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1 Inleiding 

Het Project Industriële Innovatie (PII) is in het begin van de jaren 80 een succesvol 
instrument voor het bevorderen van innovatie gebleken. Dialogic heeft voor het 
Innovatieplatform deze methodiek omgevormd naar een moderne aanpak, die anno 2009 
toe te passen is. Hierbij is nauw samengewerkt met experts van respectievelijk het 
oorspronkelijke PII project (prof.dr.ir. Jan Buijs) en van het Nederlandse innovatiebeleid 
(prof.dr. Dany Jacobs). 

1.1 Werkwijze en proces 

Uit het PII methode heeft prof.dr.ir. Jan Buijs het Delfts Innovatie Model (DIM) ontwikkeld. 
Dit model beschrijft de productinnovatiecyclus. Dit model – dat vooral gericht is op 
technologische productontwikkeling – is gecombineerd met de dimensies van innovatierou
tine c.q. de innovatietienkamp, zoals die in “De innovatieroutine” (Jacobs & Snijders, 2008) 
zijn beschreven op basis van een studie bij herhalend innoverende bedrijven van 
Nederland. 

In diverse sessies zijn de methoden nader uitgewerkt en gecombineerd die bovengenoem
de partners hebben ontwikkeld. Hierbij is met name aandacht uitgegaan naar het geschikt 
maken van de nieuwe PI methode voor verschillende typen innovaties (niet alleen 
productinnovatie, maar ook diensten-, proces en transactie-innovatie). Figuur 1 geeft weer 
welke typen innovaties zijn onderscheiden. 

product/diensten innovaties 

technische verbeteringen,

stijlinnovaties, totaal nieuwe 

concepten 


transactie-innovaties 

innovaties in publiciteit, marketing, 
sales 

procesinnovaties 

nieuwe technieken, nieuwe 
organisatievormen (open innovatie, 
keteninnovatie) 

Figuur 1: Uitsplitsing van verschillende typen innovaties (Dany Jacobs, Adding Values). 
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In gezamenlijke sessies zijn de grote lijnen ontwikkeld voor de methode: Project  
Innovatieversneller. In aanvulling daarop is een aantal keer gesproken met de heren Buijs 
en Jacobs afzonderlijk. In deze gesprekken zijn de details van het ontwerp verder verfijnd. 

1.2 Workshop 27 april 2009 

Op 27 april is bij het Innovatieplatform een procesontwerp voor het Project Innovatiever
sneller gepresenteerd. De doelgroep van deze presentatie waren beleidsmakers van 
uiteenlopende organisaties: 

� Projectdirectie Kennis en Innovatie/Commissie Valorisatie 

� Provincies 

� Branche-organisaties (FME-CWM) 

� Ministerie van Economische Zaken 

� Syntens 

� Kennis Alliantie Zuid-Holland 

� Kennispoort Regio Zwolle 

De presentatie had als doel interesse te wekken in het uitvoeren van de pilot. De pilot is 
bedoeld om aan te tonen dat de methodiek werkt en om de kwaliteit van de ontwikkelde 
methode verder te verbeteren. De pilot richt zich op het ondersteunen door middel van een 
innovatie(proces)adviseur gedurende 25 dagen van een 15-tal bedrijven. 

In de volgende hoofdstukken is de presentatie weergegeven: 

� In hoofdstuk 2 het Projectvoorstel 

� In hoofdstuk 3 de methode: Project Innovatieversneller. 
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2 Resultaat: Projectvoorstel 


I. Projectvoorstel 

1. Achtergrond 
2. Projectdoel, beoogd resultaat en doelgroep 
3. Werkwijze 
4. Verspreiding opzet 
5. Monitoring & kennisdeling 
6. Kosten en financiering 

Dialogic innovatie ● interactie 7 



1.1 Achtergrond: Voorgeschiedenis Pii 

•	 Pii – Project Industriële Innovatie 1979-1984 

•	 Bereik en succes: 
• 156 bedrijven begeleid 
• Gemiddeld 38 dagen begeleiding per bedrijf 
• 80% concreet resultaat 
• 90% leereffect 
• 25% marktintroductie  
• 60% startte na Pii zelfstandig een nieuw innovatietraject 
• Betrokkenheid is van groot belang voor het succes 

