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0,3	  %	  van	  de	  wereldbevolking	  
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Product innovatie 
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Intermezzo  
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INTERMEZZO 

Fundamenteel	  onderzoek	  

Nl	  ontwikkelt	  2	  tot	  3	  %	  van	  de	  kennis	  
98	  –	  97	  %	  dus	  niet	  

2	  tot	  3	  %	  is	  de	  brug	  naar	  de	  97-‐	  98	  %	  kennis	  

Minimale	  inspanning	  om	  de	  slimste	  mensen	  in	  
dit	  land	  op	  te	  leiden	  

Mijn	  visie	  is	  dat	  fundamenteel	  onderzoek	  een	  
rendabele	  investering	  is	  in	  de	  B.V.	  Nederland	  

Het	  is	  zeer	  onduidelijk	  of	  verplichte	  samenwerking	  en	  matching	  
bijdragen	  aan	  de	  efficiënOe	  van	  fundamenteel	  onderzoek	  	  en	  innovaOe	  	  
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Fundamenteel onderzoek 
moet aansluiten bij economie 

111,  

Jonge wetenschappers vrezen 
dat ik kort op fundamenteel 
onderzoek. Dit is niet zo. Pas 
dat onderzoek alleen aan op 
sterke economische sectoren, 
stelt Maxime Verhagen. 

V oor een klein land heeft Ne-
derland veel topbedrijven. 
Ons aandeel in de wereldhan- 

del is onevenredig groot. Dat heb we 
te danken aan onze zeevarende ge-
schiedenis, onze goede Jigging en 
onze ondememingsgeest. 

Het is allerminst vanzelfsprekend 
dat dit zo blijft. Nieuwe economieen 
komen op. Handelsstromen veran-
deren van loop. Beproefde technie-
ken en producten geven geen ant-
woord meer op wereldwijde, maat-
schappelijke uitdagingen. 

Dat is een bedreiging als we bij de 
pakken neerzitten en wegkruipen 
achter de dijken. We moeten niet toe-
geven aan de jansaliegeest. De veran-
deringen zijn een kans om Neder-
land sterker te maken. Dan moeten 
we ons wel onderscheiden op de we-
reldmarkt. We moeten de Neder-
landse economie versterken met 
nieuwe, snelgroeiende bedrijven en 
met hoogwaardige banen. 

Gelet op de toenemende, wereld-
wijde concurrentie zijn meet onder-
zoek en innovatie een noodzaak. Dat 
vergt twee essentiele hervormingen 
van het bedrijfsleven en de weten-
schap. Ten eerste moeten onderzoe-
kers en ondernemers veel beter sa-
menwerken. Ondanks decennia van 
goedbedoelde ad-hocmaatregelen 
inspireren wetenschap en bedrijven 
elkaar nog veel te weinig. Ten tweede 
moeten bedrijven meer investeren in 
onderzoek en ontwikkeling. Neder- 
1anr1cP nnclernemerc crew.'" vir.pl min- 

der uit aan onderzoek dan onderne-
mers in de landen om ons heen. 

Ik heb grote en kleine onderne-
mers uit negen topsectoren van onze 
economic gevraagd om samen met 
wetenschappers te kijken hoe dit kan 
worden bereikt. Het gaat om de sec-
toren waarin we traditioneel gezien 
wetenschappelijk en economisch 
sterk zijn: chemie, agrofood, water, 
creatieve industrie, tuinbouw, high-
tech, life sciences, energie en logistiek. 

De keuze voor deze sectoren is niet 
toevallig. Ze worden gedreven door 
kennis. Aileen door te investeren in 
kennis kan Nederland de concurren-
tie op de wereldmarkt voorblijven. 
Ondanks de regen van innovatiesub-
sidies heeft Nederland de achter-
stand in onderzoek en ontwikkeling 

Jammer als jonge 
onderzoekers bang zijn 
voor verandering 

Met ingelopen. Daarom kiest het ka-
binet voor een andere aanpak — min-
der Haagse subsidies en meer zeg-
genschap van ondernemers en on-
derzoekers over de inzet van de 
schaarse middelen. De samenwer-
king tussen ondernemers, onderzoe-
kers en de overheid kan alleen wer-
ken als we over gevestigde belangen 
en bestuurlijke belemmeringen heen 
durven te springen en elkaars ideeen 
ten voile benutten. 

