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3.1

Inleiding
We zien steeds vaker dat bedrijven niet meer alléén een innovatietraject
ingaan, maar dit doen in samenwerking met anderebedrijven. Denk bijvoorbeeld aan co-innovatie met toeleveranciers en afnemers, joint ventures of
meer- of minderheidsparticipaties in kleine startende bedrijven, dan wel in
samenwerking met kennisinstellingen.Voor debedrijfsleiding isde strategische keuze er een tussen samenwerking ofintegratie,via fusie of overname.
Bijvoorbeeld, indien de directie van een farmaceutische onderneming
besluit te gaan samenwerken met een biotechnologisch bedrijf, dan is daar
devolgende strategische afweging aan voorafgegaan. Indien zij het biotechnologischebedrijf zouovernemen dan koopt zealshetwareeen aandeel met
een relatief kleine kans op een zeer positief resultaat dat met niemand
gedeeld hoeft te worden, maar een veel grotere kans dat de overname niets
oplevert. Echter, wanneer er gewacht wordt tot er meer zekerheid is en bijvoorbeeld het belangrijkste klinische onderzoek met positief resultaat is
afgerond, dan zijn de kosten van overname enorm gestegen of moeten de
revenuen gedeeld worden met andere bedrijven. Door nu in een vroeg stadium samenwerkingsverbanden aan te gaan met een aantal biotechnologischebedrijven vermindert debedrijfsleiding deonzekerheid door devergroting van de strategische flexibiliteit (Volberda, 1998). De bedrijfsleiding
koopt als het ware een pakket opties,waarvan weliswaarverwacht magworden dat een deelwaardeloos zal aflopen, maar de rest deze desinvesteringen
meer dan goed zal maken. Een samenwerkingsverband ontstaat echter niet
vanzelf en succes in een samenwerkingsverband iszeker niet gegarandeerd.
In de managementliteratuur wordt een goede reputatie in het netwerk
genoemd alsessentieelvoor initieelvertrouwen en een succesvol samenwerkingsverband. Dit lijkt een open deur. Maar hoe onjuist het is om afte gaan
op dit soort voor de hand liggende veronderstellingen bij samenwerking op
het gebied van innovatie blijkt wel uit onderzoek van Baileyet al.(1996).Zij
concludeerden opbasisvan onderzoek onder zeventig R&D-samenwerkingsverbanden dat het selecteren van partners alleen op basis van hun goede
reputatieeenreceptisvoormislukking.Eengoedefittussen departners,wat
inhoudt dat de partners dejuiste en aanvullende competenties leveren voor
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het bereiken van het doel van de samenwerking, blijkt wel een reden voor
succesvan desamenwerking te zijn.

