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UNIT 2 –INNOVATIEMANAGEMENT 

Introductie 

In deze unit worden de basisconcepten en verschillende types van innovatie en innovatiemanagement in 

bedrijven besproken, samen met enkele inspirerende voorbeelden van innovatieve oplossingen uit de meubel- 

en andere industrieën. Elke cursist zal in staat zijn om innovatie te benaderen vanuit een creatief en klantgericht 

perspectief. 

Aan het einde van de cursus »Innovatiemanagement«: 

 ken je de basisconcepten, inzichten en succesfactoren gerelateerd aan innovatie 

 begrijp je dat het organiseren en implementeren van innovatie afhangt van de context en de 

vooropgestelde doelen 

 weet je hoe je een stappenplan (of lean canvas) opstelt en toepast op een concrete casus 

 ben je klaar om op een professionele manier een innovatieproject binnen een team te organiseren, 

met de bedrijfsdoelen en –missie in het achterhoofd 

 kan je tenslotte alle opgedane kennis, vaardigheden en denkwijzes uit de verschillende onderdelen 

toepassen in de praktijk  

Deze unit wordt georganiseerd in lezingen en bevat daarnaast factsheets over interessante cases uit de 

meubel- en houtindustrie, plus een eindquiz. 

Hoofdstuk 1. Introductie in innovatie en innovatiemanagement 

Topic 1. Het belang van innovatie 

Dit onderwerp gaat dieper in op het belang van innovatie. Je zal beter begrijpen waarom je elke gelegenheid 

om te innoveren moet aangrijpen. Er wordt in het bijzonder gefocust op: 

1. hoe de digitale transformatie de industrie aan het veranderen is, 

2. hoe verschillende soorten organisaties meer moeten samenwerken om de kracht van innovatie en 

transformatie in de samenleving te ontketenen, en 

3. hoe organisaties echte waarden centraal moeten stellen in hun innovatieproces, om klanten ervan te 

overtuigen dat ze een verschil kunnen maken. 

 

Topic 2. Wat is innovatie? 

Je maakt kennis met de algemene omschrijving van de OESO die vier soorten innovatie onderscheidt: 

1. Productinnovatie 

2. Procesinnovatie 

3. Marketinginnovatie 

4. Organisatie-innovatie 

Daarnaast overlopen we verschillende aspecten van innovatie, waarbij een bedrijf uit maar liefst 15 

verschillende soorten innovatiestrategieën kan kiezen om zijn productassortiment te verbeteren en te 

vernieuwen en dit over de ganse groeicyclus van een product. 

We bespreken ook hoe de mondiale macro-economische context de rol van innovatie specifiek in Europa 

beïnvloedt. Innovatie van industrieën stond daar immers als topprioriteit op de beleidsagenda. 
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Topic 3. Innovatiemanagement 

Innovatiemanagement combineert het leiden van innovatieprocessen met verander- of change management. 

In dit topic bekijken we verschillende tools om het creatieve potentieel binnen een organisatie beter te 

benutten. Hierbij worden alle medewerkers van het bedrijf betrokken. 

De technologische verandering van een organisatie wordt tot stand gebracht door incrementele versus 

radicale innovaties. Zeer succesvolle radicale innovaties blijken soms ontwrichtend te zijn voor een hele markt 

of sector. 

Gap-analyse kan worden gebruikt als effectieve techniek om een strategie en actieplan te ontwikkelen voor 

een innovatieve(re) bedrijfsvisie. 

 

Topic 4. Innovatiemanagers 

Elke dag creëren innovators over de hele wereld - en innovatieadviseurs zoals jij - nieuwe producten, 

methoden en ideeën. Ze slagen erin om anders naar problemen te kijken en oplossingen te bedenken waar 

anderen dikwijls niet in slagen. In dit topic laten we je kennismaken met het competentieprofiel van een goede 

innovatiemanager. 

Een innovatiemanager moet vele kwaliteiten bezitten en vele rollen vervullen. Dit wordt een "T-vormig 

capaciteitsprofiel" genoemd. Het betekent dat hij of zij de capaciteiten van een "expert", die deskundige is in 

bepaalde vakgebieden, combineert met de capaciteiten van een "generalist", die veel verschillende velden kan 

begrijpen en zich ertoe kan verhouden zonder diepgaande kennis te hebben over deze onderwerpen. Hij of zij 

moet ook heel wat ondernemende vaardigheden bezitten en tussen verschillende afdelingen van een bedrijf 

kunnen coördineren. 

 

Hoofdstuk 2. Innovatie als proces: het EQ-WOOD Innovatie Canvas 

Topic 1. Het innovatieproces – hoe het innovatie canvas gebruiken 

Innovatie kan worden gezien als een proces waarbij nieuwe ideeën worden gegenereerd en met succes 

worden benut om economische, sociale en ecologische waarde te creëren. In dit topic leer je hoe innovatie kan 

worden geconceptualiseerd met behulp van een speciale tool, het EQ-WOOD Innovatie Canvas (EQWIC). Het 

biedt je een systematische aanpak voor het snel en efficiënt onderzoeken van innovatieve ideeën die voor 

eender welk bedrijf kunnen werken. 

