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Samenwerken is cruciaal voor
innovatie.

Innovatie staat hoog op de politieke en bestuurlijke agenda.
Maar waar gaat het nu eigenlijk om bij innovatie? Hoe innove-
ren organisaties? Valt er iets te leren van hoe bedrijven die goed
presteren het innovatievraagstuk aanpakken? 

Cruciale rol management
De grote gemene deler in de uitkomsten van recente onderzoe-
ken naar innovatie is dat het management een cruciale rol
speelt. “Sociale factoren als durf, teamgeest en vrijheid van
werken zijn doorslaggevend voor de innovatiekracht van een
bedrijf. Dat vraagt om management met visie, wat betekent dat
er niet alleen op de winstgevendheid wordt gelet maar ook op
het vermogen van het bedrijf om te veranderen”, aldus prof.

Henk Volberda, die met dr. Justin Jansen en prof. Frans van de
Bosch, allen van het Erasmus Strategic Renewal Center van de
RSM Erasmus Universiteit in Rotterdam, onderzoek uitvoerde
onder 9.000 Nederlandse bedrijven. 
Frank Engelbart, partner van Rijnconsult, onderschrijft de be-
vindingen van de Erasmus-studie: “Sleutelfactoren voor innova-
tie zijn leiderschap en een heldere innovatiestrategie. Het ma-
nagement moet voldoende aandacht en prioriteit geven aan
innovatie. In de top-ondernemingen doet ruim driekwart dat.
Bij de ‘low performers’ is dat slechts eenderde. Overall gaat het
om de passie voor innovatie; innoveren omdat we het leuk vin-
den en niet omdat het moet.” Rijnconsult voerde onderzoek uit
onder Nederlandse bedrijven als onderdeel van een internatio-
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vatiestrategie. Onderzoek en ontwikkeling (R&D) dragen veel minder bij aan het
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veel sneller is toe te passen en te commercialiseren. Daarbij past een flexibele orga-
nisatie én samenwerking. 
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nale studie van Allied Consultants Europe (ACE) onder 600
Europese profit en non-profit organisaties. 
In de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2005 zijn
zo’n 500 bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie meege-
nomen. “De overall conclusies gelden ook voor deze onderne-
mingen en we vinden er zeker innovatieve bedrijven”, aldus
Volberda. Als voorbeelden noemt hij Perfetti Van Melle, dat
genomineerd was voor de Erasmus innovatie-award, de Iglo-
Mora Groep, Go-Tan, Koopmans Meelfabrieken en FanoFine-
Food.

Niet zaligmakend
Opvallende uitkomst uit het Erasmus-onderzoek is dat R&D
slechts voor 25% het innovatiesucces bepaalt. Driekwart is toe
te schrijven aan dynamisch managen, slim werken en flexibel
organiseren. “Innovatieve bedrijven hebben een platte, weinig
hiërarchische structuur en werken veel in teams die regelmatig
van samenstelling veranderen”, aldus Volberda.
Meer geld voor R&D leidt niet tot aantoonbaar beter resultaat,
zo concludeerde ook Booz Allen Hamilton. Deze grote manage-
ment consulting firma analyseerde de top 1.000 van beursgeno-
teerde bedrijven met de hoogste R&D-bestedingen in de we-
reld. Uitkomst was dat er geen aantoonbaar statistisch verband
is tussen R&D-bestedingsniveaus en succescriteria als winstge-
vendheid, omzetgroei en aandeelhouderswaarde.
“Resultaat is niet te koop”, concludeert vice president en leider
van het Europese Booz Allen Hamilton innovatieteam Georg
List. “Succesvolle innovatie en een goede return-on-investment

natuurlijk de ‘leuke combinaties’, zoals Senseo en Beertender,
waarbij de marge wordt gepakt op de ‘vulling’.” 

Stimuleren
Het kabinet zet hoog in op nieuwe kenniscreatie via onderzoeks-
en R&D-budgetten. Volgens Volberda zijn de ¤ 141 miljoen die
deze zomer extra ter beschikking zijn gesteld, geen weggegooid
geld. Wel gaat het volgens hem om de indirecte rol die de over-
heid kan spelen. Hij noemt de stimulering van samenwerking tus-
sen bedrijven onderling en tussen bedrijven en kennisinstellingen
zinvol: “Naast sterke punten heeft ieder bedrijf zwakke punten.
Succesvolle bedrijven gaan samenwerking aan om die zwakke
punten sterker te maken. Samenwerkingsverbanden zijn cruciaal
voor innovatie.”
Food & Flowers is volgens Volberda terecht een van de speerpun-
ten van de Nederlandse overheid: het aandachtsgebied vormt een
grote bron van inkomsten en werkgelegenheid. “Door de globali-
sering van de voedingsmiddelenindustrie en de toenemende druk
om allerlei subsidies in die sectoren te verlagen, moeten Neder-
landse ondernemers steeds meer gaan concurreren op basis van