3.2

Innovatie
Innovatieiseen term diein zeerbrede zingebruiktwordt.Daarbij wordtvanuit verschillende disciplines op verschillende wijzen tegen innovatie aangekeken. Daarom is het van belang om eerst een antwoord te krijgen op de
vraag wat wij onder innovatie verstaan. Schumpeter (1934) kenschetste aan
het begin van de twintigste eeuw innovatie kernachtig als 'de creatie van
nieuwe combinaties'.Dezenieuwe combinaties kunnen zijn:
- Een nieuw product.
- Een nieuwe technologie in een bestaande toepassing.
- Eennieuwe toepassing van een technologie.
- Het ontwikkelen of openen van nieuwe markten, dan wel de introductie
van nieuwe organisatievormen of strategieën om het resultaat teverbeteren.
Ditbetekent dat een innovatie niet alleen een nieuw product kan zijn, maar
ook een nieuw productieproces, dan wel een vergaande reorganisatie van
productie ofdistributie,ofzelfs eenverbeterdewijze om innovaties tot stand
te brengen. Dat een belangrijke innovatie lang niet altijd tot stand hoeft te
worden gebracht via een spectaculaire nieuwe technologie blijkt wel uit het
feit dat de innovatie die in de transportsector tot de grootste kostenreductie
heeft geleideendistributie-innovatieis,namelijk deinvoeringvandecontainer (Rosenberg,2001).
Nu aangegeven is wat we onder innovaties verstaan komen we tot een volgendevraag:'Wanneer noemen weeen innovatie succesvol'?Dezevraag lijkt
ophet eerstegezicht zoeenvoudig.Alshet product geen commercieel succes
wordt, dan heeft het dus gefaald. Maar zo eenvoudig ligt het niet. Immers,
een product kan in financiële termen mislukken, terwijl er op basis van de
ontwikkeling ervan zoveel technische ervaring isopgedaan, dat een vervolgintroductie zeersuccesvolkanzijn.Ookindeagro-voedingssectorzienwedat
erveelonduidelijkheid bestaat omtrent succes en falen. Nederland kent zo'n
700 tot 750 productintroducties perjaar in de agro-voedingssector.Dit bete
kent dat het product op ten minste een aspect nieuw is en dat het gaat om
een redelijk grote markt (denkbijvoorbeeld aanAardappel-Anders vanUnilever).Eilander (1997)geeft onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat meer dan
80%van deze productintroducties faalt, terwijl Stijnen et al.(2002)op basis
van recent onderzoek concludeert datjuist tweederdevan denieuweproducten na eenjaar nog op het schap staat, waarvan de helft een (groot) succes
kan worden genoemd.
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INNOVATIES

Samenwerkenaaninnovatie inketensennetwerken
Bij samenwerken aan innovatie gaat het om vernieuwingsprocessen die het
individuele bedrijf overstijgen. Ditbetekentdatdezeprocessenworden uitgevoerd door twee ofmeer autonome keten-ofnetwerkpartijen. Ditsoort innovaties worden ookwelketen-en netwerkinnovaties genoemd.Voordelen van
het uitvoeren vanvernieuwingsprocessen met andere netwerkpartijen zijn:
- een snellere toegang tot externe kennis (en daarmee een sneller proces en
'time to market');
- verdelingvan de (hoge)kostenvoor R&D;en
- een grotere flexibiliteit.
Echter,gezien demogelijk verschillende belangen van debetrokken partijen
kanhet innovatieproces flink wordenvertraagd.Wileenketen-ofnetwerkinnovatie succesvol zijn dan zullen andere partijen zichgedurende de diffusiefasevandeinnovatiemoeten aansluiten.Ermoeteen'zwaankleefaan' situatie ontstaan. Hiertoe moeten voldoende 'incentives' in het plan worden
gebouwd die ervoor zorgen dat andere partners en gebruikers zich aansluiten.Zijzullen ditbijvoorbeeld doenwanneer debalans tussen waardecreatie,
kosten en gepercipieerde risico's gunstiger wordt.
De algemene kenmerken van samenwerkingsprocessen bij innovatie en de
consequenties voor het ontwikkelen van dit soort innovaties worden hieronder op een rijtje gezet Qanszenen Omta, 2002).
1 Samenwerkingsprocessen voor innovatie worden gekenmerkt door complexiteit, waarbij deuitkomst nooit precies is te voorspellen en dus altijd
verbonden ismeteenhogematevanonzekerheid.Zorgerdaaromvoor dat
debetrokkenen in het innovatieproces genoeg mogelijkheden hebben om
met decomplexiteit om tegaan door:
- een naar buiten gerichte organisatie te creëren;
- te zorgenvoorvariëteit in mensen; en
- een platte organisatie te creëren.
2 Keten- en netwerkinnovaties omvatten 'bottom-up'-processen die het
gevolg zijn van de besluiten en gedragingen van min ofmeer onafhankelijke spelers met verschillende belangen en interesses. Zorg er daarom
voor dat alle betrokkenen gebaat zijn bij het innovatieproject en de
waarde die gecreëerd wordt opweegt tegen de inspanningen vooraf en de
'switching costs' die de individuele spelers moeten maken om mee te
doen.
3 De snelheid van innoveren loopt sterk terug wanneer er met te veel verschillende belangen en regels rekening gehouden moet worden. Beperk
het aantal betrokkenen in het begin tot de meest noodzakelijke. Hoekleiner de groep hoe sneller ideeën uitgewerkt kunnen worden tot een haal-
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baar concept en plan.Zorgervoor dat naast de strikt noodzakelijke variëteit ervoldoende vertrouwen tussen de partners ontstaat.
Om succesvol te kunnen innoveren moet men in kleine groepen opereren1,
terwijl ontwikkelen met meerdere partijen kan gebeuren, bij het commercialiseren moet men met nog meer partijen samenwerken. Zeker in geïntegreerdeketenswaardebedrijfsprocessen nauwmet elkaarverweven zijn kan
men niet los van de anderen zijn processen veranderen. We moeten hierbij
uitkijken voor een probleem dat door Clayton Christenson (1997)'The Innovators Dilemma' is genoemd. Dit is het probleem dat gevestigde bedrijven
met name incrementele innovaties nastreven, omdat grotere innovaties de
bestaande competenties overbodig maken (zogeheten 'disruptive technologies')enopkortetermijn geenwaardecreëren maarwaardevernietigen voor
degevestigdebedrijven.Zeverstoren namelijk debestaandeketen-en netwerkrelaties.Het zijn dan ookvaak de kleine ondernemende bedrijven, die niet
in deze ketens of netwerken zitten, die deze 'disruptive technologies' doorvoeren.

