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Ken je het verschil tussen web 1.0 en web 3.0/4.0? 
En ken je de overeenkomsten tussen 1D- en 3D/4D-printing? 
Misschien heb je iets aan de volgende perspectieven.

Nieuwe ontwikkelingen doen iets met ons. Je laat het liggen 
uit angst voor het onbekende, het past niet in je huidige 
doelstellingen en routine of je wilt wel veranderen en praat 
erover om je beeld scherp te krijgen. Wellicht ben je een durfal 
of ondernemend persoon en begin je er gewoon aan. Maar is 
het echt zo nieuw of volgen we gewoon bestaande patronen? 
Je kunt dit vanuit verschillende perspectieven bekijken: techno-
logie, marktdenken, innovatie- en coördinatieprincipes 
en bijvoorbeeld sociaal gedrag. De mate waarin je nieuw 
perspectief toelaat in je bedrijf is medebepalend voor je 
(blijvende) succes en je betekenis in deze wereld.

Het vergiet
Er mist nog een categorie in de BCG-matrix volgens 
Frans van der Reep, lector Digital World. Met deze matrix 
deel je je productportfolio in naar potentiële marktgroei en 
marktaandeel en vertelt het je welke strategie je moet volgen. 
Aan de categorieën Question Mark, Star, Cash Cow en Dog, 
zou de Strainer ofwel het vergiet moeten worden toegevoegd. 

Steeds vaker is de economische levensduur namelijk korter 
dan de technologische levensduur. Daarnaast buitelen nieuwe 
technologieën en alternatieven over elkaar heen. En als je 
hebt gegokt op je Cash Cow en je organisatie daar helemaal 
op is gefi netuned, zie je iedere verandering al snel als een 
desinvestering. Het is echter steeds vaker veranderen of eraan 
ten onder gaan. Kijk dus goed om je heen en denk hier out 
of the box. In verkokerde of volledig gestandaardiseerde 
en geoptimaliseerde bedrijven zal je met goede argumenten 
moeten komen om het veelbelovende 'cash kalf ' nog voor 
het volwassen is te slachten.

In de box denken
Zei ik net dat je meer out of the box moet denken? Dan zeg 
ik nu dat je meer in de box moet denken, om te begrijpen in 
welke box je 'vastzit'. In onze onderzoeken naar hoe bedrijven 

beslissen, oplossingen kiezen en omgaan met de crises, zien we 
terugkerende patronen. De een kiest voor een focus op kosten, 
de ander op uitbesteden, fl exibiliteit of functionaliteiten. Er is 
hierin een duidelijk verschil tussen de 'innovatieven' en de 
'kostenbespaarders', de 'zelfdoeners' en 'samenwerkers'. 

Dit is onder andere te duiden door de verschillen in inschatting 
van de omgevingsdynamiek en de complexiteit van de klant-
vraag. Zit je in de box van 'morgen is net als vandaag en iedere 
klant is hetzelfde', dan zijn de investeringen meer gebaseerd 
op kosten, de marktstandaard en goed beheer. In de box van 
'vertel me wat u wilt en iedere dag is weer anders' kiest men 
eerder voor innovatie, individuele oplossingen en vooral 
fl exibiliteit. De keuzes zijn vertaald in het 3C-model: customer, 
coordination en choices. Het model kent vier segmenten met 
ieder een eigen aanpak en klantfocus. En aangezien het begrip 
klant en de eff ectiviteit van coördinatieprincipes voortdurend 
verandert, veranderen ook de keuzes die bedrijven moeten 
maken. Voor de een zal 3D-manufacturing iets voor binnen 
de eigen muren zijn, voor de ander die al veel samenwerkt 
iets voor in het netwerk of verlengde keten. De één doet dat 
vanuit productie-denken, de ander vanuit de klantvraag 
en probleemoplossing.

