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Kerntaak en werkproces
In dit boek komt de volgende kerntaak aan de orde: 
D1-K1 Speelt in op innovatie en verandering binnen de branche.      

Werkproces bij kerntaak D1-K1
D1-K1-W1 Reflecteert op het eigen beroepsmatig handelen in het kader van innovatie. 
  � hfdst. 4

Verder komen in dit boek onderwerpen aan de orde die niet te koppelen zijn aan een 
specifiek werkproces.
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In dit boek komen de volgende onderwerpen van de marketingmix aan bod:

plaats

product

presentatie

prijs promotie

personeel

Inleiding 

In het keuzedeel Inspelen op innovaties wordt 

uitgelegd wat innovaties zijn, welke invloed 

innovaties hebben op ons leven en werk en hoe 

we ermee omgaan. 

De wereld verandert en de consument verandert mee. Bedrijven proberen 

deze veranderingen bij te houden en als het even kan deze vóór te zijn door 

te vernieuwen. Dit noem je innovatie. Innovatie is het geheel van activiteiten 

dat gericht is op vernieuwing in een bedrijf. 

Het kan hierbij om allerlei verschillende soorten vernieuwingen gaan. In de 

retail en logistiek zijn de vernieuwingen vooral bedoeld om tegemoet te 

komen aan de behoeften en wensen van de klant. Om klanten aan zich te 

kunnen (blijven) binden moeten bedrijven (blijven) vernieuwen. Bijvoorbeeld 

op het gebied van technologie, digitalisering, duurzaamheid en beleving. 



Opdracht

Bekijk het filmpje en beantwoord de vragen. www.use.li/e18/0245

 � Wat is volgens jou de belangrijkste innovatie van de afgelopen 100 jaar 
geweest? 

 � Wat hadden we zonder deze innovatie niet gehad of gekund?
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Hoofdstuk 1

Innovaties door de jaren heen

Van sommige dingen kun je je niet meer voorstellen dat ze er ooit 

niet waren. Denk maar aan auto’s, televisies, pinautomaten, 

laptops, mobiele telefoons en internet. En toch reden we 150 jaar 

geleden nog geen auto en keken we 100 jaar geleden nog geen 

televisie. En pinautomaten, mobiele telefoons en internet gebruiken 

we pas de laatste 15 jaar heel intensief. 

Door de jaren heen zijn er talloze innovaties geweest die producten, 

productieprocessen en diensten verbeterd hebben. 
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1.1 Wat zijn innovaties?
Er zijn verschillende definities van innovatie. Innovatie heeft in ieder geval 
altijd met verandering en vernieuwing te maken. 

Eén definitie van innovatie is:

Innovatie is de geslaagde invoering van nieuwe vormen van toegevoegde waarde. 

Innoveren is dus waarde toevoegen aan je product of dienst en daarin succesvol 
zijn. Innovatie helpt het bedrijf en de klant verder.

Een andere definitie van innovatie is:

Een innovatie is de succesvolle (commerciële) invoering van creatieve ideeën 
door een organisatie.

Innoveren gaat dus niet alleen om het bedenken van nieuwe creatieve ideeën en 
producten. Je noemt het pas een innovatie als het leidt tot (grote) verbetering: 
het leven van mensen wordt er gemakkelijker door of beter van kwaliteit. Het 
idee of product moet dus ook toegepast worden of in productie zijn genomen. 

Een innovatie is niet hetzelfde als een uitvinding. Een uitvinding is de ontwikke-
ling van iets nieuws. Iemand kan een uitvinding doen, maar als deze niet 
voorziet in een behoefte, of nooit werkelijk wordt toegepast, dan noem je het 
geen innovatie.

Iemand bedenkt een idee voor een voorverwarmde wc-bril. Hij voert dit idee 
uit en heeft een voorverwarmde wc-bril in huis. Maar bij consumenten is er 
geen grote behoefte aan voorverwarmde wc-brillen. De wc-bril zal dus ook niet 
op grote schaal worden aangeschaft. Daarmee is de voorverwarmde wc-bril 
wel een uitvinding, want het is een nieuw en nuttig idee. Maar het is geen 
innovatie, want er is geen succesvolle (commerciële) invoering van het idee. De 
meeste consumenten hebben namelijk geen behoefte aan een voorverwarmde 
wc-bril.

!

!

...
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Er zijn verschillende soorten innovaties: 
 � Technologische innovatie
 � Maatschappelijke innovatie 
 � Sociale innovatie

SOORTEN INNOVATIES

Technologische 
innovatie

Maatschappelij ke 
innovatie 

Sociale 
innovatie

 � Technologische innovatie
Bij technologische innovatie gaat het om technische kennis en hulpmiddelen die 
worden gebruikt om producten en diensten te vernieuwen en verbeteren, 
bijvoorbeeld:
	� Mobiel internet: tegenwoordig kunnen we altijd en overal internet 

gebruiken met behulp van een mobiel apparaat, zoals een smartphone, 
tablet of laptop.

	� Kunstmatige intelligentie: dit zijn apparaten die reageren op data of 
impulsen (bijvoorbeeld geluid of beweging) uit hun omgeving en op basis 
daarvan zelfstandig beslissingen nemen.

	� Big data: de snel groeiende, enorme berg digitale gegevens die we met 
z’n allen produceren omdat alles en iedereen online is. Het analyseren 
van big data door bedrijven noem je business intelligence.

	� Mobiel betalen: contactloos, makkelijk en snel afrekenen met een mobiel 
apparaat, zoals een smartphone.

