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RY IN DUTCH 

In &t proefschrift wordt het management wan innovatie in het r6doorsi~eeya 
Nederlandse bedrijfsleven tegen het licht gehouden. ""Doorsnee'\n de zin wan 
nuddelgroot (tussen de 50 en 500 werknemers) en eerder "low techJJ en "medium 
tech 'qda  "hhrgh rech". Zij weerspiegelen de grote rnrcldenmoot. van bedrijven 
tussen de mul~naaonals en de bakker om de hoek. Voos deze bedrijven geldt dat 
ontwikkelingen vaak evolwtlonnir verlopen, niet revolutionair. lnnowailie betekent 
vooï hen doargaans (belangrijke) wijzigingen aan bestaande producten, variaucs 
op bekende thema's, herpositjoneringen of het zoeken vul sl~mrne nmeuxve 
toepassingen voor bestanade producten. Onmikkellngn die vaak weimg 

spectacularr z ip ,  maar daarom niet minder belangrjlk voor het bedrijf" Binnen 
deze groep van bedrilven is een onderscheid gemnakt bussen de koplopers 
(succeslirol tnno~rerende bed ril vei^) en pelotonledcn (beclnjven &e qua innuvauef 

succes tot het gemiddelde van de branche behoren). Inaiovatie wordt opgevat als 
een wielerronde: op welke m m e r  onderschelden de koplopers zich van liet 
peloton? De onderzochte bedrijven A~ehoren dus tot de goede helft van l.iet 
Nederlandse liednjfsleven. In het onderzoek is bewust: voorbijgegaan aan 
bedrijven dle niet of nauwelilkc succesvol zqn in hun innovaLieve rnspantingcn (de 
achterblijvers). 

D e  vernieuwing van producrcn, diensten en processen betekent in essenhe dar. her 
bedrilf geld en talent onttrekt aaira de organicaae van vandaag om de overleving 
van de organisatie van morgen vehg re stellen. Dat geld en talent wordt gestoken 
in risicovoile activiteiten waarmee aanwemge competenttes worden aangespi-okei-r 
en meuwe competenties worden onmkkeld. fhnsen wonden gecre2erd door 
risico's te nemen. Dat is het dubbcle gezicht van innovafie: een middel om te 
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overleven en cen gemakkelijke rnanrcr om financlieel In de problemen te raken. 
De kraag of innovaae beliangrjjk 1s voor het bedrllf behoeft aan het eind van de 
jaren negenng met meer beantwoord te worden. Suistand is gewoonweg geen 
optie. De aandacht gaat veeleer uit naar de vraag hoe een bednjf .wccesli-$ kan 
annoveren? Het as op deze vraag dat de ol~derhawige stmdic een annvoord xd 
geven. De onderzoeksvraag S e  aan &t boek ten grondslag lig, liundr dan ook als 

volgt: Wdke nied-1ecdotl~c~1jske f~ctoren -n bepalend  oor dei verschil tw~sen kopJopen 
(~rimrvol nnncv~*erende hedryycn) en pelotora/eden (bed+j>en die q m  innovak~ve pe~ir~zunce een 

goede r ~ r e ~ e n i a n f  van de sector WH)? 

De studie steunt daarbij op een praktische en een ~etenschappelij~ke pslaar. Clp 
hct prallctische vlak proberen we tegemoet te komen aan de behoefte aarn studies 
&e ~ i c h  richten op de organisatorische context waarin innovarieprocessen uit- 

gevoerd worden. Het doel is het inzicht van managers te verhogen hoe zlj hun 
organisaue succesvol innovatief Irunnen maken cq. behouden. Wat de 
wetenschappelijke pilIer betreft is ons doel ren model te construeren dat 

versclwlleri in innovauef succes rn een brede range aan iindustnele cn 
clienstvedeneride sectoren helpt werklaren. Deels is dit bere~kr door tieuwe 
theorie te onm~kkelrn op basis van case stuches, en deels door het testen van 
l-rypothesen. 

De huidige studle verschilt daarmee van vele andere smdies naar management 
van innovatie op twee planten. Allereerst is het een studie naas innozm~ef succes 
op het J J P ~ / ~ ~ / : ~ I I E ~ F Q u .  DII 111 regensteleing tot bijvoorbeeld studies die znch iiclrien op 
het management. van iwnovaue op projectniveau. En ten ttveede 1s het een studie 
narir nirt-snfi"r-.p(~ctfieke s~cre.$dctorrn van innuvaue. Met name d ~ t  laatste maakt de 
huidige studie vrij tinlek. Het onderzoek is uitgevoerd in 35 verscMencle sectoren 
tzowel clienstverlening als industrie). 

