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VOORWOORD

Wijsheid vindt menniet in stabiliteit, nochin verandering, maar in de dialectiek
tussende twee. Octavio Paz (1914-1998) Mexicaanse dichterenschrijver

Octavio Paz hadeen oog voorparadoxen. Hij konop scherpe wijze schijnba-
re tegenstellingen blootleggen, zoals de behoefte aan stabiliteit én verande-
ring, of concurreren én samenwerken. Vaak zijn deze tegenstellingen daad-
werkelijk tegenovergestelden – twee nastrevenswaardige kwaliteiten die
schijnbaar spiegelbeelden van elkaar zijn en daardoor op gespannen voet
met elkaar staan, zoals leiden én volgen, of sturen én loslaten.
Het fascinerende van deze paradoxen is dat het in eerste instantie lijkt alsof
de twee confl icterende elementen niet tegelijkertijd gerealiseerd kunnen
worden en dat je daardoor moet kiezen, terwijl je in tweede instantie gaat
inzien dat dewijsheid ligt ‘in de dialectiek tussen de twee‘.Met anderewoor-
den, het is niet verstandig om één van de twee kanten te laten prevaleren,
maar juist om te spelenmet het spanningsveld tussen de twee, waardoor er
allerlei ‘speelse’ combinaties kunnen worden gevonden.
In de dialectiek noemt men dit het zoeken naar een synthese op basis van
een these en antithese. Inmijnwerkophet gebiedvan strategie en leiderschap
heb ik mensen constant uitgedaagd om niet aan hun huidige voorkeur vast
te houden – hun these – maar juist op zoek te gaan naar een uitdagende
antithese, zodat ze daarmee sparrend tot een synthese op een hoger niveau
zouden kunnen komen. Paradoxen zien, omarmen en ermee spelen is de
route naar verheffing en uiteindelijk wijsheid.

Koen Klokgieters heeft ook een oog voor paradoxen. Over de jaren heeft hij
op het terrein van innovatie twaalf fundamentele tegenstellingen geïdenti-
ficeerd en uiteindelijk in dit boek samengebracht. Voor ieder van de twaalf
paradoxen beschrijft hij de these en de antithese op een manier dat beiden
overtuigend waar zijn, terwijl ze het tegenovergestelde beweren. Op deze
wijze creëert hij uitdagende spanningsvelden voor mensen die met innova-
tie aan de slag zijn. Beide benaderingen kunnen werken, maar de wijsheid
ligt waarschijnlijk in een creatieve kruisbestuiving tussen de twee. Als zo-
danig reikt Koen geen standaard aanpak of stappenplan aan, maar geeft hij

de lezer steeds tegengestelde lenzen waarmee ze naar de innovatiepraktijk
kunnen kijken. Hij geeft geen twaalf panklare syntheses, maar laat de lezer
opbasis van twaalf sets van contrasterende benaderingen zelf nadenkenover
de juiste syntheses in hun specifieke situatie. Dat maakt het voor de lezer
niet makkelijk, maar wel effectief.
Watmij vooral aanspreekt, is datKoen innovatiemanagement innoveert.
Het is ironisch dat vrijwel alle boeken over innovatie niet zo innovatief
zijn, in hun herhaling van standaard recepten. Nog erger, ze verlangen
geen innovatie van de lezer, maar juist dat zij gedwee de recepten gaan
volgen. ‘Als je precies kopieert wat ik zeg, dan wordt je innovatief‘ is in
feite hun inconsistente boodschap. In dit boek wordt de innovativiteit
van de lezer juist aangewakkerd. Er zijn geen standaard recepten, maar
wel standaard lenzen, waarmee de lezer zelf aan de slag moet gaan om
tot een eigenaanpak te komen.De lezer moethet eigen innovatieproces
innoveren en Koen jaagt dit aan op een innovatieve manier. Twee keer
practicingwhatwepreach!Ook dat is wijsheid. Veel lees en innovatie ple-
zier.