Sommige jonge wetenschappers 
vrezen dat we geld weghalen bij fun-
damenteel onderzoek. Dit is ante-
recht. Fundamenteel onderzoek Le-
vert de toepassingen op van morgen. 
Het kabinet wil het fundamenteel 
nnelpr7nolr wAhetpr 15tnn 

bij de sterkste sectoren van onze eco-
nomic. Via onderzoeksfinanciers als 
de NWO en de KNAW reserverp we 
350 miljoen euro voor de meuwe 
vorm van samenwerking. Dat blijft 
gebeuren op basis van dezelfde, ho-
ge, academische criteria. Ruimte 
voor onderzoek en onverwachte ont-
dekldngen in allerlei andere acade-
mische gebieden blijft bestaan. 

In Wageningen bewijzen onder-
zoekers en ondernemers hoe het kan. 
Plantengenetid staan wat betreft het 
aantal en de impact van wetenschap-
pelijke publicaties in de topvijf van 
de wereld. Zij ontdekten genen die 
planten minder vatbaar maken voot 
plagen en insecten. Met die kennis 
hebben plantenveredelende bedrij-
ven nieuwe, resistente tomatenras-
sen op de markt gebracht. Dek sa-
menwerking brengt toponderzoe-
kers, topstudenten en international( 
agrofood-bedrij yen naar Nederland. 

Als wetenschappers de samenwer-
king omarmen, kunnen onderne-
mers het versleten excuus van de ivo-
ren toren niet meer gebruiken. 
bedrijven moeten veranderen. Z( 
moeten veel meer dan nu durven in• 
vesteren in het onderzoek dat nieu-
we producten en diensten opleverl 
om zich te onderscheiden. 

Het bewandelen van nieuwe we 
g'en en het verleggen van grenzer 
zijn kenmerken van toponderzoe 
kers. Vaak laten zij zich inspirerer 
door maatschappelijke uitdagiDgen 
Het zou jammer zijn als jonge de 
mici zich laten leiden door de angs 
voor verandering. Ik roep hen op on 
de innovatie in Nederland gestalte to 
geven, samen met hun collega's, on 
dernemers en de overheid. 

Maxime Verhagen (CDA) is minister 
van Economische Zaken, Land- 
hni nit/ On Innnwatin 

Innovatiebeleid 
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RELATIE LECTORAAT EN HET INNOVATIEBELEID  

ArOkel	  NRC	  	  Handelsblad	  15	  juni	  2011	  

Minister	  Verhagen,	  Economische	  zaken,	  Landbouw	  en	  InnovaOe	  

Ondanks	  decennia	  goed	  bedoelde	  ad-‐hoc	  
maatregelen	  inspireren	  wetenschap	  en	  bedrijven	  
elkaar	  nog	  veel	  te	  weinig	  

Ondanks	  een	  regen	  aan	  subsidies	  hee9	  
Nederland	  de	  achterstand	  in	  onderzoek	  en	  
ontwikkeling	  niet	  ingelopen.	  	  

In	  Wageningen	  bewijzen	  onderzoekers	  en	  
ondernemers	  hoe	  het	  kan.	  

Kenniscentrum Ondernemerschap
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KENNIS OMZETTEN IN BEDRIJVIGHEID 

Standpunt	  huidige	  regering	  

Wetenschap	  is	  een	  van	  de	  belangrijkste	  pijlers	  onder	  onze	  maatschappij.	  Vaak	  
wordt	  voor	  de	  meeste	  mensen	  de	  impact	  van	  wetenschap	  op	  hun	  dagelijks	  leven	  
niet	  duidelijk.	  Maar	  de	  vragen	  achter	  de	  problemen	  die	  nu	  opgelost	  worden,	  zijn	  
30	  of	  40	  jaar	  geleden	  gesteld.	  Nu	  zijn	  we	  blij	  dat	  ze	  er	  toen	  over	  nadachten.	  