Disclaimer: Het oorspronkelijke Pii programma was sterk gericht op productinnovatie en 
productontwikkeling. In de PI-modern (anno 2009) aanpak proberen we generieke concepten 
aan te reiken die ook van toepassing zijn op de praktijk van procesinnovatie, diensteninnovatie 
en transactie-innovatie. Echter, in de terminologie en de methode zal desondanks een lichte bias 
richting nieuwe productontwikkeling herkenbaar zijn. 

© Dialogic, Buijs & Jacobs 

1.2 Achtergrond: het waarom van PI 

•	 Pii is in het verleden succesvol gebleken; 

•	 We constateren een behoefte vanuit bedrijven aan meer intensieve 
ondersteuning bij innovatieprojecten en aan adviseurs die met meer 
commitment en meer hands-on bij een innovatietraject betrokken 
zijn (b.v. Dialogic 2009, Quick Scan valorisatie initiatieven in 
Overijssel); 

•	 De meest recente KIA-foto (februari 2009) laat (opnieuw) een zwakte 
in Nederland zien op het punt van Innovatie en Ondernemerschap 
(onder meer: omzetaandeel uit innovatie); 

•	 Het gaat om een combinatie van het gedachtengoed van Buijs (Pii, 
Delfts Innovatiemodel) en Jacobs (o.a. Innovatieroutine); 

•	 Met PI wordt ons inziens een belangrijke lacune in het bestaande 
innovatiebeleid gevuld. 

© Dialogic, Buijs & Jacobs 
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1.3 Lacune in bestaand innovatiebeleid (1)


•	 In het bestaande instrumentarium is er (nog steeds) sprake van een 
bias richting technologische innovatie in de industrie. Terwijl 
bijvoorbeeld ook nieuwe diensten, het doorontwikkelen van producten 
en diensten (waarschijnlijk betreft 90% van de innovatie
inspanningen in bedrijven doorontwikkeling) en ook het combineren 
van reeds bestaande toepassingen en elementen belangrijk zijn voor 
het totaal aan innovatie-inspanningen. 

•	 In Nederland levert de dienstensector een grote bijdrage aan de 
economie. De productiviteit van de dienstensector in Nederland is 
duidelijk voor verbetering vatbaar wanneer we ons vergelijken met de 
toplanden binnen de EU. Bevorderen van de innovatiecapaciteit in 
deze sectoren is daarom van groot belang. 

© Dialogic, Buijs & Jacobs 

1.3 Lacune in bestaand innovatiebeleid (2) 

•	 Er zijn in het innovatiebeleid veel intermediaire organisaties actief in 
de functie van “eerstelijnsvoorziening” [nadruk op intake & 
adviseren/doorverwijzen], maar er is niet of nauwelijks sprake van 
een “tweedelijnsvoorziening” [het vervolg van het innovatieproces 
daadwerkelijk ondersteunen]. Ofwel, bedrijven worden vaak wel 
aangehoord en doorverwezen, maar niet echt geholpen. 

•	 In het verleden zijn dit soort voorzieningen er wel geweest. Denk 
bijvoorbeeld aan het KIM-traject (kennisdragers in het Midden- en 
Kleinbedrijf), de IMKB-aanpak in de jaren 90 en uiteraard het Pii
project in de jaren 80. 

© Dialogic, Buijs & Jacobs 
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1.4 Achtergrond:

Visie op innoveren en leren (1)


•	 Innovatie = Iets nieuws dat gerealiseerd wordt met hopelijk een 
toegevoegde waarde [zoniet is het een mislukking] 

•	 Innovatie is een proces van voortdurende vernieuwing en verbetering. 
In dat proces kunnen verschillende innovatieprojecten gestart worden. 
Belangrijk is voor een bedrijf om de routine van innovatie (innovatief 
vermogen) te ontwikkelen. Zodat innovatie een blijvend onderdeel 
wordt/is van een bedrijfsproces. Zie: Jacobs en Snijders, 
Innovatieroutine, 2008. 

