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gie, marktanalyse en klantgedrevenheid, project-
planning en communicatie. Ze scoorden met een
gemiddelde van 3,4 op een schaal van 5 niet
slecht. De bedrijfsleiding is vaak best bereid risi-
co’s te nemen in productinnovatie, aldus de zaal.
De strategie is flexibel genoeg om te reageren op
veranderingen in de omgeving. En veel gedetail-
leerd marktonderzoek doen de aanwezige mkb-
ers niet, maar ze hebben wél intensieve afstem-
ming met hun (potentiële) klanten. Weliswaar
kan de (interne) communicatie hier en daar
beter, maar klanten, bedrijf en toeleveranciers
genereren samen toch aardig vaak nieuwe pro-
ductconcepten. Absolute beginners in vernieu-
wen bleken de deelnemers niet. Al waren de sco-
res (die via ‘openbare’ handopsteking werden
geteld) misschien ietsjes geflatteerd. Bovendien
kan innoveren altijd nog wel beter en gerichter.
Kortom, het seminar was bedoeld om de zaken

even flink op te schudden en innovatie weer
hoog op de agenda te krijgen.

Inventief denken
Annina van Logtestijn, partner van Limetree
Business Refreshment, kreeg de deelnemers even
later op het puntje van hun stoel. Op initiatief
van Innovatieve Acties Brabant (IAB) is de inno-
vatiemethode Systematic Inventive Thinking

(SIT) de afgelopen tijd getest in het pilotproject
Marktgericht Innoveren, waaraan een speelgoed-
producent, een machinebouwer, een cd-repli-
ceerder en zo nog tien andere Zuid-Nederlandse
ondernemers deelnamen. SIT is hot, het is veel
meer dan brainstormen. SIT is een beproefde
methode om tot nieuwe producten, diensten of
probleemoplossingen te komen. ‘We zijn heel
streng’, verwijst Van Logtestijn naar de sterke
structurering in de methode. Creatief denken
vraagt inventieve personen en dito omstandighe-
den, maar ook inventieve denkpatronen. SIT

werkt met vijf bewezen succesvolle denkstrate-
gieën. De methode komt uit dezelfde stal als het
bekende TRIZ, maar is veel toegankelijker voor
het mkb, aldus Van Logtestijn. Het vergt minder
tijd en ict-ondersteuning. En opvallend: uit-
gangspunt vormen bestaande producten en dien-
sten. Eén van de vijf strategieën gaat bijvoorbeeld
uit van een opsplitsing van de componenten van

een product of dienst. Die componenten worden
vervolgens anders georganiseerd. Van Logtestijn:
‘Hang de thermostaat van de verwarming bij-
voorbeeld op een willekeurige plek, maar laat de
huisbewoner de temperatuursensor bij zich dra-
gen.’ SIT is ook contra-intuïtief denken. ‘Verwij-
der helemaal tegen het gevoel in een essentiële
bouwsteen en bedenk wat er kan met wat over-
blijft. Function follows form. En kijk vervolgens
natuurlijk of er markt voor is en of het te maken
is.’

Vermenigvuldigen
Nog een interessante SIT-strategie is het verme-
nigvuldigen van een bouwsteen. Een traditioneel

ensen uit bedrijfsleven en non-profit-
sector komen naar ZIN om hun ziel
te laten verwennen, vertelde frater

Wim Verschuren aan het begin van de bijeen-
komst. Volgens ZIN is vruchtbaar werken geënt
op drie zaken: barmhartigheid, actie én contem-
platie, en samenwerken. Of de aanwezige onder-
nemers van bedrijven als Bakker Logistics, Halin
en ICT al die elementen dagelijks in de smiezen
houden, is de vraag. Maar het seminar liet ze in
ieder geval een middag lang in alle rust bezinnen.
Hoe is het met de conditie van uw bedrijf gesteld,
was de grote vraag. Bent u snel in ademnood of
is er voldoende lucht, ook voor de toekomst?
Daarom werd begonnen met een Innovation
Health Check. De deelnemers gaven zichzelf cij-
fers voor leiderschap en cultuur, productstrate-
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Strenge meesters,
veel innovatie

Innovatieve Acties Brabant en de Brabantse Innovatieraad
organiseren in juni 2005 een groots opgezette tweedaagse
innovatieconferentie. De Provincie Brabant en de Brabant-
se Ontwikkelings Maatschappij (NV BOM) laten op een
oorspronkelijke en creatieve manier zowel de resultaten
van het eerste IAB-programma zien als de ambities voor
de komende jaren uit het Actieplan Innovatie. Op internet
staan een dezer dagen meer details over het programma.

