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There is nothing more difficult to take in hand, more perilous to conduct, or more
uncertain in its success, than to take the lead in the introduction of a new order of
things. Because the innovator has for enemies all those who have done well under
the old conditions and lukewarm defenders in those who may do well under the
new.
– Niccolò Machiavelli
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Het stappenplan van de diagnose
Het Innovatie framework en de building blocks richten zich heel specifiek op innovatie en
businessdevelopment. Het geeft de bouwstenen voor digitale transformatie, organisatieverandering
en het verbeteren van het businessmodel dankzij innovatie. Het framework en de building blocks
kunnen daardoor ook goed gebruikt worden voor het maken van een diagnose. Als er immers een
bouwsteen ontbreekt, dan kan de gemiste kans veranderen in een bedreiging, of het najagen van een
innovatie kan moeilijk en zwak zijn. Senior-managers en verantwoordelijken voor innovatie kunnen
deze componenten gebruiken als zij binnen hun bedrijf problemen ervaren op het gebied van
innovatie. Voorbeeldvragen waar de diagnose antwoord op kan geven zijn:
•
•
•
•
•

‘Ik innoveer niet, wat moet ik doen?’
‘Ik zie de wereld veranderen, maar ik weet niet wat ik moet doen om aan te haken.’
‘Hoe kan ik profiteren van de digitale transformatie?’
‘Wij zijn hartstikke innovatief, hoe komt het dat ik dit niet terugzie in mijn
bedrijfsresultaten?’
‘Waarom lukt het niet om onze geavanceerde producten op grote schaal af te zetten in de
markt?’

Afbeelding 1: Het Innovatie Framework, de vier thema’s en de building blocks

Maar omdat het in de praktijk altijd complexe materie betreft die zich niet zomaar laat oplossen met
een enkele bouwsteen, is de Innovatie Diagnose samengesteld. Het betreft niet alleen het toetsen
van het bedrijf en de aanwezigheid van de betreffende building blocks, maar ook een stappenplan en
methodologie om tot waardevolle informatie te komen over de sterke en zwakke innovatiepunten en
de aanwezige kansen en bedreigingen ten aanzien van innovatie.
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De vier fases van het stappenplan

Afbeelding 2: Het stappenplan van de innovatie diagnose

Om te voorkomen dat de diagnose uitloopt in een kansloze missie moet het diepteonderzoek
ingebed worden in een gedegen voorbereiding en een effectieve methodologie om van data naar
informatie te komen. En omdat het stellen van doelen voor innovatieve processen een enerverend
proces is, maakt ook het vertalen van de diagnose naar projectdoelen of organisatiedoelen deel uit
van de succesfactor van het uitvoeren van een diagnose. En daarom is dit tweede deel op
chronologische wijze ingericht conform de uitvoering van een stappenplan dat vier fases kent. Elke
fase kent haar onderdelen, waardoor het stappenplan er als volgt uitziet:
Het voorbereiden van de diagnose
- Oriëntatie
- Definitie van de probleemstelling
Diepteonderzoek
- Vertalen algemene onderzoeksvragen en bronnen naar het bedrijf
- Het plannen en voeren van interviews
- Het onderzoeken van bronnen
- Conclusies en oordeel op basis van stellingen in building blocks
Analyse en conclusies
- Vertalen van data naar de probleemstelling
- SWOT-analyse in TOWS-matrix
- Bedrijfsprofiel in het innovatie framework
- Conclusies over kernprobleem en symptomen
Presentatie en actieplanning
- Presenteren van conclusies
- Het maken van aanbevelingen
- Het opstellen van interventies en het bepalen van doelen
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Analyses en conclusies
In dit hoofdstuk wordt de derde fase van het stappenplan beschreven: de analyse van de data en de
vertaling ervan naar waardevolle bedrijfsspecifieke informatie. Dit is een taai onderdeel, maar
bijzonder waardevol en krachtig. De data geeft inzicht in alle kansen en bedreigingen die de
organisatie als intrinsieke kenmerken met zich meedraagt. De onderzoeker beschikt nu over zeer
waardevolle informatie: een lijst met daarop alle sterke en zwakke innovatiepunten, en daarbij alle
kansen en bedreigingen voor uw organisatie. De lijst is goed gefundeerd, en de onderzoeker kan deze
verdedigen met bewijsmateriaal, argumenten en verwijzingen naar wetenschappelijk onderzoek.
In dit deel wordt deze praktische opbrengst vertaald naar managementinstrumenten en tactische en
strategische plannen. Het is een opmaat naar de implementatie en uitrol van deze plannen. Let op:
het gaat hier om innovatie en dat is geen mechanisch proces waarbij B altijd volgt op A. Dus bij deze
fases komt het ook aan op uw interpretatievermogen en improvisatie!