Je wordt stap voor stap door elk deel van het canvas geleid, zodat je begrijpt hoe het als roadmap voor 

innovatie in een organisatie kan worden gebruikt. In feite bestaat het EQ-WOOD Innovatie Canvas uit een 

reeks onderling verbonden velden (boxen) die je helpen om alle nodige informatie te verzamelen. Het canvas 

bevat de volgende onderwerpen: 

Topic 2. Brainstorming en co-creatie – jouw product idee 

Om je Innovatie Canvas te starten, moet je eerst jouw "productidee" definiëren. We laten je kennismaken met 

enkele handige tools om een nieuw of verbeterd productidee te ontwikkelen, zoals brainstorming, co-creatie 

en trendspotting. 
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Topic 3. Klantsegmentatie – jouw doelgroepen 

Het is van fundamenteel belang om de juiste klantendoelgroep te bepalen, dus je moet hun behoeften 

begrijpen en een voordelig aanbod voor hen creëren. Dit moet gebaseerd zijn op kernwaarden waar je klanten 

zich mee kunnen identificeren. 

Topic 4. Het ontwerpen van een waardevoorstel – jouw aanbieding 

In dit topic leer je de technieken om jouw uniek waardevoorstel (of waardepropostie) te ontwerpen. Het doel is 

om jouw klantendoelgroep af te stemmen op jouw waardevoorstel. Je moet verschillende stappen doorlopen 

om je voorstel te verbeteren, totdat je product het niveau van "Market-fit" heeft bereikt. Dan heb je jouw 

unieke verkoopsaanbieding of 'Unique Selling Proposition (USP)', die jou een Unfair Advantage of 'oneerlijk 

voordeel' zal geven om je concurrentie voor te zijn. 

Topic 5. Merken en merkboodschappen 

In dit veld van het canvas richt je je op marketing en verkoop en ga je ervoor zorgen dat je klant zich 

geïnteresseerd voelt of zelfs gelokt wordt naar de waarde van je merk. Je leert hoe je waarde creëert voor de 

klant met behulp van de merknaam, het merklogotype en de merkboodschap. Je vindt er ook een set extra 

tools die we kunnen aanbevelen om de naam, boodschap en logo van je merk te ontwikkelen. 

Topic 6. Communicatiekanalen, netwerken en relaties 

Je hebt nu een product dat is ontworpen om de problemen van jouw klanten op een unieke manier op te 

lossen. Maar: hoe gaan jouw toekomstige klanten dat weten? In deze topic leggen we uit welke 

communicatiekanalen, netwerken en relaties je kan gebruiken om jouw doelgroep te bereiken. We overlopen 

de vijf fasen van 'Channel Management' en bespreken tools die je helpen om een langdurige relatie met 

klanten op te bouwen en te behouden. 

Topic 7. Samenwerkingsverbanden 

In dit onderwerp bespreken we dat goede samenwerkingsverbanden essentieel zijn voor je bedrijf. Het is 

belangrijk om het juiste type samenwerkingsverband te kiezen, bijvoorbeeld partnerschap, joint venture of 

strategische samenwerking. Daarnaast zal je moeten focussen op waar precies je waarde wil creëren voor je 

bedrijf. Veel diensten, bijvoorbeeld R&D (Research & Development), kunnen in grote mate worden uitbesteed. 

Maar de activiteiten die kernonderdeel zijn van jouw waardevoorstel, moeten zeer zorgvuldig worden 

gecontroleerd en uitbesteed. Ze behoren tot de kernsamenwerkingsverbanden die je met jouw bedrijf aangaat, 

en die moeten enerzijds veilig en anderzijds een win-win situatie zijn voor alle partijen. 

Topic 8. Middelen en procedures 

Hier laten we zien welke middelen je nodig hebt om jouw producten of diensten te produceren en te leveren, 

inclusief intellectuele, personele, financiële en ook digitale middelen. Vervolgens richten we ons op welke 

(interne) sleutelprocedures we nodig hebben voor de productie. Het in kaart brengen of 'mapping' van de 

procedures kan de volledige werkstroom visueel beschrijven. 

Topic 9. Waarde creëren: hoe geld verdienen? 

Tenslotte is het belangrijkste aspect om erachter te komen hoe je geld gaat verdienen met jouw innovatie. 

Zonder een solide inkomstenstroom kan geen enkel bedrijf lang overleven. Het is essentieel om 

inkomstenstromen te vinden die een 'Return on Investment' (ROI) kunnen opleveren, en om een terugkerend 

inkomstenmodel te vinden dat duurzame groei kan creëren. In dit topic maak je enerzijds kennis met de 

belangrijkste concepten achter de prijsbepaling van producten en diensten en anderzijds met de vele 

mogelijke manieren waarop je extra inkomstenstromen kan genereren. 



EQ-WOOD  

 

 

7 
 

Factsheets van innovatieve bedrijfscases 

In dit overzicht vind je enkele bedrijfscases en inspirerende praktijkvoorbeelden van innovatieve oplossingen in 

de meubelindustrie. 

 

 