Dcror de complexiteit 1-an deze studre moest aM doende, werkend in d e  prakujk, 
voordurend naas psagmat~sche oplossingen voor onvoorziene problemen worden 
gec-zochc. Dak bc~ekea-ide dat er cornprom~scn gesloten werden tussen het 
menselijkc en heit haalbxe. Dat probleem is van aanvang af onderkend en in &t 
boek z~jn die compromissen dan ook voortdurend expliciet gemaakt. Daarmee 
Pijkt deze studie in de moerasmetafoor van SchOn (1983) eerder op een 
ontdekkingsreis ~n de moerassige laagvlaktes dan op een riistcoloze survey 1-an de 
drooggeleger-i en bekende terreinen. Hoofdstuk 3 gaat $ieper in op de 
~~~crhodologische aspecten van deze studie. Aan bod komt onder andere de 



argumentatie achter onze keuze voor een case survey methodologie clie in een 

"matched sample" setting ~zltge\roerd is. Het onderzoek 1s gebaseerd op een 
vergelijking van 63 bedrijven tut 35 branclzes d\varh door het Nederlandse 
bedrijfsleven. In elk hedrijf werden intensieve gesprellrlcen gevoerd met de 
algemeen directeur, de marketing manager, de technologisch manager r'n eert 
con.tactpersoon. De kern van de steekproef wordt gevormd door een 24-tnd 
paren van becYnjve1-i. Elk paar bestaat uit een duudelijke koploper in innovatlef 
opzicht en een pelotonlid. De paren werden geselecteerd dolor het unschakelen 
van branchedeskunckigen. Innovatie werd omschreven als: "het vermeuwen van 
producten, diensten, processen en organisaue". De eenlreid .Iran analyse is de 
laagste plaats in een orgamsaue waarop de drie hoofdft'uincaiies (IPI&D, Marlceting 
en Productie) bijcenkorncrr. Vaak us dit het hele bedrijf, niPaas soms betreft hei: een 
business unit. De groep bedrilven die aan het onderzoek heeft meegectaan is zeer 
gevarieerd van aard. Er is gestreefd naar een evenredige verdeling tussen 

industnéle bedmjven die l-ialffabriicaten maken (259'01, bedrijven clje cilzdproducten 
produceren (40%) en dienstverleners (35%). 

Nadat in 1.ioofdstuli 1 de praktische relevantie van het onderzoek besproketz 
wordt, ga ik in hoofdstulr 2 deper rin op het theoretiscl-ie raamwerk van dip 
proefschrift. In deze studie proberen we een voorzichtige aanzct te doen tot- het 
slaan van een brug tussen de ""resource-based school" en de innov;iitneinange~~~en~- 
literatuur. We zijn daarbij op zoek naar "imanngeri;il competenties"" die bedrijven 
In het verleden opgebouwd hebben en die hen in staat gesteld lacbhen nrn een 
succesvol innoverend bedrjjf te zilri. H~erbnl wordt een onderscheid gemarukt 
tussen technologsche, marketing en orgatarsatorischc comperenticc. We nqn met 
name op zoek naar compctea~ues die ook cloor airidere bedrijven geicopieercl 
kunnen worden. EIierbij baseren wc ons op de aannames van de '%reco~irce Ysascd 
school". De achterliggende gedachte daarbij ns clat s~icccs te behalen is cloor 
intern competentnes te ontwlíkelen. Competentzes vormeir namekijk geen sralirsch 
gegeven. Ze t-enviizer~ naar het vermagen om nieuwe informatje LIP te pakken, Le 
integreren en te gebrulken in het ontwerp van nieuwe producten, drensten en 
processen. 

De onderliggende gedachte is dat koplopers van pclatonleden verschillen met 
betxeklung tot technologische, markering en organisarorische competenties. Deze 
concepten zijn nader genperationaliseercl in de hoofdstukken 5, 6 en 3. Dcels is 
dit gedaan door het toetsen van een aanral hypothesen die gebaseerd waren op in 



de literatuur gedocurncntcerd onderzoek dat uitgevoerd was in &én sector of rn 
ccn klcrn aantai sectoren. Getoetst is of deze succesfactoren ook opgaan voor een: 
niet-sector specifieke steekproef. Het competenties-model diende daarbij met 
raamc om ordenende principes aan te kunnen dragen. Wet vormt een instrument 
om succesvollle cn mender succesvolle innovcerders te vergelijken, teneinde te 
kunnen ontrafelen welke verschillen er bestaan tussen hun competenues. Naast 
de hypothesen clie dienden als borgmg van kennis voor een brede range van 