3.4

Innovatieproces
Innoveren iseen cyclisch proces,waarbij personen c.q.organisaties door een
aantal fasen gaan.Dezefasen zijn:
1 Het continu monitoren van de interne en externe omgeving en het observeren en interpreteren van potentiële problemen en kansen.
2 Het genereren van ideeën om problemen op te lossen of de kansen te
benutten.
3 Het omzetten van deze ideeën in mogelijke conceptoplossingen.
4 Hetuitwerken vande concepten totéén ofmeerdere (business-of project-)
plannen.
5 Het implementeren van deze plannen.
6 Het opdoen van ervaring met de nieuwe, 'verbeterde' situatie.
7 Het ervaren van nieuwe problemen c.q. verbeterpunten.
Hetechte 'innoveren' vindtvooralin defasen één tot en metvier plaats.Fase
vijfbehoort tot de product-, dienst-ofprocesontwikkeling en de fasen zes en
zeven tot de commercialisering c.q. operationalisering van de innovatie.
Hierna kan na kortere oflangere tijd een nieuwe innovatie,ontwikkeling en
commercialisering/operationaliseringscyclus starten.

1 Wedurvenzelfstebewerendatalleenindividuenofkleinegroepenindividueninnoveren en niet organisaties.Casestudies leren onsdat zelfs in grote organisatieser
maareenbeperkt aantalindividuen ofkleinegroepenindividuen aanwezigzijn,die
werkelijkinnoveren.
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Fase 1:Monitoring

Dezefaseiseendoorlopend proces.Ondernemers praten continu met andere
keten- en netwerkpartijen en stakeholders zoals klanten en kennisinstellingen. Hierbij worden problemen en kansen gesignaleerd en worden ideeën
opgedaan.
Fase2:Ideeëngeneratie

Hetgeneren van ideeën kan worden gestimuleerd door:
- Het inzetten van marketingtools (ziehoofdstuk 2'Ketenmarketing').
- Het houden van brainstormsessies.
- Hetgebruik van creativiteit tools.
- Inschakeling van toeleveranciers en klanten in het ideeën generatie proces.
- Inschakeling van consultants.
- Roadmapping (zieappendix).
Fase3: Vanideenaarconcept

