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Wat is innovatie?
'Innovatie is het proces waarin waarde wordt gecreëerd
door de toepassing van kennis op een manier waarop
dat niet eerder is gebeurd.'
Innovatie is een containerbegrip. Het kan verwijzen naar
verbetering van bestaande producten en diensten of
ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, maar je
kunt het ook gebruiken voor wijziging van het
bedri jfsmodel of zelfs voor het betreden of creëren van
nieuwe markten.

In zi jn boek The Innovator’s
Dilemma: When New
Technologies Cause Great
Firms to Fail introduceert
Clayton Christensen de term
Disruptive Innovation,
ontwrichtende innovatie. De
boodschap van dit boek is dat
het soms juist goed kan zijn om
niet goed naar de klant te
luisteren. Ontwrichtende
innovatie is innovatie, die
verbeteringen levert ten opzichte
van nieuwe prestatiecriteria, die

door de markt (nog) niet onderkend worden. Toen mp3’s
geïntroduceerd werden was er maar een kleine groep,
die de voordelen van het compacte formaat inzag. Toch
waren er mensen die investeerden in de toepassing
ervan. Uiteindel i jk heeft de mp3 een verandering in de
wereld van de muziekindustrie teweeggebracht,
waarvoor de term ontwrichting een eufemisme is.

Multiparadigmatisch
'We kunnen onze problemen niet oplossen met de
manier van denken die deze problemen gecreëerd heeft'
– Albert Einstein

Paul Louis Iske bepleit een multiparadigmatische
benadering: hetzelfde onderwerp beschouwen vanuit
verschil lende hoeken, discipl ines, vakgebieden. De
confrontatie en combinatie van verschil lende
paradigma’s leidt tot nieuwe paradigma’s. Dat versnelt
innovatie, omdat een innovatie meestal samen gaat met

een paradigmaverschuiving. Eén
van de vele voorbeelden die Paul
Louis Iske hiervan geeft, is het
gratis aanbieden van dingen die
waardevol zi jn. Dit leidt tot
nieuwe inkomstenstromen. Een
andere paradigmaverschuiving is
de mislukking die een zegen is.
Het geldt natuurl i jk niet voor elke
mislukking, maar veel
waardevolle ontdekkingen zijn
per ongeluk gedaan en niet
omdat er gericht naar gezocht

werd. Zo zocht Columbus een kortere handelsroute naar
het Verre Oosten, toen hij Amerika ontdekte. Viagra is
ook zo’n voorbeeld van een gezegende mislukking. Dat
werd oorspronkeli jk ontwikkeld als medici jn voor angina
pectoris. Het werkte niet, maar had wel een bijwerking
die optrad bij de helft van de patiënten.

Voorwaarden creëren voor
innovatie
De wereld verandert steeds sneller. We maken stappen vooruit,
achteruit of opzij . Het hangt af van je perspectief. Soms lopen we voor,
vaak hobbelen we er een beetje achteraan. Veranderingen ontstaan
door mogeli jkheden, die werkeli jkheid worden. Onze wereld zit vol
mogeli jkheden. Mogeli jkheden die vaak al jaren onopgemerkt in een
hoekje stof l iggen te verzamelen en zich dan plotsel ing aandienen. Hoe
komt het dat mogeli jkheden zo lang ongezien en ongebruikt aanwezig
zi jn? Of l iever: hoe komt het dat we ze op zeker moment wél zien,
oppakken en uitvoeren? Daarover ging de presentatie van Paul Louis
Iske. In deze presentatie, met de titel Omgevingen voor combinatorische
innovatie, geeft hi j zi jn antwoord.

Presentatie Paul Louis Iske

door Hans Siebering
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Serendipiteit
Een waardevolle ontdekking is dus vaak een gelukkig
toeval, ook wel serendipiteit genoemd. Volgens Paul
Louis Iske is serendipiteit echter helemaal geen toeval.
Je kunt de kans dat het optreedt wel degeli jk vergroten.
Zijn methode is de combinatorische innovatie uit de titel
van de presentatie.
“Combinatorische innovatie is het proces van het
ontdekken van nieuwe manieren om waarde te creëren
door voorheen niet verbonden intel lectueel kapitaal van
twee of meer bronnen te combineren en toe te passen”
We moeten vaker met mensen, die verschil lende
achtergronden hebben, bi j elkaar gaan zitten en onszelf
de vraag stel len: Wat zouden wij samen kunnen doen?
Dit werkt het best in een veil ige omgeving en vanuit een
open houding. Omdat je daar niemand toe kunt dwingen
kan dit al leen maar op vri jwil l ige basis.

Emergentie
'Je ziet het pas als je het door hebt' – Johan Cruijff
Anders denken kun je ook bereiken door je onderwerp
op een ander niveau te beschouwen. Beroemd is het
verhaal van de zes blinden die een olifant tegenkomen
en doordat ze ieder maar een stukje van de olifant
voelen, verkeerde conclusies trekken over wat het voor
een ding is. De een voelt een slagtand en denkt dat het
een speer is, de ander voelt een oor en concludeert dat
het een waaier is. Nummer drie ziet een poot aan voor
een boom, nummer vier een slurf voor een slang,

nummer vijf de zijkant voor een muur en nummer zes de
staart voor een touw. Om te zien dat het een olifant is
heb je een ander beschouwingsniveau nodig. Dit heet
emergentie. Een emergente eigenschap zie je pas als je
van perspectief verandert. Kleur is een ander voorbeeld:
omdat het niet bestaat op moleculair niveau kun je het
een emergente eigenschap noemen.

Brilliant Failures
Wie iets nieuws uitprobeert loopt de kans dat het mis
gaat. Als je een mislukking wilt voorkomen, kun je ervoor
kiezen om geen nieuwe dingen te proberen. Stelselmatig
niet experimenteren, zorgt voor een vertraging van de
ontwikkeling. Omgekeerd versnelt het wél uitproberen
van nieuwe dingen de ontwikkeling. Paul Louis Iske vindt
dat er te veel angst is voor mislukking. Mislukkingen
hebben een te negatief stempel. Om een positievere kijk
op mislukkingen te stimuleren heeft hi j het Institute of
Bri l l iant Failures opgericht. Dit instituut beschouwt een
mislukking als een kans om te leren. Het moedigt
iedereen aan om bril jante mislukkingen te melden. De
mislukking moet wel aan een paar voorwaarden voldoen.
Zo moet de innovator goede bedoelingen hebben, zi jn
best doen om fouten te vermijden en iets geleerd hebben
van de mislukking. Paul Louis Iske reikt regelmatig
awards uit in diverse categorieën.

De Bril l iant Failure Award voor Requirements
Engineering is nog niet uitgereikt. Wie meldt zich aan?

Paul Louis Iske




