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Inhoud presentatie

•Introductie: Hogeschool Zuyd en onderzoek

•Innovatiemodel, innovatieruimten MKB

•Voorspellers innovatief gedrag MKB

•Onze focus: rol motivatie van de ondernemer

•Twee typen innovatieprocessen: causation en effectuation

•Missie kennisleveranciers: samen onderweg naar een 

lerende samenleving



•Met circa 40 bachelor en 10 master opleidingen, 14.000 studenten en 

1.550 medewerkers en 16 locaties in Heerlen, Maastricht en Sittard  een 

van de grote hogescholen van Nederland.  

•Economische facuteiten: People & Business Management, 

Commercieel Management, Financieel Management, Facility 

Management, Hoge Hotelschool

•Onderwijsfilosofie: co-creatie met omgeving

•M.b.t. ondernemerschap: Center for Entrepreneurship Zuyd, 

Kenniskring Innovatief Ondernemen en Risicomanagement, 
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Klant 

 

1. Locatie  

 

2. Vraag  

 

3. Behoeften / problemen 

 

4. Voorkeuren 

 

5. Identiteit 

Organisatie 

 

Aanwezigheid  

 

Aanbod  

 

 Oplossingen 

 

 Customer experience 

 

 Branding 

Verkennen 

Herkennen 

Erkennen 

Produceren 

Aanbieden 

Uitdragen 

Match? 

    Kennis 

management 

Innovatiemodel: vergroten waardecreatie voor de klant



Ontwikkelingen in markt, verteveling

Teveel:

A. Producten/diensten

B. Functionaliteiten

C. Informatie

Innovatieruimten voor het MKB



A. Producten/diensten

VB: Supermarkt:

•40.000 produkten om uit te kiezen

•Jaarlijks 15.000 nieuwe produkten

VB: Hypotheekverstrekkers:

•30 instellingen

•Gemm. 15 soorten hypotheken



Producten/diensten



B. Functionaliteiten





C. Informatie, b.v.

•Cijfers uit VS: 14 miljard catalogie en 90 

miljard direkt mail brieven naar 

huishoudens

•Hypotheekpaketten: tranches van 15 

paketten met elk 3.000 pagina’s kleine 

lettertjes 



•Op zijn werk ontvangt de gemiddelde kenniswerker dagelijks enkele tientallen
emails,  voicemails, telefoontjes,  beleidsstukken, nieuwsbrieven, brochures, 
uitnodigingen, catalogi, verslagen, vergaderverzoeken etc. 

•De Amerikaanse onderzoekers Davenport en Beck becijferden dat er in de VS 
jaarlijks 1,6 biljard notities ‘door de kantoren worden gepompt’. 

•Wilt u de literatuur op uw vakgebied bijhouden, dan moet u er rekening mee 
houden dat er wereldwijd jaarlijks 300.000 nieuwe boeken worden gepubliceerd, 
dat er alleen al in de VS jaarlijks 18.000 tijdschriften verschijnen met ongeveer 225 
miljard pagina’s tekst. 

•Voor ons als docenten verschijnen er wereldwijd 40.000 onderwijsbladen waarin 
de nieuwste ontwikkelingen van ons vak worden bediscussieerd.  Verder staan ons 
nog 2 miljard webpagina’s ter beschikking en rond de 11.000 gespecialiseerde 
elektronische databases.