Prof. dr. RonMeyer
Rotterdam, februari 2020
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DANKWOORD

Hetproces vanhet schrijvenvandit boekwas voormij goed te vergelijken
met een innovatieproces.Het startmet eenvisie en een idee.Daarna volgt
een proces van bloed, zweet en tranenwaarbijmoed en doorzettingsver-
mogen belangrijker worden dan creativiteit. Het idee mag dan van mij
zijn, de realisatie van dit boek zoals het nu voor u ligt is het resultaat van
een teaminspanning.

Demensen die het eerste zaadje voor mijn idee van innovatieparadoxen
hebben geplant zijn RonMeyer en Bob deWit, auteurs vanhet geweldige
boek ‘Strategy Synthesis’. Hun inzichten hebben grote impact op mij
gehad enmijn denken rondom innovatie sterk beïnvloed.

Bij het schrijven heb ik dankbaar gebruikgemaakt van de kennis en er-
varing van bijzondere mensen uit de praktijk. Zij hebben mijn visie en
ideeën ten aanzien van innovatieparadoxenkritisch onder de loep geno-
men en aangescherpt. In het bijzonder ben ik dank verschuldigd aan
WaldBeen (TReNT), Gerard tenBolscher (Avebe), FreekDuppen (LEGO),
Remco van Es (Avebe), Koenraad van Hasselt (TenneT), Rob van Leen
(DSM), Bas van Oosterhout (Shell), Bart Roestenberg (GroupMapping),
Jan Schipper (A.Hak), Maarten van der Tuin (AZL), Ruud Verdurmen
(Nutricia/Danone) en HermanWories (DSM).

In het schrijfproces komt een moment dat je vastloopt en je je afvraagt
waar je aan begonnen bent.Dan heb je iemand nodig die je professione-
le sterke en zwakkepunten goedkent. Halverwegehet procesheeft Bart
Roestenberg mij uit het figuurlijke moeras getrokken en me geholpen
de grote lijnen vast te houden.
Andere mensen die mij in het schrijfproces overeind hebben gehouden
zijn de partners van InnoPlot en in het bijzonder Gerhard Zervaas die
vanachter zijn bureau tegenovermij telkensmijn somsbijzonderemanier
van stoom afblazenmet een glimlach corrigeerde.

Met het einde in zicht zijn de volgende professionals als een zeer welko-
me en noodzakelijke aanvulling op het team aan boord gekomen. Carla
ter Bruggen heeft me van taal- en tekstadvies voorzien. Toeke van den
Bosch heeft het ontwerpen de opmaak verzorgd en de contactenmetde
drukker geborgd. GroupMapping als uitgever heeftmij de kans geboden
het boek naar de lezer te brengen.

Last but not least, met het schrijven van dit boek ben ik ver uit mijn
comfortzone gestapt. Mijn vrouw Annemarie heeft me bij iedere stap
onvoorwaardelijk gesteund en aangemoedigd. Ik draag dit boek op aan
haar en aan onze zonen Floris, Aernout en Roland.
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HOOFDSTUK 1

INTRODUCTIE

DE AANLEIDING VOOR HET BOEK
Een boer leefde met zijn vrouw en zoon in roerige tijden vol onzekerhe-
den. Weliswaar was de boer niet rijk – hij had een klein huisje en een
stukje land – maar hij bezat als een van de weinigen wel één schat: een
paard. Het bezit van een paardbracht grote voordelenmet zichmee.Het
kon helpen bij het bewerken van het land, het kon dienen als vervoer-
middel enook brachthet status binnen de gemeenschap. Demensen uit
het dorp schoten de boer regelmatig aan en feliciteerden de boer met
zoveel geluk. De boer beantwoordde deze gelukwensen slechts met een
glimlach.
Op een ochtend werd de boer wakker en ontdekte dat zijn paard was
verdwenen. De boer en zijn zoon zochten dagenlang naar het paard,
zonder resultaat. De mensen in het dorp spraken over de enorme pech
die de boer en zijn gezin was toegevallen. De boer beantwoordde het
medeleven slechts met een glimlach.
Na enkele weken werd de boer wakker van paardengeluid op zijn land.
Wat bleek, zijn paard was teruggekeerd, met twee andere paarden. Het
hele dorp sprak over het ongeloofl ijke geluk dat de boer ten deel was
gevallen. Deboer beantwoorddede felicitaties slechts met een glimlach.
De zoon kreeg als taak depaarden te verzorgen. Zijn lievelingspaard liet
hij niet meer op het land werkenmaar gebruikte hij om op te rijden. Hij
was echter nog geen ervaren ruiter en in zijn overmoedigheid viel hij van
het paard en brak zijn benen. De mensen uit het dorp spraken over dit
ongeval als een groot ongeluk voor de boer. De boer beantwoordde het
leedwezen slechts met een glimlach.
Na de val van zijn zoon brak de oorlog uit. Alle gezonde jongemannen
uit het dorp werden opgeroepen om tedienen als soldaat in het leger en
vertrokkennaar het front. De gewonde zoonvande boer hoefde zichniet
te melden. De dorpelingen spraken over het enorme geluk dat de boer
was overkomen. En de boer? Die antwoordde met een glimlach.
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De exacte oorsprong van het verhaal is niet duidelijk maar het wordt in
China al eeuwen verteld. De boodschap is dat je niet kunt voorspellen
wat de toekomst zal brengen en dat het geen zin heeft om de vele onze-
kere factoren te beoordelen in termenvangunstig of ongunstig.Dewereld
is veel te complex. Beter is het mee te gaanmet deflow en je telkens aan
te passen aan de nieuwe werkelijkheid.

