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10 tips voor ondernemers die willen innoveren
Vraag en antwoord door ondernemers
De tips zijn afkomstig uit de bijeenkomst ‘Het succes van
innoveren in familiebedrijven’ waarin 4 ondernemers hun
ervaringen en inzichten hebben gedeeld. Te weten:
•
•
•
•

Paul Janssen, Directeur Innovatie & Strategie,
Hendriksen bouw, Dome X
Madelon Hermes, Bedrijfsleider,
Jeurgens Banket-, biscuit- en chocoladefabriek B.V.
Rob Banken, Eigenaar/directeur,
Banken Champignons Group
Marian Wagemakers, Eigenaar/directeur, Dalco Food

Zij gaven een kijkje in de keuken van hun familiebedrijf en vertelden hoe zij actief aan de slag zijn
gegaan om hun bedrijf toekomstbestendig te maken. Hieruit komen de onderstaande tips.

10 tips:
1. Durf te beginnen met innoveren.
Kleine stappen hoeven niet veel te kosten en laten wel zien dat je innovatief bent.
2. Wees nieuwsgierig en speel voortdurend in op gewijzigde externe omstandigheden.
Innoveren is gelijk aan ondernemen. Van product- naar marktgericht denken.
3. Vraag aan je klant wat hij/zij van je product/dienst vindt.
Stel steeds de vraag waar heeft mijn klant/doelgroep behoefte aan.
4. Investeer in crossovers.
Leer elkaar goed kennen, gun elkaar wat en zoek naar de wederzijdse belangen.
5. Creëer een netwerk van innovatieve bedrijven.
Sta open voor onverwachte combinaties, betrek andere branches bij je ontwikkelingen
(andere mensen, andere ogen, andere ideeën).
6. Weet waar je niet goed in bent en organiseer dat om je heen.
Haal kennis in huis, want door samen te werken hoef je niet alles zelf te weten en te organiseren.
Besef dat je niet alles zelf kunt doen.
7. Heb een plan maar blijf reflecteren en aanpassen.
Op je handen zitten en de benen op tafel is hard werken zonder veel te doen.
8. Zet de juiste mens op de juiste plek.
Innoveren is mensenwerk: weet wie de DIPpers (mensen die in problemen denken) en DIMmers
(mensen die mogelijkheden zien) zijn.
9. Verbind technologische- met sociale-innovatie.
Investeer in de beweging van bèta (techniek) naar gamma (o.a. communicatie, samenwerken)
skills.
10. Creëer betrokkenheid door open te zijn, ook m.b.t. de financiële situatie.

Tips implementeren
U voorkomt gedoe als u vooraf stil staat bij het proces van uitvoering en nadenkt hoe u de gewenste
stappen kunt zetten om soepel en snel te implementeren. Mocht u ondersteuning wensen, Subliem
Ondernemen kan u hierbij begeleiden. Als ervaren procesbegeleiders sparren, spiegelen en loodsen
wij u zodat u zelf met uw medewerkers uw plannen kunt uitvoeren en vormgeven.
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