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Inleiding

• Chris Freeman (1974), The Economics of Innovation
• Project Sappho 1967/68
• Vergelijking van succesvolle en niet succesvolle
innovaties

• Zo’n 200 factoren onderzocht die mogelijk het 
verschil zouden kunnen verklaren

• “The single measure which discriminated most 
clearly between success and failure was ‘user needs 
understood’.”

• Teleurstellend?



Misplaatste verwachtingen

• Van de kant van de “klanten”
– Vertel ons hoe het zit en wat we moeten doen

• Van de kant van de onderzoekers
– Ik wil laten zien welke factoren de variatie in 
succes bepalen



Misplaatste verwachtingen

• Het is onmogelijk om 100% van de variatie te
verklaren
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Misplaatste verwachtingen

• Verklaring met meerdere variabelen levert een
grotere verklaarde variantie op

• Simpele verklaringen worden in de loop der tijd
weerlegd en/of uitgebreid met steeds meer
verklarende factoren

• Maar alles verklaren lukt nooit
– Toeval en geluk spelen ook een rol

• En dan zijn er ook nog tegenstrijdige verklaringen, 
die leiden tot tegenstrijdige aanbevelingen, ofwel
dilemma’s



Misplaatste verwachtingen

• Dilemma’s in innovatiemanagement
• Luisteren naar de klant is een voorwaarde voor

succesvolle innovatie
• Als je écht wilt innoveren, kun je beter niet naar je 

klanten luisteren
• Succesvolle bedrijven richten zich op hun

kerncompetenties en besteden de rest uit
• Succesvolle innovatieve bedrijven beschikken over een

breder scala aan competenties dan ze op dit moment 
strikt genomen nodig hebben

• Management blijft een kwestie van balanceren én kiezen



De bijdrage van de wetenschap

• De wetenschap levert lijstjes van zaken waar je op 
moet letten
– soms met een indicatie van hun belangrijkheid

• De wetenschap levert concepten en theorieën
– Concepten zijn namen die aan verschijnselen gegeven
worden

– Theorieën geven verklaringen voor verschijnselen
• Concepten abstraheren vaak van de concrete context 
(bedrijf, bedrijfstak, land), waarin het verschijnsel in 
eerste instantie wordt waargenomen
– Vruchtbaar, maar ook problematisch
– Hoe meer abstractie, des te moeilijker de weg terug van 
theorie naar praktijk



De bijdrage van de wetenschap

• Voorbeeld Lean Management
– Ontdekking: Japanse autofabrieken hebben een hogere
productiviteit dan Amerikaanse en Europese autobedrijven

– We noemen dit verschijnsel ‘lean production’
– Abstractie: lean production is de oorzaak van het fenomenale
succes van de Japanse autoproducenten (vergeet verschillen in 
cultuur, wet‐ en regelgeving, lonen en salarissen,  vakbonden, 
opleidingssystemen, wisselkoersen, handelsrestricties, enz.)

– Resultaat (1) managers in EU en USA kunnen zich niet meer
achter verschillen in cultuur en wisselkoersen verschuilen

– Resultaat (2) diverse los van elkaar staande praktijken worden
tot een samenhangend systeem bijeengedefinieerd, dat ook in 
andere bedrijfstakken kan worden toegepast



De bijdrage van de wetenschap

• Voorbeeld Lean Management
– Resultaat (3) Japanse autobedrijven gaan anders naar hun
eigen praktijken kijken en nemen bijvoorbeeld kennis van 
het feit dat ‘team work’ in Europa heel anders wordt gezien
dan in Japan

• Bijdrage: systematisch wetenschappelijk onderzoek, 
niet geheel wetenschappelijk verpakt, levert de taal
waarin een samenhangende discussie over 
productiviteit gevoerd kan worden

• Lean management is eerder een manier van kijken
dan een theorie



De bijdrage van de wetenschap

• Voorbeeld: Open Innovatie
– Ontdekking: in de innovatieprocessen in veel (grote) 
bedrijven, vooral in de sector voor informatie‐ en 
telecommunicatietechnologie in de USA, is sprake van 
groeiende aandacht voor het systematisch binnenhalen, 
ruilen en verkopen van kennis

– We noemen dit verschijnsel ‘open innovatie’
– Abstractie: dit is een historische trend die los staat van de 
institutionele context in de USA en richtinggevend is voor
andere bedrijfstakken

– Resultaat (1): brede discussie over de noodzaak externe
kennis te mobiliseren voor het eigen bedrijf en (minder) 
over de mogelijkheid eigen onbenutte kennis te vermarkten



De bijdrage van de wetenschap

• Voorbeeld: Open Innovatie
– Resultaat (2): de markt voor kennis wordt in verschillende
landen onder de loep genomen, octrooiwetgeving
aangepast, nieuwe bemiddelaars in kennis verschijnen op 
de markt

• Bijdrage: een al jaren onderkende verandering in 
praktijken heeft een naam gekregen, waardoor het 
fenomeen meer als eenheid gezien wordt en de 
aandacht in de praktijk en in wetenschappelijk
onderzoek groter wordt