	� 3D-printing: een digitaal bestand wordt omgezet naar een tastbaar 
voorwerp. De 3D-printer bouwt het voorwerp laagje voor laagje op.
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VOORBEELDEN VAN TECHNOLOGISCHE INNOVATIE

mobiel betalen

3D-printing

KLANTEN
VERANDEREN

...  ...  .

...  ...  

...  ..

TECHNIEK WORDT
GEBRUIKT VOOR 
VERNIEUWING

mobiel internet

kunstmatige 
intelligentie 

big data 

Door deze technologische innovaties:
	� werken bedrijven efficiënter en 

effectiever
	� krijgt de consument toegang tot 

volledig nieuwe producten en diensten
	� wordt beter ingespeeld op de 

behoeften van de consument 
	� worden de transacties (betalen) 

gemakkelijker
3D-printer

Denk bijvoorbeeld aan contactloos betalen met je smartphone. De consument 
heeft behoefte aan gemak en beschikt nu over deze nieuwe dienst. De transactie 
wordt heel gemakkelijk gemaakt, want het kost weinig moeite om te betalen. 

Keerzijde van technologische innovatie
Technologische ontwikkelingen zoals big data, 
kunstmatige intelligentie en het internet of 
things hebben grote invloed op mensen, 
bedrijven, organisaties, de overheid en de 
maatschappij. Die invloed is niet altijd alleen 
maar positief en ook niet altijd zonder risico’s. 
Denk aan fouten die door robots worden 
gemaakt. Of aan schending van de privacy van 
mensen. Of aan de dalende werkgelegenheid. 

Contactloos betalen
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 � Maatschappelijke innovatie

VOORBEELDEN VAN MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE

een borstsparende 
operatie voor vrouwen 
met borstkanker

een nieuw medicij n 
tegen Alzheimer

KLANTEN
VERANDEREN

...  ...  .

...  ...  

...  ..

OPLOSSINGEN 
VOOR

MAATSCHAPPELIJKE 
PROBLEMEN

• een verzorgingshuis 
geeft studenten 

gratis woonruimte
 

in het GEEF-Café 
bepalen gasten zelf 
hoeveel ze betalen

• 
Ocean Cleanup

Bij maatschappelijke innovatie gaat het om nieuwe oplossingen voor maat-
schappelijke problemen. Denk aan vernieuwingen op het gebied van wonen, 
werken, zorg en welzijn, onderwijs en duurzaamheid. 

Voorbeelden van maatschappelijke innovatie zijn: 
	� een verzorgingshuis dat studenten gratis woonruimte biedt in ruil voor 

gezelschap voor de bewoners
	� een GEEF-Café, waarbij gasten zelf bepalen hoeveel zij betalen. Als ze weinig 

geld te besteden hebben, dan kunnen ze vrijwilligerswerk doen in ruil voor een 
maaltijd. En gasten die meer betalen, zorgen ervoor dat iemand anders een 
gezonde maaltijd kan eten.

	� Ocean Cleanup: een systeem om ronddobberend plastic in de zee te verzamelen
	� een borstsparende operatie voor vrouwen met borstkanker
	� een nieuw medicijn tegen Alzheimer.

Ocean Cleanup
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Vaak is er sprake van een 
combinatie van technologische en 
maatschappelijke innovatie. 

Bijvoorbeeld als er door nieuwe 
technologieën ernstige ziektes 
eerder ontdekt kunnen worden.

 � Sociale innovatie

VOORBEELDEN VAN SOCIALE INNOVATIE

KLANTEN
VERANDEREN

INVESTEREN IN 
SAMENWERKING
EN MANIER VAN 

WERKEN

Zelfroosteren: 
medewerkers binnen 

een bedrijf mogen 
zelf hun werktijden 

inplannen.

Maak de 
Smaak-Battle van 
chipsmerk Lays:
consumenten mogen 
hun eigen smaak chips 
bedenken.

Innoverende bedrijven hebben ook te maken met sociale innovatie. Sociale 
innovatie betekent dat er geïnvesteerd wordt in de werknemers van het bedrijf, 
zodat zij met de innovaties leren omgaan en ook zelf innovatiever gaan denken 
en werken. 

Maar ook de investering in de samenwerking met partners en klanten is onder-
deel van sociale innovatie. Op deze manier worden werknemers, partners en 
klanten meegenomen in de innovaties, waardoor er weer nieuwe ideeën en 
toepassingen worden bedacht.

...



1

13

Voorbeelden van sociale innovatie zijn:
	� Zelfroosteren: medewerkers binnen een bedrijf mogen hun eigen 

werktijden inplannen. De werkgever zet zo genoeg, maar niet te veel 
personeel in dat over de juiste kennis en vaardigheden beschikt. En de 
medewerker heeft meer zeggenschap over zijn of haar arbeidstijden 
waardoor er een betere balans tussen werk en privé is.

	� De Maak de Smaak – The Battle van chipsmerk Lays. Consumenten 
mochten hun eigen chipssmaak insturen. Via onlinebattles bepaalden 
consumenten welke smaken er in productie genomen werden. Zo 
bepaalden de consumenten dus de nieuwe smaak chips. 

	� In een commercial van KPN gebruikte een parachutist het 4G-netwerk. 
KPN stelde de vraag of dit eigenlijk wel kon, en nodigde een aantal 
bloggers uit om dit zelf uit te proberen: werkt 4G ook tijdens een 
parachutesprong? 