Indezefasewordt het ideeuitgewerkt toteen concreet concept.Hierbij ishet
zaakdathet ideegoedgeformuleerd wordt, zodat een discussiekan ontstaan
met andere betrokkenen (bijvoorbeeld uit het consortium van bedrijven
waarbinnen het innovatieproces wordt uitgevoerd). Een idee kan concreter
worden gemaakt door het invullen van een formulier waarin een korte
omschrijving van het idee wordt gegeven.Dit formulier heeft in ieder geval
devolgende elementen:
1 Eenkorte omschrijving van het idee.
2 Watwasde aanleiding c.q.debron voor het idee?
3 Welkprobleem ofbottleneck wordt er mee opgelost?
4 Wie isdeprimaire klant?
5 Wat zijn de kritische succes factoren?
Vervolgens zal een idee moeten worden beoordeeld. In figuur 3.1 is een scorelijst tezien diehiervoorkanwordengebruikt.Dezescorelijst isafgeleid van
het bekende NewProd (Belliveau (ed.)et al.,2002).
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Tool:Idee Scorelijst
Figuur 3.1 Idee scorelijst

Idee scorelijst
Ideenaam:

Erbestaat slechte (1)tot een perfecte (5)fit tussen de innovatie en het consortium
die gezamenlijk de innovatie ontwikkelen:
Detechnologie-product-markt combinatie isvolledig nieuw (1)tot zeerbekend(5)
voor het consortium:
Deinnovatie isweinig (1)tot zeer (5)vernieuwend:
Erbestaat bijna geen(1) tot eenzeergrote (5)behoefte voor deze innovatie:
Deze innovatie isamper beter (1)tot absoluut superieur (5)in vergelijking
met de bestaande producten/processen:
Deinnovatie biedt bijna geen (1) tot ergveel (5)economische voordelen
voorde klant:
Erbestaat veel(1)tot bijna geen (5)wetgeving met betrekkingtot deinnovatie:
Demarkt iserg(1) tot weinig (5) competitief:
Dezeinnovatie kanamper (1)tot makkelijk (5)worden aangepast aande
wensen van de klant:
Deconcurrentiekracht van het consortium op demarkt iserglaag(1)tot erg
hoog(5):
Detechnologie diewordt gebruikt voor deze innovatie isergcomplex {1)tot
ergsimpel(5):
Deinnovatie maakt gebruik vanzeer nieuwe (1)tot volledigbewezen(5)
technologieën:
Degebruikte technologie past nauwelijks (1)tot perfect (5)bij deandere
technologieën encompetenties van het consortium:

Door descoresvan deverschillende beoordelaars (bijvoorbeeld de projectmedewerkers van de verschillende bedrijven binnen het consortium) in een
radardiagram overelkaar teleggen,kan snelworden gezienwaar debeoordelaars met elkaar van mening verschillen.Verderworden desterke en zwakke
punten van het idee inzichtelijk gemaakt.
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Opdezemanier kunnen meerdere ideeënnaastelkaarwordengelegden kunnen deze ideeën worden geëvalueerd. Het consortium zal de verschillende
ideeën met elkaar willen vergelijken om de schaarse middelen alleen op de
meest kansrijke projectideeën in te zetten. Hiervoor kunnen portfolio
management instrumenten zoals 'bubble diagrammen' of 'efficiënt border'
worden gebruikt (Cooper et al., 1998). Bij het portfoliomanagement moet
rekening worden gehouden met devolgende zaken:
1 De mate waarin de projectideeën de strategie in het consortium ondersteunen.
2 Het feit dat projectideeën vaak aan elkaar gekoppeld kunnen zijn. Projecten hangen met elkaar samen.Ditbetekent dat wanneer men projectidee
X stopt, dit een effect op projectidee Ykan hebben.
3 Deextra opties die met het projectidee geschapen worden tijdens de ontwikkeling en implementatie van het project. Ditzijn de zogenoemde spilover effecten van een project. Het belangvan een bepaald project voor de
organisatie kanverder reiken dan het doelwaarvoor het project in deeersteplaats gestart wordt.
Wanneer er een concreet idee optafel ligt moeten eerst de stakeholders worden gespecificeerd. Het volgende stappenplan (Janszen, 2004) kan worden
ingezet voor het maken van een waardepropositie. In een waardepropositie
worden de waarden die de stakeholders uit het beoogde product kunnen
halen, de attributen van het product die daar betrekking op hebben en de
benodigde technologieën en competenties geïdentificeerd. Om deze tooi toe
telichtenvolgenwedevolgendegefingeerde caseuitdeagrarische industrie.
Eenconsortium vanbedrijven wil een ideeverder ontwikkelen en commercialiseren.Ditidee,de'BoarTaintPill',iseenpildiebijberen (varkens)de stank
van hetvleesdieontstaat alshetvarken opvolwassen leeftijd wordt geslacht,
moet doen verminderen. Het alternatief op dit moment isdat deberen worden gecastreerd. Vooral dierwelzijnsorganisaties hekelen het (onverdoofd)
castreren van dejonge beren.
Tool:Stakeholderanalyseenstakeholder waardepropositie
j Identificatiestakeholders

