 
organisatie. 

Een succesvolle executiefase van de innovatie 
vraagt ruimte, tijd en fondsen. Innoveren is tenslot-
te in de eerste plaats/fase experimenteren! Ruimte 
die meestal gevonden wordt door de ontwikkelor-
ganisatie in meer of mindere mate ‘buiten’ het ope-
rationele bedrijf te plaatsen. Een aparte business 
unit , een apart label of een geïsoleerd (greenfield) 
marktsegment waardoor gelijktijdig kannibalisme 
op de bestaande portefeuille en organisatie wordt 
geëlimineerd. 

Zoek, leer en experimenteer om nieuwe wegen te 
vinden en het verschil maken. 
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vermogen van medewerkers en organisaties te vergro-
ten. 


