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Niet zo maar een lezing

Wat de Innovation Lecture 2009 van Jeneanne Rae duidelijk 
hee! gemaakt, is dat diensteninnovatie ons allemaal raakt, of 
we nu bij de overheid, in het bedrijfsleven of in de wetenschap 
werken. Als zo’n 80 procent van ons BNP uit diensten wordt 
verkregen, waarom loopt die diensteninnovatie dan achter?

Wat is diensteninnovatie en waarom komt het nog niet echt van  
de grond? Welke rol kunnen overheid en bedrijfsleven spelen om 
tot meer innovatie te komen? Dat was het vertrekpunt van Jeneanne 
Rae, die tevens de ingrijpende rol van ICT benadrukte in de 
verandering van de laatste twee decennia waarin het concept 
‘dienst’ een geheel nieuwe inhoud kreeg. In de woorden van 
Jeneanne Rae: “Toto … I don’t think we’re in Kansas any more …” 
Rae liet zien hoe en waar het allemaal begon, culminerend in het 
voorbeeld van third party logistics provider TQL, met een jaaromzet 
van 575 miljoen dollar – zonder één enkele vrachtwagen of 
container te bezi!en! Amazon is een ander voorbeeld. Volgens  
Rae zijn hun diensten zo geperfectioneerd dat het bijna leuker is 
dan gewoon winkelen. Het belang hiervan is groot omdat klanten 
straks de Amazon experience ook van andere dienstverleners zullen 
verwachten. Het is daarbij noodzakelijk dat de overheid dergelijke 
initiatieven actief ondersteunt, door bijvoorbeeld het belasting-
voordeel voor traditionele R&D uit te breiden naar diensteninnova-
tie, zoals in Nederland met de WBSO is gebeurd. Om de onvervulde 

behoe"en van de klant te leren kennen moet je als bedrijf  
(en als overheid) dus anders leren kijken en gebruikmaken van 
ontwerpmethoden zoals prototyping en co-creatie. Teruggrijpend 
op een beroemde casus (Kaiser Permanente) wees Rae op de 
zogeheten 0-gap in het ontwerpproces, het gat tussen een goed 
ontwerp en de echte innovatie. Haar antwoord: zonder verander-
management gebeurt er niets. Als we dat bij productinnovatie 
toepassen, waarom dan niet ook bij diensteninnovatie? 
Aangekomen op het punt wat overheid en bedrijfsleven kunnen 
doen om de diensteninnovatie echt aan te pakken haalde Rae onder 
meer de Britse Design Council aan. Deze hee" de Do Tank opgericht 
– dat is dus iets anders dan alleen maar een Think Tank – een 
interdisciplinair team van ontwerpers, beleidsanalisten en sociale 
wetenschappers die nieuwe publieke diensten moeten ontwerpen. 
Voor het bedrijfsleven had Rae ook een tip: zet niet al je geld op die 
mensen in wi!e jassen die leuke nieuwe dingen uitvinden, maar 
focus ook op de commercialisering. Wat Rae betre" hebben de 
winnaars in dit domein drie dingen gemeen: e#ectief gebruik van 
de technologische mogelijkheden, de juiste know-how en de 
‘commitment to manage change’. Innovation Lecture nalezen?  
Ga dan naar www.innovationlecture.nl. 
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Minister Van der Hoeven
Toespraak door minister Van der Hoeven tijdens de  
Innovation Lecture 2009, op 8 december in de Ridderzaal te Den Haag
Koninklijke Hoogheid, mevrouw Rae, dames en heren,

De Amerikaanse econoom Ted Levi! zei over innovatie: ‘Net zoals 
energie de basis van leven zelf is, en ideeën de bron van innovatie 
zijn; zo is innovatie de essentie van alle verandering, verbetering en 
vooruitgang’.

Een prachtig citaat, dat aangee" wat we willen bereiken met de 
Innovation Lecture: verandering, verbetering en vooruitgang. Dat 
klinkt als een wel heel groot doel… maar hoe eet je een olifant? In 
kleine stukjes. Stap voor stap kunnen we grootse dingen bereiken!

Dames en heren, van harte welkom op de Innovation Lecture 2009!

Vandaag gaat het niet over beleid, over rapporten, over nota’s. 
Vandaag gaat het over creativiteit. Over visie. Over lef. En nu moet 
me iets van het hart: Daar horen niet alleen successtory’s bij, ook al 
horen we die natuurlijk graag.

Met lef bedoel ik ook dat je iets totaal nieuws aandur" waarvan je 
niet 100% zeker weet dat het een succes wordt. Dát wordt nogal eens 
vergeten, als het over innovatie gaat. Filmmaker Woody Allen zegt 
dat heel mooi: ‘If you’re not failing every now and again, it’s a sign 
you’re not doing ánything very innovative.’

