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Innoveren zonder budget
Innoveren mag wat kosten, zo stelde ik in mijn voorwoord bij het vorige nummer. Voor
niets gaat de zon op, maar dat wil niet zeggen dat innovatie altijd een kwestie van meer geld
is: het kan vaak ook slimmer en goedkoper. Helaas wordt niet zelden onder het mom van
innovatie gewoon geld over de balk gegooid, niet eens zozeer in het bedrijfsleven als wel bij
de overheid. Klein voorbeeld: een grote gemeentelijke organisatie liet onlangs een groot aantal
medewerkers niet in de goedkoopste klasse naar de andere kant van de wereld vliegen om in
een land bestaande uit twee grote eilanden vernieuwingsprocessen als de digitalisering van de
overheid te kunnen aanschouwen. Er wordt zelfs al aan een tweede bezoek gedacht, want ze
hebben nog maar op een van de twee eilanden de zon zien opkomen. Hoe laag moet het fruit
hangen? De echte vindingrijkheid om veel te doen met weinig middelen moeten we niet bij
de overheid zoeken. De voorbeelden daarvan waarover u in dit nummer leest komen dan ook
met name uit het bedrijfsleven.
De economie mag dan wat aantrekken, het blijft hoe dan ook lastig harde euro’s los te weken
voor innovatieprojecten. Wat zijn de alternatieven, hoe te innoveren met weinig of geen
budget? De oplossing kan in verschillende richtingen worden gezocht. Drie daarvan zijn:
1.	Concentreren op innovaties die weinig kosten: denk aan innovatie in dienstverlening, aan
vormen van innovatie die vooral afhankelijk zijn van slim denkwerk en creativiteit, en/
of waarbij gebruik kan worden gemaakt van open source software; of concentreren op die
innovatiefasen die nog weinig kosten met zich meebrengen, zoals het genereren, selecteren
en uitwerken van ideeën die snel in concrete producten kunnen worden omgezet zodra
investeerders weer willen investeren. Je hersens laten werken is gratis, en crowdsourcing is
al niet veel duurder meer.
2.	Innoveren in kostenbesparing en financieringsmethoden: van beide kunt u voorbeelden
lezen in de bijdrage van Prahalad en Mashelkar in dit nummer; Strikwerda wijst op
besturingsmethoden waarmee budgetspelletjes en hun nadelige effecten kunnen worden
vermeden en waarmee dus kosten kunnen worden bespaard.
3.	Innoveren in de manier van innoveren: verbeter bijvoorbeeld de efficiëntie in
innovatieprocessen. Govindarajan en Trimble laten in hun bijdrage zien hoe innovatie
beter kan worden georganiseerd, met nieuwe samenwerkingsvormen. Morgan en Wang
bespreken hoe innovatie kan worden bevorderd (en bespoedigd!) door gebruik te maken
van het wedstrijdelement en een ideeënplatform op internet. Prahalad en Mashelkar
beschrijven de ‘Gandhiaanse’ manier van innoveren – een alternatieve kijk op innovatie en
innovatieprocessen waar iedere onderneming haar voordeel mee kan doen.
Innoveren mag wat kosten – dat toch wel, ja. Helemaal zonder budget blijft innovatie toch
moeilijk voorstelbaar, al was het maar omdat ook tijd geld is. Er zijn echter wel degelijk
mogelijkheden om te besparen, alternatieve bronnen aan te boren en slimmer en efficiënter
te innoveren. Ook achter de crisiswolken gloort de zon gratis. Dat de innovatie er bij veel
organisaties maar een gezonde(re) kleur van mag krijgen.
Peter Schramade
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