• Open Innovation is eerder een pakkende naam dan 
een theorie



De bijdrage van de wetenschap

• Theorieën leggen (causale) relaties tussen variërende
waarden van begrippen
– ‘Er is niets praktischer dan een goede theorie’

• Goede theorieën zijn zeldzaam
– Veel ‘theorieën’ zijn bijna tautologisch
– Vb: als u de verspilling in de productie elimineert (lean), 
stijgt de productiviteit

• Het belang van de theorie zit dan in het feit dat de 
aandacht op een fenomeen (verspilling) gericht wordt
en in de wijze waarop dat fenomeen gedefinieerd en 
gemeten wordt



De bijdrage van de wetenschap

• Voorbeeld: ‘onderzoekers worden minder creatief, 
naarmate ze ouder worden’
– Bewijs: Wanneer we naar de leeftijd van alle patenthouders
(uitvinders) en in een periode bekijken, is er een duidelijke
negatieve relatie tussen leeftijd en aantallen patenten

– Verklaring: toenemende inflexibiliteit, minder energie, 
verkalking, enz.

– Echter: in Japan stijgt het aantal patenten in eerste instantie
met de leeftijd, daalt dan en vertoont nog een tweede piek
rond de 60

– Verklaring: de carrierepaden zien er in Japan anders uit dan 
in de USA! Hoezo verkalking?



De bijdrage van de wetenschap

• Als we innovatietheorieën hadden, die correct zouden
kunnen voorspellen wie de concurrentie ging winnen, 
zou er geen concurrentie meer zijn

• Wie op Google naar plaatjes zoekt bij “innovation 
theory” krijgt veel gezichten, boekomslagen en een
paar afbeeldingen van de productlevenscyclus – een
theorie (?) met weinig voorspellende waarde

• Wie op Google zoekt naar plaatjes bij “economics 
theory” krijgt veel cartoons te zien, waarin de 
economie belachelijk wordt gemaakt

• Te veel theorie is misschien ook niet zo’n goed idee









Food Chemicals Machinery

In depth sectoral studies (PhD projects)

Problems of 
knowledge sharing
in networks

A

D E F

B C

Problems of radical
innovation and 
renewal

Cross‐sectoral studies

Policy studies

Consultancy

MICORD

Managing Innovation, Collaboration and Outsourcing Research and Development



Micord

• Mark Jolink
– Heeft laten zien dat (in de voedingsmiddelen‐sector) 
concrete maatregelen om medewerkers te stimuleren met 
externe partijen netwerken aan te gaan een positieve
uitwerking hebben op het bedrijf

– Maar er was ook een bedrijf dat succesvol was met een
heel ander personeelsbeleid, dat voornamelijk steunde op 
het inhuren van mensen die al een netwerk hadden



Micord

• Maarten van Gils
– Heeft laten zien dat de organisatie van samenwerking
tussen (chemische) bedrijven en universiteiten kan en 
moet worden afgestemd op de aard van de kennis die in 
de samenwerking centraal staat

– Maar ook dat bedrijven samenwerking met universiteiten
vaak primair zien als middel om nieuwe veelbelovende
onderzoekers te recruteren – en dan speelt de specifieke
kennis een veel minder grote rol



Micord

• Armand Smits
– Heeft (in de chemische industrie) onderzocht hoe 
bedrijven gelijktijdig met de lange en de korte termijn
bezig kunnen zijn en daarbij o,.a. ontdekt dat het nuttig is 
tussen vier verschillende soorten marktkennis te
onderscheiden

– De invulling van de marketingfunctie zou in overeen‐
stemming moeten zijn met de balans tussen lange‐ en 
korte termijn orientatie van het bedrijf



Micord

• Karen Janssen
– Heeft (in de voedingsmiddelenindustrie) laten zien dat het 
betrekken van consumenten bij productontwikkeling ook
vroeg in het ontwikkeltraject en bij radicale innovatie
zinvol en mogelijk is

– Iemand die de communicatie tussen klanten, 
marketingafdeling en research modereert, kan heel nuttig
zijn – maar kan de communicatie ook verstoren



Micord

• Marc Wijngaarde en Raphaël Smals 
– zijn aan het afronden
– Marc laat zien hoe diversificatie verloopt bij middelgrote
bedrijven in de machinebouw en ontwikkelt een
instrument om bedrijven te helpen daar systematisch mee
bezig te zijn

– Raphaël laat zien welke afwegingen gemaakt worden en 
gemaakt moeten worden in de samenwerking bij
productontwikkeling tussen producenten van complexe
high tech systemen en hun toeleveranciers



Conclusie

• Bedrijfskundig onderzoek leeft van de dialoog tussen
onderzoekers, mensen in bedrijven en hun adviseurs

Dank aan de sponsors van Micord:
AkzoNobel
ASML
Dutch Polymer Institute
Ministerie EZ
Ministerie OCW 
NWO
Philips
Regieorgaan Genomics
Shell
TNO
Top Institute Food & Nutrition