Die manier van denken is niet automatisch Nederlands. De pieken 
worden wel besproken, maar de dalen; daar hoor je niet altijd over. 
Terwijl er genoeg succesvolle én vernieuwende ondernemers zijn 
die ooit flink onderuit zijn gegaan met een idee. Dat is geen falen, 
dat is leren en beter worden. Doorze!en.

Innoveren betekent de luiken open ze!en en de boel eens stevig 
door laten waaien. Ogen en oren open houden en opvangen wat er 
in je omgeving speelt. Wat er nodig is. Wat er ontbreekt. 
‘Antennecreativiteit’ noemt Rob Adams dat. Hij kan het weten, als 
lid van het Comité van Aanbeveling en eigenaar van het innovatieve 
bedrijf Six Fingers.

Je hoe" geen trendwatcher te zijn om die antennes te ontwikkelen. 
De essentie is openheid. Onbevangenheid. Je verwonderen over wat 
je ziet en hoort. Ik denk dat innoveren in eerste instantie niet uit 
het hoofd komt, maar uit het hart. Het hoofd komt later. Lang leve 
de rechter hersenhel"!

Ook wij houden de antennes open en luisteren naar wat er bij u 
lee". Vandaag staat daarom een vorm van innovatie centraal, waar 
jarenlang weinig aandacht voor was: diensteninnovatie. Het thema 
is onderbelicht, de aandacht gaat meestal uit naar technologische 
innovatie. Naar de maakindustrie.
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En dát terwijl dienstverlenende bedrijven voor meer dan 80 procent 
van de werkgelegenheid zorgen in ons land. Diensten leveren meer 
dan 70 procent van ons bruto nationaal product. Nederland is een 
dienstenland.
Diensten kunnen onze internationale concurrentiepositie verster-
ken. Maar dan moeten we wél blijven innoveren! Dat ook diensten 
geïnnoveerd kunnen worden, zit nog niet in ieders systeem. Maar 
het kán.

Om diensten te kunnen innoveren, moet de mens centraal komen 
te staan. Mensen zijn de klanten, zíj nemen de diensten af. De eerste 
vraag die je dus moet stellen is: wat willen mensen? Waar hebben ze 
behoe"e aan? Wat ontbreekt er? Hoe maken we hun leven fijner, 
veiliger, rustiger, makkelijker, veelzijdiger, rijker?

Als je zó denkt, ontstaan er nieuwe diensten.

En het kán:
Albert bezorgt de boodschappen al thuis. Nierpatiënten krijgen een 
sms’je als het tijd is voor hun dialyse. Bol.com weet wat voor 
boeken nog meer bij je passen, als je je favoriete titel aanklikt. Via 
Greenwheels rijd je schoner, goedkoper en zonder rompslomp het 
hele land door. Ziekenhuizen werken er aan om intake, diagnose en 
behandeling in één bezoek te regelen. Op de luchthaven hoef je niet 
meer in de rij, als je vooraf online incheckt. Studenten rijden je in je 

eigen auto terug naar huis, na een feestje met wat wijntjes.  
De stomerij komt je kleding ophalen op je werk en brengt het 
brandschoon terug.

En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Een mooi voorbeeld dat gezien de vergrijzing erg actueel is, is het 
idee van ondernemer Erwin Miedema. Hij was in een Frans kasteel 
en dacht; ‘hier wil ik wel oud worden’. Eenmaal terug bedacht hij 
dat het idee helemaal zo gek nog niet was: er zijn genoeg senioren 
die aardig wat te besteden hebben en méér willen dan een verzor-
gingstehuis. Ze willen hun oude dag in stijl doorbrengen, en 
hebben het geld om dat te betalen. Miedema wilde zijn droom 
werkelijkheid laten worden en een luxe zorginstelling opze!en; 
Domus Magnus.

Er lag een hele jungle aan wet- en regelgeving voor hem, want 
ondernemerschap in de zorg was nieuw. Velen moesten aan het idee 
wennen, lagen dwars. Maar het is gelukt. De Magistraat in 
Ro!erdam is één van de Domus Magnus zorginstellingen, en als  
u het van buiten ziet snapt u meteen dat dit diensteninnovatie is, 
vanuit de klant geredeneerd. Het ziet er uit als een luxe hotel, maar 
het is toch echt een zorginstelling. Een mooi voorbeeld van 
‘dromen, durven én doen’!
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Beste mensen,

‘Innovatie is dátgene wat leiders van volgers onderscheidt’, aldus 
Steven Jobs van Apple. En hij kan het weten. Apple staat op nummer 
één van innovatieve bedrijven. Neem nou de I-phone, waarvoor 
non-stop nieuwe ‘apps’ worden ontworpen. Dankzij die applicaties 
kun je op je I-phone interne!en, spelletjes doen, filmpjes kijken, 
fotograferen, routes plannen, huizen zoeken, en nog veel meer. Je 
kunt zelfs je I-phone laten luisteren naar muziek, en dan vertelt een 
programmaatje wie de zanger is en waar je de cd kunt kopen.  
Het lijkt wel science fiction!