•	 Innovatie is een dynamisch proces. Van belang is het verloop in de 
tijd en daarbij het bij voortduring organiseren van allerlei 
terugkoppelingen. Opdat er geleerd wordt van het doorlopen proces. 
Een proces dat nadrukkelijk niet lineair is, maar voortdurend terug-
en vooruitkijkt. (En waarbij ook naar andere ontwikkelingen wordt 
gekeken, binnen en buiten de eigen organisatie.) 

•	 Het gaat om de combinatie van ratio en emotie. Innovatie gaat 
letterlijk over: hart voor de zaak (en bloed, zweet en tranen). 

© Dialogic, Buijs & Jacobs 

1.4 Achtergrond:

Visie op innoveren en leren (2)


•	 Leren is een wezenskenmerk van het innovatieproces. Jezelf opnieuw 
uitvinden betekent afscheid kunnen nemen van zekerheden en van 
successen uit het verleden. Om die reden is innovatie lastig en vaak 
bedreigend. Innovatie schrijnt en het kost energie. Schumpeter had 
het niet voor niets over creatieve destructie. 

•	 Innovatie zou idealiter ‘ambidextrous’ moeten zijn: een combinatie  
van exploratie (verkennen van nieuwe mogelijkheden) en exploitatie 
(tegelijkertijd bestaande producten/diensten zo goed mogelijk 
verkopen). Het gaat dus ook om het kunnen managen van 
verschillende soorten innovatie. 

•	 Een mooie omschrijving van innovatie is dan ook: .. Doing old things 
better so you can do new things.. Met incrementele verbeteringen 
(veelal procesinnovaties en doorontwikkeling) wordt het mogelijk (in 
termen van opbouw van resources) om een sprong naar voren te 
maken. 

© Dialogic, Buijs & Jacobs 
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1.5 Achtergrond: Soorten innovatie


Voor het Project Innovatieversneller maken we onderscheid tussen: 
• Product/dienst-innovatie  
• Procesinnovatie  
• Transactie-innovatie  

Ten opzichte van het oorsponkelijke Pii-project is dit een verbreding van de scope 

product/diensten

innovaties

technische verbeteringen,

stijlinnovaties, totaal nieuwe

concepten


transactie-innovaties 
innovaties in publiciteit, marketing, 
sales 

procesinnovaties 
nieuwe technieken, nieuwe (Dany Jacobs, 
organisatievormen (open Adding Values 
innovatie, keteninnovatie) 2007) 

© Dialogic, Buijs & Jacobs 

2.1 Doel Project Innovatieversneller (PI) 

•	 Doel: Versterking van de concurrentiekracht van (MKB) 
bedrijven, door middel van innovatie. Leren innoveren. 

•	 Beoogd resultaat: 

•	 Voor ondernemers: succesvolle innovatieprojecten door hands-on 
ondersteuning via adviseurs, toegang tot kennis en netwerken; 
verankering van de innovatieroutine; 

•	 Voor kennisinstellingen: netwerkvorming met innovatief MKB Æ 
als basis voor het valoriseren van kennis; 

•	 Voor overheden/regio’s/opdrachtgevers: profilering, versnelling 
innovatie, professionalisering adviseurs en infrastructuur. 

© Dialogic, Buijs & Jacobs 
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2.2 Doelgroep Project Innovatieversneller 

•	 Alle bedrijven zijn in principe welkom, mits: 
•	 Financieel gezond 
•	 Aantoonbare innovatiebehoefte 
•	 Betrokkenheid van de leiding 

•	 PI mikt typisch op bedrijven die (nog) geen innovatieroutine hebben 
ontwikkeld. [zie hierna] 

•	 Verder is voor het leren in dit project een zekere spreiding gewenst: 
•	 Naar sectoren 
•	 Naar soorten innovatie (ind. product/dienst, proces, transactie) 

