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Voorwoord
Het platform Agrologistiek is de afgelopen jaren bij tal 
van innovatieve logistieke concepten en projecten in 
agroketens betrokken geweest. Om de inzichten die 
hierbij zijn opgedaan te behouden en te benutten, zijn de 
ervaringen van ondernemers in vijftien agrologistieke 
innovatieprojecten via telefonische interviews opgete-
kend en gebundeld in ‘Lessons Learned’ 1

Deze ‘Lessons Learned’ gecombineerd met theoretische 
inzichten over innoveren vormen de inhoud van dit 
boekje met handvatten voor  ondernemers en innovato-
ren in de agrologistiek. 
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Inleiding
Het platform Agrologistiek stimuleert de ontwikkeling 
van nieuwe, meer efficiënte en duurzame(re) logistieke 
concepten. Zo’n ontwikkeling vraagt om innovatie en 
innovatiemanagement. Maar hoe doe je dat? Wat is 
innoveren? Hoe ‘innoveert’ iemand? Waarom beklijven 
sommige innovaties en andere niet?  
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Innoveren is complex. Om een nieuw concept in de 
agrologistiek te kunnen ontwikkelen moet je als onder-
nemer buiten het bestaande denken en doen kunnen 
treden – je zoekt immers een nieuw concept. Inzicht in 
bedrijfskunde en marketing is eveneens belangrijk: per 
slot van rekening is ondernemen een bedrijf neerzetten 
en uitbouwen, klanten weten aan te spreken en een prijs 
kunnen bepalen. Ondernemen is ook letterlijk ‘mensen-
werk’: medewerkers motiveren, teams samenstellen – of 
minimaal anderen daarvoor vragen en die taken bij hen 
leggen.  

Juist omdat innoveren complex is, worden de ervaringen 
en ‘Lessons Learned’ van agrologistieke innovatiepro-
jecten in interdisciplinair perspectief geplaatst. Om 
ondernemers te helpen innoveren en daarin succesvol 
te zijn, worden inzichten aangewend vanuit innovatie-
studies en technologiedynamica, bedrijfskunde, sociale 
psychologie en innovatiemanagement. 
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De opbouw van deze publicatie is als volgt:

•	 Hoofdstuk twee is gewijd aan theoretische inzichten 
over innovatie; kernbegrippen zijn ‘nieuwe combina-
ties’ en innovatie als onderdeel van een veel omvatten-
der proces van ontwikkeling en diffusie van nieuwe 
concepten en menselijk handelen in een economisch-
maatschappelijk bestel. 

•	 Hoofdstuk drie gaat in op de praktijk van innoveren. 
De centrale vraagt luidt: wat doe je wanneer en 
waarom? Zeven sleutelprocessen worden besproken 
en geïllustreerd aan de hand van ervaringen (‘Lessons 
Learned’ en de toelichtingen daarbij) uit agrologis-
tieke innovatieprocessen.

•	 Hoofdstuk vier schetst de samenhang tussen vernieu-
wing, weerstand en veranderingsmanagement. 

•	 Hoofdstuk vijf is gewijd aan het vraagstuk van com-
municatie rond en bij innovatie. 

•	 Hoofdstuk zes is getiteld ‘innovatie is mensenwerk’ en 
behandelt de competenties en kwaliteiten die nodig 
zijn voor het ontwikkelen van innovatiesystemen. 

•	 Hoofdstuk zeven vertaalt de ervaringen naar 
handvatten voor ondernemers en innovatoren in de 
agrologistiek. 

131 – Inleiding
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Innovatietheorie: over 
‘nieuwe combinaties’ en 
‘creatieve vernietiging’
De Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter was een van de 
eerste wetenschappers die onderzoek heeft gedaan naar het 
vraagstuk van ‘innovatie’.2 Hij beschreef innovatie in termen 
van ‘nieuwe combinaties’ van productiefactoren: grondstoffen, 
werkwijzen, machines, kennis. Innovaties vormen in zijn ogen 
de drijfveer achter economische ontwikkeling. De hoop op (tij-
delijke) marktmacht en –monopolie met overeenkomstig hoge 
winsten drijft de economie voort in een voortdurend proces van 
‘creatieve vernietiging’: keer op keer worden nieuwe producten 
en processen ontwikkeld en raken bestaande praktijken en 
bedrijven in verval. De motor achter dat proces: ondernemers 
– gericht op vernieuwing om zich te kunnen onderscheiden, de 
markt te domineren en overeenkomstige winsten te realiseren.
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Innoveren is nieuwe combinaties maken

Bekende voorbeelden van ‘nieuwe combinaties’ zijn 
de Smart, product van de samenwerking tussen 
horlogemaker Swatch en autofabrikant Mercedes, en 
het Senseo-apparaat – product van de samenwerking 
tussen koffiefabrikant Sarah Lee en Philips, fabrikant 
van huishoudelektronica. Beide zijn voorbeelden van 
productinnovaties. Innoveren kan ook door procesinno-
vaties, bijvoorbeeld sneller produceren door een andere, 
efficiëntere opstelling van machines, of innovaties in 
dienstverlening – bijvoorbeeld innoveren in agrologis-
tieke diensten. 

Ook de innovatieve projecten in agrologistiek zijn geënt 
op het principe van ‘nieuwe combinaties’. Enkele voor-
beelden van projecten waar het platform Agrologistiek  
bij betrokken is geweest:

Nieuw Gemengd Bedrijf

Een samenwerking tussen verschillende agrarische 

bedrijven. De startgroep omvat een pluimveebedrijf, 

een champignonkwekerij en een varkenshouderij. 

De ondernemers in kwestie willen gezamenlijk nieuwe 

bedrijfsactiviteiten ontwikkelen op het gebied van energie 

en reststromen, bijvoorbeeld in de vorm van een 

bio-energiecentrale.3 <<
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Eiwitcorridor A1

Eeen platform waar deelnemers nieuwe producten of 

werkwijzen zoeken via samenwerking tussen verschillende 

typen ‘eiwitbedrijven’ (pluimveebedrijven, kalver- en 

varkenshouderij) in de regio. Een voorbeeld is energiewinning 

door vergisting van slachtbijproducten. <<

De crux van het maken van ‘nieuwe combinaties’ is het 
bijeenbrengen van werelden, disciplines en/of mensen 
die tot op dat moment gescheiden zijn. Juist daarom is 
één van de succesfactoren van innovatiemanagement 
het ‘managen van verschil’: bij aanvang van een project 
verschillen de betrokkenen van elkaar en die verschillen 
moeten worden gedeeld en op één lijn worden gebracht 
om vervolgstappen mogelijk te maken. Bijgaand ter 
illustratie enkele fragmenten uit de ‘Lessons Learned’ 
en de toelichtingen daarbij zoals opgetekend door Buck 
Consultants.
 

Lessons Learned
‘Vertrouwen in en toewijding aan het projectresultaat bij 

deelnemers is essentieel.’

De toelichting “Er moet voldoende vertrouwen in en 
toewijding aan het agrologistieke projectdoel zijn bij 
de projectpartners. In het begin kunnen er onderlinge 
verschillen zijn tussen samenwerkende organisaties, die 
mede afhankelijk zijn van financiële kracht (marges), 
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ongelijke machtsverhoudingen in de keten en lokale con-
currentie, ervaring met projectmanagement en innovatie 
en de mate waarin meerdere ketenonderdelen betrokken 
zijn. Maar uiterlijk na de haalbaarheidsfase (en het liefst 
eerder) moeten projectpartners kunnen vertrouwen op 
elkaar en allemaal hun steentje bijdragen aan het behalen 
van het agrologistieke projectdoel.”
 

Lessons Learned: 
‘Zoek complementaire partners, ook buiten de eigen 

contactenkring.’  

De toelichting “De opzet en uitvoering van agrolo-
gistieke innovatieprojecten vraagt vaak om een stapje 
meer en biedt uitgelezen kansen om samen te werken 
met organisaties die elkaar niet vaak tegenkomen in de 
dagelijkse processen. Samenwerken met de klant van de 
klant of met kennisinstellingen kan helpen om struikel-
blokken weg te nemen.”

Ontwikkelingsfasen: van idee naar acceptatie

Innoveren is onderdeel van een veelomvattender 
proces, namelijk de ontwikkeling en diffusie van nieuwe 
concepten en menselijk handelen in het economisch-
maatschappelijk bestel.4 Dat proces laat zich beschrijven 
in termen van een S-curve. 
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De dynamiek in vogelvlucht: 
•	 Innoveren begint met een nieuwe idee of een uitvin-

ding. Tegenwoordig is daar vaak kennis mee gemoeid 
en volgt een periode van onderzoeken en het maken en 
uitproberen van verschillende varianten.  
Fase 1 Exploratiefase. 

•	 Vervolgens rijst de vraag naar kopers en potentiële 
markt. Als het antwoord op die vraag positief is, volgt 
idealiter een periode van groei, adoptie, diffusie: 
steeds meer mensen omarmen de vernieuwing.   
Fase 2 Take-off fase en fase 3 Versnellingsfase. 

Innovatieproces
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•	 Naarmate het marktaandeel toeneemt, vlakt de groei 
af en breekt een periode van stabilisatie aan. Dit is 
fase 4 Stabiliteitsfase. Daarna buigt de curve af en 
volgt verval – en vernieuwing in de vorm van volgende 
innovaties en een nieuwe S-curve. In onderstaande 
figuur is dit proces weergegeven. 

Innoveren is méér dan een goed idee

Een belangrijk onderscheid bij het innovatieproces is 
het verschil tussen inventie en innovatie. Inventies zijn 
nieuwe ideeën – vaak geboren in de context van kennis-
centra en R&D en gesymboliseerd in beelden als ‘Willy 
Wortel’ en de ‘uitvinder’. Innovaties daarentegen zijn 
vernieuwingen waar anderen óók waarde aan hechten. 
In economische termen: nieuwe producten of diensten 
waar een markt voor blijkt te zijn, waar een prijskaartje 
aan kan worden gehangen en waar een ‘business case’ 
voor kan worden gemaakt. In de context van agrologis-
tiek is een voorbeeld bij uitstek de opkomst van regionale 
biologische producten in de supermarkt. 