Erwordtgestartmeteenstakeholder analyse.Naeeninventarisatiewordt het
belangvanelkestakeholdergescoord tussenbijvoorbeeld 1 (marginalerol)en
5(zeerbelangrijk). Hiermee (ziefiguur 3.2)wordt inzichtelijk wie debelangrijkste stakeholders zijn. Hetgrotevoordeelvan een dergelijk diagram is dat
het de discussie een stuk makkelijker maakt, omdat iedereen het zelfde
plaatje voor zich heeft.
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Figuur3.2 Inventarisatie stakeholders (BoarTaintPill)
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Daarna wordt voor elk van de stakeholders de waarden (belangen en/of
behoeften) geïnventariseerd en aangegeven hoe deze waarden het best
gediend kunnen worden. Perwaarde kunnen de scoresvoor de relevante stakeholders worden gegeven (van 1voor een klein belang, tot 5voor een groot
belang), zodat inzichtelijk wordt wat de belangrijkste waarden zijn die het
innovatieproject kan leveren.Indien bepaalde stakeholders binnen het innovatieproces betrokken zullen worden, dan moet in dezestapworden bepaald
ofervoor deze stakeholders voldoende reden isom te participeren.
Nadat de waarden voor de verschillende stakeholders bekend zijn, is het
zaak om te bepalen welke attributen van het product bij de verschillende
waarden horen.Attributen zijn in dit geval eigenschappen van een product,
dienst, of proces die nodig zijn voor het leveren van debetreffende waarde.
In figuur 3.3 isvoor het voorbeeld van de 'Boar Taint Pill' een waardepropositie voor de varkenshouder (links in de figuur) uitgewerkt. Daarbij isgekeken naar dewaarden (inhet midden van de figuur) van de'BoarTaint Pill'die
voor deze stakeholder van belang zijn (dit zijn lage kosten, efficiëntie,
gebruiksgemak en het dierenwelzijn) en welke attributen van de 'Boar Taint
Pill',dezewaarden (kunnen) leveren (rechtsinde figuur). Descoresgeven het
belang aan van de relatieve waarde voor de stakeholder, of het relatieve
belang van deverschillende attributen voor de realisatie van deze waarden.
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Figuur3.3 Waardepropositievande'BoarTaint Pill'voordevarkenshouder
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Een dergelijk diagram kan daarna met behulp van Quality Function Deployment (QFD,zie ook hoofdstuk 2'Ketenmarketing'), getransformeerd worden
naar een correlatiematrix. Hierbij kan het eigen product afgezet worden
tegen alternatieven. In het voorbeeld van de 'Boar Taint Pill' is deze vergelekenmet hetalternatief, het castrerenvan devarkens.Infiguur 3.4isdezecorrelatiematrix te zien, waarbij de verschillende waarden en bijbehorende
attributen worden vergeleken.
Figuur3.4 Correlatiematrix vande'BoarTaint Pill'invergelijkingmet 'castratie'
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In figuur 3.4 staan links bovenaan de vier waarden die de innovatie, of het
alternatief, moet leveren. In de twee kolommen ernaast staan de scores van
deze waarden voor zowel de 'BoarTaint Pill' als castratie (descores van deze
waarden voor de 'BoarTaint Pill'zijn ook terug tevinden in figuur 3.3).In de
correlatiematrix zijn verder de scores en daarmee het belang van de attributen (rechts in de eerste rij)voor dezewaarden aftelezen.Indeonderste twee
rijen staan de gewogen scores van de attributen voor de 'Boar Taint Pill' en
het alternatief'castratie' afte lezen.
3 Competentiestoevoegen