Deze basishouding zien we niet vaak in de Westerse wereld. Wellicht
ervaren we verandering eerder als bedreigend dan als kansrijk. Verande-
ring betekent voor veelmensen onzekerheid en te veel onzekerheid leidt
tot een gevoel van onveiligheid. We proberen onzekerheden daarom
zoveel mogelijk te vermijden en investeren niet (voldoende) in het ver-
mogen om ons aan te kunnen passen.

Eenmanier om risico’s te vermijden is door aansluiting te vinden bij een
gemeenschapwaar eenverzameling duidelijkenormenenwaardengeldt.
Hoe sterker de gemeenschappelijkenormen enwaarden zijn ontwikkeld,
hoe sterker een gevoel van veiligheid ontstaat. De keerzijde is dat de ge-
meenschap de individuele vrijheid om voor een andere oplossing te
kiezen zal neigen aan te vechten.Demeerderheid in de gemeenschapwil
immers geen onzekerheid. Sterker nog, deze meerderheid is vaak bereid
individuele vrijheid in te leveren voor een gevoel van (schijn)zekerheid.

Maar wat nu als er voortdurend veranderingen in de gemeenschap en
haar omgeving plaatsvinden?Wat nu alsde heersende normenen waar-
den geenhouvast meerbieden ende veiligheiddus nietmeer is gegaran-
deerd?Waar moeten de nieuwe inzichten vandaan komen?

Grote veranderingen in de maatschappij kunnen voor grote groepen
mensen eengevoel vanonveiligheid veroorzaken. Bestaandeoplossingen
werken niet meer en de gemeenschappen waar de mensen deel van uit-
maakten komen te vervallen.
Twintig jaar geleden formuleerde de socioloog Zygmunt Bauman zijn
visie op de maatschappelijke gevolgen van het postmodernisme. Hij
stelde dat bedrijven door deaandeelhouders niet meer als gemeenschap
worden gezien maar als een productiemiddel voor het maximaliseren
van economisch gewin.Dit verlies van gemeenschapszinwordt versterkt
door megatrends als globalisering en digitalisering.1De aandeelhouders

hebben geen enkel probleem het bedrijf op te delen of te verplaatsen als
dit meer winst zal opleveren.
Maar waar deflexibilisering van bedrijven grotewinst genereert voor de
aandeelhouders, heeft dit heel andere consequenties voor de andere
stakeholders zoals bijvoorbeeld de medewerkers. De oude normen en
waardenwaarop de relatie tussen bedrijf enmedewerkerswas gebaseerd
en die een gevoel van veiligheid gaven, verdwijnen. Bauman spreekt van
het ontstaan van een moderne vloeibaresamenlevingwaarin de relaties
tussen mensen en bedrijven alsook tussen mensen onderling drastisch
veranderen en ook continu zullen blijven veranderen. In deze vloeibare
samenleving zijn zowel bedrijven alsmedewerkers volledig vrij hoehun
relaties in tevullen. Er zijnmensen die de individuele vrijheden aangrij-
pen en zich makkelijk en snel aan de veranderende omstandigheden
aanpassen. Hij verwachtte echterdat de grote massadoor het wegvallen
van de (schijn)zekerheden zich verloren zal voelen en in angst leeft.