The Economist hee" uitgezocht wat de succesfactoren van Apple 
zijn. Die wil ik u niet onthouden... De vier belangrijkste:

1. netwerkinnovatie: de bereidheid om andermans ideeën en 
uitvindingen te omarmen, en te combineren met de eigen 
producten

2. beginnen bij de gebruiker: denk vanuit de consument
3. toon lef: zet in op nog niet bestaande, maar toekomstige 

behoe"en
4. ‘fail wisely’: falen mag, maar doe het met wijsheid. Leer er van. 

Overigens zegt ook de Economist dat we daar in Europa nog een 
inhaalslag te maken hebben...

Bij Apple gaan technologieën en diensten hand in hand. Het is mijn 
overtuiging dat technologische innovatie en diensteninnovatie 
elkaar kunnen versterken. ICT kent vele toepassingen. Juweeltjes, 
die ingezet kunnen worden bij het innoveren van diensten. Het is 
dus niet het één of het ander, het is én-én. Maar welke technologie 
je er ook bij gebruikt; de eindgebruiker blij" degene voor wie je het 
allemaal doet.

Dames en heren,

Hoe innoveren we onze diensten? Door de mens centraal te stellen, 
lef te tonen, vooruit te denken, te durven falen, ons netwerk in te 
ze!en én door onze rechterhersenhel" te koesteren. Als we ons hart 
volgen en ons hoofd blijven gebruiken, komen de mooiste pareltjes 
tot stand. Zoals Einstein al zei: ‘Logica brengt je van A naar B. 
Verbeelding brengt je overal’.

I look forward to Mrs. Rae’s lecture. Thank you for accepting our  
invitation to be this year’s guest speaker! It is wonderful to have you 
among us. Ik wens u allen een inspirerende Innovation Lecture toe 
vol verbeelding!

Dank u wel.
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Klant wordt weer koning?

Een Ridderzaal vol stakeholders uit de overheid, het bedrijfs-
leven en de kennisinstellingen en een heikel thema als dienste-
ninnovatie. Daar moet – vaardig gestuurd door Roderik van 
Grieken – wel iets uitrollen. En dat deed het ook, omdat 
iedereen er deze dag zin in had.

Van Grieken vroeg elk van de 23 tafels – met tien gasten – samen te 
bepalen wat de grootste belemmering is voor diensteninnovatie in 
Nederland: we mijden risico, we besteden er te weinig tijd en geld 
aan of het innovatieproces is slecht georganiseerd. Of nog iets 
anders. Met zo veel human capital in de zaal verbaast het niet dat 
mogelijkheid 4 goed scoorde. We hebben bij innovatie geen blik in 
de verte. De terreur van de IT-systemen houdt ons van de klant weg. 
We kijken te vaak over de plas. We hebben het te goed. We hebben 
een consensuscultuur. De honger ontbreekt. Er is geen leiderschap. 
De klantoriëntatie is slecht. En nu?

Roderik van Grieken legde de zaal vervolgens drie debatstellingen 
voor: (1) voor radicale innovatie moet je niet naar de klant luisteren, 
(2) de overheid moet koploper zijn in innovatieve dienstverlening, 
en (3) technologie is de grootste aanjager van diensteninnovatie.  

De eerste stelling won. Luisteren naar de latente behoe"e van de 
klant, te veel regeltjes, mensen willen eigenlijk helemaal niet 
veranderen, technologie is de aanjager van radicale innovatie. 
Het kan zijn dat Henry Ford ooit hee" gezegd dat als hij naar zijn 
klanten had geluisterd we nog altijd in paard en wagen reden, maar 
dat is slechts een deel van het verhaal. Eén spreker stelde dan ook 
onomwonden dat je voor elke radicale innovatie de klant wel 
degelijk nodig hebt. Als je je product of dienst niet samen met de 
klant toetst, dan wordt het nooit wat. Andere toehoorders plaatsten 
hier enige kan!ekeningen bij, zoals: “Radicale innovatie begint met 
een blanco vel papier” en “Hoe luister je naar de klant?” – maar een 
samenhangende visie – daar wachten we nog op. Jeneanne Rae ze!e 
de dromers onder de toehoorders ook weer even met beide voeten 
op de grond. Ongetwijfeld gaat Nederland het goed doen met de 
diensteninnovatie. Maar op de vraag of te veel organisatie niet 
dodelijk is voor de creativiteit volgde haar droge antwoord dat zij 
innovatie ziet als een optelsom van 20 procent creativiteit en 80 
procent discipline.  

