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De
innoverende
organisatie

Iedere organisatie voelt de druk om te verbeteren. Met innovatie als het summum van verbetering.
De traditionele innovatieaanpak biedt echter weinig garantie op succes. Het is als wedden op één
paard. Het nieuwe innoveren mobiliseert de expertise van de hele organisatie en zorgt voor een
veelheid aan ijzers in het vuur. Een eco-systeem waarin verbeterresultaten gestimuleerd en
gefaciliteerd wordt, veroorzaakt een enorme stroom van kleinere en grotere successen. De zo
gewenste en noodzakelijke innovatie komt daaruit vanzelf bovendrijven. En omdat je continu
verbetert, ben je als organisatie ook in staat die game-changers succesvol uit te rollen.
Op weg naar de cruciale paradigm shift
van ‘excellente input’ naar ‘goede uitvoering, en dus solide resultaat’
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Innovatie is voor de happy few
Innovatie is het summum van verbeteren. Waarom is succes dan zo zeldzaam?

Het nieuwe innoveren
Van alle ballen op de spits naar presteren als team.

Hebben medewerkers goede ideeën?
Beter 100 stappen dan een reuzensprong.

Hoe ideeën groeien
Menselijk gedrag aan de basis voor succes.

Continu ideeën realiseren
Moeilijker dan je denkt, makkelijker dan het lijkt.

“De traditionele innovatie
aanpak biedt onvoldoende
garantie op succes. Het is
als wedden op één paard.”

Innovatie
is een speeltje van de
happy-few

Traditionele innovatie is als het
zoeken naar de naald in de
hooiberg.
Met
twee
complicerende factoren. Ten
eerste weet niemand hoe de
naald er uit ziet. En ten tweede
is de hooiberg overvol met de
halve wereld die aan het
zoeken is, waarbij het ook nog
eens lijkt of de anderen veel
beter toegerust zijn.

Volgens het CBS ontwikkelt
slechts 25% van bedrijven tot
250 medewerkers vernieuwende activiteiten Met recht
kunnen we zeggen: innovatie is
een speeltje voor de happyfew.

Traditionele innovatie beschikbare middelen
verdelen over zo weinig mogelijk initiatieven

bron: Deloitte CFO enquete

De consequentie van dit principe is enerzijds voor ieder initiatief in een extreem vroeg stadium ‘go’
of ‘no-go’ besluiten en anderzijds alles in zijn werk stellen om eenmaal gestart, niet te laten
mislukken. In organisatievorm vertaalt zich dat dan vaak in een separate unit, die vanuit een
‘laboratorium’ omgeving diensten en/of producten, parallel aan de business units, tot wasdom
brengt en lanceert. Zonder werkelijke connectie met de dagelijkse realiteit.
Het is interessant om de business case voor een innovatie project vanuit het perspectief van een
buitenstaander te evalueren. Dus zonder de lock-in van het geloof in de eigen organisatie en met
afstand tot de ondervonden druk vanuit de markt. Dan blijkt vaak dat, ondanks het fantastische
potentieel, de terugverdientijd enorm lang is en het risico onacceptabel hoog. Een interessante case
voor durf-kapitalisten, maar niet voor gezonde, betrouwbare ondernemingen.

Veranderingen in de visie op innovatie
Er is een directe relatie tussen de hoeveelheid ter beschikking gestelde resources (tijd, energie en
budget) en de time-to-market. De bedrijven die traditionele innovatie tot een succes weten te
brengen, hebben een zeer goed gevulde oorlogskas en een lange adem. Dat is voor de meeste
organisaties niet weggelegd. Het uitermate beperkte succes van traditionele innovatie betekent
natuurlijk niet dat we innovatie terzijde moeten schuiven. Maar wel dat er een paradigm shift
bewerkstelligd moet worden.
Innovation 2.0 is the creation and adoption of something new
which creates value for the organization that adopts it