Er isdussprakevaneenspanningsveld tussenvr i jhe idenerzijdsenve i l i g -
heidanderzijds.Dit spanningsveld is herkenbaar in ieder bedrijf.Hoemeer
onzekerheden in een bedrijf aanwezig zijn, hoe meer regels en procedu-
resworden bedacht omde onzekerheden te verminderen enhet gewens-
te resultaat veilig te stellen. Zaak is wel dat iedereen zich aandeze regels
houdt. We gebruiken hier zelfs een prachtige term voor: compliance.Om
te zorgen dat iedereen compliant blijft aan de opgestelde voorschriften,
worden indrukwekkende controlesystemen ingericht waarmee iedere
afwijking kan worden gedetecteerd en gecorrigeerd. In situaties waarin
de bestaande voorschriften geen leidraad bieden, is er geen vrijheid om
naar eigen inzicht te handelen. Het risico op onzekerheid is te groot.
Veiligheid en vrijheid lijken elkaar dus uit te sluiten. Je kunt immers niet
een beetje compliant zijn.

Hoe kan een bedrijf tegelijkertijd zijn waarde veiligstellen én reageren
op veranderingen in de omgeving? Aanpassing aan veranderende om-
standigheden vraagt om creativiteit en dus om vrijheid om juist niet
compliant te zijn. Je zult moeten innoveren. Innoveren betekent dat je
dingendoet die je nogniet eerder hebt gedaan enwaarvandeuitkomsten
per definitie onzekerenmogelijk onveilig zijn. Dit levertvoor bedrijven
een interessante paradox op. Hoe kan een bedrijf de huidige wijze waar-
opwaardewordt gerealiseerd veiligstellen en tegelijkertijd vrijheidbieden
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om mogelijk nieuwe waarde te genereren, ook al is hiermee een grote
mate van onzekerheid en potentiële onveiligheid gemoeid?

Bedrijven zoekenvoor deze paradox bij voorkeur naar dé oplossing – een
eenduidig en bewezen antwoord dat dit spanningsveld definitief opheft
en alle onzekerheden wegneemt. Na implementatie van de one-size-fits-
all-oplossing richt het bedrijf ookhet liefstweer een compliancestructuur
in om zeker te zijn dat alle medewerkers de oplossing daadwerkelijk
gebruiken.

Demeeste managementliteratuur speelt in op deze behoefte van bedrij-
ven. De auteurs van innovatieboeken bieden graag een definitief, bij
voorkeur door henzelf ontwikkelde, oplossing voor dit spanningsveld.
De praktijk blijkt echter weerbarstig en al snel wordt duidelijk dat ook
deze nieuwe, unieke oplossingniet voor alle organisaties in alle situaties
werkt. Innovatievraagstukken worden immers gekenmerkt door een
veelheid aan onzekere variabelen met een grote onvoorspelbaarheid en
zijn dus perdefinitie complex. Eenstandaardoplossing voldoet gewoon-
wegniet. In de praktijk blijken de oplossingen die hetmeest effectief zijn,
heel specifiek te zijn voor alleen díe geldende situatie. Bovendienblijken
ze slechts voor een bepaalde tijd van toepassing.
Dus in plaats van het ontwerpen van dé oplossing ben ik op zoek gegaan
naar een aanpakwaarmee een bedrijf telkens weer in staatwordt gesteld
zelf een specifieke oplossing te vinden voor precies dat complexe inno-
vatievraagstuk waar men op dat moment voor staat.

INNOVATIE >PARADOXEN EN SYNTHESE
Innovatie is een zeer breed begrip en kent vele definities. In dit boek
hanteer ik bij het begrip innovatie de volgende uitgangspunten:
• Zien wat anderen zich niet kunnen voorstellen
• Besluiten nemen die anderen niet durven te nemen
• Doen wat anderen nog niet hebben gedaan
Creativiteit, durf en vrijheid vanhandelen zijn belangrijke voorwaarden
voor innovatie. Tegelijkertijd brengt dit ook veel onzekerheid en poten-
tiële onveiligheid met zich mee. Elk bedrijf dat de bestaande business
veiligwil stellen en tegelijkertijdwil innoveren, zalmet deze tegenstelling
moeten leren omgaan.