Aan het werk dus!
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Diensteninnovatie vraagt om lef

Een Innovation Lecture komt nooit alleen. Er gaat iets aan 
vooraf en er volgt iets op. Het dagvoorzi"erschap was in handen 
van Roderik van Grieken, directeur van het Nederlands Debat 
Instituut. Zijn taak: zorg voor interactie met de zaal. Hij werd 
hierbij ondersteund door cabaretière Jacqueline Kerkhof die  
een geloofwaardige en amusante Chantal Verspaille, professor 
Diensteninnovatie aan de Universiteit van Leuven neerze"e. 
Mensen die lachen luisteren beter naar een serieuze boodschap. 
Want die was er ook, en werd voor en na de Innovation Lecture 
2009 uitgesproken door minister van EZ Maria van der Hoeven.

De minister wilde het vandaag even niet over rapporten hebben, 
maar over visie, creativiteit en lef. Lef is iets totaal nieuws aandur-
ven en belangrijker nog, het lef om te durven mislukken. Van der 
Hoeven haalde ter illustratie het Domus Magnusconcept van 
ondernemer Erwin Miedema aan, een luxe zorginstelling die meer 
weg hee" van een hotel inclusief alle diensten. Apple is natuurlijk 
helemaal een goed voorbeeld van een bedrijf waar technologie- en 
diensteninnovatie hand in hand gaan. Einstein zei ooit: “Logica 
brengt ons van A naar B, en verbeelding brengt je overal.” Dat was 
ook de boodschap van de minister: kijk naar netwerkinnovatie, 
begin bij de gebruiker, toon lef en falen mag maar leer daarvan.

Aan het eind van de Innovation Lecture 2009 koppelde de minister 
kort terug. Ze stelde om te beginnen 12,5 miljoen euro beschikbaar 
voor diensteninnovatie. Ook blikte ze terug op de Innovation 
Lecture 2008 met als thema Community of Talents en vertelde wat 
het ministerie van Economische Zaken hier zelf aan hee" gedaan 
sinds 2008, zoals het oprichten van een Co-creation Community 
2.0. De Ba!le of Concepts – dit jaar gewonnen door Judith van Loon 
met een proces voor toegepaste innovatie in kleine bedrijven – past 
daar ook in. De minister spoorde de deelnemers aan om op het web 
eens deel te nemen aan een sectorvreemde groep en om best 
practices met elkaar te delen. Met andere woorden: kijk eens over de 
schu!ing van je eigen sector en onderzoek wat je samen kunt 
bereiken. De door Jeneanne Rae genoemde Do Tank was in elk geval 
al een veelbelovend concept om diensteninnovatie te bevorderen. 
‘Professor’ Verspaille luidde de middag uit met een lied. Waar de 
minister nadrukkelijk de mens centraal stelde, had Verspaille deze 
boodschap: omarm de chaos positief!
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Jeneanne Rae
Service Innovation is here to stay

Als Business Week je een van de Magnificent 7 Gurus of 
Innovation noemt en je de Innovation Lecture 2009 in de 
Ridderzaal mag geven, dan kun je wel iets. Na de soundcheck – 
met verve en humor – was er heel kort de gelegenheid om met 
Jeneanne Rae van gedachten te wisselen. Tijd voor wat vragen 
dus.

Hoe zit het bijvoorbeeld met die diensteninnovatie in Europa?  
Is het niet zo dat sommige mensen beter toegerust zijn dan 
anderen? In Singapore doen ze het vast beter dan, zeg, een 
bediende op een terras in Parijs. Jeneanne Rae: “Het leveren van een 
dienst is een mensending, en hangt dus van de mens af. Als een 
dienst door een machine wordt geleverd, dan kijk je er anders 
tegenaan. Je hebt zeker een bepaald slag mensen nodig, en daar 
worden ook wel persoonlijke screenings voor gehouden. Speel je 
golf? Daar heb je altijd een starter, en dat waren vroeger altijd 
tieners of oude mannen. Maar eigenlijk waren de tieners niet rijp 
genoeg, en die oude mannen waren grumpy old men die het niets 
kon schelen. Een screening om precies de juiste mensen te zoeken 
helpt dan. Sommige mensen hebben het meer in zich om te 
dienen.”