© Dialogic, Buijs & Jacobs 

3.1 Werkwijze: innovatieroutine ontwikkelen 

•	 De volgende disciplines zijn een essentieel onderdeel van de 
innovatieroutine (Jacobs & Snijders, 2008): 

1.	 Helder strategisch profiel, met daarin een essentiële rol voor

innovatie


2.	 Maatschappijgerichtheid 
3. Klantgerichtheid 
4. Ambitie & Durf 
5.	 Doorontwikkeling, incl. kennis van het innovatieproces 
6. Leren van reële getallen 
7. De beste mensen 
8.	 Ambiance, open cultuur 
9. Sterke netwerken


10.Focus, commitment


•	 Startpunt: bedrijf scoort eerst zichzelf. Basis voor intake(gesprek). 

© Dialogic, Buijs & Jacobs 
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3.2 Werkwijze: elementen voortraject 

•	 Aanstellen projectcoördinator die overtuigd is van de methode en het 
organisatorisch werk op zich neemt (en de financiële stromen regelt). 

•	 Selectie van bedrijven. Op basis van genoemde criteria: 
1.	 Financieel gezond 
2.	 Aantoonbare innovatiebehoefte 
3. Commitment van de directeur (team: directeur, adviseur, 


sleutelfiguren)


•	 Selectie van adviseurs: 
1. Adviseurs moeten ratio en emotie (passie) combineren 
2. Adviseurs moeten passen bij het betreffende bedrijf. 
3. Voorkeur voor adviseurs met procesbenadering (procesadviseurs 

bleken in Pii meer succes te hebben dan b.v. materiedeskundigen). 
4.	 NB: Een bedrijf kan kiezen uit meerdere adviseurs >> een ‘klik’ is 

essentieel. 
•	 Aandachtspunt: bedrijven moet duidelijk gemaakt worden dat advies 

geld kost. Een eigen bijdrage draagt ook bij aan het commitment. 

© Dialogic, Buijs & Jacobs 

3.3 Werkwijze:

starten met demonstratietraject


•	 Pilot/Demonstratietraject = leertraject + laten zien dat het werkt 

•	 Bedoeld om methoden uit te testen en te verfijnen 

•	 15 deelnemende bedrijven 

•	 Opdrachtgever pilot is verantwoordelijk voor de werving van bedrijven 

•	 Bedrijven melden zich voor pilot via een ‘opstap-aanvraag’ op 1 A4. 

© Dialogic, Buijs & Jacobs 
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3.4 Werkwijze: opleiden adviseurs 

•	 Interactieve workshop voor adviseurs (2 dagen) 

•	 Maximaal 20 adviseurs 

•	 Workshop wordt gegeven door: 
•	 Prof. Jan Buijs 
• Prof. Dany  Jacobs  
•	 Drs. Christiaan Holland 

© Dialogic, Buijs & Jacobs 

4 Verspreiding opzet 

•	 Meerdere mogelijkheden: 
¾ Via EZ/Syntens 
¾ Via regio’s / provincies / IPO 
¾ Via branches 
¾ In de vorm van een subsidieregeling, bijvoorbeeld de IPC 

(Innovatie Prestatie Contracten)


¾ Via HBO-Raad/SIA/RAAK en lectoren


•	 Het demonstratietraject is bedoeld om de PI-aanpak ‘in de markt te 
zetten’. 

© Dialogic, Buijs & Jacobs 
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5 Monitoring & kennisdeling 

•	 Net als bij het oorspronkelijke Pii-project wordt voorzien in een 
uitgebreide terugkoppeling van resultaten: 
•	 Om te leren tussen adviseurs onderling 
•	 Om de methode te verbeteren 

• Werken met  dossiers  om voortgang te bewaken. 
•	 Deze dossiers zijn ook voor andere adviseurs toegankelijk [maar 

vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd, zeker waar sprake is van directe 
concurrenten; adviseurs tekenen Non Disclosure Agreement]. 