sectoren zijn er ook een aantal hypothesen opgenorncn als toets op nieuwe ideeen. 
De drie genoemde comperenn7egebBecBea staan centraal m de studje. In de 
hoofdstukken 5, 6 en 7 worden dan ook achtereenvoPgem de technologsclrie 
competenties, de markearig competenues en de orgmisatonsche cornpetenues 
behandeld. In de hoofdstukken 8 en 9 komen de onderlinge verbanden aan bod. 

In hoafdssuk 5 komen dus als eerste de technologische competenties aan bod. Ult 

de analyses bbjkt dat innovatief succes geen hesirie is van investeren in R&U 
alleen. Veel belangrijker is dat het bedrijf nieuwe ontwikkelingen op het juste 
rnonuent oppikt. Men zou dat de antenne futucrie kunnen noemen. Het gaat 
daarbij voord om her oppakken van de makke signden. Technolog~sche 
geavanceerdheid blijkt nauwer gerelateerd te zijn aan de innovativitejii: van een 
bedrijf dan aan haar innovallef succes. Technologsche competentie is dus riet 
zonder rneer af tc lezen aan de energie die bedrijven stappen in de onderzoeks- 
en ontwikkelingsacU~v~1teiten. Het is meer dan een prqskaartje, het is een kwesue 
van gedrag ten aanzien va12 kennisonmikkeling en kennlsgebru~li. Koplopers zejn! 

bijvoorbeeld proacuever in 11et aftappen van extern onmnkkelde Irennis dan 
11elotol7leden. Verder bhjlit dar het niet name de cnnrbtndhe van een aantal 
tcchnoilc~g~sch gerelateerde vaarclligheden ss dle koplopers in staat stelt zich re 
onderscl~eiden van pelotonleden. 

De rnarkeang comipctenties komen aan bod in hoofdstuk G. Uit de kwanatafieve 
analyses volgen slechts marg~nale versclden tussen koplapers en pelotonleden. 
Beide groepen onderschcliden zich bijvoorbeeld nauwekjks in de mate waann ze 
zeggen Idantgencht te innoveren.  UI^ de k\xditairaeve gesprekken kwamen echter 
we1 een aantal verschilpunten naar voren. Aan de orde zijn daarbij de diversimt 
van het productenpakket, het inziclzt in de verticale keten en de mate van 
dienscverlening rondom het fysieke product. Het onderzoek levert drwesse 
voorbeelden die aangeven dal een bedrijf ook te veel tegemoet km komen aan 
ldanteriwensen. Veel koplopers kennen hun grenzen wanneer het gaat om de 
besruntig Iran de complexiteit. ZIP slagen erin een goede balans te tmden tussen de 



toenemende clnversitejt in idantenwensen (externe \iaBaritie) en de noodzaak om 
binnen het bedrijf de processen te vereenvoudiigen (interne variantie). We stellen 
dan ook dat de relatie tussen Mantgerichtheid en innovatief succes geen, lineair, 
maar een kt-omlijning verband is, dat zich het beste omschrijft ais een 
"'omgekeede U"". Ulantgerich&eid draagt maar tot een bepaald punt bij aan 
innovatief success. Voorbij dat punt kan her zelfs een belemmerrng voor succes 
gaan worden. Voor koplopers is klantgerichtheid verder niet alleen een proces van 
luisteren naar de Idant, maar ook van het overtuigen van de klant. De leverancier 

van een product wordt zo een procrbleernoplosser. De vraag waar het aanpassen 
aan klantenwensen eindigt en de "opvoeding" van de Hant beginr 1s dan ook 
actueel. 

De organisatorische competenties worden besproken In hoofdstuk 7 .  De 
organisatie bij koplopers volgt vooral de horizontale stroom van ideeèn die 
~uteindelijk het siiewe product, proces of dienst opleveren. Pelotonleden houden 
hun innovatie meer binnen de traditionele verticale functionele perken. De 
resultaten, leveren een consistent beeld en onderschrijven de bevindingen van 
eerdere studies die wijzen op het belang - a n  projectmatige (matrix) structuren 
voor het bereiken van innovatief succes. Ons onderzoek laat zien dat de 
organisatorische competenties nauw verbonden zijn het vriamogen van de 
organisatie om lateraal te kunnen organiseren. Kennis moet niet alleen in dc 
depte opgedaan worden, maar men moet tevens elders @innen zowel als buiten 
de organisatie) inspiratie opdoen. Kr~plwpers knaken dan ook aanziei~lilk 
frequenter gebruik van instrumenten voor lateraal organiseren zoals multi- 