Rae hee" veel gedaan om de diensten in de Amerikaanse gezond-
heidszorg te innoveren. Dat was – en is – ook hard nodig: “In de VS 
sterven er ieder jaar 100.000 mensen aan infecties die te voorkomen 
waren geweest. Het voorbeeld van zorgverzekeraar Kaiser 
Permanente (zie Nurse Knowledge Exchange in het boekje dat is 
uitgegeven ter gelegenheid van de Innovation Lecture 2009) laat 
zien dat diensteninnovatie leidt tot kwaliteitsverbetering. Het 
systeem wordt beter, en de inkomsten gaan omhoog.” In de visie 
van Rae moeten we beslist niet allemaal mensen gaan ontslaan 
vanwege de crisis: “Als je een goed functionerend team van 
multidisciplinaire talenten opbreekt en mensen ontslaat, dan raak 
je waardevolle mensen kwijt. Zo veel meer kost het nu ook weer niet 
en je moet vooruitkijken naar de tijd die op de recessie volgt.  
Dan moet je klaar zijn.” Zijn wij in Europa eigenlijk wel klaar? 
Jeneanne Rae: “Ik zie overal interessante initiatieven. In Finland 
gaat de regering in vijf jaar tijd 100 miljoen euro investeren in 
diensteninnovatie. Ierland gaat bedrijven in het MKB ondersteunen 
die ne!o-exporteurs kunnen worden en in Engeland zet de Design 
Council steeds meer ontwerptalenten op het ontwerpen van nieuwe 
diensten. Ik zie genoeg voorbeelden, maar een verzameling van best 
practices komt nog maar net van de grond.”

INTERVIEW  
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Aad van Lopik
Service Innovation is here to stay

Aad van Lopik is niet alleen business developer van 
Thermaflex in Waalwijk, hij is ook lid van de Provinciale 
Staten Noord-Brabant. In die zin kan hij met de inzichten 
van Jeneanne Rae twee kanten op. Wat hee! mijn bedrijf 
hieraan en wat hee! Noord-Brabant hieraan (of 
andersom)? 

Thermaflex produceert een innovatief, voorgeïsoleerd en flexibel 
kunststof leidingsysteem voor warmte- en koudedistributie, 
vervaardigd uit milieuvriendelijke componenten. Volgens de eigen 
opgave van het bedrijf staat de meter voor bespaard CO2 door 
gebruik van Thermaflex nu op 8.921.053 ton. En door de verkoop 
van Essent hee" de provincie Noord-Brabant bovendien geld om 
bewust te innoveren. Goed getimed allemaal. Aad van Lopik:  

“Ik ben hier vandaag om naar Jeneanne Rae te luisteren, maar ook 
om te kijken hoe wij onze kennis kunnen verbreden in samenwer-
king met het ministerie van Economische Zaken. In onze provincie 
gebeurt al heel veel op het gebied van innovatie, en binnenkort 
zullen we keuzes moeten maken over de tandem innovatie + 
energietechnologie. Ik ben heel benieuwd wat ik hier vandaag kan 
leren over diensteninnovatie.” Een paar uur later: de Innovation 
Lecture 2009 hee" indruk gemaakt. Van Lopik: “De lezing was 
interessant omdat deze ons een ander aspect van innovatief denken 
meegaf. Voor ons bedrijf, dat een zeer speciaal product hee" 
ontwikkeld, kan met name de dienstverlening in warmte-koudele-
vering profiteren van de insteek van mevrouw Rae. Voor de 
Provinciale Staten van Noord-Brabant kan dit thema zonder meer 
op de agenda komen.”

INTERVIEW  
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Geke van Dijk
Service Innovation is here to stay

Geke van Dijk is strategy director van STBY (Londen-Amsterdam). 
STBY doet sociaal onderzoek voor Service Design & Innovation. 
Van Dijk is één van de oprichters van Service Design Netwerk 
Nederland (SDNNL) dat Service Design in Nederland op de kaart 
wil ze"en.

Geke van Dijk: “Als onderzoeksbureau doen we kwalitatief onder-
zoek – vaak bij mensen thuis – voor de overheid en grote bedrijven. 
Opdrachtgevers willen zich in een vroeg stadium van een innovatie-
traject verdiepen in de context van het gebruik van hun diensten. 
We hebben onlangs bijvoorbeeld het waterverbruik in huishoudens 
onderzocht om te zien welke gewoontes mensen hebben en welke 
motieven meespelen, zoals bijvoorbeeld kosten en milieu. Dat stelt 
een dienstverlener als een nutsbedrijf in staat nieuwe diensten te 
ontwikkelen. Voor Service Design heb je creatieven en business 
consultants nodig, maar ook moet je weten wat je klanten willen. 
Middels co-creatiesessies met zowel klanten als opdrachtgevers 
onderzoeken we de kansen en mogelijkheden voor nieuwe 
diensten. Ik volg Jeneanne Rae al enkele jaren. Ik denk dat ze zal 
gaan zeggen dat empathie deel van je businessmodel moet zijn, en 
dat Service Innovation een multidisciplinair proces is.” 

