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1. Introductie



» Waarom zijn sommige organisaties goed in innoveren
» en worstelen andere hiermee?

X



» Bij succesvol innoverende organisaties

lijkt er een soort uitlijning te zijn…
een perfecte balans tussen creativiteit en daadkracht



» Grip op innovatie

1. Theorie
2. Praktijk – “Hoe gaan jullie om met innovatie?”



» Succesvol innoverende organisaties zijn:

Naar buiten kijkende, missie gedreven organisaties die doelgericht en met 
doorzettingskracht een alomvattende innovatiestrategie uitvoeren.

Zij zijn datagedreven, hebben oog voor alle belanghebbenden en 
regisseren het ecosysteem om hen heen vanuit een ambidexter verweven 
organisatiestructuur.

Continu strevend naar een maximaal lerende organisatie en rapporterend 
op de voortgang van innovatie.



10 elementen van innovatie
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Een innovatieproces kan worden
opgedeeld in 10 logische stappen.

Dit is bij innovatieve projecten het geval 
maar ook hanteerbaar bij het inrichten van 
innovatie binnen een organisatie.



10 elementen van innovatie
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Elke stap bouwt voort op de vorige.

Pas als alle stappen zijn doorlopen 
krijgt een organisatie grip op Innovatie 
en is vernieuwing opgenomen in de 
bedrijfscultuur



Uitvoering

Situatie

Plan



1. Breng de situatie in kaart 
Hoe verandert het eco-systeem om je heen?

Situatie



2. Wat is de noodzaak om te innoveren? 
Situatie



3. Stel vast wat innovatie moet  
opleveren

Situatie



4. Bepaal je koers naar
de oplossing 

Plan



5. Maak een plan
je innovatiestrategie

Plan



6. Valideer aannames en 
controleer draagvlak

Plan



7. Betrek de organisatie
Vraag ze om invulling te geven 

Uitvoering



8. Organiseer verandering
Hou oog voor staande oraganisatie

Uitvoering



9. Bouw lerende organisatie
Heldere kaders & eigenaarschap

Uitvoering



10. Monitor voortgang
Meet, leer, pivot or persevere

Uitvoering



Download het canvas op https://dok5.nl/wp-content/uploads/2019/08/Cycle-of-Innovation-Canvas-large.pdf

» Cycle of Innovation Canvas

helpt stap voor stap
in praktijk toe te passen

https://dok5.nl/wp-content/uploads/2019/08/Cycle-of-Innovation-Canvas-large.pdf


2. Wat kwam er uit de praktijkinterviews?



» Belangrijkste inzichten vanuit de interviews

» Grote verschillen in volwassenheid innovatie
» Beslissing om te gaan innoveren komt van de top
» Alle elementen uit Cycle of Innovation vindt je terug
» Samenwerking is het toverwoord (intern / extern)



» Wat kan geleerd worden van 

» De waardepropositie van ASML is het leveren
van de nieuwste oplossing van de markt. Dit
dwingt hen innovatie in organisatie te
verankeren.

» ASML assembleert alleen. Zij voeden hun eco-
systeem en halen daar vervolgens de innovaties
uit. 



» Wat kan geleerd worden van 

» DSM begon met het vaststellen van een target van 
1 miljard euro binnen 5 jaar uit innovatie en ging 
hierna pas denken hoe.

» Toen financiële crisis kwam kreeg innovatie een 
status aparte



» Wat kan geleerd worden van 

» Indrukwekkend verhaal van OneBlade met een omzet 
van meer dan 100 milj. dollars in de eerste18 
maanden

» Het succes kwam juist door het doorbreken van de 
silo’s binnen de organisatie



» Wat kan geleerd worden van 

» KPN deed alles uit het boekje, behalve het stellen van 
harde targets voor innovatie en trainen bestuurders

» Ongeëvenaard in het bouwen van een eco-systeem
van startups om zich heen

» Twijfelachtig of innovatie voldoende opleverde?



» Wat kan geleerd worden van 

» KLM nog niet erg volwassen met organiseren van 
innovatie. Met 7 verschillende innovatieafdelingen. 
Heeft als target ‘most innovative carrier’

» Wel indrukwekkende VR case voor trainen 
onderhoudspersoneel.



» Mijn overtuiging

» Innovatie is een middel voor een doel 
» Innovatie is te besturen, met juiste structuur, discipline
» Innovatie vraagt om een eigen manier van aansturing 

en toezicht



» Samenvatting

Het slechte nieuws:
• Succes bij innovatie hangt van veel verschillende elementen af.
• De elementen zijn onderling met elkaar verbonden
• Bij inrichting van innovatie wordt bijna iedereen binnen de organisatie 

geraakt en velen erbuiten in het ecosysteem

Het goede nieuws:
• De elementen op zich zijn stuk voor stuk niet lastig te tackelen.
• Dus met de juiste discipline kan elke organisatie succesvol innoveren



Dank voor jullie aandacht!



Jasper Baggerman
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• Interim innovatiemanager 
• Associate media adviesbureau Station10
• Coach 227 Learning Accelerator
• Startupcoach Yes!Delft
• Ondernemer
• Auteur bestseller “Ik heb een goed idee. Wat nu?”
• Oud-bestuurslid Nederlandse Orde van Uitvinders
• Uitvinder
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