Martin Curley, VP Intel Labs

Het verschil zit in de ‘adoption’. Een logische aanvulling, want als de succes ratio verhoogd kan
worden, wordt de business case een stuk sterker: alle verbeteringen, waaronder innovatie, hebben
impliciet als hogere doel gebruikt te worden. Anders was er geen onderscheid geweest tussen
innovatie en ‘fundamenteel wetenschappelijk onderzoek’.
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(de; v; meervoud: innovaties)

invoering van een nieuwigheid

bron: van Dale woordenboek

In de praktijk blijken werknemers namelijk heel goed in staat om nieuwe
duurzame productie processen in te richten, juist omdat zij precies
weten hoe het er in het bedrijf aan toegaat. Als leider hoef je in principe
alleen maar de richting aan te geven, en daarna je mensen de ruimte te
bieden om te doen wat zij denken dat het beste is.
Herman Wijffels, econoom
De belangrijkste asset voor iedere organisatie zijn nog altijd de eigen medewerkers. En de enorme
bron van expertise die zij vertegenwoordigen wordt, helaas, voor het grootste deel alleen maar
ingezet voor het invulling geven aan hun functieomschrijving. Terwijl de medewerkers, omdat zij
iedere dag in contact staan met klanten, leveranciers, partners en collega’s, als geen ander de
werkelijke behoeftes van en vragen aan de organisatie kennen. Waar vragen de klanten om? En wat
kan de organisatie niet leveren? Waar liggen de kansen in samenwerking met leveranciers en
partners? En wat zijn de risico’s? Waar liggen de frustraties van collega’s van andere afdelingen? En
wanneer verloopt de interne samenwerking soepel? Je medewerkers weten het precies.
Medewerkers zijn uitstekend in staat om deze inzichten te vertalen in verbeterideeën. Ze hebben
namelijk ook een realistisch beeld van de (on)mogelijkheden van de organisatie. En als er een cultuur
is waarin het gebruikelijk is om goede ideeën niet alleen te delen, maar vooral te realiseren, heeft
dat een enorme aanzuigende werking op nog meer initiatieven van medewerkers.
Een eco-systeem waarin verbeteren gestimuleerd en gefaciliteerd wordt,
brengt een enorme stroom van kleinere en grotere successen op gang. De
zo gewenste en noodzakelijke innovatie ontstaat dan vanzelf.
Uit de optelsom van alle kleinere en grotere, minder of meer innovatieve ideeën komt de zo
gewenste game-changer vanzelf bovendrijven. Een bijkomend voordeel is dat innovatie niet langer
alles-of-niets is, omdat de hele organisatie zich bekwaamt in het omzetten van ideeën in resultaten.
Door continu en over een brede linie de performance verbeteren is een enkele mislukking of
verkeerde keuze dan ook geen doodsteek voor innovatie of schadelijk voor de hele organisatie.
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hebben medewerkers
goede ideeën?
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Vanaf de oertijd heeft de mens zichzelf aangepast of de omgeving veranderd. Onze creatieve geest
is onze evolutionaire succesfactor. Zo ook in het dagelijks leven, zakelijk en privé. Alleen hebben
organisaties, met een heel arsenaal aan procedures, verantwoordelijkheden en risicobeperkende
maatregelen, iedere inventiviteit en veranderbereidheid tot een minimum weten te reduceren.
Alleen als de nood huizenhoog is, komt een organisatie nog in beweging.
Een rondje over de werkvloer levert een schat aan goede ideeën op. Ook op internet en in social
media zijn er vele voorbeelden. Niet allemaal even goed of even toepasbaar. Sommige met
elastiekjes, duct-tape, werkafspraken, tooltjes gewoon al in praktijk gebracht. Andere zijn in het
hoofd blijven steken. Maar allemaal zijn ze het gevolg van dezelfde genetische drijfveer om onszelf
en de omgeving beter op elkaar te laten aansluiten. Geen mens kan zich ervan weerhouden overal
mogelijkheden te zien: een peuter zal blijven proberen het blokje door het gat te passen. En kraaiend
van plezier het succes vieren.
Ze zijn er wel, maar je ziet het pas als je er op let
Waarom ontbreekt het dan toch aan concrete, zichtbare resultaten? Niet omdat medewerkers geen
ideeën hebben, maar omdat een juiste cultuur vereist is om tot zichtbare successen te komen.
Helaas is het voor het management eenvoudiger om risico’s te minimaliseren door tegen te houden
(want als je niet probeert, kun je ook niet falen). De angst voor ongebreidelde, ongecontroleerde
verbeteringen is zo groot, dat liever de status quo in stand gehouden wordt.
100 keer één euro is net zoveel als 1 keer honderd euro
Een optelsom van 100 kleine verbeteringen met een heel team gerealiseerd, is nu eenmaal minder
aansprekend dat het ‘Ultimate game-changer project of the century’. Maar hoeveel innovaties waren
ook al weer succesvol? Als je de 100 verbeteringen weet te waarderen, krijgen medewerkers
vertrouwen, in de organisatie, in hun expertise, in de ruimte om, ook bij tegenslagen, door te zetten.
Dan zullen vanzelf grotere of structurelere vernieuwingen opgepakt en tot succes gebracht worden.
De zo gewenste en noodzakelijke innovatie is dan onderdeel van de cultuur.