Maak nu? Maak nu vraag 1 tot en met 4.

1.2 De geschiedenis van innovaties
Sinds het begin van de mensheid zijn er uitvindingen en ontwikkelingen 
geweest. Heel vroeger bedacht en maakte de mens nieuwe gereedschappen om 
beter te kunnen overleven. En later in de geschiedenis bedachten mensen 
steeds meer nieuwe dingen om hun leven makkelijker en prettiger te maken. 
Producten en diensten werden verder ontwikkeld, waardoor ze steeds beter 
voldeden aan de behoeften van de mens.

In deze paragraaf komen enkele van deze uitvindingen en ontwikkelingen aan 
bod. Er zijn er natuurlijk nog veel meer! 

HET VROEGE BEGIN VAN DE MENSHEID
Heel vroeger leefde de mens primitief, zonder machines en apparaten. Deze 
mensen maakten zelf gereedschappen en hulpmiddelen, bijvoorbeeld wapens 
om het jagen op dieren gemakkelijker te maken. Maar ze maakten ook tenten en 
muziekinstrumenten. En ze ontdekten het ijzer. 

In het vroege begin van de mensheid vond de allereerste vorm van handel 
plaats, de ruilhandel. De mensen ruilden iets waarvan ze zelf genoeg hadden (of 
te veel) tegen iets waarvan een ander veel had en zijzelf niet. Er werd bijvoor-
beeld hertenvlees geruild tegen brandhout.
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EGYPTENAREN (± 3300 V.C. – 330 V.C.) 
Lang geleden werd de ploeg uitgevonden; 
een landbouwwerktuig om landbouw-
grond mee te bewerken. De meest 
bekende gebruikers van de eerste ploeg 
zijn de Egyptenaren. Vóór de uitvinding 
van de ploeg deden de mensen dit zware 
werk met de hand!
De ploeg werd door de eeuwen heen 
steeds verder ontwikkeld en verbeterd.

Ploegen in de oudheid

KLASSIEKE OUDHEID (± 3000 V.C. – 500 N.C.)
De klassieke oudheid is een periode waarin grote innovaties hebben plaats-
gevonden. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van wegen, riolering en het bad. 
Ruilhandel werd vanaf de klassieke oudheid vervangen door handel waarin met 
geld werd betaald.

De Grieken en Romeinen koppelden nieuwe ideeën aan bekende, vertrouwde 
zaken. Daardoor werden deze nieuwe ideeën breed geaccepteerd en waren de 
innovaties zo succesvol. 

Op een gegeven moment ging men in 
Fenicië muntgeld gebruiken. Een manier 
waarop ze dat vertrouwder maakten, was 
door hun goden erop af te beelden. Zo 
werd voorgewend dat de munten onder 
goddelijke bescherming stonden. Op onze 
gulden stond ook nog steeds ‘God zij met 
ons’, en op de dollar ‘In God we trust’.

Apps maken tegenwoordig nog steeds gebruik van zulke beeldtaal om 
vertrouwen te wekken. Zo is het pictogram voor sms versturen een papieren 
envelop. Die worden nu haast niet meer gebruikt, maar het is een manier om 
wat nu digitaal gebeurt te verbinden met het oude vertrouwde.

...
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MIDDELEEUWEN (± 500 – 1500)
In de middeleeuwen werd de ploeg verder verbeterd. Ook vond men het buskruit 
uit. En er werden verschillende bouwtechnische innovaties ontwikkeld. 
In de late middeleeuwen (rond 1445) werd de boekdrukkunst uitgevonden. Zo 
konden er boeken worden gedrukt. Dit was een belangrijke innovatie. Op deze 
manier konden kennis en informatie namelijk op grotere schaal worden ver-
spreid dan door mondelinge overdracht. Ook kon de kennis en informatie zo 
gemakkelijker worden bewaard voor volgende generaties.

INDUSTRIËLE REVOLUTIE (± 1750 – NU)
In de 18e eeuw werd de stoommachine toegepast om machines en apparaten 
aan te drijven. De stoommachine luidde het begin van de industriële revolutie in. 

De industriële revolutie (19e eeuw) vormde de overgang van het handmatig 
maken van producten naar het produceren met machines. 

 Stoommachine  De industriële revolutie heeft veel veranderd.

Kleine werkplaatsen groeiden uit tot grote fabrieken en er ontstond een groot-
schalige industrie. Nieuwe technieken werden in rap tempo uitgevonden, 
ontwikkeld en toegepast. Productieprocessen werden sneller en efficiënter. De 
prijs van de producten daalde sterk, waardoor steeds meer mensen zich deze 
konden veroorloven.

MODERNE TIJD (± 1800 – NU)
De laatste 150 jaar zijn er talloze ontwikke-
lingen geweest. Denk aan de toepassing 
van elektriciteit en de ontwikkeling van de 
telefoon. En wat later de uitvinding van de 
televisie, de computer en internet. 
En nog weer wat later innovaties op het 
gebied van mobiele data, virtual reality en 
robots.

Robots
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TOEKOMSTIGE INNOVATIES
De mens blijft continu innoveren. Er staan ons daarom in de toekomst nog vele 
innovaties te wachten.