In de ‘take-off-fase’ openbaart zich het verschil tussen 
inventie en innovatie: lukt het een ondernemer om zich 
met een nieuwe vorm van produceren of organiseren 
een plaats te veroveren in en op een bestaande markt.  
Meestal is dit een heel moeilijke fase. De innovatie in 
kwestie is nog niet uitontwikkeld, er zijn tal van vragen 
en onzekerheden, leerprocessen zijn nog volop gaande en 
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de vernieuwing moet concurreren met ‘proven concepts’ 
– technieken en werkwijzen die zich reeds bewezen heb-
ben en daardoor voorkeur (kunnen) genieten. Bovendien 
zijn in de ‘take-off ‘ fase – de naam zegt het al – volumes 
en verkoopcijfers gering en opbrengsten en marges laag. 
Daardoor is er vaak weinig eigen kapitaal voor verdere 
ontwikkeling en uitbreiding – de ‘take-off’. Tegelijkertijd 
zijn externe financierings- en investeringsmogelijkhe-
den vaak beperkt en relatief duur – een ‘start-up’ moet 
zich nog bewijzen en is als investering risicovoller dan 
gevestigde bedrijven. 

Lessons Learned
‘Bediscussieer de agrologistieke business case en wees 

reëel over het resultaat.’

De toelichting “Als bedrijven werken aan agrolo-
gistieke innovatie moet dat op een gegeven moment 
uitmonden in een haalbare business case, anders is het 
een wetenschappelijk traject. Een overeenstemming 
tussen samenwerkingspartners over de business case 
aan het begin van het project is essentieel, zodat er geen 
verkeerde verwachtingen ontstaan. Het is daarbij van 
belang de risico’s in het project tijdig te benoemen en te 
bepalen welke partijen dit risico lopen.”

In de take-off fase moeten concurreren met gevestigde 
producten en diensten, behoort ook tot de praktijkerva-
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ringen van ondernemers in agrologistiek. In het project 
‘Fresh Corridor’ bijvoorbeeld - een initiatief om verschil-
lende vervoersvormen te combineren en daardoor minder 
hinder te hebben van congestie - bleek de prijsstelling 
van wegvervoer een geduchte hobbel te vormen. “De 
uitdaging bij multimodale agrologistieke pilots is dat het 
vervoer in principe goedkoper en concurrerend moet zijn 
in vergelijking met wegtransport.

Opschalen en massa maken

Als het lukt om de vele hobbels te nemen, volgt idealiter 
een versnellingsfase: de innovatie vindt aftrek, de vraag 
neemt toe en omzet en winst groeien. Er is sprake van 
‘opschalen’ en ‘massa maken’: meer en meer consumen-
ten en/of bedrijven adopteren de vernieuwing. Echter: 
naarmate de tijd verstrijkt raakt voor veel producten de 
markt verzadigd en stabiliseert de vraag.5 De fase die dan 
begint is die van verval en ‘creatieve vernietiging’: margi-
nale opbrengsten dalen en producten of diensten kosten 
meer dan ze opleveren – het wordt zaak om de deuren te 
sluiten en op zoek te gaan naar vernieuwing. 
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Innoveren in de praktijk: wat 
doe je wanneer en waarom?  
In het voorgaande is de ontwikkeling en verspreiding van 
nieuwe producten, processen en/of diensten op hoofdlij-
nen beschreven. De prangende vraag voor een onderne-
mer is uiteraard: ‘Wat doe ik wanneer en waarom?’
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Die vraag laat zich beantwoorden met behulp van de 
zogenaamde Innovatie Systeem Analyse.6 Dit model 
beschrijft het ‘innovatiesysteem’: zeven ‘systeemfuncties’ 
die cruciaal zijn voor succesvol innoveren en opschalen 
en de eerder genoemde S-curve in gang zetten en houden. 
Onderstaand een beschrijving. 

Cruciale functies bij innoveren en opschalen

1 Ondernemersactiviteiten
	 Schumpeter beschreef het al: zonder ondernemers 

geen innovatie. Ondernemers experimenteren, 
proberen kennis om te zetten in nieuwe producten of 
diensten en durven financiële risico’s te nemen. Het 
bekende beeld: het begint in schuurtjes.

2 Kennisontwikkeling
	 In de huidige samenleving is kennis(ontwikkeling) 

essentieel voor de ontwikkeling van nieuwe producten, 
diensten of processen. Dat kan fundamentele kennis 
zijn of nieuwe combinaties van bestaande kennis. 
Meestal zijn twee typen kennisontwikkeling van 
belang, namelijk leren aan de aanbodkant en leren aan 
de vraagkant. Leren aan de aanbodkant betreft vragen 
als ‘welke materialen zijn geëigend?’ en ‘hoe kan mijn 
product het best gemaakt worden?’. Leren aan de 
vraagkant betreft de behoeften van potentiële klanten, 
zoals hun wensen over gebruik en vormgeving.    
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3 Kennisuitwisseling en -verspreiding 
	 Verspreiding van kennis versnelt het kennisontwikke-

lingsproces en draagt bij aan positieve verwachtingen 
over een nieuwe techniek of technologie. Kennisont-
wikkeling vandaag de dag is mondiaal en uitwisseling 
en verspreiding voorkomen dat het wiel opnieuw 
uitgevonden wordt.  

4 Mobiliseren en beschikbaar maken  
van middelen

	 Voor innoveren zijn middelen nodig: nieuwe ideeën 
vergen mensen en (nader) onderzoek. Na een fase van 
schuurtjes en proefprojecten volgt een fase van uit-
breiding en ‘opschalen’. Daar is financieel en menselijk 
kapitaal voor nodig: onderzoek, productie- en ver-
koopfaciliteiten, een organisatie, een administratie, 
etc. Voorbeelden zijn venture capital in de agrologis-
tieke sector, stipendia voor onderzoek, prijsvragen, 
innovatiesubsidies. 

5 Richting geven aan het zoekproces
	 De motor achter innovatie is de hoop dat men met de 

vernieuwing in kwestie veel geld zal verdienen. ‘Rich-
ting geven aan het zoekproces’ betekent dat innova-
toren tijd en energie moeten steken in het managen 
van verwachtingen over hun innovatie. Investeerders 
stappen niet in als de verwachtingen ongunstig zijn. 
Er moeten enthousiaste ‘ondersteuners’ en ‘believers’ 
gecreëerd en gevonden worden om een kans van slagen 
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te hebben. Daarbij is het van belang dat de richting van 
een verandering duidelijk en bij voorkeur aansprekend 
en aantrekkelijk is.

6 Creëren van markten
	 Inventies worden pas innovaties als er marktvraag 

wordt gevonden. Er zijn dus activiteiten nodig om een 
kleine (niche) markt te ontwikkelen om in een later 
stadium een grotere markt te kunnen bereiken. 

7 Tegenspel bieden aan weerstand
	 Het begrip ‘creatieve vernietiging’ zegt het al: 

innovatieprocessen kennen winnaars en verliezers. 
Innovaties kunnen weerstand oproepen en daar waar 
dat het geval is, zal een ondernemer aan die weer-
stand tegenspel moeten bieden voor een succesvolle 
vernieuwing. Voor innovatoren kunnen daarbij lob-
byorganisaties, steungroepen en collega-ondernemers 
interessant zijn: samen sta je sterker.
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Systeemfuncties geclusterd: vier innovatiemotoren

Deze systeemfuncties kunnen worden geclusterd in vier 
zogenaamde ‘innovatiemotoren’: de ‘kennismotor’, de 
‘ondernemersmotor’, de ‘systeemopbouwmotor’ en 
de ‘marktmotor’. Die motoren laten zich positioneren 
op de S-curve: het relatieve belang van de verschillende 
functies verschilt namelijk per ontwikkelingsfase van 
een innovatiesysteem.  

Onderstaand een beschrijving van de vier motoren en 
de functies die per motor van bijzonder belang zijn. De 
cijfers verwijzen naar bovenstaande nummering van 
‘systeemfuncties’.  

Kennismotor
De kennismotor betreft met name kennisontwikke-
ling (2), kennisuitwisseling (3), het mobiliseren van 
middelen (4) en richting geven aan het zoekproces (5). 
Centrale actoren zijn wetenschappers en soms ook 
beleidsmakers. De dynamiek van de kennismotor bestaat 
uit een opeenvolging van positieve uitkomsten van 
onderzoek(sprogramma’s) en verkenningen.  Daardoor 
ontstaat de verwachting dat een bepaald vraagstuk, 
bijvoorbeeld de ontwikkeling van brandstofcellen voor 
duurzaam transport in de agrosector, veelbelovende 
mogelijkheden biedt. En die verwachting trekt nieuwe 
belangstellenden aan en ligt ten grondslag aan (nog) 
meer onderzoek. 
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Ondernemersmotor
De ondernemersmotor kenmerkt zich door de entree van 
ondernemers en bedrijven in het domein in kwestie (sys-
teemfunctie 1). Zij beginnen met experimenten gericht 
op praktische toepassingsmogelijkheden, haalbaarheids-
studies en het maken van prototypes.

 Daarnaast wordt het bieden van tegenspel aan weer-
stand van belang (systeemfunctie 7): met dat de kennis 
groeit, groeit ook het zicht op kansen en mogelijkheden 
en wordt gaandeweg duidelijk voor wie de vernieuwing 
bedreigend kan zijn. Transport over water bijvoorbeeld 
is bedreigend voor diegenen die hun geld verdienen met 
vervoer over de weg. 

De functies die hierboven bij de kennismotor genoemd 
zijn, blijven van belang en mogen niet in het slop raken. 
De belofte en de positieve verwachtingen over de 
vernieuwing in kwestie zijn daarop gestoeld. 
 