Pridea benchmark gecombineerd met internationaal onbderzoek

Hoe ideeën groeien
van inside-out via outside-in naar value-add
Traditioneel hebben managers geen goed track-record bij het realiseren van ideeën van
medewerkers. Dat maakt het aandragen van ideeën tot het nemen van een persoonlijk risico (al dan
niet bewust ervaren door medewerkers): ‘Zou er deze keer wel iets mee gebeuren?’. Wanneer
ideeën van medewerkers structureel worden uitgevoerd, groeien de ideeën. Het begint met het
slimmer en leuker maken van het (eigen) dagelijks werk. Het realiseren hiervan leidt tot grotere
ideeën. Van procesverbeteringen, via hogere klantgerichtheid tot aan innovatie.
outside-in
inside-out

Inside-out
werkplek  collega  proces

Medewerkers kijken in eerste
instantie naar hun werkplek en
hoe ze daar slimmer kunnen
werken. In tweede instantie
komen
ideeën
die
de
samenwerking
met
collega´s
verbeteren. Vervolgens worden de
interne ketens en de processen
onder de loep genomen.

vallue-add

Outside-in
leverancier  klant  MVO

De volgende stap is naar buiten
toe verbeteren. Hoe wordt
samengewerkt met leveranciers
en hoe kan de klant nog beter
worden bediend? In deze fase
komen ook ideeën naar boven op
gebied
van
Verantwoord
Ondernemen.

Value-add
keten  strategie  innovatie

Het derde niveau waar ideeën van
medewerkers naar toe groeien is
het optimaliseren van de waarde
creatie. De ideeën dragen dan bij
aan
de
ketensamenwerking,
strategie en innovatie.

IdeaRealization
100 dingen goed doen
Verreweg de meeste ideeën vervliegen in goede voornemens, direct nadat ze zijn ontstaan. De waan van de
dag ligt altijd op de loer. Dat maakt het continu luisteren naar medewerkers en ze de ruimte geven om hun
eigen ideeën in praktijk te brengen brengen moeilijker dan het lijkt.
Ideeën van medewerkers realiseren heeft direct positief effect op de winstbijdrage en versterkt bevlogenheid
van medewerkers. Gerealiseerde successen houden het vliegwiel van continu verbeteren op gang. Om te
komen tot IdeaRealization als bedrijfscultuur voor continu verbeteren is een praktisch toepasbaar model
ontwikkeld.

Ideeën zijn er, dat maakt verzamelen eenvoudig
Omdat de ideeën al aanwezig zijn of vanzelf ontstaan bij
medewerkers, ligt de kern van de stap ‘Verzamelen’ in het zo
eenvoudig mogelijk vastleggen en delen van ideeën. Brainstorms,
workshops en idee wedstrijden zijn derhalve overbodig. Sterker nog,
ze zijn een gevaar voor succes omdat de instroom van ideeën
simpelweg te groot wordt. Een prima start met IdeaRealization is te
maken door op zoek te gaan naar bestaande brown-papers, Excel
lijstjes en andere overzichten die eerdere sessies hebben opgeleverd.
Of praat eens met 5 medewerkers. Met 100 ideeën heb je een prima
startpunt.