In deze stap wordt nagegaan welke technologieën en/of competenties benodigd zijn om de gewenste attributen te ontwikkelen. Daarbij moet worden
afgevraagd welke technologieën en/of competenties op dit moment bij de
partners inhet consortium aanwezigzijn.Vervolgensmoetworden nagegaan
welke technologieën en/of competenties mogelijke hinderpalen vormen,
oftewel kritisch zijn. Uit deze analyse moet blijken welke technologieën en/
ofcompetenties dienen teworden ontwikkeld.Tevens moet hiermee worden
bepaalt wat de bottlenecks zijn bij het verwerven, c.q.ontwikkelen van deze
technologieën en welke activiteiten hiervoor gestart moeten worden. In
figuur 3.5 zijn deze competenties en technologieën voor de 'Boar Taint Pill'
toegevoegd. De scores (van 1t/m 5)geven wederom het belang aan van het
ontwikkelen van de betreffende competenties voor de verschillende attributen.
Figuur3.5 Waardepropositie mettechnologieën encompetentiesgekoppeld aande
attributen vanhet product
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Deze waardeproposities zijn geschikt om in groepen al brainstormend en
inventariserend een onderwerp uit te spitten. Dit iseen divergerend proces.
Derelaties tussen attributen en competenties kunnen vervolgens in een correlatiematrix worden omgezet. Daarmee kan worden onderzocht wat de
sterkte van competenties binnen het consortium is en of dit overeenkomt
met denoodzakelijkesterktesom degewenste innovatie tot stand tebrengen.
Wanneer dit niet zo is, moet worden gekeken of er klanten geïdentificeerd
kunnen worden waarop de competenties van het consortium beter ingezet
kunnen worden,om dediverseattributen, diedezeklanten hoog waarderen,
te verbeteren.
4 Identificatieconflictgebieden

Door waardeproposities van de verschillende belangrijke stakeholders te
maken en deze over elkaar heen te leggen verkrijgt men inzicht in degebieden waar er synergie tussen de belangen van de verschillende stakeholders
binnen of buiten het consortium te behalen is en gebieden waar belangen
met elkaar conflicteren. Hierbij moet worden gekeken ofzedoor aanpassing
van het idee in een 'win-win situatie' omgezet kunnen worden, dan welofer
een compromis mogelijk is.Indien samenwerking noodzakelijk is, zal moeten worden nagegaan of de mogelijke belangenconflicten niet te groot blijven.Indien dit zois,moet weereen stapteruggedaan worden totdat dewaardepropositiesvan dediversestakeholdersvoldoendeoverlapen 'manageable'
conflictgebieden hebben.
Hiernawordtbepaald watde'switchingcosts'zijnvoorderelevante stakeholders en wordt bekeken of er voldoende waarde gecreëerd kan worden om
deze 'switching costs' te compenseren. Zo niet, dan moet het idee worden
aangepast, zodat de overstapkosten minder worden.Alsdit niet mogelijk is,
moet er naar een subset van stakeholders worden gezocht voor wie dit geen
belemmering vormt.
Fase4:Vanconcept naar plan