MAAR	  	  

Er	  zit	  een	  te	  groot	  gat	  tussen	  het	  fundamenteel	  onderzoek	  en	  de	  R&D	  bij	  bedrijven	  
die	  er	  een	  prakJsche	  toepassing	  van	  maken	  

Het	  land	  dat	  het	  gat	  weet	  te	  dichten	  is	  spekkoper	  
(volgens	  de	  staatssecretaris)	  

Kenniscentrum Ondernemerschap

De	  uitgangspunten	  van	  het	  beleid	  
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DE	  PRAKTIJK	  

InnovaOepla`orm	  is	  mislukking	  
	  
Door	  onze	  redacteur	  Cees	  Banning	  
NRC	  10	  mei	  2010	  
	  

Investeren	  in	  topsectoren	  
	  
Het	  kabinet	  wil	  topsectoren	  waarin	  
Nederland	  wereldwijd	  uitblinkt,	  nog	  sterker	  
maken.	  Om	  dat	  te	  bereiken,	  gaan	  overheid,	  
bedrijfsleven,	  universiteiten	  en	  
onderzoekscentra	  samen	  werken	  aan	  kennis	  
en	  innova%e.	  De	  afspraken	  hierover	  zijn	  
vastgelegd	  in	  zogeheten	  innova%econtracten.	  

Algemene	  rekenkamer	  2011	  
Onze	  hoofdconclusie	  is	  dat	  de	  
doeltreffendheid	  en	  doelmaOgheid	  van	  het	  
innovaOebeleid	  in	  de	  periode	  2003-‐2010	  niet	  
zijn	  vast	  te	  stellen.	  Zo	  hebben	  we	  niet	  kunnen	  
vaststellen	  of	  de	  verdubbeling	  van	  de	  uitgaven	  
aan	  innovaOebeleid	  van	  €1,8	  miljard	  in	  2003	  
naar	  €	  3,7	  miljard	  in	  2010	  heed	  geleid	  tot	  
vergroOng	  van	  het	  innovaOef	  vermogen.	  
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Meten	  van	  de	  de	  INNOVATIE	  van	  een	  land	  

aantal	  computers	  per	  	  1000	  inwoners	  

aantal	  patenten	  1000	  inwoners	  

opleidingsniveau	  land	  aantal	  internet	  aansluiOngen	  

mate	  van	  regelgeving	  

aantal	  technische	  publicaOes	  



Kenniscentrum Ondernemerschap

Topsectorenbeleid	  

•  Middelen	  en	  aandacht	  focussen	  op	  9	  top-‐sectoren	  
•  Samenwerking	  ondernemers,	  kennisinstellingen	  en	  overheid	  
•  Minder	  regelgeving	  
	  

HUIDIGE	  INNOVATIEBELEID	  
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De	  uitwerking	  van	  het	  beleid	  

Vandaag	  markeren	  we	  de	  overgang	  van	  plannen	  naar	  doen.	  
Door	  het	  overkoepelende	  Kennis	  en	  InnovaOecontract	  te	  
ondertekenen.	  Samen	  nemen	  wij	  ons	  voor	  om	  2,8	  miljard	  te	  
investeren	  in	  onderzoek	  en	  innovaOe.	  Onderzoek	  waarmee	  
we	  onze	  maatschappij	  en	  onze	  economie	  sterker	  maken.	  

2	  april	  2012,	  Minister	  Verhagen	  bij	  de	  ondertekening	  van	  
de	  innovaOecontracten	  



Statement 

STATEMENT 

Ik	  denk	  dat	  de	  constatering:	  	  
“	  wetenschap	  en	  bedrijven	  inspireren	  elkaar	  te	  weinig”	  	  
	  een	  cruciale	  constatering	  is	  

Hoe	  zorg	  je	  dat	  bedrijven	  van	  relevante	  kennis	  kunnen	  profiteren	  

De	  dagelijkse	  prakOjk	  van	  de	  wetenschap	  en	  bedrijfsleven	  hebben	  niet	  zoveel	  met	  
elkaar	  gemeen.	  Samenwerken	  is	  geen	  logische	  bezigheid.	  