Deze 72 innovaties bepalen onze toekomst; 
wen er maar aan
Binnen 20 jaar zijn we altijd en overal ‘connected’. Dat leidt tot deze 72 dingen die we binnenkort heel 
gewoon gaan vinden. Wen er maar vast aan...
Veranderingen gaan snel, soms zonder dat we het bewust in de gaten hebben. Voor de komst van de smart-
phone was er geen Uber en Blendle. We belden een (duur) taxibedrijf en kochten een krant op de hoek van 
straat. De Amerikaanse futuroloog Thomas Frey, veelgevraagd spreker over toekomsttrends en verbonden 
aan het DaVinci Instituut, blogde onlangs 72 innovaties die onze verder toekomst gaan bepalen.

!

Sinds de iPhone...
Hoeveel diensten of producten gebruiken we nu 
die we 10 jaar geleden níet kenden? Denk aan de 
iPhone (op de markt sinds 2007), maar ook mobie-
le apps, Snapchat, Uber, Facetime, Lyft, Whatsapp, 
Netflix of Pokemon Go. Ook van ná 2007: Airbnb, 
Tinder, Fitbit, Spotify, Dropbox, Tumblr, Kickstarter, 
Hulu, Pinterest en Buzzfeed. Om er maar een paar 
te noemen.

Waar is de fax gebleven?
Ook fenomenen als crowdfunding, social media 
marketing, cloudopslag, 3D-printers en drones: het 
is allemaal jonger dan een kind dat van de basis-
school komt. Andere producten of diensten zijn 
daardoor vrijwel verdwenen: de fax, vaste tele-
foon, taxichauffeurs, videocamera’s, videorecor-
ders, de Gouden Gids, videotheken, muziekwinkels 
en postkaarten.

72 toekomstbepalers
Nieuwe industrieën komen en gaan. Dat verandert 
de komende 20 jaar niet. Wat zullen we in 2030 
heel normaal vinden? Grey noemt maar liefst 72 (!) 
zaken op die onze toekomst en die van onze  
kinderen gaat bepalen. Van robots die een heel 
huis bouwen, tot kostscholen voor je huisdier. 
Laat je inspireren….

	� 3D-PRINTEN
3D-printen staat nu nog in de kinderschoenen. 
Maar de ontwikkelingen gaan snel. Frey voorspelt 
dat de 3D-printer in elk geval de volgende produc-
ten en diensten mogelijk gaat maken:
1. Make-up voor vrouwen. De machine zal 

iemands gezicht scannen en zal exact het 
– door de gebruiker zelf opgegeven – make-
uppatroon printen.

2. Nieuw gebit. Je tanden worden gescand en 
nieuwe tanden worden 3D geprint.

3. Grote gebouwen zoals kantoren en 
ziekenhuizen kunnen worden geprint met 
zogenoemde ‘swarmbot’ printsystemen.

4. Kleding (op maat).
5. Schoenen (op maat).
6. Een 3D-scan van onze ongeboren baby.
7. ‘Mugshots’ in 3D van gezochte criminelen op 

basis van een DNA-profiel.
8. Van afval naar 3D-geprinte voorwerpen: 

garbage in, products out.

	�  VIRTUAL / AUGMENTED REALITY
Zodra virtual en augmented reality-brillen en 
andere apparatuur in prijs gaan dalen, gaat deze 
industrietak sterk groeien. App-ontwikkelaars 
buitelen over elkaar heen om de vetste apps voor 
de VR – en AR-wereld te maken.
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9. Pretparken die fysieke (achtbaan)ritten combi-
neren met een VR-ervaring.

10. ‘Live’ sportwedstrijden (voetbal, voetbal, hoc-
key, en nog veel meer) in VR.

11. Volledige speelfilms in VR.
12. Psychotherapie en fysiotherapie door middel 

van VR.
13. Drone-wedstrijden met behulp van VR-kopte-

lefoons.
14. Speeddating door middel van VR.
15  Onderwijs – en opleidingsmodules of – work-

shops in VR of AR.
16. Een Open Huizen Dag met een VR-bril of AR-

bril op.

	� DRONES
Drones maken snel de overgang van speelgoed voor 
de hobbyist tot geavanceerde businesstools. Ze 
zullen ons leven raken op duizenden verschillende 
manieren, zegt Frey. Daarbij hoort onder andere:
17. Oud en Nieuw met drones die vuurwerk ont-

steken en laten vallen.
18. Muziekconcerten gemaakt door drones. 1.000 

luidsprekerdrones die een kakafonie aan ge-
luid produceren.

19. Drones die advertenties laten zien.
20. Drones die vogels afschrikken.
21. Bewakingsdrones die onze veeteelt bewaken.
22. 3D-schatzoeken met drones.
23. Candid camera drones: stuur iemand willekeu-

rige spullen op en film hun reactie.
24. Entertainmentdrones met projectoren die 

‘live komedie’ en entertainmentvoorstellingen 
verzorgen.

	� ZELFRIJDEND VERVOER
Zelfrijdende technologieën veranderen hoe wij 
onszelf vervoeren. Die verandering is groter dan de 
uitvinding van de auto zelf, aldus Frey.
25. Oplaadstations voor zelfrijdende auto’s.
26. Crashproof auto’s, Volvo werkt aan een auto 

die ‘crashproof’ zal zijn.
27. Apps voor zelfrijdende auto’s.
28. Fleetservices voor miljoenen zelfrijdende auto’s 

(sommige bedrijven zullen eigenaar worden).

29. Elektrische auto’s die traditionele autoraces als 
Daytona 500, de Grand Prix van Monaco en de 
Indy 500 gaan winnen.