discipllnslzre teams (wat in feite laterale groepen zijn), een projectmatige aanpak 
van innovatieprojecten, en horizontale carri&repatr«nem. 

In hoofdstuk 8 komen allereerst de verschillen in tirnlng van bluedrijfbbeleid arin 

bod. Gekeken wordt of koplopers van pelaronleden verschillen ira het moment 
waarop ze in het verleden bepaalde zaken hoog op de agenda hebben gezet. Dc 
ies~~ltaren wijzen m de richting van een proactief beled. Koplopers laten zien dat 
her belangrijk 1s op njd de bakens te verzetten. Ze zijn beter in staat te 
onderkennen dat bepaalde rouanes aan het verouderen zijn en blijken sneller 
meuwe, betere routines te kunnen onrwikkelen dan pelo.tonleden. 

D e  bijdrage van deze studie aan de theorievorming moet met name gezocht 
worden in het detecteren en benoemen van njet branchespecifieke factoren die 
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verschrllen in ~nnovauef succes verklaren. Het geconstrueerde comperentles- 
model draagt verder bij aan cen beter begrip van de integrditelt van kruusche 
succesfactoiren. De hoofdstukken 8 en 9 gaan dan ook &eper in op de samen- 
lx~ng russen de drie competenaes. Wellicht een van de belmgrilkks bevindingen 
van cleze stud~e 3s de constaterinng dar innovatief succes niet het gevolg 1s van een 
klein aantal 6aiEzonderlijke rourines, maar van het systeem dat de routines samen 
vormen: de conifiguratae. Succesval dnnoverende bedrijven bhlken ianovarze op 
een holistische manier aan te pakken. Ze sturen op  een gemtegreerde mamer 
waarbij de competenties In het ene gebied die op  het andere vlak versterken. 

De  opzet van de studie stelt ons in staat om vanuit een breed perspectief naar de 
bedrijven te kilken. 1311: cic kwditaáeve data van de ruim 285 interviews komt als 

rode draad naar voren dat koplopers een eigenschap hebben die niet eenvoudig in 

een bekend srganisatiekenrnerk of cultuurdnmensie .te vangen is. Het zit heel diep. 
Een soort basishoudmg die concrete management-rouanes overstijgt. Deze 
"bedr~jfselgenschap" doet denken aan het "locus of control"' persoornlzjk- 
heedconcept in de psychologie. Dit "locus of cantraIn-concept zou men aPs 

metafoor ook op biet niveau van een bednjf kunnen toepassen. Wat dan blrlke is 

dat koplopers doorgaans een interne 'C1ocus of control" blijken te hebben en 
pelotcmleden voord een exttrne "locus of control". 

Koplopers zijn c2ocrrgaans proactieve bedrijven &e geloven dat ze eeri belangrijke 
i~~nce  vaia controle hebben over L-iun elgen toekomst en ctie deze sturing nok 
~i~toefei~elz. Ze kleten bijvoorbee8d dc omgeving waarin ze het beste gechjeru of 
probcrcn de ornge~ring aan te passen. In hun optiek k m  men alleen boven de rest 
uitsteken als men het lot in eigen hand neemt. Dat vereist echter wel dat inen 
cr>rrrpetcntleu opgelmuwd heeft die het bedrijf ook daadwerkelijk ~n staat stellen 
otn succesvol het horft in eigen hand te nernen. I-loewel uedere stratege een 
gezond erenwiclit is kissen ambitie en mogelijkheden in de praktqk, iis het 
leidende thema voor de koplopers toch vooral de Interne kracht: "&t willen we im 
de toekomst bereiken en daar gaan we voor". 

Pellotanleden zijn daarentegen veel reactiever. Oorzaken voor fouten worden 

door hen voord extern gezocht. Ze zijn doorgaans van rnemng dat hun toekomst 
tc~ch ~ o o ï a 1  I-iepndctl wardt dooi de vrilherdsgraden &e de omgeving (markten, 
concurrenten, klancen, overheid e.d.) hen "toestaat". Zij voelen zich in belangrijke 
mate overgeleverd aan cile grillen van de omgeving en proberen zich zo goed 
mogelijk aan te passen aan veranderingen in die omgeving. 



In hoofdstuk 9 laten we zien dat een Interne '7losus of control"'nmet rilaime tot 
uixdrukiung kamt in een actieve scufnng van de relatie met de omgeving, een 
sterke kennisbasis, een proacrief en integraal m.ainagement van innovaáeprocesse~z 
en een geloof dat innovatief succes tot een bepaalde: hoogte afgedwongen kan 
worden. 