Analyse van de data
In totaal heeft de diagnose 62 classificaties opgeleverd. Dat is de uitkomst van het diepteonderzoek
van de Business Innovation Diagnose. Een flink aantal sterke innovatiepunten zijn daarbij
gedetecteerd, maar ook een aantal zwakke punten. Een groot aantal kansen dus, maar tevens ook
zorgwekkende bedreigingen. Op zichzelf zijn deze classificaties al een interessante bron van
informatie waarmee reeds de contouren van het innovatieprofiel van het bedrijf zichtbaar worden.
Maar om het beeld scherp te krijgen moet de data verwerkt worden. Dat kan op drie verschillende
manieren:
1. Het innovatieprofiel in het innovatie framework.
2. Een innovatieprofiel op basis van urgentie.
3. Een SWOT-analyse middels confrontaties in de TOWS-matrix.
De eerste twee methodes zijn relatief eenvoudig samen te stellen met de informatie die reeds is
verkregen vanuit de oriëntatiefase en het diepteonderzoek. In de volgende subparagrafen worden
deze innovatieprofielen toegelicht. De confrontatie van de sterke en zwakke innovatiepunten met de
kansen en bedreigingen in een TOWS-matrix vraagt echter meer inspanning en inzicht. Daarvoor is
een separate paragraaf ingericht.

Het innovatieprofiel in het innovatie framework
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Afbeelding 3: Voorbeeld van een binair innovatieprofiel

Het innovatieprofiel op basis van urgentie

Afbeelding 4: sortering van classificaties op basis van urgentie

Confronteren in de TOWS-matrix
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Afbeelding 5 De vier swot-kwadranten

Afbeelding 6: Fragment van de confrontatie in TOWS-matrix van het voorbeeldbedrijf
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Samensteller van Diagnose
De kern van de Business Innovation Diagnose bestaat uit een selectie van referentiemodellen. De
selectie van wetenschappers, hun uitspraken en conclusies en de interpretatie daarvan in het
Innovation Framework is uitgevoerd door de eigenaar en oprichter van ChangeVenture,
Sander W. Jansen.
Sander is cum laude afgestudeerd in Science, Technology & Management en heeft meer dan vijftien
jaar ervaring als bestuurder en manager van bedrijven die de innovatieagenda van hun eigen
industrie hebben gedicteerd.
De Business Innovation Diagnose organisaties die op basis van innovatie in het algemeen tot nieuwe
business modellen willen komen, is niet het enige product dat hij ontwikkeld heeft. De Innovatie
Suite van ChangeVenture bestaat onder andere uit:
•
•

De IT&DT diagnose. Deze is ontwikkeld voor bedrijven die de Digitale Transformatie tot een
succes willen maken.
Het Social Innovation Team Measurement
programma. Deze is ontwikkeld om voor werkteams
inzicht krijgen in de mate waarin zij in staat zijn sociaal
te innoveren naar betere prestaties.

Tevens heeft hij het managementboek “De building blocks
van het Innovatie Framework” geschreven, welke sinds 2017
te koop is via onder andere bol.com.
Naast zijn werk als onderzoeker, treed Sander op als adviseur
en mentor voor directies en managers. Hij werkt daarbij
intensief samen met een Japans technologiebedrijf, wiens
internationale klanten hij helpt te innoveren.
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