Systeemopbouwmotor
De systeemopbouwmotor staat voor een proces waarin 
activiteiten nadrukkelijk gericht zijn op het vergroten 
van de kring van belangstellenden en het vinden en in 
kaart brengen van de vraag. Cruciale systeemfuncties 
zijn: het creëren van markten (6), richting geven aan het 
zoekproces (5) en tegenspel bieden aan weerstand (7). 

Kenmerkende acties in deze fase zijn bijvoorbeeld: lob-
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byen, organiseren en verspreiden van positieve adviezen 
en pleidooien, organiseren van demonstraties en ‘road 
shows’, bepleiten van marktstimuleringsbeleid en/of 
andere vormen van belastingheffing en organiseren van 
middelen zoals venture capital en subsidies. De rode 
draad in al die activiteiten: het vergroten van aantrek-
kelijkheid, legitimiteit en draagvlak. 

Marktmotor
De marktmotor betreft activiteiten gericht op het aanbo-
ren en ontwikkelen van een markt voor de innovatie in 
kwestie (6). Het verschil met de ‘syteemopbouwmotor’ 
is dat in deze fase het zoeken naar een markt veranderd 
is in het daadwerkelijk aanboren en exploiteren van een 
markt(segment). Daardoor nemen de verkoopcijfers toe, 
krijgt het gehele innovatiesysteem een groei-impuls en 
worden bijna alle functies versterkt – ‘yes, we have made 
it!’. De enige uitzonderring daarop betreft ‘tegenspel 
bieden aan weerstand’ – deze functie wordt niet versterkt 
maar verdwijnt doordat de adoptie van de vernieuwing de 
weerstand als sneeuw voor de zon doet verdwijnen. 
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In bijgaande figuur zijn de vier innovatiemotoren geposi-
tioneerd op de S-curve.

Motoren zorgen voor positieve innovatiespiraal

Het model van de Innovatie Systeem Analyse is geba-
seerd op het idee van een positieve, zich zelf versterkende 
spiraal: de verschillende motoren volgen elkaar in de tijd 
op en versterken elkaar.  In de  praktijk zijn de verschil-
lende motoren vaak overlappend maar de dynamiek is 
hetzelfde: er is sprake van systeemopbouw en –uitbouw 
door (ac)cumulatie. Voor een ondernemer is het zaak 
alle motoren een voor een ‘aan de praat te krijgen’ en te 
houden: dan ontwikkelt en ontvouwt zich gaandeweg een 
nieuw (innovatie)systeem en boekt de ondernemer als 
aanjager en trekker van dat systeem succes.8 

Innovatiemotoren in beeld gebracht
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De omgekeerde beweging is helaas ook mogelijk: succes-
volle opbouw van een innovatiesysteem kan omslaan in 
verval en afbraak van datzelfde systeem. Een voorbeeld: 
als projecten in de ‘ take-off’ fase onverhoopt mislukken – 
bijvoorbeeld doordat de techniek complexer blijkt te zijn 
dan verwacht, kan het vertrouwen wegebben, kunnen 
investeerders zich terugtrekken en kunnen middelen 
ontoereikend blijken. Zo ontstaat een negatieve spiraal 
en kan ook wat in  eerdere fasen bereikt is, verloren gaan. 
Concreet: als de marktmotor faalt, kunnen de resultaten 
van de systeemopbouwmotor, de ondernemersmotor en 
de kennismotor ook verloren gaan. Wat dan resteert is 
een leuk idee dat het niet gehaald heeft. 

Een van de sleutelprocessen bij innovatie is daarom 
‘richting geven aan het zoekproces door het managen van 
verwachtingen’ (systeemfunctie 5). Dit proces bepaalt in 
belangrijke mate het verschil tussen een positieve en een 
negatieve spiraal. 

Naar aanleiding van de ‘internet-bubbels’ in de vorige 
eeuw heeft het ICT-onderzoeksbureau Gartner het begrip 
‘hype cycle’ geïntroduceerd (zie onderstaande figuur): 
rond de eeuwwisseling waren de verwachtingen omtrent 
Internet letterlijk ‘gehyped’ en enorm hoog gespannen, 
bleek de technologie complexer en lastiger dan verwacht 
en volgden dramatische taferelen op de beurs. Van het 
ene uiterste viel men in het andere uiterste: een diep dal 
van teleurstelling en frustratie. Verwachtingen moesten 
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fors naar beneden worden bijgesteld en jaren verstreken 
alvorens innovatie een volgende kans zou krijgen – en 
internet, ‘social media’ en verwante technologieën zich 
op grote schaal konden verspreiden.

Model als handvat voor innovatieplanning

De Innovatie Systeem Analyse en het model van sys-
teemfuncties en innovatiemotoren bieden ondernemers 
een handvat voor het structureren en prioriteren van 
innovatieactiviteiten. Onderstaand enkele voorbeelden 
hoe ondernemers in agrologistieke innovatieprojecten 
vorm en inhoud hebben gegeven aan de verschillende 
innovatiemotoren en het managen van een innovatie-
systeem of S-curve (ook deze voorbeelden zijn ontleend 
aan ‘Lessons Learned’ en de toelichtingen daarbij zoals 
opgetekend door Buck Consultants). 
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“Bij het project de Betuwse Bloem kennen we verschil-
lende lokale initiatieven, de zogenaamde pacts. Vanuit 
deze pacts hebben we kennisvragen geformuleerd vanuit 
praktische innovatie-ideeën. Deze kennisvragen hebben 
we vervolgens voorgelegd aan kennisinstellingen, en ze 
uitgedaagd om met praktische antwoorden te komen.” 
(Lessons Learned, project Betuwse Bloem).

“De marktpartijen in de sierteelt wilden wel van spoor 
gebruikmaken, maar er was een vrees dat de omstandig-
heden in het hele door to door transport van bloemen en 
planten voor het spoortraject niet optimaal zouden zijn. 
De betrokken kennisinstellingen konden door metingen 
met feiten en cijfers aantonen dat deze kwaliteit gega-
randeerd was door de gekozen aanpak binnen Greenrail. 
De praktische toepassing van deze kennis heeft dus een 
cruciale rol gespeeld in het project.” (Lessons Learned, 
project Greenrail).

In het vorige hoofdstuk is gewezen op het belang van 
‘nieuwe combinaties’ en de consequentie daarvan voor 
het succesvol organiseren van innoveren, namelijk het 
managen van verschil(len), met name in de beginfase van 
vernieuwing. Onderzoekers en kennisinstellingen heb-
ben andere ‘drives’ en prioriteiten dan ondernemers en 
die verschillen moeten overbrugd worden. Ondernemers 
en projectleiders zullen zich van die verschillen bewust 
moeten zijn en nadrukkelijk moeten sturen op het vinden 
van een match.
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“In verschillende projecten is behoefte aan kennis vanuit 
kennisinstellingen maar het moet wel passend en flexibel 
zijn, niet te wetenschappelijk maar praktisch toepasbaar. 
Veel projecten en programma’s hebben behoefte aan het 
beantwoorden van kleine deelvragen op korte termijn 
terwijl kennisinstellingen veel meer lange termijn 
onderzoektrajecten kennen.” (Toelichting bij Lessons 
Learned).

Bij de systeemopbouwmotor en de marktmotor gaat het 
om het vergroten van de belangstelling voor de vernieu-
wing in kwestie en het vinden van potentiële klanten. 
Bijgaand enkele lessen uit de agrologistieke praktijk en 
ervaringen van direct betrokkenen: meeliften met grote 
partijen vergroot de kans van slagen en pioniers verkopen 
het best! 

Lessons Learned
‘Meeliften op de wensen, eisen en netwerken van dominante

partijen biedt de meeste kans op succes.’ 

Toelichting “De praktische agrologistieke verbeter-
kansen worden vaak bepaald of gestuurd door de wensen 
en eisen van dominante logistieke partijen in de keten, 
en door de distributienetwerken die zij hebben. […] Als 
partijen werken aan meer kleinschalige agrologistieke 
innovaties (local to local) biedt het vaak voordelen om 
die te koppelen aan global to global netwerken. In de 
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praktijk blijkt dat echter veel partijen geneigd zijn om 
die netwerken niet te koppelen, en daarin terughoudend 
te zijn, met name regionale producenten. Een koppeling 
met internationale stromen en het bijbehorende logis-
tieke netwerk maken echter soms juist distributie van 
regionale producten mogelijk.”

Lessons Learned
‘Ambassadeurs in de praktijk verkopen het project het beste.’ 

Toelichting “Er zijn altijd pioniers, dit zijn de bedrijven 
die als eerste in een innovatief agrologistiek concept 
geloven en aan een project deelnemen. Als deze bedrijven 
hun enthousiasme willen en kunnen overdragen op 
anderen, en hierin ondersteund worden door het project, 
worden andere partijen uit de sector vaak eerder over de 
streep getrokken om mee te doen.”

Voorbeeld Klavertje Vier Venlo

“Het enthousiasme van individuen die geloofden in de 

regionale kansen voor een Greenport en een uitbreiding van 

de bijbehorende agrologistieke bedrijvigheid waren beslissend 

voor het ontstaan van het project. Dit waren onder andere de 

gedeputeerde en B&W van de grootste regionale gemeenten. 

Zij traden op als ambassadeurs en wisten andere partijen mee 

te krijgen in de visie.”
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Voorbeeld Florilog (tracking en tracing)

“Voor  het succesvol invoeren van een dergelijk grootschalig 

project onder meerdere gebruikers met verschillende rollen 

(kwekers, vervoerders, handelaars, veilingen waaronder 

FloraHolland en Plantion) zijn ambassadeurs nodig. Bedrijven 

vanuit de verschillende rollen die de voordelen van het nieuwe 

systeem gezien hebben, van de kansen gebruik maken in 

hun eigen processen en bereid zijn hierover in het publiek te 

spreken.”    