•	 Dossiers zijn benaderbaar via elektronische projectomgeving 
•	 Ook cases (filmpjes) kunnen op de (externe) website 
•	 Deze aanpak sluit aan bij Open Innovatie en Innovatie 2.0 

•	 Doorlooptijd pilotfase: tussen 12 en 18 maanden 
•	 Ter afsluiting wordt een eindrapportage/boek met ervaringen 

opgeleverd. 

© Dialogic, Buijs & Jacobs 

6 Kosten & financiering 

•	 Inzet adviseurs per bedrijf: +/- 25 dagen. 
•	 Budget indicatie pilot-fase: 

•	 Pilot met 15 bedrijven: € 375.000,= (25 dagen x 15 x € 1000) 
•	 Budgetindicatie bij landelijke uitrol: 

•	 Per jaar 50 bedrijven: € 1,25 miljoen 
•	 Per jaar 100 bedrijven: € 2,5 miljoen 

•	 Eigen bijdrage per bedrijf: 10.000 euro (40% van de financiële kost) + 
betrokkenheid (inzet mensen) 

•	 Kosten projectorganisatie in pilotfase: € 200.000 
•	 Projectmanagement (incl. selectie bedrijven): € 50.000 
•	 Selecteren en begeleiden adviseurs: € 20.000 
•	 Workshop adviseurs: € 10.000 
•	 Onderlinge kennisdeling/dossiers: € 20.000 
•	 Monitoring & rapportage: € 50.000 

•	 Totale kosten pilotfase: € 575.000,= 

© Dialogic, Buijs & Jacobs 
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3 Resultaat: PI-methode 


II. De PI-methode 

Disclaimer: Het oorspronkelijke Pii programma was sterk gericht op 
productinnovatie en productontwikkeling. In de PI-methode (anno 2009)  proberen 
we generieke concepten aan te reiken die ook van toepassing zijn op de praktijk van 
procesinnovatie, diensteninnovatie en transactie-innovatie. Echter, in de 
terminologie en de methode zal desondanks een lichte bias richting nieuwe 
productontwikkeling herkenbaar zijn. 

16 Dialogic innovatie ● interactie 



Innovatieroutine in stappen 

• Stap 1 - Startfase: innovatiebehoefte vaststellen en nieuwe ideeën ontwikkelen 
[strategische oriëntatie & koersbepaling] 
Æ 1a shortcut procesinnovatie; 1b shortcut transactie innovatie 

• Stap 2- Interne selectiefase 
[doelbepaling] 

• Stap 3 - Concretisering 
[ontwikkeling & realisatie] 

• Stap 4 - Invoering 
[marktselectie & market launch] 

• Stap 5 - Product/dienstgebruik & terugkoppeling 
[evaluatie & doorontwikkeling] 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 

Nieuwe 
ideeën (interne) 

Selectie 
Realisatie 

eigendom? 

Stap 5 

Intellectuele 

Doorontwikkeling 

Markt
selectie 

Jacobs & Snijderss (2008) 

© Dialogic, Buijs & Jacobs 

Totaalplaatje: de vijf stappen 
geplaatst in een cyclisch model 

Bedrijf 

Omgeving 

Gebruik 

Introductie 
in de markt 

Ontwikkel 
ing 

toepassin 
g 

Zoekveld 
en 

generere 
n 

Ideeën 
generere 

n 

Evaluatie 
van 

toepassin 
g 

Evaluatie 
gebruik 

toepassin 
g 

Interne 
analyse 

Externe 
analyse 

Externe 
analyse 

van 
behoeften 

Interne 
analyse 

knelpunte 
n 

Distributie, 
promotie, 
verkoop 

Vervaardig 
en v/d 

toepassing 

Marktont 
wikkeling 

Ontwikkel 
ing intern 

Evaluatie 

Evaluatie 

Evaluatie 

Evaluatie 

Nieuwontwerp
toepassing 

Id
eeën

 

Zoekvelden 

Zoekveld 

1
... n

O
nt

w
ik

ke
ld

oe
l 

1
..
. n

 

Ontwerp 

toepassing 

Lancering 

toepassing 

T
o
ep

as
si

n
g
 i
n
 

g
eb

ru
ik

 