“Als dit al zoveel oplevert, dan weet ik nog wel iets”
Meetbare resultaten zijn voor medewerkers en management even
belangrijk. Het maakt de betrokkenen trots als de waarde van hun
inspanning bekend wordt gemaakt. En de waarde zien anderen als
uitdaging om met nieuwe ideeën te komen.

Meten is weten
Meten en delen zijn van essentieel belang om een cultuur te creëren
van continu verbeteren. Gemeten resultaten zorgen voor een
duurzame buy-in van het management; omdat investeringen en
middelen verantwoord kunnen worden. Bewezen resultaten bieden
houdbare argumentatie wanneer de waan van de dag invloed krijgt
op het realisatieproces.

Verbeterpotentie

€ 6.000,- per medewerker per jaar

Pridea benchmark en internationaal onderzoek

Heldere keuzes op basis van een objectieve meetlat
Niet alle ideeën kunnen tegelijk worden gerealiseerd, het normale
werk moet immers ook door. Daarnaast zijn niet alle ideeën even
waardevol of direct toepasbaar. Duidelijk en objectief selecteren legt
de basis voor succes. Door alle ideeën tegen dezelfde meetlat te
houden is dit mogelijk. De meetlat bestaat uit 3 componenten: de
waarde van ieder idee uitgedrukt in euro´s, de bedrijfsstrategie en de
mening van de community.

Markplaats
Alle gekozen ideeën worden op de marktplaats aangeboden.
Geïnspireerd door een idee en hun persoonlijke ervaring of motivatie
kunnen medewerkers aangeven of ze een rol willen spelen bij de
realisatie. Anders dan bij top-down aangewezen ‘vrijwilligers’,
ontstaan zo gemotiveerde teams die de klus gaan klaren.

Beter 100 kleine successen,
dan 1 belofte van een grootse verbetering
Realiseren is de kern van het succes, omdat alleen successen zorgen
voor een vliegwiel met nieuwe ideeën en nieuwe successen. Veel
interne projecten mislukken doordat ze pas starten wanneer iedereen
het eens is over de ideale oplossing. Bij IdeaRealization ligt de focus op
snel beginnen met verbeteren: wat is de kleinste stap die je vandaag al
kunt zetten om het idee te realiseren? Zo verbetert de huidige situatie
direct en dat is merkbaar voor medewerkers en klanten. Daarmee
leert de organisatie verbeteringen doorvoeren en adopteren.

over
PRIDEA
Pridea bestaat vanuit de overtuiging dat medewerkers met hun operationele kennis en ervaring precies zien
waar hun organisatie kan verbeteren en waar kansen liggen. De ervaring en het perspectief van medewerkers
leiden tot oplossingen die direct toepasbaar zijn en breed gedragen worden. Dit levert voor organisaties euro's
en bevlogenheid op. De dienstverlening van Pridea bestaat uit:
❶

IdeaRealization
Organisaties vanuit een bewezen methodiek begeleiden naar de eerste resultaten.

❷

XiBE
Innovatief idee-platform voor de verbetercommunity

Verzilver de expertise van medewerkers
De eerste resultaten zijn cruciaal

www.pridea.nl

De eerste resultaten met IdeaRealization zijn cruciaal voor het draagvlak bij management, medewerkers en
directie. Daarom is de dienstverlening van Pridea erop gericht die resultaten snel en effectief te behalen. Door
nauwe samenwerking kan de organisatie na het behalen van de eerste resultaten in ca. 6 maanden nagenoeg
zelfstandig verder kan met IdeaRealization.

Samen ideeën realiseren
www.xibe.nl

De verbetercommunity blijvend succesvol
XiBE is het enige idee-platform dat de verbetercommunity niet
alleen ondersteunt bij het vastleggen en verrijken van ideeën,
maar medewerkers vooral in staat stelt zelf deze zelf uit te
voeren. De hele organisatie is deelgenoot - met collega´s van
andere afdelingen, in andere vestigingen, of je nu binnen of
buiten zit – om ideeën in praktijk te brengen. XiBE biedt
structuur, ondersteunt cruciale activiteiten tijdens de realisatie
en legt het resultaat vast. Want die resultaten leiden tot nieuwe
ideeën en nieuwe successen.