De lezing beva!e voor Geke van Dijk veel bekends, maar leverde ook 
een verrassend nieuw inzicht op: “De lezing ze!e goed op een rij 
waarom Service Innovation zo’n actueel en dringend onderwerp is. 
Nu is dat voor mijzelf niet zo nieuw, omdat ik in dit gebied werk. 
Maar ik merk dat het in steeds bredere kring tot beleidsmakers en 
captains of industry begint door te dringen dat het belangrijk is om 
voor de innovatie van dienstverlening op een open manier in 
gesprek te gaan met de afnemers van diensten. En dat ze tijdens het 
ontwikkelen van nieuwe dienstverleningsconcepten gebruik 
kunnen maken van de kracht van gestructureerde creatieve 
processen. Dit was volgens mij de kernboodschap van de lezing.  
Het meest interessante vond ik de beschrijving van de zogenoemde 
O-Gap. Tussen de ontwikkelings- en implementatiefase van nieuwe 
diensten zit vaak een gat. Dit symboliseert de moeite die veel grote 
organisaties hebben om van het dynamische momentum van 
innovatieve pilotprojecten over te gaan in duurzame voortze!ing 
van de dienstinnovatie. Op dit gebied ligt een van de grootste 
uitdagingen van het moment. Dit merken wij ook in de projecten 
waaraan we werken. Ik kende de term nog niet, maar ik herkende 
wat het beschrij" meteen. Ik denk dat het heel bruikbaar kan zijn 
om het expliciet te benoemen. Dat is immers het begin van de 
mogelijke oplossing.”

INTERVIEW  
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Paul van Riel (rechts)
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Paul van Riel 
Service Innovation is here to stay

Fugro, vandaag vertegenwoordigd door director Paul van Riel, is 
een wereldwijd opererende specialist in grondonderzoek voor 
de olie- en gasindustrie en voor grote infrastructurele werken. 
Fugro levert een breed palet aan diensten. 

In zijn visie gaat het bij innovatie om meer dan het innoveren van 
een apparaat: “Het gaat om het aanbieden van één integraal pakket 
van producten en diensten, vaak unieke diensten.” En investeren op 
een moment dat we in een crisis zi!en? Volgens Rae is dit namelijk 
precies het moment om wél te investeren. Wie nu stilstaat is straks 
te laat. Van Riel: “Ik ben het met Jeneanne Rae eens dat dit niet het 
moment is om te snijden in de kosten. We snijden dan ook niet in 
innovatieprogramma’s. Ik zou bijna zeggen: we moeten met nog 
meer inzet vooruit.” 

De Innovation Lecture 2009 was qua inhoud minstens even 
waardevol als die van vorig jaar: “De lezing hee" mij vooral aan het 
nadenken gezet over wat diensteninnovatie anders maakt dan 
‘normale’ technische innovatie. Ten eerste lever je om een 
technische innovatie ook vaak een dienst, dus je zult het dan als 
geheel moeten bekijken. Het technische deel doen wij gestructu-
reerd, maar het dienstendeel zeker minder. Ik ga dit bij de toekom-
stige beoordeling van innovatievoorstellen meenemen. Wat het 
belang om de gebruikers mee te krijgen betre", ik ben hiervan 
doordrongen, maar heb mij minder gerealiseerd dat dit wellicht het 
kernpunt is in diensteninnovatie. Binnen het bedrijf betekent dit, 
daar waar het om diensten gaat, dat wij de klant zo vroeg mogelijk 
bij het proces zullen betrekken.”

INTERVIEW  
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Onderzoek Innovation Lecture 2009

Welke betekenis hee" innovatie voor de dienstensector, doet men 
aan R&D en inwelke vorm, wat zijn kritische succesfactoren, welke 
lessen kunnen worden getrokken uit de ervaringen van koplopers, 
en moet de overheid een rol spelen om innovatie in de diensten te 
bevorderen? Allemaal interessante vragen voor de deelnemers aan 
de Innovation Lecture van 2009. Het ministerie hee" EIM daarom 
gevraagd die deelnemers een aantal vragen over het thema voor te 
leggen.

Alle deelnemers aan het onderzoek hebben gereageerd op acht 
stellingen over diensteninnovatie en de juiste voorwaarden 
daarvoor door aan elke stelling een rapportcijfer tussen 1 en 10 toe 
te kennen. 

1. De klant hee" altijd gelijk.
2. Diensteninnovatie gaat vooral om meer e$ciëntie.
3. Diensteninnovatie gaat vooral over beleving en gevoel.
4. Ik leer het meest door naar andere sectoren te kijken.
5. In Nederland wordt teveel georganiseerd en te weinig 

geëxperimenteerd.
6. Gebrek aan concurrentie is een rem op het innovatievermogen 

van de dienstensector.
7. Nederlandse dienstenbedrijven moeten een R&D budget 

vrijmaken voor ideevorming en idee-ontwikkeling.
8. Ik zie een duidelijke rol voor de overheid bij het stimuleren van 

diensteninnovatie.