Herrie, Hype, Hobbels en Hoera
Het kan soms even duren voordat een nieuwe technologie 
echt helemaal geaccepteerd en productief is. "Herrie, Hype, 
Hobbels en Hoera" is de vrije vertaling van de Gartner Hype 
Cycle. Ieder jaar publiceert dit bedrijf de vorderingen van 
emerging technologies, met een prognose van de tijd dat het 
nog duurt voordat de technologie volwassen en productief is. 
Eerst ontstaat er herrie. Het is nieuw en je bent er nog mee 
onbekend. Dan wordt het een hype en wordt je verondersteld nu 
echt goed te luisteren. Volgens Gartner bevindt 3D-printing zich 
op dit punt. Vervolgens blijkt er een groot aantal hobbels op 
te doemen die een grootschalige acceptatie nog zo'n 10 jaar of 
meer in de weg staan. Denk aan nieuwe wet- en regelgeving die 
nodig is, interne strijd over kannibalisatie en desinvesteringen, 
te weinig goede toepassingen, onvoldoende vraag, te weinig 
voorzieningen etc. Neem bijvoorbeeld de bedrijven die vanwege 

" Ieder bedrijf hee�  zo zijn eigen manier om te 
overleven. De één doet dat door de kosten te drukken, 
of werk uit te besteden, de ander implementeert best 
practices of vertrouwt op zijn innovatieve kracht en 
zijn netwerk. Maar waarom gaat de één ten onder 
aan een nieuwe ontwikkeling en groeit de ander?"
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het elektrisch rijden in de markt van accu's zijn gestapt en in-
middels failliet zijn. Heb je de kat uit de boom gekeken, dan maak 
je nu of binnenkort waarschijnlijk meer kans. Mijn ervaring is dat 
de prognose vaak nog te rooskleurig is. Je kunt van dit patroon 
echter wel gebruik maken. Iedere fase hee�  kenmerken die je kunt 
gebruiken. Je laat bijvoorbeeld hiermee zien dat je innovatief 
bent, met klanten kunt meedenken over de toekomst, nieuwe 
producten ontwikkelt en je organisatie klaar is om ook deze 
volgende stap te maken. Er komt immers een tijd dat we het er 
niet meer over hebben en gewoon 's avonds onze pizza printen 
op het net door ons zelf ontworpen bord. 

Leren, innoveren en sneller, slimmer samenwerken?
Samenwerken kan natuurlijk op vele manieren. Voor de 
economische verkenning van Rotterdam deden we onderzoek 
op dit thema. Om uit de reactieve houding van reproduceren 
en reageren te komen, is het van belang om te fantaseren. 
Een nieuwe omgeving, dialoog, multidisciplinaire teams of 
barrières wegnemen zijn een paar van de triggers die mensen 
helpen om een 'mind shi� ' te maken, nieuwe werkwijzen
 en perspectieven te creëren en verschillen in visies te over-
bruggen. Onder andere passie en ambitie zorgen er dan wel 

voor dat er iets moois wordt gecreëerd dat betekenis hee�  
(zie www.inholland.nl/evr2012 voor onderzoeksresultaten). 
Steeds vaker worden community-vormen ingezet om 
samen met klanten, concurrenten of partners te werken 
aan nieuwe, waarde(n)volle business. In de communities 
of practice met ondernemers, onderwijs en Kamer van 
Koophandel zien we de innovatieprincipes werken in de 
praktijk: concrete problemen oplossen, multidisciplinair, 
verschillende branches, leren, focus op de kennis, inhoud 
en nieuwe business. Learning by doing business.

Tot slot 
Weet je het antwoord op de in het begin gestelde vragen? 
Beantwoord je deze met je huidige kennis, of triggert het 
je om op zoek te gaan naar nieuwe kennis? Of geef je toe 
dat je het niet weet? Gok je op jouw Cash Cow of gebruik 
je de hype in je voordeel? Ga je het avontuur alleen aan of 
werk je samen? Los je problemen op dicht bij de klant en 
nieuwe toepassingen of wacht je tot de technologie helemaal 
is uitgekristalliseerd? De positie en het gedrag dat je nu kiest 
zal mede je succes bepalen. 3D-printing maakt ruimte en 
ruimtelijk inzicht belangrijker, aldus Frans van der Reep. 
Heb je ruimte voor 3D in je hoofd?

" Is er ook 
3D-ruimte 
in je hoofd?" Lees ook de andere 44 interviews met keyspelers uit deze innovatieve markt.

Bestel het magazine op www.rotterdamrijnmondontwikkelt.nl.