30. Entertainmentsystemen in de auto om de 
bestuurders en bijrijders te vermaken tijdens 
het rijden.

31. Advertenties en reclame tijdens het opladen 
van de elektrische auto.

	� ‘INTERNET OF THINGS’
Er ontstaat een internet van dingen, omdat steeds 
meer apparaten met elkaar gaan communiceren via 
elektronica, software en sensoren. Elk jaar wordt dit 
netwerk uitgebreid met miljarden apparaten.
32. Slimme stoelen, bedden en kussens die zich 

optimaal aanpassen aan je behoeften.
33. Kleding met sensoren.
34. Betalingspassen en – systemen die gebruik 

maken van biometrische gegevens (vingeraf-
druk) plus een pincode.

35. Slimme borden, schalen en bekers die bijhou-
den wat we eten en drinken.

36. Slimme prullenbak (signaal aan de vuilophaal-
dienst).

37. Eigendomsnetwerken: we weten altijd wat 
ons eigendom is en wat de waarde ervan is.

38. Schoenenophaalservice.
39. Slimme postbussen.

	� HEALTHTECH
In de gezondheidszorg staan veel ondernemers te 
trappelen om een aantal innovaties door te voeren:
40. Hyper-gepersonaliseerde precisie-gebaseerde 

geneesmiddelen geproduceerd door 3D-printers.
41. Datacollectors, bestaande uit sensoren met 

een interne gezondheidsscan en – reportage.
42. Prothetische ledematen gecontroleerd met 

kunstmatige intelligentie.
43. Real-time bloeddrukscanners.
44. Peer-to-peer ziektekostenverzekering.
45. Dokterafspraken via Skype of Facetime.
46. Volledige ‘full-body’-scans waarmee door onder 

meer lichaamssensoren medische diagnoses 
mogelijk zijn.

47. Intraorale camera’s voor smartphones voor een 
do-it-yourself tandartscontrole.
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Bron: Management Team, mt.nl

	� KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE
Kunstmatige intelligentie wordt binnenkort  
gekoppeld aan elk bestaand digitaal systeem.
48. Bestverkopende biografieën geschreven met 

kunstmatige intelligentie.
49. Juridische documenten geschreven door kunst-

matige intelligentie.
50. Selectie van menu’s, zowel van restaurants als 

thuis, op basis van je voedingspatroon.
51. ‘Full body’ scan van je huisdier met een medi-

sche diagnose.
52. Film – en tv-showselectie op basis van stem-

mingen, ratings en persoonlijke voorkeuren.
53. Muziekselectie op basis van stemmingen, 

ratings, en muzikale smaken.
54. Op weg naar een optimale slaap met ‘opti-

mizers’ die alle omgevingsfactoren: warmte, 
licht, geluid, zuurstof, geuren, positionering, 
trillingen controleren.

55. Kunstmatige intelligentie-hackers. Zelfs de 
beste AI-technologie zal misbruikt gaan  
worden.

	� VERVOER
56. 360-graden video bewakingscamera’s die 

het verkeer op de kruispunten van alle grote 
wereldsteden in de gaten houden.

57. Draadloze ‘connectiviteit’ door middel van 
drones op zonne-energie en bijvoorbeeld het 
Project Loon van Google, overal draadloos 
internet door middel van ballonnen.

58. ‘Blackbox’ drones om informatie in het geval 
van ongeluk vast te leggen.

59. Hypersonische voortstuwing voor  
commerciële vliegtuigen.

60. Reisbagage die 24/7 te volgen is, zodat je 
zorgeloos op reis kunt.

61. Robots die je hond en jezelf uitlaten.
62. Vervoer via ultrasnelle buizen.

	� DIVERSEN
63. Bitcoin-leningen voor huizen, auto’s, laptops 

etc.
64. Zelfvullende waterflessen met ingebouwde 

atmosferische wateroogstmachines.
65. Reputatienetwerken. Doordat er steeds meer 

persoonlijke informatie wordt gedeeld, komen 
er ook reputatienetwerken die uw online 
reputatie in de gaten houdt. Een soort online 
reputatiepolitie.

66. Machines om meer energie uit de atmosfeer 
te halen.

67. Huisdieronderwijs zoals kostscholen voor 
honden en paarden om het IQ van je huisdier 
te verbeteren.

68. Robots die een huis bouwen.
69. Privacy wordt als recht in de grondwet  

opgenomen.
70. Een nieuw buzzwoord: ‘megaprojecten‘.
71. Meer risico’s en chaos terwijl veiligheid en 

routine toenemen. Zo blijft ons leven in balans.
72. Miljarden banen verdwijnen, maar er zal altijd 

werk zijn.
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Innovaties hebben positieve kanten, maar soms ook negatieve. Er zijn innovaties 
die voor positieve zaken worden ingezet, bijvoorbeeld in de zorg, voor de publie-
ke veiligheid of voor betere service door bedrijven. Maar die innovaties kunnen 
ook een negatieve kant hebben. 
Denk bijvoorbeeld aan robots die het werk van mensen overnemen. Sommige 
banen verdwijnen dan, waardoor mensen zonder werk komen te zitten of 
moeten omscholen. Deze innovatie heeft voor sommige mensen dus negatieve 
gevolgen.

Ook onze privacy loopt gevaar. Zonder dat je het doorhebt, wordt de hele dag 
door informatie over jou verzameld. Bijvoorbeeld doordat er een camera bij je in 
de buurt hangt die beelden van jou opneemt. Of doordat je een zoekterm invult 
bij Google. Of doordat een winkel wifitracking gebruikt en informatie over jou 
krijgt via je smartphone. Niet iedereen voelt zich hier prettig bij. 