innovativiteit van producten in plaats van op prijs.” 
Volberda ziet geen heil in stimulering door extra geld in technolo-
gie te pompen: “Ik verwacht veel meer van maatschappelijke top-
instituten dan van de huidige technologische topinstituten. Socia-
le innovatie kan ervoor zorgen dat technologische innovatie ren-
deert. Want als een organisatie niet kan veranderen, gaat het met
subsidie meer van hetzelfde doen en heeft het de neiging zich te
concentreren op kostenverlaging. Frappant is dat de koplopers uit
ons onderzoek nog nooit subsidie hebben gekregen.” 

Blaim it on culture
Bedrijven die minder goed presteren wijten dit vaak aan de
bestaande cultuur, zo blijkt uit de ACE-studie. “Wij noemen dit
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‘Food & Flowers’ is
door het kabinet
benoemd tot een
van de innovatieve
sleutelgebieden in
de Nederlandse
economie. Tijdens
het Nationaal Inno-
vatie Event op 7
december (zie ook p.14) kon het publiek kennis maken
met innovatieve snackgroentes, zoals de ui met verleng-
de houdbaarheid, zoete aardappel, gemakssla (éénmaal
snijden, klaar!) en de chocoladebruine tomaat. Plantum
NL, de overkoepelende brancheorganisatie voor bedrij-
ven in de sector van plantaardig uitgangsmateriaal, pre-
senteerde het Technologisch Topinstituut Groene Gene-
tica. Geld kreeg het nieuwe TTI (nog) niet, maar het is
een van de tien plannen die een beter voorstel moeten
uitwerken. Ook het Wageningen Centre for Food Scien-
ces (WCFS), dat de sprong naar een Europees topinsti-
tuut wil maken, kreeg dit ‘huiswerk’.
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vereisen zorgvuldige planning en strak management, zowel in-
tern als extern. Het is veel belangrijker hoe R&D-gelden worden
besteed, dan hoeveel.” 

Meer investeren
Toch gaan bedrijven meer uitgeven aan R&D. De top 1.000 van
bedrijven die Booz Allen Hamilton enquêteerde, komt op een
gemiddelde toename van 6,2% over het laatste jaar. De motiva-
tie om meer geld aan R&D uit te geven, blijkt uit een studie van
The Boston Consulting Group: groei is noodzakelijk voor succes
en is alleen te realiseren via innovatie. Bovendien, de concur-
rentie investeert ook meer. The Boston Consulting Group polste
900 topmanagers wereldwijd. Driekwart van de ondervraagden
gaat de investeringen in innovatie verhogen.
Het ACE-onderzoek wijst uit dat bij tweederde van de bedrijven
het voornemen bestaat meer aan innovatie uit te geven. Engel-
bart verwacht dat de uitdaging in de voedingsmiddelensector
echter vooral zal zijn om met minder marge beter te innoveren.
“Niet meer maar anders! Wat nieuw wordt, is samen innoveren.
Meer gebruik maken van kennis op de plank bij kennisinstellin-
gen en samenwerken met concurrenten, collega’s en de retail.
Open innovatie dus. Ook zal men nieuwe businessmodellen
toepassen. Daarbij denk ik aan regio- of streekproducten, het
inspelen op niches – denk aan Hollandse merken als Hak, en

Management met visie let op het vermogen
van het bedrijf om te veranderen
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het ‘blaim it on culture’-fenomeen. Het is een makkelijke
vlucht. Je zegt liever dat het aan de cultuur ligt en niet aan jou
als manager. Maar cultuur is de resultante van dingen die je aan
het doen bent. Belangrijk is te realiseren dat je juist op andere
punten moet gaan werken”, licht Engelbart toe.
De goed presterende bedrijven noemden gebrek aan bepaalde
competenties de belangrijkste belemmering voor vernieuwing.
“De uitdaging is dus om de juiste mensen te vinden of ontwik-
kelen”, aldus Engelbart. Daarbij gaat het volgens hem om de
omslag van (voedingsmiddelen-)technologisch opgeleid naar
een sociaal gevoelige, open en externe oriëntatie, kunnen sa-
menwerken en ‘luisteren’ naar de consument en markt: “Min-
der ‘Willie Wortels’ op de zolderkamer en meer ‘organisatoren’
en ‘vinders’ in de grote buitenwereld.”
Opmerkelijk is dat het onderzoek van The Boston Consulting
Group laat zien dat topmanagers wel degelijk twijfels hebben
op dit punt. Sterker nog, men beoordeelt het eigen bedrijf als
zwak of erg zwak in het proces van ideeën tot producten bren-
gen. Veel topmanagers vinden dat zij niet goed genoeg zijn in
het managen van innovatie. 