Toen ik als consultant voor strategie en innovatie bij CapgeminiConsul-
ting werkte, ben ik in aanraking gekomen met het concept Strategy
Synthesisvan Bob de Wit en RonMeyer.2 In hun Strategy Academygaven
zij training en coaching in het door hen ontwikkelde strategieconcept
waarin zij complexe bedrijfsstrategische vraagstukken definiëren als
paradoxen. DeWit enMeyer onderscheiden tien veelvoorkomende stra-
tegischeparadoxen. Eenparadoxontstaat uit twee tegengestelde perspec-
tieven op een vraagstuk. Moet een bedrijfsstrategie, bijvoorbeeld, van te
voren volledig ontworpenwordenof laat deze zich incrementeel ontwik-
kelen? Het ene lijkt het andere uit te sluiten, maar De Wit en Meyer
stellen dat een oplossing voor eenparadox te vinden is in het formuleren
van een synthese (bestofbothworlds).Alleen met een diepgaand begrip
van beide perspectieven en een goede dialoog zal het lukken om samen
tot een hybride, nieuwe oplossing te komen.

Naar mijn mening hebben veel innovatievraagstukken, net als een be-
drijfsstrategisch vraagstuk, veel samenhangende variabelen enmoeilijk
voorspelbare uitkomsten. Ik zie in het innovatiedomein dan ook diverse
paradoxen. En ook hier leidt het denken in innovatieparadoxen en het
formuleren van een innovatiesynthese tot een adequate oplossing.Deze
oplossing doet recht aande verschillendeheersende perspectieven in de
onderneming enwordt in veel gevallen breed geaccepteerd en gedragen,
niet alleen tijdens ontwerpmaar ook tijdens implementatie.

Innovatie is een multi-dimensioneel domein. Alle dimensies van een
organisatie, van strategie tot en met operationele uitvoering, kennen
complexiteit (veel samenhangende enonzekere variabelen). Alle dimen-
sies kunnen daarmee kandidaat worden voor innovatie. Het denken in
paradoxenkomtdusniet uitsluitend vanpas bij de strategische dimensie
maar bij alle dimensies van een organisatie.

Ik werk inmiddels ruim dertig jaar in het domein van innovatie en ben
onderweg talloze innovatieparadoxen tegengekomen.Debeste resultaten
zijn ontstaan bij die klanten die op basis van één of meerdere innovatie-
paradoxen een synthese hebbenweten te ontwerpen en implementeren.
Soms gebeurde dit heel bewust enmaar veelal ookminder bewust.
In dit boekstaan demeest relevante en volgensmij meest voorkomende
innovatieparadoxen beschreven.
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VOOR WIE IS DIT BOEK?
Dit boek is geschreven voor mensendie te makenkrijgenmet complexe
innovatievraagstukken. Dit kunnen strategische denkers zijn, organisa-
tie-ontwerpers of degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering
van de innovatie. Zij staan voor de taakwerkbare oplossingen te vinden
vanuit hun eigen dimensie binnende organisatie. Verder is het boek ook
geschikt voor studentendie in hun studie te makenkrijgenmet innova-
tie en ondernemerschap.

Van de lezerwordt verwacht dat er een redelijke basiskennis aanwezig is
van innovatievraagstukken enveel voorkomende aanpakkenom tot een
oplossing te komen.

WAT MAG DE LEZER VERWACHTEN?
In hoofdstuk twee geef ik aanwelk begrippenkader voor innovatie in dit
boek wordt gebruikt. Ik merk nog al eens dat voor eenzelfde begrip ver-
schillende termenwordengehanteerd.Dedoormij gehanteerde definities
zullen misschien niet altijd overeenkomen met die van de lezer maar
door een eenduidige introductiewordt het begrip en de leesbaarheid van
het boek vergroot. Zo zal ik aangeven wat mijns inziens het verschil is
tussen bijvoorbeeld een verbetering en een innovatie.Wat is het verschil
tussen technologieontwikkeling en innovatie?Welke verschillende typen
innovaties worden in dit boek onderscheiden?