De business case: verdienmodel van een innovatie

Eén opmerking tot slot met betrekking tot de ‘onder-
nemersmotor’. Uit de ervaringen met agrologistieke 
innovatieprojecten, veelal gericht op verduurzaming van 
producten of processen, blijkt het belang van de ‘busi-
ness case’ - zie hoofdstuk twee. Dat begrip komt uit de 
bedrijfskunde en laat zich in het Nederlands omschrijven 
als ‘het verdienmodel’.  In het voorgaande is beschreven 
via welke processen en ‘motoren’ een innovatiesysteem 
zich ontvouwt en ontwikkelt. Vanuit een bedrijfskundig 
en bedrijfseconomisch perspectief (de ‘ondernemersmo-
tor’) is het van belang dat al die processen en ‘motoren’ 
geld kosten en rijst de vraag naar opbrengsten. Anders 
gesteld: wat is het verdienmodel van een zich ontvou-
wend innovatiesysteem? 
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De kosten die worden gemaakt, moeten worden terugver-
dient. Dus moet duidelijk worden waar het ‘break-even’ 
punt ligt: hoeveel moet er worden verkocht om de noodza-
kelijke investeringen te dekken (bijvoorbeeld in onder-
zoek en proefprojecten)? In onderstaand figuur wordt 
‘break- even’ bereikt bij een volume van 1000 stuks. Echt 
verdienen begint pas later wanneer de investeringen zijn 
terugverdiend. Als een proefproject onverhoopt mislukt 
is de vraag: of het verlies nemen of nóg meer investeren 
alvorens ‘break even’ wordt bereikt.

“Het verwaarden en vermarkten van duurzaamheid 
is van groot belang omdat klanten voor duurzaamheid 
alleen doorgaans niet meer willen betalen. Certificering, 
merkontwikkeling, het creëren van beleving en het 
verbeteren van service is van doorslaggevend belang om 
duurzaamheid te verwaarden en te positioneren richting 
klant.” (Toelichting bij Lessons Learned).
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Juist omdat klanten voor duurzaamheid alleen vaak niet 
willen betalen, is het bij vernieuwingen in agrologistiek 
zaak om breder te kijken dan alleen transport.

Lessons Learned
‘Effect van agrologistieke verbetering vaak merkbaar buiten 

agrologistiek.’

Toelichting “De invloed van verbeteringen en innova-
ties in de agrologistiek op andere operationele proces-
sen in de keten kan zeer groot zijn. Soms worden deze 
echter onvoldoende in kaart gebracht of beseft, terwijl 
de besparingen op andere processen of het bereiken van 
nieuwe product-marktcombinaties veel meer impact 
kunnen hebben dan de agrologistieke verbetering zelf. 
[…] Hierbij speelt dat het transport voor een groot deel 
al economisch geoptimaliseerd is, maar in combinatie 
met product- en procesinnovaties vaak nieuwe kansen te 
benutten zijn.”

Business case sluitend maken: de praktijk

Enkele praktijkvoorbeelden uit de ‘Lessons Learned’ die 
laten zien hoe verbreding vorm kan krijgen – en hoe het 
mogelijk wordt om een ‘business case’ die aanvankelijk 
niet sluitend lijkt te zijn, toch sluitend te maken. 
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“Wij hebben het voortouw genomen in het informeren 
van de boeren over de kostenvoordelen van het real time 
monitoren van de mengvoedersilo’s, en het pro-actief 
beleveren van deze boeren. Door dit project komen ze 
nooit meer met voorraadproblemen te zitten, en dit zorgt 
ervoor dat de bedrijfsprocessen niet meer stilvallen.” 
(Project Silfit).

“Naast de logistieke kostenvoordelen van clustering zijn 
de positieve effecten van clustering van gezinsbedrijven 
op de overige bedrijfsvoering minstens zo groot. Zo heb-
ben betrokken ondernemers de ruimte om desgewenst 
werkzaamheden te verdelen, gezamenlijk te investeren 
in machines maar ook om nieuwe werknemers aan te 
nemen.” (Project Gezinsbedrijf Plus).

 “Deelname aan Fresh Corridor brengt de ontvangers van 
AGF-containers vaak in contact met de mogelijkheden 
van de binnenvaart. Daar hadden ze eerder vaak niet 
over nagedacht omdat ze dachten dat het niet in te passen 
was in hun operationele processen. Het project laat zien 
dat dit wel kan. De focus van Fresh Corridor lag niet 
op het creëren van binnenvaartverbindingen, maar op 
het inpassen van binnenvaartgebruik in internationale 
logistieke ketens. Het binnenvaartgebruik wordt gecom-
bineerd met een gesloten productkwaliteitsbeheersing 
door de gehele keten, en het operationele bedrijfsproces is 
ingericht op het gebruik van binnenvaart.” (Project Fresh 
Corridor).
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“De pure agrologistieke voordelen waren onvoldoende om 
het project op te starten, maar de combinatie met innova-
ties op het gebied van waardetoevoegende activiteiten in 
de productbewerking (drogen,etc.) maakten het project 
toch mogelijk.” (Project Champost).
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Vernieuwing, weerstand en 
veranderingsmanagement
Innovaties verschillen in de mate waarin zij vernieu-
wend zijn. Een paar voorbeelden van begrippen die in de 
literatuur voorkomen. Christensen en Overdorf (2002) 
bijvoorbeeld spreken van ‘verbeterende’ of ‘ondersteu-
nende innovaties’ (‘sustaining innovations’) versus 
‘ontwrichtende innovaties’ (‘disruptive innovations’).10 
Anderen gebruiken begrippen als ‘evolutionaire’ of 
‘incrementele’ innovaties’ versus ‘systeeminnovaties’ of 
‘paradigmawisselingen’.11
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De kern van deze onderscheidingen betreft de mate 
waarin innovaties passen binnen een bestaande ordening 
dan wel breken met die ordening. Een en ander laat zich 
denken als een continuüm met als uitersten ‘incremente-
le innovatie’ enerzijds en ‘systeeminnovatie’ anderzijds. 
Een snellere chip bijvoorbeeld (van Intel5 naar Intel6) is 
een voorbeeld van verbetering binnen bestaande kaders – 
een incrementele vernieuwing. 

De transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame 
vormen van energie daarentegen is een voorbeeld van een 
‘systeeminnovatie’: een vernieuwing die onze volledig op 
fossiele brandstoffen gegrondveste economie en samen-
leving ontwricht en in talloze opzichten om nieuwe 
(infra)structuren vraagt.12

In onderstaande figuur zijn de verschillen in en tussen 
innovaties in beeld gebracht. Drie typen innovatie zijn 
onderscheiden: incrementele innovaties, substantiële 
innovaties en transformerende innovaties.13
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Innovaties: van geleidelijke verbeterin-
gen tot ingrijpende transformaties

Incrementele innovaties betreffen verbeteringen aan 
bestaande processen, producten of diensten. Dit type 
vernieuwing komt vaak voort uit inspanningen op het 
gebied van kwaliteitsmanagement, procesverbetering en 
‘re-enginering’.14 

Bij transformerende innovaties – het andere uiterste – 
gaat om een radicale veranderingen in de samenleving in 
de vorm van een ‘systeembreuk’ of ‘paradigmawisseling’. 
Een voorbeeld is reeds genoemd: de transitie van een 
samenleving gebaseerd op fossiele brandstoffen naar 
‘biobased economy’ – met alle bijbehorende veranderin-
gen in onder meer infrastructuur, onderwijs en onder-
zoek en wet- en regelgeving. 

Tussen die beide uitersten bevinden zich substantiële 
innovaties: geen verbetering van bestaande patronen 
(incrementeel) maar zaken op een wezenlijk andere 
manier aanpakken dan te doen gebruikelijk. 

Ter verduidelijking van de verschillende typen innova-
ties een voorbeeld uit de agrologistiek. 
 
In de agrologistiek is versnellen van het transport een 
voorbeeld van een incrementele innovatie – bijvoorbeeld 
door een betere motor, minder weerstand, etc. Van een 
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substantiële innovatie is sprake als we vanwege bijvoor-
beeld congestie gaan zoeken naar andere modaliteiten 
– zoals transport via water in plaats van transport via 
de weg. Van een transformerende innovatie is sprake 
wanneer de notie en de noodzaak van transport zélf ter 
discussie worden gesteld, bijvoorbeeld door productie 
en consumptie niet langer te scheiden maar juist bij 
elkaar te brengen – denk aan ‘city farming’, een trans-
formerende innovatie, geënt op het principe van ‘nieuwe 
combinaties’ waarbij partijen uit de agrologistiek, het 
vastgoed en LED-technologie  zijn betrokken.. 

Overigens laat een transformerende innovatie zich 
meestal pas achteraf als zodanig duiden en benoemen. 
Om een voorbeeld te geven: ten tijde van de uitvinding 
van de chip had niemand het idee dat daarmee de infor-
matiesamenleving voor de deur stond. 

Type innovatie bepaalt waarde en weerstand

Voor ondernemers is de typering van innovaties en het 
verschil daartussen om meerdere redenen van belang. 
Ten eerste verschillen innovaties in de waarde die zij 
creëren. Ten tweede verschillen innovaties in de mate 
waarin zij weerstand opwekken. Ten derde verschillen 
innovaties in de omvang en de aard van het veranderings-
proces dat ondernemers moeten (gaan) managen.
De waarde die gecreëerd wordt met en door de verschil-
lende typen innovaties is al in bovenstaande figuur 
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aangegeven: bij incrementele innovaties is die relatief 
bescheiden, bij substantiële innovaties groter en bij 
transformerende innovaties in potentie enorm. Echter: 
de inspanningen die daarvoor geleverd moeten worden, 
variëren eveneens.   

In het vorige hoofdstuk is beschreven dat weerstand 
een van de sleutelprocessen of ‘systeemfuncties’ is 
die innovatieve ondernemers moeten managen. In dat 
verband is het onderscheid naar typen innovaties van 
belang omdat die verschillen in de mate van weerstand 
die zij oproepen. Een en ander laat zich specificeren met 
behulp van inzichten in leerprocessen en veranderings-
management.15

Leerprocessen en verandermanagement

In de literatuur wordt onderscheid gemaakt naar 
verschillende vormen van leren.16 Deze verschillende 
vormen van leren corresponderen met de verschillende 
typen innovaties en roepen ieder bepaalde weerstand op.  