Er zijn mensen die gevaren zien in kunstmatige intelligentie: zal deze de mens 
voorbijstreven? Want hoe beter kunstmatige intelligentie wordt, hoe moeilijker 
het wordt om te voorspellen wat die doet of wat zijn motieven zijn. 

Het is dus goed om open te staan voor innovaties en vernieuwend te zijn en je 
klanten daarmee tevreden te stellen. Zoals je hierna zult lezen, is dat voor 
bedrijven in de retail en logistiek ook echt nodig. Maar je mag ook kritisch zijn 
en jezelf vragen stellen als: hoever mag innovatie gaan? Betekent het dat als iets 
kan ook dat we het willen? Is elke innovatie wel moreel verantwoord? En kan ik 
daar wel achter staan?

Maak nu? Maak nu vraag 5 en 6.

1.3 Waarom innoveren in de retail en logistiek?
In de huidige tijd is innoveren erg belangrijk voor bedrijven en organisaties in 
de retail en logistiek. Denk nog maar eens aan de betekenis van het woord 
innovatie: een innovatie is de geslaagde invoering van nieuwe vormen van 
toegevoegde waarde. 

Vijftig jaar geleden had je nog maar een paar innoverende organisaties die 
nadachten over nieuwe producten en diensten. Tegenwoordig is innoveren geen 
luxe meer, maar een noodzaak. Denk aan innoverende bedrijven als Zalando, 
Uber, Spotify en Airbnb. Door deze innovatieve bedrijven kregen gevestigde 
bedrijven zoals V&D, taxibedrijven, Free Record Shop en hotels het moeilijk. 
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Als organisatie moet je innoveren om te kunnen overleven. In het volgende 
artikel lees je waarom.

4 REDENEN OM TE INNOVEREN
WAT BRENGT INNOVATIE MIJ ALS ONDERNEMER?

Waarom zou je als ondernemer tijd en moeite steken in iets nieuws, terwijl datgene wat je doet prima 
werkt? Onderzoek wijst uit dat innovatieve ondernemingen gemiddeld twee keer winstgevender zijn 
dan andere bedrijven. Voor veel bedrijven is dat dan ook de grootste drijfveer voor innovatie. Wat zijn 
andere belangrijke redenen om te innoveren?

!

1 Concurrentiepositie
Je moet als bedrijf innoveren om de huidige positie 
op de markt te behouden of zelfs te verbeteren 
voor de toekomst. Als je niet in staat bent om 
meerwaarde te (blijven) bieden aan je klanten, 
loop je het risico dat je product of dienst niet meer 
actueel is en je klanten dus bij je weglopen. Als 
de behoefte van de klant verandert, is het belang-
rijk dat je op tijd met die wensen mee verandert. 
Daarbij gaat het niet alleen om het bedenken van 
nieuwe diensten en producten, maar innovatie kan 
prima bestaan uit het verbeteren wat je vandaag 
de dag al hebt of doet. Zijn er misschien nieuwe 
markten die je kunt aanboren, of zijn er verbe-
teringen in bedrijfsprocessen mogelijk die winst 
opleveren? Bedrijven die niet innoveren zullen hun 
concurrentiepositie en uiteindelijk hun bestaans-
recht verliezen.

2 Onderscheidend vermogen
Prijs is nog steeds een concurrentiewapen, maar 
veelal geen strategie waar de meeste bedrijven 
voor kiezen. Onderscheidend vermogen is in de 
meeste gevallen het adagium. Door innovatieve 
producten, processen en ideeën kun je je onder-
scheiden van je directe concurrenten. Geef klanten 
een reden om jouw producten en/of diensten af te 
nemen. Bied hen iets nieuws dat waarde toevoegt 
aan hun leven of hun werk. Een Amerikaanse 
spreker op het gebied van innovatie zei eens: 
‘Ondernemers en innovators hebben veel gemeen. 
Succesvolle ondernemers zijn vaak degenen die 

bruikbare uitvindingen weten te transformeren tot 
waardevolle innovaties’.

3 Kortere levenscyclus van producten
Veel producten hebben een steeds kortere levens-
cyclus. De ontwikkelingen op de markt halen elkaar 
in en veel producten worden gekannibaliseerd. Om 
mee te kunnen in deze continue ontwikkeling is 
het belangrijk om je product en het productiepro-
ces te blijven vernieuwen en verbeteren. Doordat je 
nieuwe manieren vindt om bijvoorbeeld duurzaam 
of goedkoper te produceren, kun je aantrekkelij-
ker worden voor je bestaande, maar ook voor een 
nieuwe doelgroep.
De technologische ontwikkelingen gaan razend-
snel, en klanten verwachten dat jouw producten 
en diensten voldoen aan die recente ontwikke-
lingen. Als je een nieuwe auto koopt, verwacht je 
immers ook dat er centrale vergrendeling op zit.

4 Verhogen arbeidsproductiviteit
Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse bedrijven 
veel kennis ontwikkelen. Het succes van innova-
tie wordt echter slechts voor 25 procent bepaald 
door investering in onderzoek en ontwikkeling, en 
voor 75 procent door factoren op het gebied van 
mens en organisatie. Volgens onderzoekers zouden 
bedrijven meer moeten inzetten op organisatie- en 
managementvernieuwing. Door sociale innovatie 
kan onder meer de arbeidsproductiviteit worden 
verhoogd en de kwaliteit van arbeidsverhoudingen 
worden verbeterd.
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Bron: www.mkbservicedesk.nl 

Maak nu? Maak nu vraag 7 tot en met 9.

