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ZONDER ZIN GEEN VERNIEUWING!

Heb jij dat ook weleens, dat je iets om je 
heen ziet waarvan je denkt; is dat nou 
nog steeds niet opgelost? Of waarom is 
er nog geen product of dienst die mij 
helpt om………….. Die verbazing is de 
eerste prikkel om na te denken over iets 
nieuws. Om daarna veel zin te krijgen in 
het oppakken van die vernieuwing.

En vernieuwen is belangrijk voor de 
organisatie; meegaan met je tijd, 
luisteren naar de klant, zien welke 
oplossingen nodig zijn om de 
problemen van klanten op te lossen. 
Waar ligt een nog niet ontgonnen 
gebied voor onze organisatie om 
klanten bij te helpen en zo waarde te 
creëren? Welke doorbraken leiden tot 
een nieuw domein dat eerder 
onhaalbaar leek? Niet eenvoudig, want 
niet zelden zit de waan van de dag in de 
weg. Onderzoek en operatie (exploratie 
en exploitatie) kennen een ander ritme 
en laten zich slecht verenigen.

Tegelijk weten we dat verder 
vooruitkijken belangrijk is om ons 
bestaansrecht voor de toekomst te 
begrijpen en te kunnen beïnvloeden. 
Wie start met nadenken over die 
toekomst, hoe kom je tot een visie op 
die toekomst? Wat vraagt dat van het 
leiderschap in de organisatie, terwijl er 
een verantwoordelijkheid ligt voor 
klanten, medewerkers en leveranciers 
om resultaten te behalen? En als je die 
visie ontwikkeld hebt, hoe realiseer je 
die; binnen of buiten de organisatie? 
Hoe financier je de investering? 

En zonder het ondernemerschap direct 
te frustreren; er is een zekere structuur 
nodig. Je wil de voortgang beoordelen, 
liefst besturen (kun je innovatie sturen?) 
met voor iedereen duidelijke 
besluitvorming.

Wat vraagt dit van de cultuur in de 
organisatie en hoe is die op dit moment? 
Behoudend, risico-gericht? Waar ligt 
vakmanschap, welke competenties zijn 
nodig, wie is / zijn er klaar voor deze 
uitdagende taak?

En hoe houden we onze oriëntatie op de 
markt? Hoe toetsen we die en wat 
vertellen die eerste ervaringen ons?

Kortom een boeiend speelveld, 
spannend, uitdagend en vooral heel erg 
leuk om te doen. Want zeg nou zelf, wie 
houdt er niet van successen vieren?

Prikkel

Heb je de vorige prikkel gemist ga naar https://www.brownpapercompany.nl/prikkel

Wij zijn in staat de propositie te valideren bij potentiële klanten en een 
bijbehorend businessmodel te ontwikkelen

Na de markttoetsing schakelen wij snel naar door naar de opbouw van 
een organisatie gericht op opschaling van de activiteiten

Onze organisatie heeft een netwerk van partners om mee samen te 
werken

Innovatie laat zich lastig sturen; ik zorg voor voldoende communicatie 
naar alle niveaus in de organisatie zodat de voortgang duidelijk wordt

De competenties en vaardigheden voor snelle uitbreiding zijn in onze 
organisatie voorhanden

Mijn organisatie heeft een structuur ingericht om te leren van falende 
investeringen

Onze organisatie is in staat om de uitwerking van deze waardevolle 
ideeën om te zetten naar een relevante propositie

Wij zijn in staat in korte tijd een minimaal werkend product / dienst te 
ontwikkelen en die naar de markt te brengen

Wij zijn in staat daartoe doelstellingen voor de korte en doelen voor de 
lange termijn te formuleren en om te zetten naar een aanpak

Onze organisatie is goed in staat in de fase van opschaling processen 
en systemen continue aan te passen

De cultuur in mijn organisatie is gericht op groei en ontwikkeling, de 
daarmee gepaard gaande risico’s calculeren wij in

Ik zet mij en mijn team dagelijks aan om met innovatie aan de slag te 
gaan

Ik zorg dat ik altijd een sponsor heb voor vernieuwing op het hoogste 
niveau van de organisatie

Onze organisatie maakt bij innovatie steeds een afweging om  te 
investeren, samenwerken, aankopen of zelf bouwen

Score
(1 = onvoldoende, 2 = matig, 3 = voldoende)

Wij zijn in staat afscheid te nemen als een project niet de gewenste 
resultaten levert en onvoldoende rendeert

Vul de scores in en vraag een aantal collega’s hetzelfde te doen. Bespreek de scores met elkaar en onderzoek hoe zaken 
verbeterd kunnen worden. 
Ø 1 = (onvoldoende): Maak een keuze of je echt wil innoveren.
Ø 2 = (matig): Werk aan de winkel! om je succes te vergroten.
Ø 3 = (Voldoende): Blijf aanscherpen om niet te verslappen.
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Onze organisatie heeft goed zicht op de ontwikkelingen in onze markt 
en daarbuiten

Onze organisatie is een bron van goede ideeën en creatieve 
concepten en er is voldoende ruimte om die te ventileren

Innovatie en vernieuwing zijn een belangrijk thema op de agenda van 
de organisatie met een structureel budget

Het is duidelijk hoe innovatie bijdraagt aan het realiseren van de 
doelstellingen van de organisatie

De cultuur in onze organisatie is onderzoekend met een grote 
interesse voor wat klanten beweegt een product of dienst te kopen

Idee-vorming

Propositie-ontwikkeling

Opschalen

Samenwerken

Reflectie

Enthousiasmeren
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