In het geval van ‘eerste orde leerprocessen’ gaat het om 
het verbeteren van bestaande processen en routines. 
‘Zaken beter doen’. Dat behoeft geen ingrijpende gedrags- 
of cultuurverandering en stuit in de meeste gevallen ook 
niet op weerstand. Integendeel zelfs: mensen vinden 
het doorgaans niet leuk als klanten ontevreden zijn, dus 
voorstellen tot kwaliteitsverbetering vinden relatief 
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makkelijk ingang. Trots kunnen zijn op je werk voelt 
immers goed. 

Bij ‘tweede orde leerprocessen’ daarentegen gaat het om 
‘zaken anders doen’. Dat betekent op de eerste plaats dat 
er een zoektocht begint naar een alternatief en doorgaans 
is dat alternatief bij aanvang van die zoektocht nog 
niet uitgekristalliseerd. Ten tweede betekent het dat 
veranderingen in gedrag en cultuur nodig zijn – het moet 
immers anders. Ten derde is er gerede kans dat bestaande 
kaders aanpast moeten worden of dat er nieuwe kaders 
nodig zijn en ontwikkeld moeten worden. Kortom: een 
‘tweede orde leerproces’ behelst een zoektocht die forse 
weerstand kan oproepen en op onverwachte obstakels 
kan stuiten.

Bij ‘derde orde leerprocessen’ tenslotte gaat het om het 
zoeken naar nieuwe principes, bijvoorbeeld energie uit 
duurzame bronnen in plaats van energie uit fossiele bron-
nen. Bij aanvang van die zoektocht ligt nog alles open en 
is er door gebrek aan concreetheid geen weerstand. Pas 
als nieuwe oplossingsrichtingen beginnen uit te kristal-
liseren, kunnen gevestigde partijen zich bedreigd voelen 
en kan weerstand ontstaan. 
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Substantiële innovaties in de agrologistiek

Tal van agrologistieke innovatieprojecten betreffen 
voorbeelden van ‘substantiële innovatie’ en ‘tweede 
orde leerprocessen’. Projecten waarin sprake is van een 
zoektocht naar een alternatief dat doorgaans bij aan-
vang nog niet volledig uitgekristalliseerd is – met alle 
consequenties van dien als het gaat om het managen van 
het project. Projecten die veranderingen in gedrag en 
cultuur behoeven om te kunnen slagen – en daardoor op 
weerstand stuiten. En projecten waarin ondernemers 
op onverwachte obstakels stuiten doordat bestaande 
kaders aanpassing behoeven of nieuwe kaders nodig 
zijn. 

Twee praktijkvoorbeelden uit ‘Lessons Learned’:

Lessons Learned
“No modal shift without a mind shift.” (Project Greenrail - 

multimodaal en synchromodaal transport).

Enkele voorbeelden ter illustratie:

Project Gezinsbedrijf Plus

“Bij Gezinsbedrijf Plus is de beeldvorming bij partijen in de 

omgeving te negatief gebleken om het project succesvol uit te 

voeren. De associatie van het bedrijf met megastallen heeft 

een zeer negatieve impact gehad. Partijen in de omgeving 

en milieubewegingen schrokken van het idee van grotere 
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bedrijfsvoering en wisten ook de lokale politiek te beïnvloeden. 

Emoties speelden hierbij een (te) grote rol.”

Bij dit laatste project bleken leerprocessen op drie ter-
reinen noodzakelijk: 
•	 aanpassing van bestaande kaders, 
•	 betrokkenen moesten in nieuwe concepten leren 

denken en 
•	 ontwikkeling van nieuwe kaders. 

De optelsom: een innovatief project waarin ondernemers 
over een heel lange adem moeten kunnen beschikken. 

Nieuw Gemengd Bedrijf

“Nieuw Gemengd Bedrijf betreft een project waarin boeren 

productielocaties bijeen willen brengen om synergievoordelen 

te behalen (bijvoorbeeld door afval te gebruiken als 

grondstof voor de productie van biogas). Daarvoor was een 

milieueffectrapportage noodzakelijk. De commissie voor de 

milieueffectrapportage had echter geen enkele ervaring met 

het ‘salderingsconcept’, en datzelfde gold voor provinciale 

en gemeentelijke instanties. Gevolg is geweest dat er vele 

jaren zijn verstreken voor duidelijk werd of de betrokken 

ondernemers verder konden. Waar iedereen bovendien gewend 

is aan het beeld van mesttransport via de weg, was er hier 

sprake van een ander concept, namelijk mesttransport via een 

pijpleiding. Ook hiervoor geldt: vele debatten zijn gevoerd, 

er is heel veel tijd verstreken en uiteindelijk bleek een apart 
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besluit van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw 

en Innovatie nodig voor de ondernemers hun plannen konden 

uitvoeren.” (Lessons Learned).

Ingrijpende innovaties stellen hoge 
eisen aan verandermanagement

De boodschap van het voorgaande voor innovatoren in 
agrologistiek: het is zaak om een inschatting te maken 
van het type innovatie dat beoogd wordt en het type leer-
proces dat daartoe in gang gezet moet worden. Daar waar 
sprake is van ‘substantiële innovatie’ en ‘tweede orde 
leerprocessen’ begint een ondernemer aan een complex 
veranderingsproces dat gedrags- en cultuurverandering 
behelst en gebaat is bij een duidelijke en liefst op voor-
hand te formuleren verander(management)strategie. 
Immers, een van de ‘sleutelprocessen’ in het succesvol 
managen van innovatieve projecten is ‘tegenspel bieden 
aan weerstand’. Bewustzijn omtrent de omvang van een 
verandering en duidelijkheid over de marsroute (strate-
gie) dragen daar bij uitstek aan bij. De praktijk leert dat 
betrouwbaarheid zeker bij versvervoer doorslaggevend 
is voor succes. Het formuleren van de risico’s, maken van 
scenario’s  en opstellen van back-up plannen (‘wat te doen 
als….?’) zijn mede daarom van nut binnen agrologistieke 
innovatieprojecten. 
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Innovatie en communicatie  
in agrologistiek
Bij alle ‘innovatiemotoren’ is communicatie van groot 
belang. Dit blijkt ook uit de ervaringen met agrologis-
tieke innovatieprojecten. Een van de ‘Lessons Learned’ 
betreft het belang van communicatie en in het bijzonder 
de noodzaak om in te spelen op de belevingswereld van 
klanten en belanghebbenden. Bijgaand de ‘les’ in kwestie 
en een ervaringsfragment van een ondernemer. 
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Lessons Learned
‘Inspelen op de belevingswerelden van klanten 

en belanghebbenden.’ 

Toelichting “Het is voor het succes van het project 
van groot belang om tijdig en goed in te spelen op de 
verschillende belevingswerelden van klanten, keten-
partijen, overheden/bestuurders, burgers/omgeving en 
milieuorganisaties. Door goed inzicht in het perspectief 
en de wensen van deze partijen, en de communicatie hier 
pro-actief op in te stellen kan meer bereikt worden. Dit 
is vooral van belang bij gebieds- en bedrijfsontwikkeling 
waar een groot aantal partijen bij betrokken is en waar 
diverse partijen – doorgaans mede op emotionele gronden 
–  weerstand kunnen bieden.” 

Lessons Learned 
“Wij hebben nagedacht over succesvolle manieren om 

draagvlak te verwerven en partijen mee te krijgen. Wij hebben 

daarbij vooral geluisterd en rekening trachten te houden met 

de verschillende wensen, zonder het doel uit het of te verliezen. 

Er is veelvuldig succesvol overleg geweest met de omgeving, 

zoals overheden, not for profit organisaties, particuliere 

belangstellenden, nieuw te vestigen bedrijven etc.” 

(project Agriport A7)
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Ontvanger bepaalt de inhoud

Waarom is het van belang om op die belevingswereld in 
te spelen en wat betekent dat vanuit het perspectief van 
innovatiemanagement en de verschillende fasen in de 
ontwikkeling van een innovatiesysteem? 

Les één in communicatiewetenschappen luidt: ‘meaning 
is in the eyes of the beholder’– een ontvanger bepaalt de 
inhoud van een boodschap, niet de zender (hoe graag hij 
of zij dat ook zou willen).17 De wereld van agrologistiek 
is niet anders: aandacht voor de belevingswereld van 
klanten en belanghebbenden is cruciaal voor het slagen – 
en falen – van innovatieve projecten. 

Per fase van het innovatiesysteem zal de communicatie 
verschillend (moeten) zijn, zowel in termen van de 
mensen met wie gecommuniceerd wordt als in termen 
van de inhoud van communicatie. Daar waar de ‘ken-
nismotor’ van belang is (verkennende fase), betreft de 
communicatie vooral kennis en kenniswerkers. Met dat 
de ‘ondernemersmotor’ een rol gaat spelen, verschuift 
het debat naar bedrijfskundige en bedrijfsmatige zaken 
en mensen – denk bijvoorbeeld aan de ‘Lessons Learned’ 
met betrekking tot de noodzaak van een ‘business case’. 

Bij de ‘systeemopbouwmotor’ zullen vaardigheden als 
overtuigingskracht en overredingskracht een rol spelen – 
het gaat immers om het involveren van een steeds groter 
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aantal mensen en /of organisaties. Daar waar het innova-
tiesysteem in kwestie beleidsmatige of politieke aspecten 
betreft, zullen ook vaardigheden op die terreinen van 
belang zijn. Op het moment dat de ‘marktmotor’ van 
belang wordt, komt ook de belevingswereld van klanten 
steeds nadrukkelijk in beeld. 