St
ra

te
gi
sc

h 

po
sit

ie
 

to
ep

as
sin

g 

Strategische 

situatie van 

het bedrijf 

Evaluatie 

Stap 1 

Stap 2 

Stap 3 

Stap 4 

Stap 5 

© Dialogic, Buijs & Jacobs 
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Stap 1 Startfase 
Strategische positie 

[Strategische oriëntatie & van het bedrijf: 

Koersbepaling] Innovatiebehoefte 
1. Helder strategisch profiel 
4. Durf & Ambitie 

Maak een foto van het bedrijf 

Interne 	 Externe 
analyse Zoekvelden analyse 

genereren 

(Sterkten & (Kansen & 
Zwakten) Bedrei

gingen) 

Zoekvelden 

© Dialogic, Buijs & Jacobs 

1.a >> Shortcut 
procesinnovatie 

Strategische positie 
van het bedrijf: 

1. Helder strategisch profiel Innovatiebehoefte 
4. Durf & Ambitie 

Interne Externe 
Moet het product/de analyse Zoekvelden anlayse 
dienst alleen aan de proces	 genereren 
‘binnenkant’ (van de
organisatie) veranderen? 

(Sterkten &	 (Kansen & 
Zwakten)	 Bedrei

gingen) 

Zoekvelden 

© Dialogic, Buijs & Jacobs 
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1.b >> Shortcut transactie-innovatie 

Strategische positie 
van het bedrijf: 

Innovatiebehoefte 1. Helder strategisch profiel 
4. Durf & Ambitie 

Twee vragen: 

1. Vinden we dat we ons 
Interne Externe bedrijf/ ons 
analyse Zoekvelden analyse product/onze dienst op

genereren Transactie een goede manier 
(Sterkten & (Kansen & gepresenteerd wordt?
Zwakten) Bedrei- (marketing en reclame) 

gingen) 2. Kunnen we ons 
product/dienst op een
andere manier verkopen? 

Zoekvelden 

© Dialogic, Buijs & Jacobs 

Stap 2 Interne selectiefase 

[doelbepaling] 
Zoekveld 

2. Maatschappijgerichtheid 
3. Klantgerichtheid 
6. Leren van reële getallen 
7. De beste mensen 

Interne Externe 
knelpunten Ideeën knelputen: 

genereren markt 

Ideeën 

(let wel er worden 
waarschijnlijk meerdere 
zoekvelden geïdentificeerd) 

© Dialogic, Buijs & Jacobs 
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Stap 3 Concretiseringtraject: 

[Ontwikkeling] 

Idee / 
ontwikkeldoel 

Product/ 
dienst 

ontwikkeling 

Interne 
Ontwikeling 

Ontwerp 
(product/dienst) 

Markt
ontwikkeling 

6. Leren van reële getallen 
7. De beste mensen 
8. Ambiance, open cultuur 
9. Sterke netwerken 
10. Focus, commitment 

© Dialogic, Buijs & Jacobs 

3.a >> Shortcut 
procesinnovatie 

Idee / 
ontwikkeldoel 

Product/ 
dienst 

ontwikkeling 

Interne 
Ontwikkeling 

Ontwerp 
(product/dienst) 

Evaluatie 

Markt
ontwikkeling 

Definieer je doelstelling 
(ook kwantitatief) 

Procesontwerp 

6. Leren van reële getallen 
7. De beste mensen 
8. Ambiance, open cultuur 
9. Sterke netwerken 
10. Focus, commitment 

© Dialogic, Buijs & Jacobs 
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3.b >> Shortcut 
transactie-innovatie 

Idee / 
ontwikkeldoel 

Product/ 
dienst 

ontwikkeling 

Interne 
Ontwikkeling 

Ontwerp 
(product/dienst) 

Evaluatie 

Markt
ontwikkeling 

Definieer je doelstelling 
(ook kwantitatief) 

