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“Het zijn altijd 
mensen die innoveren, 

niet organisaties.”

a d v i s e r e n

P a r t n e r n i e u w s  –  I N n D U C E . m e

AMBIDEXTERE BEDRIJVEN

Bedrijven staan voor een moeilij-
ke dubbele opdracht. Ze moeten 
vandaag winst maken, maar tege-
lijk vooruitkijken naar een onze-
kere toekomst. Rendabiliteit gaat 
over operationele beslissingen op 
korte termijn: hoe optimaliseer ik 
mijn bestaande business? Inno-
vatie vraagt een lange-termijn-
visie over zaken die nog niet ge-
kend zijn.

Bedrijven die dagelijkse 
operaties goed combineren met 
lange- termijninnovatie noemen 
we ambidextrous organisations. 
Niet vanzelfsprekend, bedrijven 
zijn immers niet gemaakt om te in-
noveren, ze zijn vooral goed in het 
optimaliseren van processen. Het 
zijn trouwens altijd mensen die in-
noveren, niet organisaties.

GEZOCHT: IDEATOR, 
CHAMPION EN IMPLEMENTER

Waar het op aan komt, is het se-
lecteren, samen plaatsen en on-
dersteunen van de juiste mensen. 

Er is dus een belangrijke strategi-
sche rol weggelegd voor HR. Ster-
ke innovatieteams stel je niet sa-
men op basis van anciënniteit of 
hiërarchie. Ervaring is belangrijk, 
maar optimale teams hebben iets 
anders nodig.

Waarom is iemand inno-
vatiever dan een ander? Kunnen 
we dat op een objectieve manier 
bepalen? Met deze vragen stapten 
we naar professor Frederik Anseel 
en zijn team aan UGent. Uitge-
breid wetenschappelijk onderzoek 
en praktijktoetsing toonde dat er 
20 vaardigheden belangrijk zijn 
bij innovatie. We onderscheiden 
drie basisprofielen: de Ideator, 
Champion en Implementer. Zel-
den vind je deze drie profielen te-
rug in één persoon. Uit het onder-

zoek bleek ook dat innovatie net 
versnelt wanneer deze drie pro-
fielen van start tot finish samen-
werken in één team.

WERELDWIJDE UNIEKE TEST

Dit leidde tot de huidige online- 
test om het niveau van de innova-
tievaardigheden bij medewerkers 
objectief en wetenschappelijk on-
derbouwd in kaart te brengen. 
Wie zijn onze innovatietalenten? 
Wie is er nu reeds aan boord, wel-
ke profielen zijn er tekort en moe-
ten we ofwel rekruteren, ofwel in-
tern opleiden? Maar ook als een 
reorganisatie dreigt, dan houden 
we best onze sterkste innovators 
aan boord.

STEL ZELF EEN OPTIMAAL 
INNOVATIETEAM SAMEN

De juiste mix van innovatieprofie-
len in één team maakt het verschil. 
Via INNDUCE.me kun je Innova-
tion Dream Teams samenstellen om 
innovatie te versnellen. Zo schep 
je een innovatiecultuur, zo kan je 
je onderscheiden en voorsprong 
nemen, samen met je mensen. 
Because people make the difference, 
also in innovation.

PE TER DA EL S

Versnel de innovatie
capaciteit van je 
bedrijf via Innovation 
Dream Teams

Managing Director INNDUCE.me

 > Benieuwd hoe INNDUCE.me werkt?  
Ga naar www.innduce.me en test de gratis demo.

FOTO C A R O L I N E  D U P O N T

Innovatie is van levensbelang voor bedrijven. Wie niet innoveert, blijft ter 
plaatse trappelen. De markt verandert en de concurrentie haalt je genade-
loos in. Covid- 19 toont dit ook al haarscherp aan. Wie zich niet aanpast, 
gaat er onverbiddelijk uit. Maar hoe kan je optimaal innoveren? Hoe maak 
je de juiste keuze zonder tijd en geld te verspillen? We bespreken hier een 
wetenschappelijk bewezen aanpak om efficiënte Innovation Dream Teams 
te vinden, samen te stellen én tot resultaat te leiden.