Voor een ondernemer betekent dit dat hij/zij zich moet 
afvragen wat de eigen sterke én zwakke kanten zijn en 
op welke momenten wellicht ‘communicatieve hulp’ van 
derden wenselijk is.

Diffusie en adoptie: mensen en hun belevingswereld 

Bijgaande figuur is ontleend aan een klassieker op het 
gebied van onderzoek naar adoptie- en diffusieproces-
sen, namelijk ‘The diffusion of innovations’ van Everett 
Rogers – voor het eerst gepubliceerd in 1961 en nog altijd 
in herdruk. Bij de verspreiding van innovaties spelen 
opeenvolgende groepen klanten een rol (roze lijn) en 
treedt mettertijd marktverzadiging op (groene lijn).
Rogers onderscheidt vijf  verschillende groepen klanten 
met onderling  verschillende voorkeuren en kenmerken. 
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•	 ‘Innovatoren’ zijn mensen die bereid zijn risico’s 
te nemen, jong qua leeftijd, en zowel inhoudelijk als 
sociaal vaak betrokken bij de nieuwste ontwikkelin-
gen in wetenschap of techniek. Uitgedrukt in cijfers is 
hun aantal klein: circa 2,5% van de bevolking. 

•	 ‘Early adopters’ zijn trendsetters: mensen die op 
straat of in het publieke debat het beeld bepalen. 
Geïnteresseerd in vernieuwing en zich onderschei-
dend via ‘gadgets’ en design. Vaak jong, goed opgeleid, 
onafhankelijk denkend en beschikkend over financiële 
middelen. 

•	 De ‘early majority’ betreft mensen die de trendset-
ters ‘watchen’ en zelf iets langer ‘de kat uit de boom 
kijken’. Mensen die minder hechten aan ‘nieuw’ en 
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‘opvallend’ en meer aan functionaliteit, prijsstelling 
en kwaliteit. 

•	 De ‘late majority’ zijn de sceptici: mensen met een 
zeer afwachtende houding. Pas als ongeveer de helft 
van de bevolking een vernieuwing heeft omarmd, zal 
men overwegen om hetzelfde te doen. Behoudend, 
financieel vaak minder bemiddeld en gericht op prijs 
en prijsstelling. 

•	 De ‘laggards’ tenslotte zijn de ´achterblijvers :́ 
mensen die zeer gekant zijn tegen risico, vaak een 
hekel hebben aan veranderen, tradities waarderen, 
doorgaans van oudere leeftijd zijn en alles het liefst zo 
lang mogelijk hetzelfde houden. Voor de ‘late majority’ 
en de ‘laggerds’ geldt: men hecht aan ‘proven techno-
logy’ en heeft de neiging om alles wat ‘NIMBY’ is (‘Not 
Invented in My BackYard’) af te wijzen. 

Samenvattend: succesvol innoveren en opschalen vraagt 
van ondernemers dat zij nadenken over de doelgroep met 
wie zij in de verschillende fasen van de ontwikkeling van 
een innovatiesysteem (moeten) communiceren en welke 
boodschap en ‘tone of voice’ nodig zijn om daadwerkelijk 
gehoord en begrepen te worden. Iedereen heeft sterke en 
zwakke kanten. De kunst is de juiste mensen op het juiste 
moment er bij te zoeken!
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Innovatie is mensenwerk
Twee van de tien ‘Lessons Learned’ uit eerdere agro-
logistieke innovatieprojecten vallen onder de noemer 
‘innovatie is mensenwerk’. Bijgaand de lessen in kwestie.
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Lessons Learned
‘Ga uit van persoonlijke drive en trek de juiste medewerkers 

aan: agrologistieke innovatie blijft mensenwerk.’ 

Toelichting “De klik tussen mensen is essentieel, 
vooral tussen de initiatiefnemers, en een persoonlijke 
(niet financiële) drive en ambitie om succes te boeken 
zijn daarbij vaak doorslaggevend. Echte trekkers gaan 
door barrières heen vanuit hun persoonlijke passie en 
niet vanuit puur economische motieven. Door inzicht 
te krijgen in persoonlijke drives van mensen creëer je 
vertrouwen binnen een samenwerkingstraject. Daar-
naast is diversiteit en professionaliteit in het projectteam 
van doorslaggevend belang. Het is een risico om te lang 
één trekker te hebben, die zaken beperkt uit handen geeft. 
Het verbreden van het project met betrokken partners 
blijkt bij veel agrologistieke projecten van groot belang 
voor het succes.”

Lessons Learned
‘Zorg voor draagvlak voor projectsucces binnen en buiten 

de organisatie.’

Toelichting “Om de kans op succes voor het agrolo-
gistieke project te vergroten moet het projectdoel breed 
bekend zijn en gesteund worden in de eigen organisatie, 
zo mogelijk bij alle individuele medewerkers, van directie 
tot buitendienst. Het formuleren en goed uitdragen van 
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de projectresultaten op lange termijn is daarom essen-
tieel. Ook draagvlak buiten de organisatie is onmisbaar. 
Het is van belang dit te creëren door vooraf na te denken 
over en te anticiperen op mogelijke discussiepunten of 
zelfs kritiek. Door bijvoorbeeld ervaringen en lessen uit 
eerdere vergelijkbare projecten te bestuderen, kunnen 
vooraf al discussiepunten worden bedacht en antwoor-
den worden uitgewerkt.”

Uit deze fragmenten blijkt dat samenwerking en een 
goede samenstelling van teams belangrijk is voor het suc-
ces van innovatieve projecten. Datzelfde geldt ook voor 
het creëren van draagvlak – zowel binnen de organisatie 
als bij extern betrokkenen (klanten, leveranciers, omwo-
nenden, bestuurders en politici). 

Wat betekent dat als het gaat om de verschillende fasen 
in het innovatieproces? De lessen doen vermoeden dat 
de samenstelling van teams gaandeweg de ontwikkeling 
van een innovatiesysteem moet veranderen. De vraag is: 
waarom en op welke manier? 

 

636 – Innovatie is mensenwerk



Mensen en hun drijfveren

Om die vraag te beantwoorden maken we een uitstapje 
naar de sociale psychologie. Onder de noemer ‘Spiral 
Dynamics’ hebben Graves en andere auteurs na hem de 
waardesystemen van mensen in kaart gebracht.18 Wat 
drijft mensen? Wat beweegt hen, wat vinden ze belang-
rijk en waar krijgen zij energie van?

In bijgaande figuur zijn zes verschillende drijfveren 
weergegeven. Om de communicatie daarover te verge-
makkelijken, heeft iedere drijfveer een kleur gekregen: 

•	 Paars is de drijfveer die staat voor veiligheid en het 
zoeken naar en zorg dragen voor thuisgevoel.

•	 Rood is de drijfveer die staat voor kracht, durf en 
tempo. Aandacht voor nu en doen. 

•	 Blauw is de drijfveer die zekerheid en duidelijkheid 
wil creëren. Aandacht voor regels, structuur en 
afspraken.

•	 Oranje is de drijfveer die vooruitgang wil boeken en 
resultaten en prestaties wil laten zien.

•	 Groen is de drijfveer die mensen en sociale verbanden 
voorop stelt. Aandacht voor communicatie en gevoel.

•	 Geel is de drijfveer die wil analyseren, begrijpen en 
doorgronden. Aandacht voor de wereld van (nieuwe) 
ideeën.
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 Wat drijft mensen?

Oranje 
is de drijfveer die 
vooruitgang wil 

boeken en resultaten 
en prestaties wil laten 

zien

Groen 
is de drijfveer 
die mensen en 

sociale verban-
den voorop stelt. 

Aandacht voor 
communicatie 

en gevoel

Blauw 
is de drijfveer 

die zekerheid en 
duidelijkheid 
wil creëren. 

Aandacht voor 
regels, structuur 

en afspraken

Geel
is de drijfveer die 

wil analyseren, 
begrijpen en door-

gronden. Aandacht 
voor de wereld van 

(nieuwe) ideeën

Rood 
is de drijfveer die 
staat voor kracht, 

durf en tempo. 
Aandacht voor nu 

en doen

Paars	
is de drijfveer 
die staat voor 

veiligheid en het 
zoeken naar en 

zorg dragen voor 
thuisgevoel
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Ieder mens heeft een eigen drijfverenprofiel: dat wat hem 
of haar beweegt en motiveert. Vaak veelkleurig, soms 
meer uitgesproken en minder ‘gekleurd’. Organisaties 
hebben ook een drijfverenprofiel: de som van de profielen 
van de mensen die samen die organisatie vormen. 

Bij de verschillende drijfveren horen verschillende 
wereldbeelden. Mensen met blauw, rood of paars als 
dominante drijfveer/-veren zijn realistisch, gericht op het 
heden en staan met beide benen op de grond. Mensen met 
gele en groene drijfveren daarentegen zijn meer gericht 
op de abstracte wereld van ideeën, idealen, kansen, 
dromen, mogelijkheden en abstracties. Mensen met 
een sterke oranje drijfveer bevinden zich daartussenin: 
gericht op de middellange termijn, kijkend naar kansen, 
flexibel, doeldenkend en met een groot vermogen tot 
schakelen. 

Iedere drijfveer kent een schaduwzijde: de overdreven 
versie van de kwaliteit in kwestie. Bij blauw is dat 
bureaucratiseren en ‘alles dichtregelen’; bij oranje betreft 
het ‘haantjesgedrag’, individueel willen scoren en de 
waan van de dag de ruimte geven; bij rood betreft het 
‘alles persoonlijk nemen’ en conflictgeneigd zijn; bij geel 
betreft het voortdurend nieuwe ideeën bedenken en 
blijven analyseren, en bij groen is het te veel ‘polderen’ en 
voortdurend consensus zoeken. 
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In groepen en organisaties komen drijfveren zowel tot 
uiting in de houding en het gedrag van individuen als in 
aspecten van organiseren. Bijgaand een overzicht. 