Voor	  innovaOe	  is	  een	  andere	  vraag	  relevant	  
	  

Het	  land	  dat	  bedrijven	  heeV	  dat	  (nieuwe)	  ontwikkelingen	  snel	  weet	  te	  
implementeren	  is	  spekkoper	  !	  

Kenniscentrum Ondernemerschap

De	  vraag	  die	  belangrijk	  is	  
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soort	  ac%viteit	  

verlopen	  %jd	  

fundamenteel	  	  
onderzoek	  

toegepast	  	  
onderzoek	  

technologie	  
ontwikkeling	  

product	  	  
ontwikkeling	  

product	  op	  de	  markt	  

universiteiten	  

universiteiten	  
insOtuten	  
TTI	  /	  PPS	  
hoge	  scholen	  
grote	  bedrijven	  

	  

insOtuten	  
grote	  bedrijven	  
starters	  

grote	  bedrijven	  
starters	  

Onderzoeks-‐	  
Subsidie	  
Onderwijsgeld	  
Private	  bijdrage	  

50%	  	  subsidie	  
Private	  bijdrage	  

25%	  	  subsidie	  
Private	  bijdrage	  
Durfapitaal	  

Private	  bijdrage	  
Durfapitaal	  
Banken	  
Fiscale	  bijdragen	  

Private	  bijdrage	  
Durfapitaal	  
Banken	  
Fiscale	  bijdragen	  

be
no

di
gd
e	  
in
ve
st
er
in
ge
n	  

MKB	  	  

grote	  bedrijven	  
starters	  

kameleon	  verhaal	  



    Kameleon verhaal 
Kenniscentrum Ondernemerschap

,,Hm,"	  bromde	  Zwart,,,die	  verhaaltjes	  van	  Gerben	  zijn	  allemaal	  onwijs,	  want	  als	  het	  precies	  zo'n	  stuk	  
pijp	  was	  als	  dit,	  zouden	  die	  apen	  elkaar	  absoluut	  moeten	  zierr."	  
,Ja	  Gerben,	  meneer	  Zwart	  heed	  gelijk,"	  merkte	  Sietse	  op.	  
,Ja	  zeker,"	  zei	  Gerben	  spojend,	  ,,dat	  denkt	  hij,	  maar	  hij	  weet	  er	  niets	  van.	  En	  watzegjij,	  Hielke?	  Geloof	  
jij	  me	  wel	  als	  ik	  zeg	  datze	  elkaar	  beslist	  niet	  konden	  zien?"	  
,,Konden	  ze	  dat	  echt	  niet?"	  woeg	  Hielke	  nog	  een	  keer	  voor	  de	  zekerheid.	  
,,Nee,	  ze	  zagerr	  elkaar	  niet.	  Hoe	  ze	  ook	  keken,	  het	  was	  onmogelijk!"	  
,,Maar	  dat	  is	  toch	  de	  grootste	  onzin	  die	  ik	  ooit	  gehoord	  heb."	  Zwart	  wond	  zich	  op.	  Hij	  pakte	  de	  
kachelpijp	  en	  gaÍ	  hem	  aan	  de	  jongens.	  ,,Hier.	  Kijk	  er	  maar	  eens	  doorheen.	  Zien	  jullie	  elkaar	  of	  niet?"	  
,,O	  ja!	  Best!"	  
,,Nou	  dan,	  waar	  blijf	  je	  nu	  met	  je	  bewijs	  dat	  die	  apen	  el-‐	  kaar	  niet	  konden	  zien,	  goocheme	  Gerben?"	  
Zwartkeek	  Gerben	  spojend	  aan.	  
,,De	  oplossing	  is	  heel	  eenvoudig,	  meneer	  Zwart,"	  zei	  Gerben	  rusOg.	  ,,De	  ene	  aap	  keek	  om	  negen	  uur's	  
mor-‐gens	  en	  de	  andere	  om	  Oen	  uur's	  avonds."	  
De	  jongens	  proesjen	  het	  uit	  van	  het	  lachen	  en	  Zwart	  schudde	  zijn	  hoofd.	  Ook	  Klinkhamer	  moest	  lache	  