Een aantal stellingen laat bij de ondervraagden duidelijke voor-
keuren zien. De klant blijkt (bijna) altijd gelijk te hebben, al is 
vooral het grootbedrijf daarvan overtuigd. Over de volle breedte 
wordt aangegeven dat Nederland Innovatieland meer zou moeten 
experimenteren in plaats van organiseren, liefst in concurrentie met 
elkaar. Oók de dienstensector is gebaat bij het instellen van een 
R&D budget, zoals bij grote technologische bedrijven vanzelfspre-
kend is. Maar waar diensteninnovatie dan precies over gaat, is niet 
duidelijk. E$ciëntie, beleving en gevoel, een eenduidig antwoord  
is er niet. 

Gevraagd naar goede voorbeelden komen met name nieuwe 
diensten gebaseerd op ICT naar voren, zoals bancaire internetdien-
sten als iDeal. Ook TomTom wordt vaak genoemd. Wat is de rol van 
de overheid bij het stimuleren van diensteninnovatie? 
Respondenten gaven daarop verschillende antwoorden.  
De overheid is in potentie de grootste afnemer van diensten en zou 
die rol ook mogen inze!en om een ‘launching customer’ voor 
nieuwe innovatieve diensten te worden. Door in een vroeg stadium 
nieuwe producten en concepten te omarmen, kan de rest van de 
markt worden aangejaagd hetzelfde te doen. 

Voor het volledige onderzoeksrapport zie:  
www.innovationlecture.nl 
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Gebrek aan concurrentie is een rem op het innovatievermogen van de dienstensector In Nederland wordt teveel georganiseerd en te weinig geëxperimenteerd

Nederlandse dienstenbedrijven moeten een R&D budget  
vrijmaken voor ideevorming en idee-ontwikkeling

De klant hee! altijd gelijk
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minister Van der Hoeven
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Minister Van der Hoeven
Korte afsluitende toespraak Innovation Lecture, 8 december 2009  
in de Ridderzaal te Den Haag
Dames en heren,

Ik heb vandaag veel plezier beleefd aan deze Lecture, de inspire-
rende speech van Jeneanne, uw levendige discussies -goed samen-
gevat door Roderik-, en natuurlijk onze goeroe Chantal Verspaille.
Het was een energieke middag vol creativiteit en lef!
Op EZ blijven we innovatie stimuleren en ondersteunen waar we 
kunnen.
Een voorbeeld: zoals Jeneanne al zei ondersteunt de WBSO met 
ingang van 2009 ook de ontwikkeling van innovatieve ICT-diensten. 
U kunt dan denken aan het betalen per mobiele telefoon en het 
ontvangen van actuele file-informatie op navigatieapparatuur.
Met het nieuwe programma Diensteninnovatie en ICT stel ik de 
komende 2 jaar 12,5 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve 
diensteninnovatie binnen de creatieve en financiële sectoren.
Natuurlijk willen we zelf onze diensten ook innoveren. We willen 
inspelen op klachten, weten waar ondernemers een hekel aan 
hebben. En dat dan anders doen.
EZ is bijvoorbeeld koploper bij eFacturering, waardoor u vanaf 1 juli 
het recht hee" om uw factuur via Digipoort digitaal aan te bieden.
Ook ons Agentschap NL verbetert de dienstverlening, door hun 
werkwijze te digitaliseren, het aanleveren van informatie makkelij-
ker te maken en daarmee hun toegankelijkheid te verbeteren.
Bij die digitalisering neem ik Jeneanne’s opmerking ter harte,  
dat die succesvolle ICT-projecten als ‘dienst’ en niet als ‘systeem’ 

ontwikkeld moeten worden. Dat is een wereld van verschil.  
Bij diensten draait het om ménsen. De mens hoort centraal te staan! 
Laat het systeem niet de vijand worden van de mens.
Vraag wat mensen niet leuk vinden, en breng iets wat hun leven 
leuker maakt. Luister en observeer waarom mensen doen wat ze 
doen.
Tijdens de Lecture vorig jaar waren we het met elkaar eens dat 
innovatie en creativiteit plaatsvinden op het snijvlak van disciplines 
en sectoren.
Door de mogelijkheden die Internet biedt kan de uitwisseling van 
ideeën over grote afstanden plaatsvinden. Daarmee kun je kennis 
van buiten snel naar binnen halen… al hebben we zelf gemerkt dat 
het geen vervanging is voor persoonlijk contact.
Het raakvlak met het onderwerp van dit jaar is dat innovatie - en 
zeker diensteninnovatie - gaat om het openstaan voor ideeën, het 
toelaten van creativiteit en het zien van nieuwe kansen.