Nahet concept zoveruitgewerkt tehebben,wordtovergegaan naarhet verder
definiëren van activiteiten, benodigde competenties en middelen, kosten,
tijdsduur, afhankelijkheden enzovoort:
1 Validatie van de waardeproposities bij de partners en onderzoek naar
marktomvang, prijsstelling en marktpositionering.
2 Vertaling van het globale technische ontwerp naar een gedetailleerder
ontwerp.
3 Proces/competentieanalyses. Hier wordt besloten wat wordt ingekocht,
wat door het consortium zelf wordt gemaakt en wat in samenwerking
('make, buy or co-operation decision').
4 Inventarisatievan noodzakelijkeontwikkel-activiteitenenbenodigde middelen (project planning, zie figuur 3.6).
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5 Opstellen vanrevenu- en business modellen, deuitwerking vankosten,
baten enbepaling van de economische waardecreatie enrisico's.
Figuur3.6 Deverschillendefasenvanhet innovatietraject zijnuitgezettegeneentijdsas
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Indien ernog extra samenwerkingsverbanden moeten worden aangegaanis
het van belang tekijken ofer welvoldoende fit bestaat tussen de betrokken
ondernemingen (ziehoofdstuk 1'Alliantievorming'):
- Strategische fit: bestaat er overlap indelangetermijndoelen vandeverschillende ondernemingen envullen zeelkaar voldoende aan?
- Organisatorische fit: passen debesluitvormingsprocessen wel bij elkaar,
wat zijn deconsequenties van eventuele grote verschillen?Verschillenin
besluitvormingstijd kan leiden tot misverstanden enirritatie.
- Culturelefit:deculturelefitheeft betrekking opverschillende relationele
aspecten: debedrijfsculturen moeten kunnen samenwerken, erdient vertrouwen te zijn tussen de personen diemoeten samenwerken, commitment aan de relatie moet worden getoond.
- Netwerkfit:bijnetwerkfit wordt onderzocht ofeen beoogde partner van
een bedrijf niet alleen past bij dat bedrijf zelf, maar ookinhettotale alliantieportfolio van dat bedrijf. Daarnaast wordt het netwerk vande
beoogdepartnerbekeken opdeaanwezigheid vanbijvoorbeeld concurrenten ofjuist interessante andere partners, waarmee synergie kanworden
gerealiseerd.
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Voorhet opstellen van een revenue-en business model en deuitwerking van
kosten,baten en bepalingvan de economische waarde en risico's kunnen de
zogenaamde Discounted Cash Flow (DCF) modellen (Copeland et al., 2000)
worden gebruikt. Deze modellen gaan uit van de vrije geldstromen die het
project gedurende zijn gehele 'cycletime'genereert. Hetkomt erop neer dat
bijdezemethodewordtgekekennaar desomvanalleingaandeen uitgaande
geldstromen. Hierbij wordt rekening gehouden met detijdswaarde van geld.
Voor een project wordt de Net Present Value (NPV)berekend. Indien op een
bepaald moment deNPVvan een project lager isdan nul,ofdenul benadert,
moetworden afgevraagd ofhet nog zin heeft om het project voort te zetten.
Figuur3.7 Net PresentValuevaneeninnovatieproject

Berekent tijdswaarde gebruik makend
van "riskadjusteddiscount rates'

Fase5:Implementerenvanhetplan

Ditisdeontwikkelingsfase van deinnovatie.Hierbij ishet zaakom te blijven
onderzoeken ofdejuistewegisingeslagen, ofhet nodigisom het plan ofde
planning aan te passen. Op basis van de meest recente informatie kan
opnieuw bekeken worden of het project nog haalbaar is en of de verwachte
revenuen wel realistisch zijn. Soms is het nodig om weer een stap terug te
doen en opnieuw naar de stakeholders te kijken, ofhun waarden zijn veranderd, ofer technologieën zijn bijgekomen en ofer concurrenten zijn dieeerderdemarkt zullenbetreden waardoor demarktverwachtingen ineensvollediganders komen te liggen.
Fasen6en7:Introductie enopschaling

Indezefasen ishet product opdemarkt gebracht.Hierbij isdeschaal in stap
6 nog heel klein. De problemen die hier gesignaleerd worden kunnen nog
worden aangepakt,voordatdeechtegrotestapwordtgemaakt.Zodradiestap
isgemaakt belanden wein fase 7,dezefase loopt overin fase 1:het continue
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monitoren van de interne en externe omgeving en het observeren en interpreteren van potentiële problemen en kansen.
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