5	  %	  	  
koplopers	  

17	  %	  	  ontwikkelaars	  

21	  %	  	  toepassers	  

31	  %	  	  volgers	  

26	  %	  niet	  innovaOef	  

Toepassers	  	  
•  innovaOes	  door	  het	  toepassen	  van	  elders	  

beproefde	  
•  kennis	  en	  methoden	  
•  hebben	  geen	  systemaOsche	  R&D	  capaciteit	  

Ontwikke
laars	  	  

•  ontwikke
len	  zelf	  p

roduct	  –p
roces	  inn

ovaOes	  

•  hebben	  g
een	  syste

maOsche	  R
&D	  capac

iteit	  

Volgers
	  

weinig	  
innovaO

es,	  ad	  h
oc	  proc

essen
	  	  

Niet	  innovaOeven	  
geen	  innovaOes	  (laatste	  drie	  jaar)	  	  	  



Radicale	  innovaOe	  	   Incrementeel	  	  

Senseo	  apparaat	  
	  
nieuwe	  is:	  	  koffiepad	  op	  maat	  
	  
Business	  model	  is	  dat	  de	  winst	  gehaald	  
wordt	  uit	  de	  verkoop	  van	  de	  pads	  die	  
beschermd	  zijn.	  CombinaOe	  van	  het	  
gebruiksproduct	  met	  een	  bijbehorend	  
levensmiddel	  	  	  

Senseo	  voor	  thee	  	  

Ontwikkelaars	  	  
Toepassers	  
	  Volgers	  	  

Bedrijven	  die	  ook	  
senseo’s	  ,	  koffie	  
pads	  of	  thee	  pads	  
gaan	  maken	  

    Type Innovatie 
Kenniscentrum Ondernemerschap



Bedrijven	  grooZe	  in	  Nederland	  

18	  

1	  mens	  	  495.000	  

2	  mensen	  	  150.000	  

3	  mensen	  	  84.000	  

5-‐10	  	  mensen	  	  62.000	  

10-‐50	  mensen	  	  55.000	  

50-‐250	  mensen	  12.000	  

250-‐1000	  mensen	  	  800	  

1000	  en	  meer	  mensen	  700	  

Conclusie,	  het	  MKB	  bestaat	  niet	  

Het MKB  ?????? 
Kenniscentrum Ondernemerschap
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ondernemerschap	  	  
en	  healthy	  ageing	  
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SegmentaOe	  van	  bedrijven	  met	  1-‐100	  werknemers	  naar	  9	  sectoren	  
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Figuur 1 Ingehuurde partijen door MKB-bedrijven die vernieuwden met behulp van 
externen* 
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Kennisinstellingen

Overige partijen

 

 * Meerdere antwoorden mogelijk (de som kan dus meer dan 100% zijn). 

 Bron: EIM, Monitor Determinanten Bedrijfsprestaties, 2010. 

Inschakeling zzp'ers bij innovatie verschi lt per type bedrijf  

Niet elk type bedrijf is even vaak geneigd om zzp'ers in te schakelen. In 
Figuur 2 is te zien hoe het aandeel zzp'ers varieert naar kenmerken van de 
innoverende MKB-bedrijven. Kleine bedrijven (1-9 werkzame personen) lij-
ken net iets vaker zzp'ers in te schakelen dan het middenbedrijf (10-99 
werkzame personen). Bedrijven in de dienstverlening en ook in de bouw 
zetten vaker zzp'ers in voor het realiseren van vernieuwingen. In deze sec-
toren zijn naar verhouding ook veel zzp'ers actief, is er een bestaand zzp-
netwerk en zijn bedrijven meer gewend om met zzp'ers te werken. Bij de 
andere sectoren is het aandeel ingehuurde zzp'ers een stuk minder. 

Figuur 2 Aandeel van MKB-bedrijven met externe inhuur, dat bij vernieuwingspro-
cessen zzp'ers inschakelde (naar kenmerk) 
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 Bron: EIM, Monitor Determinanten Bedrijfsprestaties, 2010. 