En we zijn daar zelf mee aan de slag gegaan. Ja meneer van Breen,  
u hee" wat teweeggebracht met uw oproep tot co-creatie vorig jaar. 
Eerste les was: Practice what you preach!
Een andere les die we meekregen: experimenteer en leer.  
We zijn begonnen op Linkedin met een discussiegroep: Innovatie 
2.0 Community of Talents. In een jaar tijd is deze gegroeid naar 
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ruim 2.800 leden die zeer actief discussievoeren.
We hebben via de community input gekregen op de vraag:  
‘Hoe zou u in de WBSO de ontwikkeling van innovatieve diensten 
nog meer willen stimuleren’ en ‘Hoe kunnen we slim innovatiege-
richt inkopen meetbaar maken’.
We zien dat zo’n community op internet een hele eigen dynamiek 
hee". Men ontmoet elkaar virtueel, maar wil elkaar toch ook graag 
in het echt ontmoeten. En zo is er spontaan een bijeenkomst 
georganiseerd, waar zo’n 300 mensen aanwezig waren.
We kregen de smaak te pakken met 2.0. Als input voor deze Lecture 
vroegen we het netwerk van studenten en young professionals van 
Ba!le of Concepts met aansprekende voorbeelden te komen én  
een strategie te bieden voor diensteninnovatie.
Ik vind het erg leuk dat de winnares van de Ba!le of Concepts, 
Judith van Loon, vandaag aanwezig is. En er zijn meer prijzen op 
innovatiegebied. Vorige week won Randstad de Exceraward voor 
diensteninnovatie, we hebben de Koning Willem I prijs, de 
Rabobank hee" een eigen innovatieprijs; innoveren wordt van  
alle kanten gestimuleerd.
Natuurlijk bent u zelf direct betrokken geweest bij de voorbereiding 
van de Innovation Lecture, via het telefonische onderzoek. Samen 
met de inzet van het Comité van Aanbeveling hee" dat geleid tot de 
interessante discussie vandaag.
Ik heb een mini-onderzoekje gedaan, met het thema van vandaag in 
mijn achterhoofd. Ik heb samen met collega’s  allereerst gekeken of 

u op Linkedin zit. En zo ja, bij welke discussiegroepen u aangesloten 
bent. Ik kan u melden dat de grote meerderheid van de aanwezigen 
inderdaad op Linkedin zit.
Velen van u hebben zich bij discussiegroepen aangesloten… maar 
merendeels van de eigen branche of sector! Terwijl u allen toch 
steeds aangee" hoe belangrijk het is om júist naar andere sectoren 
te kijken. Dus ik doe hierbij een oproep: meld u bij thuiskomst eens 
aan bij een “wildvreemde” groep!
Net zoals vorig jaar de Innovation Lecture geleid hee" tot iets 
nieuws, wil ik dit jaar op aanraden van Jeneanne Rae een DO-tank 
starten. Niet een denktank, maar een doe-tank. Ik ben het met 
Jeneanne eens dat je van ervaringen in andere branches kunt leren. 
Een platform van best practices kan helpen, met bedrijven die zich 
online presenteren. Dus die do-tank komt er!
Ik ben blij dat u vandaag aanwezig was en geef u met veel plezier de 
bundel ‘Innovation is Served’ mee om thuis nog even terug te kijken 
op deze dag, maar vooral om vooruit te kijken naar hoe ú met 
diensteninnovatie aan de slag gaat.
Ik hoop dat deze lecture er aan bijdraagt dat we de mens centraal 
stellen, lef tonen, vooruit denken, durven falen, ons netwerk in 
ze!en én te genieten van het innoveren!
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Het succes van de Innovation Lecture  
2009 is mede te danken aan de inzet  
van het Comité van Aanbeveling:

Wietze van der Aa
Amsterdam Academic Centre  
for Service Innovation (AMSI)

Bart Nieuwenhuis
ExSer, Centrum voor Diensteninnovatie

Ineke Bussemaker
Rabobank

Han Gerrits 
Innovation Factory

Dany Jacobs
Universiteit van Amsterdam
Jempi Moens
Fresh Forward

Rob Adams
Six Fingers - Dare to Di!er

Manon Janssen
Philips Lighting

Nico Suesan
TNO Bedrijven

Els van de Kar
EventsIT

Ingrid Thijssen
NS

En aan de inzet van de overige  
tafelvoorzi!ers:

Bercan Günel
Woman Capital

Ruud Koornstra
Tendris

Jeannine Peek
Content

Ruurd Priester
Lost Boys

Faiza Dadi
De Baak

Gerard van Breen
A.S. Watson Benelux 

Paul van Riel
Fugro

Gijs van Lookeren Campagne
Green Wheels

Geleyn Meijer
Logica CMG Groep

Geke van Dijk
STBV

 
Allen hartelijk dank voor uw inzet!
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