Drijfveer 

Geel	

Oranje	

Groen	

Blauw

Rood

Paars

Houding en gedragskant
 
Analyse, abstraheren, doordenken, 
hoofdlijnen

Ambitie, flexibiliteit, kansen 
zoeken, pragmatisme

Empat hisch luisteren,
delen, gelijkwaardig behandelen

Betrouwbaarheid, gedegenheid, 
aandacht voor detail, netjes 
afmaken
   
Snelheid, druk opvoeren, besluiten 
nemen, handhaven 
 
Opoffering, rituelen en ongeschre-
ven regels volgen

Organisatiekant 

Visie

Strategie en doel

Mens

Structuur en processen

Focus

Missie
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Drijfveren en innovatiemotoren

Wat betekent het voorgaande als het gaat om innovatie-
processen? Als we de inzichten vanuit innovatiestudies 
en sociale psychologie op elkaar betrekken – wat 
overigens zelden gebeurt - luidt het antwoord: innovatie 
en innovatiemanagement vragen om strategisch HR-
management – de verschillende fasen in de ontwikkeling 
van een innovatiesysteem vragen om (mensen met) 
verschillende drijfveren. Competenties en kwaliteiten 
veranderen naar gelang de positie op een S-curve. 

Door interdisciplinair te denken ontstaat het volgende 
beeld. Bij aanvang van een S-curve zijn mensen nodig 
met gele drijfveren – mensen die ‘kicken’ op nieuwe 
ideeën, creatief zijn, buiten bestaande kaders denken 
en kijken, innovatief zijn. Anders gezegd: mensen die de 
kennismotor aan kunnen jagen en draaiende kunnen 
houden. Echter: de valkuil van ‘geel’ betreft het verschil 
tussen inventie en innovatie – er komt geen einde aan alle 
nieuwe ideeën en mogelijkheden. 

In termen van innovatiemanagement is het zaak gaande-
weg mensen met oranje drijfveren te betrekken: mensen 
die voortdurend kansen zien, ambitieus en gedreven zijn 
en resultaten en prestaties willen boeken. Ondernemers 
die de ondernemersmotor kunnen bemensen en aan 
kunnen jagen. 
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Vervolgens moet de systeemopbouwmotor op gang 
worden gebracht. Ook hier zijn ondernemers met oranje 
drijfveren van belang maar die zullen bijgestaan moeten 
worden door mensen met groene drijfveren: mensen 
met inlevingsvermogen en aandacht voor omgeving 
en communicatie, mensen die waarde hechten aan het 
bewerkstelligen van draagvlak en het organiseren van 
participatie. Een valkuil van mensen met oranje drijfve-
ren is dat hun belangstelling taant zodra succes wordt 
geboekt – dan verdwijnt namelijk de uitdaging en gaat de 
‘oranje entrepreneur’ op zoek naar nieuwe uitdagingen. 

In termen van innovatiemanagement daarentegen is 
het op dat moment juist zaak om succes te verzilveren 
door het te herhalen. De marktmotor moet tot was-
dom komen en dat betekent meer verkopen en omzetten 
door het tempo te verhogen en meer meters te maken 
(rode drijfveer) en door de productie te verbeteren, op te 
schalen en efficiënter te maken (blauwe drijfveer). 

Innovatie is daadwerkelijk mensenwerk – en innovatie-
management is het managen van een palet aan drijfveren 
zodat het team past bij de fase waarin het innovatiesys-
teem zich bevindt en de uitdagingen die het hoofd moeten 
worden geboden.
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Spanningsvelden en de noodzaak 
van kleurenmanagement

Tussen de verschillende drijfveren bestaan spannings-
velden. Bijvoorbeeld: iemand die hecht aan duidelijkheid 
en zekerheid (blauwe drijfveer) is niet van nature dik 
bevriend met iemand die innovatief is en bestaande werk-
wijzen en denkbeelden ter discussie stelt (gele drijfveer). 
Ook tussen mensen met een sterk groen profiel en mensen 
met een sterk rood profiel ontstaan makkelijk spanningen: 
de eerste hecht aan overleg, aandacht voor communicatie, 
draagvlak en participatie, de laatste (rood) aan actie, 
daadkracht en tempo – ‘niet lullen maar poetsen’. Blauw 
en oranje kunnen ook op gespannen voet staan: de eerste 
hecht aan regels en vindt dat iedereen zich daaraan moet 
houden, de laatste gaat voor kansen en mogelijkheden om 
het net even anders te doen en die regels niet na te hoeven 
komen. 
 
De mensen in een ‘start-up’ zijn vaak mensen met oranje-
gele drijfveren: innovatieve en creatieve ondernemers die 
prestaties willen laten zien en resultaten willen boeken. 
Daardoor ontstaat een palet aan mogelijkheden. Een 
valkuil van mensen met een geel-oranje profiel is dat het 
hen moeite kost om afscheid te nemen van die ideeën en 
mogelijkheden. ‘Kill your darlings’ is niet ‘hun ding’ en een 
kunstje herhalen evenmin. Het gevolg: het rendement is 
(te) laag, de organisatie krijgt geen vlees op de botten, blijft 
kwetsbaar en is bij onverwachte tegenslag snel failliet. 
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Het alternatief is: keuzen maken, afboeken en het kunstje 
zo vaak mogelijk herhalen - geen nieuwe producten of 
diensten meer ontwikkelen maar juist de reeds ontwik-
kelde producten of diensten zo vaak en zo veel mogelijk 
verkopen. Daarvoor zijn mensen met rode en blauwe 
drijfveren nodig: de eerste maken keuzen, hakken knopen 
door en eisen aandacht voor ‘concreet, nu en vandaag 
de dag’. De laatsten zorgen voor regels en structuur, 
hebben oog voor kwaliteit en kwaliteitsmanagement en 
het inrichten en borgen van de financiële administratie. 
Mensen met gele, oranje en groene drijfveren brengen een 
start up naar de take-off fase, mensen met rode en blauwe 
drijfveren zijn nodig om de marktmotor in ‘full swing’ te 
brengen. 

Er zit echter een addertje onder het gras, namelijk de 
‘klikfactor’ ofwel ‘soort zoekt soort’. Mensen voelen zich 
intuïtief het prettigst bij personen met een kleurenprofiel 
dat vergelijkbaar is het eigen waardesysteem. De span-
ningsvelden tussen drijfveren manifesteren zich in de 
interactie tussen mensen. Innovatoren (lees mensen met 
oranje en gele drijfveren) nemen niet snel mensen met 
rode of blauwe drijfveren aan – want die dwingen hen om 
dingen te doen waar ze een hekel aan hebben, bijvoor-
beeld uren schrijven (blauw versus geel) of afspraken 
nakomen (rood versus oranje). 
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Succesvol ondernemen en innoveren betekent ook de 
juiste mensen met de juiste competenties op het juiste 
moment bijeen weten te brengen. De take-off fase blijkt 
een hele moeilijk fase. Zo moeilijk zelfs dat die fase 
ook wel aangeduid wordt als ‘the valley of death’. Het 
voorgaande overziend rest slechts één conclusie: de ‘val-
ley of death’ is mensenwerk en vraagt om de kunst van 
strategisch HR-management.

Toelichting Lessons Learned, project Mijn Boer
“Het aantrekken van de juiste werknemers en project-
managers blijkt doorslaggevend en complex te zijn in de 
ontwikkeling naar een succesvolle organisatie. Naast het 
vaststellen van strategie en kritieke prestatie-indicato-
ren blijkt dat het voor een groot deel van medewerkers 
afhangt of doelstellingen gehaald kunnen worden.” 
 
Toelichting Lessons Learned, project Mijn Boer
“Het is complex om operationele zaken van een dyna-
misch startende organisatie als Mijn Boer te matchen 
met de meer projectmatige aanpak van kennis- en 
onderzoeksinstellingen. Dit komt zeker ook door de focus 
op operationele doelen bij een opstartende organisatie. 
Het komt geregeld voor dat onderzoeksvraagstukken 
achterhaald worden door de praktijk of dat er de tijd niet 
is om te wachten op theoretisch inzichten.” 
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Innoveren is ook: over je eigen 
schaduw heen stappen!

De notie van menselijke drijfveren en de spanningen 
daartussen onderstreept nog eens de lessen over innova-
tie en communicatie. Mensen ontvangen boodschappen 
overeenkomstig het eigen waardesysteem en het eigen 
kleurenprofiel. Een goede zender houdt daar rekening 
mee: een ‘groene ontvanger’ behoeft een ‘groene bood-
schap’ – communicatie met oog voor bijvoorbeeld 
samenwerken en gelijkwaardigheid. Hetzelfde geldt voor 
bijvoorbeeld een ‘oranje’ of ‘blauwe ontvanger’ – zij het 
dat de inhoud en ‘tone of voice’ van de communicatie 
anders zullen zijn.

In het voorgaande is gesteld dat bij de fase van de 
marktmotor mensen met blauwe en rode  drijfveren van 
belang zijn. Ook is aangegeven dat iedere drijfveer zijn 
eigen valkuil heeft – de kwaliteit in overdreven vorm. 
Dat geldt ook voor deze drijfveren: veel ‘blauw’ in een 
organisatie leidt tot veel regels en bureaucratisering. Het 
managen van een innovatiesysteem betekent dat ook dit 
facet gemanaged moet worden – bijvoorbeeld door het 
kleurenprofiel van de organisatie aan te passen. Tot de 
‘Lessons Learned’ van agrologistieke innovatieprojecten 
behoort namelijk de ervaring dat het van belang is om 
flexibel te blijven. 
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Lessons Learned
‘Flexibiliteit is van groot belang voor het succes van innovatieve 

agrologistiek, omdat je in moet kunnen spelen op veranderende 

omstandigheden. Je moet tijdig de bakens kunnen verzetten, en 

niet krampachtig vasthouden aan afspraken.’