Een laatste kenmerk is het type innoveerder. Een veelgebruikte indeling om 
het innovatievermogen van bedrijven aan te duiden, is de innovatiepirami-

Hoe	  besteedt	  het	  MKB	  haar	  %jd	  ?	  	  

congressen	  /	  beurzen	  

cursus	  	  

internet	  /	  mail	  

vakbladen	  

nieuwe	  	  klanten	  

personeelsbeleid	  

werkoverleg	  

overleg	  derden	  

uitvoerend	  werk	  

8%	  

19%	  13%	  

6%	  

13%	  

6%	  

13%	  
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Innoveren	  	  	  ????	  	  

Zowel	  fundamentele	  wetenschappen	  zoals	  economie,	  sociologie	  en	  
psychologie,	  als	  toegepaste	  disciplines,	  zoals	  ondernemerschap,	  
organisatorisch	  gedrag	  en	  ingenieurswetenschappen,	  hebben	  al	  
gepoogd	  het	  wezen	  en	  de	  prakOjk	  van	  de	  innovaOe	  te	  doorgronden.	  Wat	  
we	  daaruit	  geleerd	  hebben,	  is	  dat	  de	  beste	  werkwijzen	  in	  innovaOe	  niet	  
gevat	  kunnen	  worden	  in	  een	  recept	  of	  ‘drie	  voorschriden’.	  
	  	  
Van	  je	  geluk	  wordt	  10	  procent	  bepaald	  door	  je	  omgeving	  
	  en	  90	  procent	  door	  hoe	  je	  hiermee	  omgaat’.	  

•  InnovaOe	  is	  meestal	  *	  een	  middel	  en	  geen	  doel	  
•  Doel	  is	  een	  winstgevende	  onderneming	  te	  behouden	  

*	  Apple.	  Google	  voorbeelden	  van	  bedrijven	  die	  innovaOe	  als	  doel	  hebben	  	  
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Opmerkelijke	  uitspraken	  

Ford:	  Als	  ik	  geluisterd	  had	  naar	  mijn	  klanten,	  had	  ik	  een	  
sneller	  paard	  uitgevonden.	  
	  
Goethe:	  Een	  mens	  kan	  veel	  hebben,	  maar	  een	  opvolging	  van	  
gewone	  dagen	  breekt	  hem.	  
	  
Churchill:	  Succes	  is	  de	  vaardigheid	  om	  van	  de	  ene	  mislukking	  
naar	  de	  volgende	  te	  gaan	  zonder	  dat	  je	  enthousiasme	  
tempert.	  
	  
Feynman:	  Voor	  een	  succesvolle	  technologie	  moet	  de	  realiteit	  
voorrang	  krijgen	  op	  public	  relaOons,	  want	  de	  natuur	  kan	  niet	  
bedot	  worden.	  
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TOCH	  3	  TIPS	  VOOR	  SUCCES	  

Succesvolle	  innovators	  staan	  open	  voor	  vernieuwingen	  die	  uitgaan	  van	  
iedereen	  die	  betrokken	  is	  bij	  hun	  aanvoerketen	  en	  hun	  belangengroepen,	  
met	  inbegrip	  van	  leveranciers,	  distributeurs	  en	  klanten.	  
	  
U	  moet	  ontvankelijk	  zijn	  voor	  uitvindingen	  en	  hun	  verschillende	  
toepassingen,	  wat	  ook	  de	  bron	  is.	  Netwerken,	  dialoog	  en	  uitwisseling	  van	  
kennis	  maken	  allemaal	  deel	  uit	  van	  het	  proces.	  
	  