links
www.innovatieveactiesbrabant.nl
www.brabant.nl

Innovatieconferentie
in juniIAB voor ‘out of the box’-denkers

De Provincie Brabant startte Innovatieve Acties Brabant in
2002 en gaf het programmamanagement in handen van de
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. IAB-projecten draaien
stuk voor stuk om vernieuwende manieren van innovatie en
ondernemerschap. Ze hebben een experimenteel karakter en
een katalyserende rol in - met name - het mkb. ‘Wat we wil-
len stimuleren, is het out of the box-denken’, aldus programma-
manager Gerbert van der Wal. ‘Maar wel met concrete resul-
taten graag.’ 
De eerste IAB-periode (2002-2004) leverde veertien projecten
op, waaronder de opzet van het Automotive Technology Cen-
tre in Eindhoven en van Incubator 3+ voor technostarters.
Een andere blikvanger is het project VieDome: bedrijven als

waterpas heeft één of misschien twee libellen.
Maar stel eens een waterpas voor met vijf libellen
en geef die allemaal een andere hoekinstelling.
Ideaal voor dakdekkers en loodgieters. ‘Philips
kwam via vermenigvuldigen op de autokoplamp
Night Guide. Een koplamp heeft bouwstenen als
een lamp, reflector, draadjes, glas. Kopieer één
van de bouwstenen, in dit geval de lamp, eens
twee, vier of tien keer. Verander iets aan elke
kopie: de draairichting, de intensiteit, de kleur.
Visualiseer een geheel nieuw product en bedenk
wat de gebruiker eraan heeft en of het technisch

en commercieel haalbaar is.’ De Night Guide met
zijn meerdere lampen schijnt zacht naar links,
sterk naar voren en helder in de berm.
Zeventig procent van alle succesvolle innovaties
zijn volgens Van Logtestijn terug te voeren op de
vijf denkstrategieën: verwijderen of vervangen
(toetsenbord weg leidt tot touchscreen), verbin-
den (margarine met cholesterolverlagende func-

tie in Becel pro.activ), vermenigvuldigen (de
waterpas en Night Guide), opdelen en herschik-
ken (een autoradio met afneembaar frontje) en
veranderen van afhankelijkheden (een machine
waarbij de machinekracht afhankelijk is gemaakt
van de ondervonden weerstand: hoe meer weer-
stand, des te meer kracht de machine levert). Nog
een voorbeeld uit de IAB-pilot: bij Substra Rock-
wool vielen in productie de steenwollen blokjes
voor de tuinbouw op een ‘kantelplek’ steeds van
de lopende band af. Dé oplossing was het elimi-
neren van de kantelplek en de introductie van
een net iets andere bandhelling. Van Logtestijn:
‘Zet bij de SIT-sessies echt alle disciplines aan
tafel: van r&d en engineering tot productie, mar-

keting en sales. Wat is er binnen de closed world
van het bestaande te bedenken? Kunnen bouw-
stenen weg of een andere functie krijgen? SIT is
systematisch afgrazen. Het levert een pijplijn vol
realistische ideeën op.’

Investeren
IAB-programmamanager Gerbert van der Wal
had in Vught voor de deelnemers nog een verras-
sing: ieder geïnteresseerd bedrijf krijgt de
komende maanden in eigen huis een gratis SIT-
sessie van een halve dag. Van der Wal: ‘Succesvol-

le en praktische innovatiemethodieken moeten
hun weg naar het bedrijfsleven vinden. Subsidie
kan een klein steuntje in de rug zijn, maar de
echte waarde van SIT wordt bepaald door de
mate waarin ondernemers zelf willen investeren.
Inmiddels hebben al zes ondernemers aangege-
ven mee te willen doen.’

‘Wat is er binnen de closed world van het bestaande te bedenken?’

Simac en Mextal hebben inmiddels samen met Zuidzorg
(voorheen Thuiszorg Kempenstreek) tientallen woningen uit-
gerust met moderne apparatuur, zodat senioren langer zelf-
standig kunnen wonen. Naast technologische innovatie leidt
VieDome ook tot innovatie in de organisatie van de thuiszorg.
Het VieDome-project - onlangs winnaar van een landelijke
innovatieprijs - was mede aanleiding om in het tweede IAB-
programma een nieuwe actielijn ‘Innovatie en Samenleving’
toe te voegen. IAB2 loopt nu tot en met 2006. 

links
gvanderwal@bom.nl
www.innoveren.nl

Het seminar in het Vughtse klooster was bedoeld om de zaken even flink op te schudden en innovatie weer hoog 

op de agenda te krijgen. Op de foto linksonder IAB-programmamanager Gerbert van der Wal. Foto’s: IAB
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