De omgeving waarbinnen een innovatiesysteem zich 
ontwikkelt en de markt(en) die men wil bedienen, stellen 
ook eisen aan de drijfveren en competenties die in een 
organisatie aanwezig (moeten) zijn. Een politieke omge-
ving vraagt om mensen die zich daarin prettig voelen en  
aldaar resultaat kunnen behalen. Datzelfde geldt voor de 
wereld van de zorg, de advocatuur – of willekeurig welke 
andere wereld. De drijfveren die daarin dominant zijn, 
zullen ook in een zich ontwikkelend innovatiesysteem 
een plaats moeten krijgen. 

Lessons Learned
‘Aandacht voor de belevingswereld van klanten en 

belanghebbenden is cruciaal voor het succes van een project.’
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Handvatten voor 
ondernemers
Wat betekent het voorgaande voor ondernemers? Welke 
handvatten kunnen worden aangereikt als het gaat om 
succesvol innoveren in de praktijk? Een overzicht.
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Handvatten voor 
ondernemers

1	 De basis van innoveren is het maken van nieuwe 
combinaties. Die combinaties kunnen op alles betrek-
king hebben: mensen, werelden, kennis, producten, 
processen etc. Waar het om gaat is dat ideeën en 
invalshoeken tezamen worden gebracht die eerder 
niet verbonden waren en op zichzelf stonden.

	
2	 Het voortdurend op elkaar afstemmen van verschillen 

is cruciaal voor succesvol innoveren. Dat geldt voor 
alle fasen in de ontwikkeling van een innovatiesys-
teem. Systeemopbouw bijvoorbeeld staat gelijk aan 
het betrekken van steeds meer mensen bij de innova-
tie. Datzelfde geldt voor de marktmotor – alleen zijn 
het andere partijen.

3	 Een ondernemer die succesvol wil innoveren, moet 
zeven sleutelprocessen leren managen, namelijk ken-
nisontwikkeling, ondernemersactiviteiten, kennis-
uitwisseling, het mobiliseren en beschikbaar maken 
van middelen, richting geven aan het zoekproces, het 
creëren van markten en het bieden van tegenspel aan 
weerstand.  
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4	 Gelukkig zijn niet alle processen op hetzelfde moment 
van even groot gewicht. De sleutelprocessen zijn 
te clusteren in vier ‘innovatiemotoren’ die elkaar 
opvolgen of overlappen. De volgorde: de kennismotor, 
de ondernemersmotor, de systeemopbouwmotor en de 
marktmotor. 

5	 Iedere nieuwe combinatie leidt tot een bepaald 
type van innovatie: een incrementele innovatie die 
voortbouwt op de bestaande situatie, een substantiële 
innovatie of een transformerende innovatie. Voor 
ondernemers is het om meerdere redenen van belang 
om te weten met welk type innovatie men te maken 
heeft: opbrengsten verschillen en het (on)gemak waar-
mee iets ingevoerd kan worden, verschilt eveneens. 

6	 Een incrementele innovatie in de agrologistiek is 
bijvoorbeeld sneller transporteren. Van een substan-
tiële innovatie is sprake als een ondernemer op zoek 
gaat naar andere modaliteiten – bijvoorbeeld varen in 
plaats van rijden. Een  ondernemer die de noodzaak 
van transport ter discussie stelt, is bezig met een sys-
teembreuk. ‘City farming’ is zo’n systeembreuk: door 
de productie en consumptie van de agrofoodsector bij 
elkaar te brengen en daardoor amper meer te trans-
porteren. Er is een groot verschil in wat te wachten 
staat bij de verschillende type innovaties.
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7	 Bij incrementele innovaties gaat het om ‘dingen beter 
doen’. Dat behoeft geen ingrijpende gedrags- of cul-
tuurverandering en stuit meestal niet op weerstand. 
In tegendeel zelfs: een tevreden klant geeft meestal 
een goed gevoel.

8	 Zaken wezenlijk anders doen (een substantiële 
innovatie) is spannend en mogelijk een langdurige 
zoektocht. Op de eerste plaats gaat het om een alterna-
tief dat bij aanvang nog niet uitgekristalliseerd is. Op 
de tweede plaats willen mensen en organisaties niet 
tot veranderingen in gedrag en cultuur gedwongen 
worden.  Op de derde plaats zullen bestaande kaders 
aanpassing behoeven of nieuwe kaders gevonden 
moeten worden. 

9	 Het derde type innovaties (transformerende inno-
vaties) ontstijgt meestal het schaalniveau van de 
individuele ondernemer. Hier gaat het om veranderin-
gen als de opkomst van de informatiesamenleving of 
de transitie naar een duurzame economie. Vernieu-
wingsprocessen die decennia beslaan en een samen-
spel van economische, politieke en institutionele 
ontwikkelingen en initiatieven vergen. 
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Systeemscan: aandachtspunten in kaart

Om greep te krijgen op het managen van processen 
(zie punt 3) en te weten te komen waar eventueel extra 
aandacht aan besteed moet worden, is er een zogenaamde 
systeemscan.19 

Doel daarvan is te bepalen in welke mate de verschil-
lende functies (kennisontwikkeling, ondernemersactivi-
teiten, kennisuitwisseling en –verspreiding, mobiliseren 
en beschikbaar maken van middelen, richting geven 
aan zoekproces, het creëren van markten en het bieden 
van tegenspel en weerstand) in het innovatiesysteem 
ontwikkeld zijn. Quick-scan/nulmeting, interviews en 
deskresearch zijn instrumenten om dat te achterhalen. In 
deze paragraaf zijn de stappen van zo’n scan aangegeven. 
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Stap 1: Bepaal per systeemfunctie de score. 

5	 Momentum De systeemfunctie is goed ontwikkeld en 
er zijn nauwelijks belemmeringen.  

	 > Actie: op de korte termijn is er geen reden tot inter-
ventie.

4	 Ontwikkeling Door enkele kleinere belemmeringen 
weg te nemen kan de dynamiek worden bevorderd. 

	 > Actie: op korte termijn behoeft deze functie geen 
aandacht.

3	 Stabiliteit Er is een zekere stabiliteit in de ontwik-
kelingen tot nu toe maar er zijn enkele belemmeringen 
die verdere opbouw in de weg staan. 

	 > Actie: dit vraagt om een ‘ vinger aan de pols’ en 
relatief eenvoudige interventies.

2	 Stagnatie Ontwikkeling vindt nauwelijks plaats door 
het bestaan van grote belemmeringen. 

	 > Voor de verdere opbouw van het systeem zijn 
belangrijke structurele aanpassingen in het systeem 
noodzakelijk.

1	 Collapse Belemmeringen zijn dermate overheersend 
dat er geen sprake is van opbouw maar van afbraak. 

	 > Deze situatie vraagt om crisismanagement en 
‘damage control’. 
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Stap 2: Zet de uitkomsten in onderstaande figuur. 

 

Resultaten quick-scan systeemfuncties

Ondernemers-
activiteiten

Mobiliseren van
Middelen

Marktontwikkeling

Ondersteuning 
van

belangengroepen

Kennis-
ontwikkeling

Kennis-
uitwisseling

Richting geven 
aan het zoekproces

5 —

4 —

3 —

2 —

1 —

0 —
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Stap 3: Evalueer de uitkomsten. 
 
Een voorbeeld van een interpretatie: 

•	 Ondernemersactiviteit – score 3: behoorlijk 
ontwikkeld. Er is sprake van een stabiele toename van 
het aantal ondernemers. 

•	 Mobiliseren van middelen – score 1: crisissituatie. 
Moeten we verder willen gaan? Er zijn (te) weinig 
middelen beschikbaar.

•	 Kennisuitwisseling en -deling – score 3: er wordt 
wel uitgewisseld maar leidt dat ook tot gezamenlijke 
kennisontwikkeling? Of heeft iedereen zijn eigen 
definitie van een vraagstuk?

•	 Richtinggeving – score 2: stagnatie. Gebeurt onvol-
doende en niet duidelijk is wie dat doet of daarvoor 
verantwoordelijk is.

•	 Belangengroepen – score 2: idem stagnerend. 
Samenhang is beperkt, slagkracht en effectiviteit zijn 
overeenkomstig.

•	 Marktontwikkeling – score 2: stagnerend. Potenti-
ele opdrachtgevers zijn huiverig en (het vinden van) 
een goed ‘verdienmodel’ is erg moeilijk. 

Bij de interpretatie van de resultaten kijkt u ook naar de 
ontwikkelingsfase van uw innovatie(systeem) – waar 
bevindt uw vernieuwing zich op de S-curve? 
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Stap 4: Neem een besluit over wat te gaan 
doen op basis van de bevindingen. 

Bijvoorbeeld een ‘actieplan‘ en ‘stappenplan’: wat moet 
worden ondernomen om het innovatiesysteem in kwestie 
vleugels te geven? Of een ‘exit-strategie’ – ‘er is geen 
solide business case en wij investeren niet langer’. Iedere 
ondernemer maakt zijn eigen keuze(s).

Bij een actie- en stappenplan, is het ook zaak te bepalen 
wat dat betekent in termen van marketing, interne en 
externe communicatie en de samenstelling van teams en 
de organisatie. Handreikingen op dit punt zijn afhan-
kelijk van de eigen beoordeling van de fase waarin de 
innovatie zich bevindt.
 
Teamvorming: andere kwaliteiten per fase
Communicatie en teamvorming laten zich preciseren via 
sociale psychologie. Op hoofdlijnen geldt: mensen met 
gele, oranje en groene drijfveren brengen uw start up naar 
de take-off fase, mensen met rode en blauwe drijfveren 
zijn nodig om de marktmotor in ‘full swing’ te brengen en 
de onderneming te transformeren in een echt bedrijf. 

Voor de marketing gelden vergelijkbare principes: ‘inno-
vators’ en ‘early adopters’ helpen de innovatie de wereld 
in. De ‘early’ en ‘late majority’ daarentegen zorgen voor 
‘cash-flow’ en vlees op de botten. Stem de communicatie 
en marketing daarop af. 
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van nieuwe, meer efficiënte en duurzame(re) logistieke 
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duurzame mobiliteit.
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