Gevolgen ‘verteveling’ voor de consument/burger

•Keuzedruk

•Keuzestress

•Beslissingsverlamming

•Mentale belasting wordt volksziekte nummer 1

•Ontstaan aandachtseconomie





Aandachtseconomie: verschuivende concurrentiecriteria:

• Grondstoffen (1500 – 1800)

• Techniek (1800 – 1990)

• Personeel (1990 – 2000)

• Aandacht (2000 – nu)



Innovatieruimtes MKB in de aandachtseconomie:

A. Producten/diensten: ‘Trechter en filter’ 

B. Functionaliteit: 0-1-2-3 produkten

C. Informatie: Customer relationship management 



A.  Trechter en filter diensten



B.  0-1-2-3 functionaliteiten





C. Customer relationship management



Onderzoek kenniskring: innovatie in Limburgse MKB

Innovatieindicator < 50 medewerkers > 50 medewerkers

Gewerkt aan verbetering 
produkt

Verbeterd produkt op de 
markt gebracht

53 %

45%

74 %

69%

Gewerkt aan geheel nieuw 
produkt

Geheel nieuw produkt op de 
markt gebracht

33%

24%

57%

52%

555 deelnemende bedrijven, 80% < 50 medewerkers, respons 50 %



Limburgse MKB:

•55% levert alleen binnen Limburg

•26% ook in rest Nederland

•9 % ook in Euregio

•6 % ook in de rest EU

•4% ook buiten EU

•10% van de Limburgse MKB bedrijven heeft 
structureel contact met kennisinstellingen

•Slechts 15 % van de bedrijven zoekt samenwerking 
met anderen om innovatie tot stand te brengen



innovaties

Exploitatie

motief

Innovatie

motief

- 0,49

0,64

Onderzoek (2) ondernemersmotivatie en innovatie

1. zelfstandig en onafhankelijk 
2. eigen resultaten realiseren exploitatiemotief (74 %)
3. zekerheid voor eigen gezin
4. eigen ontplooiing

5. innovatief bezig zijn innovatiemotief (54 %)



Conclusie (1):

•MKB-Ondernemers vinden zelfstandigheid en onafhankelijkheid 
erg belangrijk

•Dit belemmert hen bij het in gang zetten van innovatie (b.v. 
partners zoeken, aansluiting zoeken bij kennisinstellingen, 
externe financiering zoeken)

Vraag: waarom? Is deze angst reeel? Wat kan eraan gebeuren?









Causation (plannen, 
reizen)

Effectuation 
(handelen, trekken)

Idee uitwerken Idee snel uitproberen

Marktsegment selecteren Eerste klanten zijn de 
doelgroep

Technische haalbaarheid 
vaststellen

Partners zoeken

Marktonderzoek doen Net genoeg marktonderzoek

Product ontwikkelen Luisteren naar eerste klanten

Product introduceren Netwerk van klanten en 
partners

Partners kiezen Gaandeweg marktsegment 
vinden

Beelden van innovatieproces (Sarasvathi, 2001)





Conclusie (2)

Veel MKB-ers zoeken geen externe ondersteuning / financiering 
voor innovatieve activiteiten omdat ze vrezen in een ‘causation’ 
model te worden getrokken. 

En hierdoor:

•hun zelfstandigheid, onafhankelijkheid bewegingsvrijheid te 
verliezen

•te worden overspoeld met ‘bureaucratische’ verplichtingen



Conclusie (3)

•Het ‘effectuation’ model sluit beter aan bij hoe MKB-ers echt 
innoveren

•De meeste ondersteuningsarrangementen (b.v. 
subsidieregelingen) zijn gebaseerd op het ‘causation’ model

•Er valt dus winst te behalen door arrangementen te 
ontwikkelen die aansluiten bij het ‘effectuation’ model.



Tot slot (1): waardeketen kennisproductie

Kennisevaluatie B.v. klanten, eindgebruikers

Kennistoepassing B.v. bedrijven

Kennisverdeling B.v. media, scholen

Kennisinterpretatie B.v. CPB, beleidsmakers

Kennis/dataverzameling B.v. CBS, Universiteiten, 
commerciele 
onderzoeksbureaus, R&D



Tot slot (2) Ideale situatie: waardekringloop

Kennis/dataverzameling

Kennisinterpretatie

Kennisverdeling

Kennistoepassing

Kennisevaluatie

Identificatie gewenste kennis Lerende 
samenleving
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