In hoofdstuk drie ga ik in op het begrip complexiteit en de relatie met
innovatie. Ook beschrijf ikvier innovatiedimensies en licht ik toe waar-
om het zinvol is om deze te onderscheiden. In het laatste deel van het
hoofdstuk ga ik in op de verschillende perspectieven op innovatie. Hoe
ontstaan verschillende perspectieven enwelke rol speelt cultuur hierin?

In hoofdstuk vier beschrijf ik wat een innovatieparadox is en hoe deze
kanwordenherkend. In dit hoofdstuk geef ik per innovatiedimensie een
overzicht vandemeest voorkomende innovatieparadoxen. In de daarop-
volgende hoofdstukken (vijf tot en met acht) wordt telkens één innova-
tiedimensie in detail beschreven inclusief de drie meest voorkomende
innovatieparadoxen in deze dimensie.

In hoofdstuknegen beschrijf ik aan dehand van vier verschillende prak-
tijkcases hoebedrijven erin zijn geslaagd een synthese voor éénof meer-
dere innovatieparadoxen te formuleren en deze ook daadwerkelijk te
implementeren.

In hoofdstuk tienmoedig ik de lezer aan omzelf te gaan experimenteren
methet formuleren van een synthese voor de innovatieparadoxenuit de
eigen praktijk.

LEESWIJZER
Dit boek is in het Nederlands geschreven. Toch komen er regelmatig
Engelse begrippen in voor die niet naar het Nederlands zijn vertaald.
Steeds meer worden buitenlandse begrippen opgenomen in de Neder-
landse taal, zeker in het vakjargon van het bedrijfsleven en innovatie.
Bovendien zijn de gebruikte Engelse begrippen vaak afgeleid van de
oorspronkelijke publicaties. Zou ik deze begrippennaar het Nederlands
vertalen, dan zou dit tot spraakverwarring kunnen leiden. En, zoals al
aangegeven, ga ik uit van een aanwezige basiskennis van innovatie en
van de Engelse begrippen die hierbij worden gehanteerd. In enkele ge-
vallen, wanneer er geen spraakverwarring kan optreden, hanteer ik sy-
noniemen omzo de leesbaarheid te vergroten (bijvoorbeeld: bedrijfsmo-
del en verdienmodel).

In dit boekwordendiverse voorbeelden gegeven.Veel van deze voorbeel-
den hebben betrekking op commerciële ondernemingen en in enkele
gevallen op organisaties met een maatschappelijk of niet-commercieel
doel zoals bijvoorbeeld non-gouvernementele organisaties (ngo’s). On-
danks het verschil in doelstelling staan beide typen organisaties voor
vergelijkbare uitdagingen als het gaat omcomplexe innovatievraagstuk-
ken. In de praktijk zie ik dat de van oorsprong verschillende primaire
doelstellingen ook steeds meer naar elkaar toe groeien. Een commercië-
le organisatie kan zich niet meer veroorloven om zich alleen te richten
op winstmaximalisatie. In hunbedrijfsdoelstelling en -strategie zienwe
steedsmeer expliciete enmeetbare bijdragen aanmaatschappelijke doe-
len opgenomen. Bij organisaties met eenmaatschappelijke doel worden
in toenemendematefinanciële doelstellingen opgesteldom de continu-
iteit van de organisatie te waarborgen.
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Inhet boekwordt aandacht geschonken aanbedrijvenmet verschillende
omvang: corporate organisaties, internationaal opererende middenbe-
drijven, MKB-ers, start-ups. Voor deze bedrijven geldt dat de innovatie-
vraagstukken wat betreft de inhoud en complexiteit sterk kunnen ver-
schillen maar dat het proces van het formuleren van een synthese veel
overeenkomsten laat zien. Corporate organisaties kunnen bijvoorbeeld
veel leren van start-ups en vice versa. Als basismodel voor een onderne-
minggebruik ik vaakde corporate organisatie. Naarmijnmeningkomen
in dergelijke ondernemingenvrijwel alle type innovatieparadoxenvoor.