Ondernemingen	  die	  cultureel	  geïntegreerde	  innovaOe	  onder	  de	  knie	  
gekregen	  hebben,	  weten	  dat	  succesvol	  vernieuwen	  vereist	  dat	  de	  hele	  
organisaOe	  gemobiliseerd	  wordt	  voor	  de	  jacht	  op	  nieuwe	  innovaOes.	  Die	  
ondernemingen	  beseffen	  ook	  dat	  innoveren	  een	  proces	  van	  lange	  duur	  is,	  
dat	  constant	  investeringen	  vergt.	  	  
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1	   DACOM	   ICT	  systeem	  voor	  irrigaOe	  
management	  

Agro/ICT	  

2	   3D	  metal	  Forming	   Dubbel	  gekromd	  aluminium	   High	  tech	  materials	  

3	   Accept	  Email	   Digitale	  acceptgiro	   Diensten/ICT	  

4	   Optelec	   Voorleesapparaat	   Zorg/ICT	  

5	   Sound	  Intelligence	   AkoesOsche	  stressdetecOe	   Diensten	  /ICT	  

6	   Ferdar	   Robot	  voor	  distribuOe	  centra	   Diensten/ICT	  

7	   3Dimence	  SoluOons	   Beeldverwerking	   CreaOeve	  media/	  
ICT	  

8	   Shuffle	  mix	   Lucht	  in	  voedingsmiddelen	   Food	  

INNOVATIE	  TOP	  100,	  SYNTENS	  2011	  
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hjp://www.youtube.com/watch?v=86VhcYIQjOI	  

Een	  product	  gemaakt	  van	  polymelkzuur,	  	  
een	  kunststof	  op	  basis	  van	  suikers	  uit	  mais	  of	  suikerbieten	  	  

•  Frost	  &	  Sullivan	  Technology	  of	  the	  year	  award	  2008	  
•  Gouden	  sustainability	  award	  2009,	  kunststofprijs	  
•  Nr	  1	  MKB	  InnovaOetop	  100,	  2010	  
•  Nr	  3	  Gouden	  noot,	  verpakkingsmaterialen	  
•  Nr	  1	  Nederlandse	  Bouwprijs	  2011	  
•  Frost	  &	  Sullivan	  Technology	  of	  the	  year	  award	  2011	  
	  
	  
	  

VOORBEELD	  SUCCESVOL	  PRODUCT	  



Biobased Economy 
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SUCCESVOL BIOBASED PRODUCT 

Biofoam,	  reclame	  film	  

hjp://www.youtube.com/watch?v=86VhcYIQjOI	  

Kenniscentrum Ondernemerschap

FILMPJE	  
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Alle	  slimme	  mensen	  in	  ons	  veld	  werken	  voor	  ons	  	   Niet	  alle	  slimme	  mensen	  in	  ons	  veld	  werken	  
voor	  ons	  

We	  moeten	  samenwerken	  met	  goede	  mensen	  
binnen	  en	  buiten	  ons	  bedrijf	  	  

Om	  van	  R&D	  te	  kunnen	  profiteren	  moeten	  
we	  het	  zelf	  ontdekken,	  ontwikkelen	  en	  op	  de	  
markt	  brengen	  	   Interne	  R&D	  is	  nodig	  om	  die	  waarde	  te	  

kunnen	  absorberen	  	  

Als	  we	  het	  zelf	  ontdekken,	  brengen	  we	  het	  ook	  als	  
eerste	  op	  de	  markt	  	  

We	  hoeven	  het	  onderzoek	  niet	  in	  gang	  te	  
zejen	  om	  ervan	  te	  kunnen	  profiteren	  	  

Het	  bedrijf	  dat	  een	  bepaald	  product	  als	  eerst	  op	  de	  
markt	  heed,	  wint	  	  

Het	  is	  beter	  om	  een	  beter	  business	  model	  te	  
ontwikkelen	  dan	  om	  de	  eerste	  op	  de	  markt	  te	  zijn	  	  

Als	  we	  de	  meeste	  en	  de	  beste	  ideeën	  in	  de	  industrie	  
ontwikkelen	  zullen	  we	  winnen	  

Als	  we	  het	  beste	  gebruik	  maken	  van	  zowel	  
interne	  als	  externe	  ideeën	  zullen	  we	  winnen	  	  

We	  moeten	  controle	  hebben	  over	  ons	  intellectueel	  
eigendom	  (IE),	  zodat	  onze	  concurrenten	  niet	  kunnen	  
profiteren	  van	  onze	  ideeën	  	  

We	  moeten	  profiteren	  van	  het	  gebruik	  van	  ons	  
IE	  door	  anderen,	  en	  we	  moeten	  IE	  van	  anderen	  
overnemen	  als	  het	  ons	  eigen	  business	  model	  ten	  
goede	  komt 	  	  