Kuddegedrag
Hoe ziet management met visie er dan uit? Volberda: “Het bete-
kent dat het management niet alleen let op winstgevendheid,
maar ook op het vermogen van het bedrijf om te veranderen. De
aandacht is zowel op de korte als lange termijn gericht. Indica-

toren zijn bijvoorbeeld de snelheid waarmee een bedrijf een
nieuw product in de markt zet of het percentage van de R&D-
uitgaven dat niet aan onderzoek voor bestaande klanten wordt
besteed. Klanten willen immers vaak meer van het zelfde.”
‘We volgen de klant’, noemt Volberda een dooddoener. “Dit
leidt tot kuddegedrag. Iedereen probeert zijn afzet veilig te stel-
len door voordurend kosten te besparen.” Scherpe concurrentie
die vooral op de prijs is gericht, zoals de huidige prijzenoorlog,
is volgens Volberda funest voor innovatie. “We zien dat de mate
van concurrentie een negatief effect heeft op het aantal nieuwe
producten en diensten dat organisaties voortbrengen. De prij-
zenoorlog leidt tot een kostenfocus en efficiencyslag in plaats
van tot vernieuwende producten. Vooral voor fabrikanten van A-
merken is het zaak deze situatie te doorbreken en in te zetten
op innovatieve concepten in de portfolio. Zij kunnen het op
prijs uiteindelijk niet winnen van de private labels.”
Toch neemt dat niet weg dat efficiënt werken wel degelijk be-
langrijk is.“Innovatie loont, maar dat is de helft. Je moet nieuwe
dingen doen maar ook bestaande zaken efficiënter aanpakken.
Organisaties die dat kunnen, behalen de hoogste resultaten.” 

Hoe innovatie meten?
Belangrijkste drijfveer voor innovatie is het vergroten van het rendement op
de investeringen, het marktaandeel of de winst van organisaties. De beoor-
deling van het innovatiesucces van bedrijven gebeurt in onderzoeken dan
ook vaak op basis van deze parameters, al dan niet gekoppeld aan R&D-
investeringen. De aanpak van de in dit artikel genoemde onderzoeken:
– Erasmus Strategic Renewal Center, RSM Erasmus Universiteit: Het

innovatiesucces van bedrijven werd bepaald aan de hand van omzet- en
winstcijfers, het aantal productintroducties en of een nieuw product als
eerste op de markt verscheen.

– ACE-onderzoek: Hier werden vragen beantwoord over de relatie tussen
de waarde en de groei van de organisatie en innovatie als stuwer voor
die ontwikkeling. ‘Top’ en ‘low performers’ in innovatie zijn vastgesteld
via een index op basis van variabelen als het deel van de verkopen
gehaald uit innovaties (producten, diensten, processen of businessmo-
del) die minder dan drie jaar oud zijn en groei en rendement van de
onderneming.

– Booz Allen Hamilton: Gegevens over de afgelopen zes jaar van 1.000
beursgenoteerde bedrijven met de hoogste R&D-bestedingen in 2004
werden geanalyseerd. Doel was het verband in kaart te brengen tussen
financiële parameters als omzet, winst en investeringen en R&D-beste-
dingen.

– The Boston Consulting Group: Topmanagers beantwoordden vragen
over de bestedingen aan R&D en de ‘return on investments’ van deze
innovatie-investeringen.

Carina Grijspaardt-VinkProf. Henk Volberda. Frank Engelbart. 
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Soms moet je juist niet luisteren naar een klant

Kenmerken innovatiecultuur
– Klanten nauw betrekken bij innovatie
– Ruimte geven voor creativiteit
– Voortdurend leren
– Kennis delen 
– Aandacht van het management
Bron: ACE

Sociale innovatie
– Flexibel organiseren
– Dynamisch managen
– Slimmer werken
– Co-creatie door netwerken
Bron: Erasmus Strategic Renewal Center

Succesfactoren innovatieve bedrijven
– Excellent inzicht in de markt. Topinnovators begrij-

pen niet alleen wat hun klanten willen, maar kunnen
ook (consumenten)behoeften creëren.

– Cultuur ondersteunt innovatie. Innovatie is verankerd
in de organisatie en de corporate cultuur brengt het
beste in medewerkers boven.

– Oog voor kansen. Niet alle innovaties starten met
nieuwe ideeën. Ook bestaande producten en diensten
zijn te verbeteren, soms met verrassend goede resul-
taten.

Bron: The Boston Consulting Group
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