1.4 Gevolgen van innovaties in de retail en logistiek
Innovaties hebben gevolgen voor:

 � Het product/de dienst
 � De bedrijfsvoering (dus ook voor medewerkers)
 � De relatie met de consument

 � Het product/de dienst
Innovaties zorgen ervoor dat producten en diensten steeds verder ontwikkeld 
worden, om zo tegemoet te komen aan de behoeften van de consument. De 
levenscyclus van producten wordt hierdoor korter: producten zijn steeds korter 
populair. Want er is al snel een nieuwere versie van het product beschikbaar, die 
de snel veranderende specifieke wensen van de klant beter vervult.

Disruptieve innovaties
Disruptieve innovaties zijn nieuwe, verrassende producten en diensten die de 
markt opschudden. Ze komen vaak van onbekende, kleine, creatieve bedrijven die 
de markt veroveren ten koste van de gevestigde bedrijven. Vaak zijn het nieuwe, 
simpelere en goedkopere technologieën die zich ontwikkelen tot disruptieve 
innovaties.

Kortom, innovatie helpt je als ondernemer:

	� bij het laten groeien van je bedrijf door meer 
verkoop en hogere marges;

	� productiever te zijn;

	� kosten te besparen terwijl de kwaliteit  
gewaarborgd blijft;

	� effectiever te concurreren;

	� merkwaarde op te bouwen;

	� samenwerkingsverbanden en relaties te  
bouwen.

Ondernemers die niet innoveren, riskeren:

	� het missen van nieuwe marktmogelijkheden;

	� het verlies van marktaandeel aan (innovatieve) 
concurrenten;

	� het teruglopen van productiviteit en efficiëntie;

	� een stijging van kosten;

	� het dalen van de motivatie van medewerkers;

	� verkleining van de marges en teruglopen van 
de winst;

	� het einde van hun onderneming.
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NIEUWE  EN VERRASSENDE
PRODUCTEN OF DIENSTEN

Een voorbeeld van een disruptieve innovatie is de robothand die met een 
3D-printer is gemaakt. Deze robothand is nieuw, simpel en goedkoop. De 
robothand werkt mechanisch niet zo perfect als een op maat gemaakte, 
perfect werkende medische prothese van 6.000 euro. Maar deze robothand 
werkt goed genoeg, de gebruikers zijn er blij mee en vanwege de lage prijs is 
de robothand voor iedereen beschikbaar. 

Innovatie zorgt voor een toegevoegde waarde, maar hoeft niet altijd te leiden 
tot kwalitatief betere producten. Een innovatie kan ook iets minder goed, maar 
wel simpeler en goedkoper zijn. De toegevoegde waarde bestaat er dan uit dat 
een product ook beschikbaar wordt gemaakt voor mensen die minder te beste-
den hebben. Zolang er maar een doelgroep is die behoefte heeft aan het nieuwe 
product of de dienst, kun je spreken van innovatie.

 � De bedrijfsvoering
Bedrijven moeten meebewegen met de veranderende wereld en de veranderen-
de behoeften van de consument. Dit heeft invloed op de bedrijfsvoering en op de 
medewerkers van een bedrijf. Want vernieuwing vraagt om verandering, ook van 
de bedrijfsvoering. 

Omgaan met technologische vernieuwing
Een belangrijk aspect is de manier waarop wordt omgegaan met technologische 
vernieuwing. Technologische ontwikkelingen hebben als gevolg dat bepaalde 
banen verdwijnen, bijvoorbeeld administratieve functies. Die worden overgeno-
men door computers. Het werk dat overblijft (wat niet door computers kan 
worden overgenomen) wordt ingewikkelder en specialistischer. Sommige banen 
zullen dus veranderen en vragen om andere kennis en vaardigheden. 
Een ander gevolg van de technologische ontwikkelingen is dat de vraag naar 
personeel op het gebied van informatica, data-analyse en het omgaan met 
intelligente systemen toeneemt.

...
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Voor medewerkers van een bedrijf betekent dit dat hun functie als gevolg van 
technologische ontwikkelingen kan verdwijnen of veranderen. En dat er andere, 
nieuwe kennis en vaardigheden van hen worden verwacht dan waarvoor ze zijn 
opgeleid. Zij zullen hierop voorbereid moeten zijn. 

Bedrijfsvoering innovatieve organisaties
De volgende kenmerken van innoverende organisaties hebben gevolgen voor de 
bedrijfsvoering:
	� de klant staat centraal
	� er is een visie waar alle medewerkers in geloven en achter staan
	� er is diversiteit, dat wil zeggen verschillende creatieve medewerkers die 

out of the box durven te denken
	� medewerkers en management staan open voor elkaars ideeën en voor 

samenwerking, bijvoorbeeld ook met andere bedrijven
	� er is zelfsturing: er zijn zelfsturende teams waardoor nieuwe ideeën 

sneller uitgewerkt en toegepast kunnen worden. Dit maakt de 
organisatie flexibeler.

Van jou als medewerker vraagt dit:
	� klantgerichtheid
	� flexibiliteit
	� creativiteit
	� openheid
	� zelfstandigheid

 � De relatie met de consument
Voor innoverende bedrijven staat de klant centraal. De klant wil altijd vrij zijn om 
te kiezen en altijd verbonden zijn. Op deze behoeften spelen innoverende 
bedrijven in. Slagen ze daarin? Dan blijft de klant trouw aan het bedrijf. Slagen 
ze daar niet in? Dan zal de klant op zoek gaan naar een bedrijf die het wél kan.

