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Kies een actueel onderwerp. Vind een paar deskundige sprekers.

Ga met vertegenwoordigers van een breed scala aan bedrijven

bij elkaar zitten. Vertel open wat je bezig houdt en luister goed

naar de andere aanwezigen. InventIT van Wageningen Business

School bewijst dat deze onconventionele aanpak innovatieve

ideeën oplevert.

“De meeste kansen liggen niet binnen
bedrijven, maar in de samenwerking tus-
sen bedrijven. Het programma InventIT
Life Sciences van Wageningen Business
School biedt volop mogelijkheden om
samen met andere partijen op zoek te
gaan naar nieuwe wegen”, zo legt Ton
van Rooijen, initiatiefnemer van InventIT,
uit. “De kunst is om te leren denken van-
uit kansen en niet vanuit problemen.”

Kennis delen
Uit eigen ervaring weet Van Rooijen, dat
veel bedrijven in hun eigen ‘koker’ blij-

ven denken. Dit leidt wel tot het verbete-
ren van producten, processen en efficien-
cy, maar niet tot echte vernieuwingen.
Innovatieve ideeën ontstaan wel als
bedrijven en kennisinstellingen samen
rond de tafel gaan zitten en vertellen wat
hen bezig houdt. “Als je kennis deelt en
je kwetsbaar opstelt, krijg je kennissen”,
legt Van Rooijen uit. “Dit creëert een voe-
dingsbodem waarin mensen met elkaar
in kansen gaan denken. Een volgende
stap is om bedrijven met die ideeën te
laten ondernemen.”
De resultaten van InventIT zijn veelbelo-
vend. Zo is op de themadag ‘De (s)maak-
baarheid van gezonde voeding’, met
ingrediëntenleveranciers, levensmidde-
lenproducenten, een retailer, een onder-
nemer in de medische sector, zorgverze-
keraars en een automatiseerder het idee
ontstaan voor een keurmerk voor gezon-
de voeding.
De ontwikkeling van EKO-kauwgom was
jaren geleden al door kauwgomfabrikan-
ten onderzocht, maar leek niet haalbaar.
“Bij InventIT kijken we altijd verder. Via
de invalshoek afbreekbare verpakkingen
zijn we uitgekomen bij biopolymeren
afkomstig uit wei als grondstof voor EKO-
kauwgom. Het project is veelbelovend”,
aldus Van Rooijen.

Succes
Wat maakt InventIT nu tot een succes?
Zijn het de juiste onderwerpen? De goede
inleiders? De inspirerende omgevingen?
De kleine groepen? Van Rooijen zelf is
een belangrijke succesfactor. Hij verstaat
de kunst om elk nadeel of mogelijk pro-
bleem vanuit een zodanig perspectief te
bekijken dat het een kans wordt. Hij leert
mensen de beperkingen in hun eigen
denken te herkennen, zodat ze vervol-
gens onverwachte kansen leren zien.
Marcel Schröder, algemeen directeur bij
Isotron, zei na een bedrijfsinspiratiebe-
zoek in zijn eigen bedrijf: “Voor ons als
Isotron ziet de wereld er na vandaag heel
anders uit.” Isotron gaat nu intern met
InventIT aan de slag.
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InventIT
InventIT biedt bedrijfsinspiratie-
bezoeken en themaprogramma’s
over onderwerpen als voeding en
gezondheid, voedselveiligheid,
‘groen en poen’ ondernemen, en
de allergische consument cen-
traal.
Informatie over de activiteiten
van InventIT en de deelnemende
bedrijven is te vinden op:
www.wur.nl/wbsinventit.

Deelnemers aan het bedrijfsinspira-
tiebezoek bij Kievit in Meppel (sep-
tember 2003) werken hard aan
innoverende ideeën.