Plan voor marktbenadering 

6. Leren van reële getallen 
7. De beste mensen 
8. Ambiance, open cultuur 
9. Sterke netwerken 
10.  Focus, commitment 

© Dialogic, Buijs & Jacobs 

Stap 4 Invoering 

[Marktintroductie] 

Markt
introductie 

Ver
vaardiging 

Distributie, 
promotie & 

verkoop 

Lancering 
product/dienst 

Toepassing 
(product/dienst) 

6. Leren van reële getallen 

© Dialogic, Buijs & Jacobs 
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4.a >> Short cut 
procesinnovatie 

Markt
introductie 

Ver
vaardiging 

Distributie, 
promotie & 

verkoop 

Lancering 
product/dienst 

Toepassing 
(product/dienst) 

Uiteindelijke productie 
evaluatie van productie 

6. Leren van reële getallen 

© Dialogic, Buijs & Jacobs 

4.b >> Short cut 
transactie innovatie 

Markt
introductie 

Ver
vaardiging 

Distributie, 
promotie & 

verkoop 

Lancering 
product/dienst 

Toepassing 
(product/dienst) 

Marketingplan uitvoeren 
Evaluatie verkoop 
Meten klanttevredenheid 

6. Leren van reële getallen 

© Dialogic, Buijs & Jacobs 
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7 De beste mensen 

10 Focus, commtiment 

5 Doorontwikkeling 

Stap 5 Gebruik product/dienst 
Lancering 

product/dienst 

[evaluatie & doorontwikkeling] 

Gebruik 
product/dienst 5. Doorontwikkeling 

Interne Gebruik Evaluatie 
evaluatie gebruik 
product/ product/ 

dienst dienst 

Strategische 
positie 

product/dienst 

Totaalplaatje: cyclisch model Stap 5 

Evaluatie 

+ 10 disciplines van innovatieroutine gebruik 
toepassing 
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Stap 4 
6 Leren van reële getallen 

Introductie in 
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Evaluatie 
van 

toepassing 
Evaluatie 

Vervaardige 
n v/d  

toepassing Stap 1 

Evaluatie Bedrijf 
1 Strategisch profiel Externe 

analyse n 
Interne Zoekvelde analyse4. Durf & Ambitie 

genereren 

Ontwikkeli 
ng intern 

6 Leren van reële getallenOntwikkeli 
ng7 De beste mensen Internetoepassing8 Ambiance, open cultuur analyse 

9 Sterke netwerken knelpunten Evaluatie 

Marktontwi 
kkeling 

Omgeving 
Ideeën3 KlantgerichtheidStap 3 genereren

6 Leren van reële getallenEvaluatie Ideeën 

Stap 2 

Externe 
analyse 

van 
behoeften 
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Totaalplaatje, incl. shortcut transactie-
Evaluatieinnovatie gebruik 

toepassing 

Stap 4.b Evaluatie
Distributie, 
promotie, 
verkoop Gebruik 

Introductie in Stap 1.bde markt 
Evaluatie 

van 
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Evaluatie 
Vervaardige 
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toepassing 
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Start 
Workshop 

Workshop 
Koersbepaling 

Workshop 
Doelbepaling 

Kennismaking 
Interviews 

Overzicht adviestraject (I) 

• Intake en kennismaking met bedrijf, meerdere gesprekken, 4 dagdelen (2 dagen) 
• Startworkshop (1,5 dag) 
• Tussentijdse bijeenkomsten (2 dagen) 
• Koersbepalingsworkshop (1,5 dag) 
• Tussentijdse bijeenkomsten (2 dagen) 
• Doelbepalingsworkshop (1,5 dag) 
• Tussentijdse bijeenkomsten (2 dagen) 
• Ontwikkelingsworkshop (1,5 dag) 
• Tussentijdse bijeenkomsten (2 dagen) 
• Implementatieworkshop (1,5 dag) 
• Tussentijdse bijeenkomsten (2 dagen) 
• Evaluatie en nazorg (2 dagen) 
• Rapportage en onderzoek (3 dagen) 

• Totaal = 24, 5 adviesdagen 
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PI: Klaar voor de 
innovatietienkamp? 
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