GESLOTEN	  INNOVATIE	   OPEN	  	  INNOVATIE	  

HOE	  KOMEN	  WE	  TOT	  NIEUWE	  PRODUCTEN	  
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COMBINEREN	  VAN	  UITGANGSPUNTEN	  

Open	  InnovaOe	  &	  Relevante	  samenwerking	  

Innova%e	  MKB	  

Product	  ontwikkeling	  	  

proces	  
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Idee	  fase	   ✔	   ✔	   ✔	  

Ontwikkel	  fase	   ✔	   ✔	   ✔	   ✔	   ✔	  

DemonstraOe	  fase	   ✔	   ✔	   ✔	   ✔	   ✔	  

Markt	  introducOe	   ✔	   ✔	   ✔	   ✔	  

PromoOe	  fase	   ✔	  
	  

✔	   ✔	  

Stabiele	  fase	   ✔	   ✔	   ✔	   ✔	  

NEW	  BUSINESS	  DEVELOPMENT	  
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bestaande	  markt	  
personeelsbeleid	  

financiën	  
producOe	  
regelgeving	  
markeOng	  
distribuOe	  
verkoop	  

•  publicaOes	  
•  kennis	  

transfer	  
•  inbedding	  in	  

onderwijs	  
•  nieuwe	  

bedrijven	  

Innova%e	  MKB	  

Product	  ontwikkeling	  	  

proces	  

BIJDRAGE	  EN	  POSITIE	  	  HOGESCHOLEN	  

	  
Innova%ewerkplaats	  
	  

Bestaande	  producten	  



Key partners Kern	  ac%viteiten	   Waarde	  proposi%e	   Klant	  rela%e	   Klant	  segment	  

Resources	   Kanalen	  

Kostenstructuur	   Inkomsten	  



Key 
partners 

Kern	  ac%viteiten	  Waarde	  proposi%e	  Klant	  rela%e	   Klant	  segment	  

Resources	   Kanalen	  

Kostenstructuur	   Inkomsten	  

Cirque	  du	  soleil	  	  	  -‐	  	  versus	  	  Circus	  

Wat  hebben wij te bieden 
Kenniscentrum Ondernemerschap



Cirque	  du	  soleil	  
versus	  	  Circus	  

•  weglaten	  van	  de	  dieren	  
•  toevoegen	  van	  showelement	  /	  design	  	  
•  geen	  makkelijk	  verplaatsbare	  tenten	  
•  locaOes	  op	  10	  plaatsen	  
•  richten	  op	  cultuurpubliek	  
	  

Bouwondernemingen	  

•  waar	  liggen	  de	  hoogste	  kosten	  ?	  
distribuOe,	  vervoer,	  investeringen	  in	  
gereedschap	  
opleidingen	  
	  
•  Wat	  zijn	  de	  meest	  gehoorde	  klachten	  
te	  laat	  werk	  af	  
fouten	  in	  de	  planning	  
	  
•  wat	  zijn	  de	  best	  betalende	  klanten	  

•  wat	  doen	  die	  klanten	  verder	  

Wat heeft u aan de theorie ? 
Kenniscentrum Ondernemerschap
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VANUIT	  DE	  PRAKTIJK	  
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CONCLUSIE	  

•  Als	  Hanze	  willen	  en	  kunnen	  wij	  meedenken	  en	  
meewerken	  aan	  uw	  innovaOeproces	  

•  Het	  is	  alOjd	  maatwerk	  
•  Belangrijke	  eerste	  stap	  is	  de	  analyse	  wat	  de	  

belangrijkste	  vragen	  zijn.	  	  
•  Wij	  zijn	  een	  onderwijs	  /	  kennisinstelling	  en	  hebben	  

belang	  bij	  kennisdelen	  en	  hebben	  soms	  aanloopOjd	  
nodig	  

•  Wij	  zijn	  ook	  zeer	  	  geïnteresseerd	  in	  onderzoekvragen	  
met	  een	  loopOjd	  van	  2	  tot	  4	  jaar	  