Klantgedreven innovatie
Sommige bedrijven betrekken hun klanten bij innovaties. Dit noem je klantge-
dreven innovatie. Bij klantgedreven innovatie wordt klanten niet gevraagd waar 
ze behoefte aan hebben of wat ze in de toekomst denken te gaan doen, maar ze 
worden direct betrokken bij het ontwikkeltraject. De kans dat een nieuw product 
hierdoor een succes wordt, is dan veel groter. 
Denk bijvoorbeeld aan de ontwerpwedstrijd van Hema waarbij klanten zelf een 
product konden ontwerpen. De winnende producten werden daadwerkelijk in 
productie genomen en verkocht bij de Hema.
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Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van de VANMOOF-fiets waar (toekom-
stige) klanten bij werden betrokken.  

VANMOOF – Amsterdams  
Fietsenmerk Verovert de Wereld
De hele wereld zal fietsen
Al fietsend door New York kwamen de gebroeders Carlier erachter dat The Big Apple veel makkelijker te 
doorkruizen was op de fiets. ‘We vlogen door het verkeer heen, veel sneller en praktischer dan met de 
taxi!’ Zo ontstond het idee om de hele wereld aan het fietsen te krijgen.

Bron: www.amsterdammade.org, www.vanmoof.nl

!

Destijds waren Ties en Taco Carlier nog importeurs 
van vouwfietsen, maar na hun bezoek aan New 
York, richtte het duo in 2008 VANMOOF op. Om af 
te rekenen met hun eigen fiets-irritaties stelden ze 
twee eisen aan de fiets: de lampjes moesten het 
altijd doen en voor het slot moet je niet door je 
knieën. En zo geschiedde: de basis van het inmid-
dels herkenbare VANMOOF design met geïnte-
greerd slot en geïntegreerde lampjes was geboren!
Voor het testen van de fiets werden honderd 
vrienden ingeschakeld, die gevraagd werden er 
een winter lang op rond te rijden. Vervolgens zijn 
ze met de feedback aan de slag gegaan en het ont-
werp van de robuuste, minimalistische VANMOOF 
was geperfectioneerd.

Amsterdam als thuishaven
Inmiddels kun je VANMOOF in meer dan der-
tig landen spotten, maar Amsterdam blijft een 
belangrijke rol spelen voor de onderneming. De 
broers begonnen ooit aan de Wibautstraat maar 
zijn inmiddels verhuisd naar de Mauritskade, waar 
het bedrijf ook haar brandstore heeft. ‘Amsterdam 
dient als thuishaven, inspiratiebron en levensgroot 
lab om in te experimenteren. Als een fiets in deze 
stad kan overleven, met alle weersomstandighe-
den, bruggen en fietsendieven van dien, dan kan 
hij de wereld aan!’ aldus Taco. 

In hun droom kiezen mensen wereldwijd  
’s ochtends voor de fiets om naar hun werk te 
gaan, zonder angst dat deze gestolen wordt.

De komende jaren staat VANMOOF in het teken 
van de bestrijding van fietsendiefstal. De nieuwste 
generatie VANMOOF’s is al voorzien van Bluetooth 
en GPS-trackers, zodat je jouw fiets altijd terug 
kan vinden. ‘Fietsendiefstal is een zwaar onder-
schat probleem, het is de belangrijkste reden dat 
mensen in Amsterdam rondrijden op brikken en 
dat iedereen elk jaar wegwerpfietsen koopt bij de 
bouwmarkt. Met het tegengaan van fietsendiefstal 
bestrijd je dus ook het Amsterdamse zwerffietsen 
probleem; het is een win-win situatie.’ Nog even 
en alle Amsterdammers kunnen met een gerust 
hart investeren in een stalen ros van goede kwali-
teit. En in de toekomst fietst de hele wereld in stijl 
én comfortabel rond op een echte Amsterdammer!
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Klanten denken graag mee, dit geeft ze een goed gevoel. Ze voelen zich serieus 
genomen en hebben het gevoel iets bij te dragen en erbij te horen. Bij de samen-
werking met klanten wordt vaak gebruikgemaakt van sociale media en nieuwe 
(mobiele) technologie.

Deze samenwerking met klanten aan innovatie noem je ook wel cocreatie. Bij 
cocreatie gaat het niet alleen om samenwerking met klanten, maar bijvoorbeeld 
ook met leveranciers, fabrikanten of bedrijven met bepaalde specialistische 
kennis.

Klantgedreven innovatie of cocreatie heeft verschillende voordelen, bijvoor-
beeld:
	� betere ideeën en producten
	� snellere introductie op de markt
	� kostenbesparingen
	� meer klantenbinding en klantloyaliteit
	� meer omzet

Maak nu? Maak nu vraag 10 tot en met 13.
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1.5 Samenvatting
Innovatie is de geslaagde invoering van nieuwe vormen van toegevoegde waar-
de. Innoveren is dus waarde toevoegen aan je product of dienst en daarin 
succesvol zijn. Innovatie helpt het bedrijf en de klant verder.
Er zijn verschillende soorten innovaties: 

 � Technologische innovatie: technische kennis en hulpmiddelen worden 
gebruikt om producten en diensten te vernieuwen en verbeteren.

 � Maatschappelijke innovatie: nieuwe oplossingen voor maatschappelijke 
problemen, zoals op het gebied van wonen, werken, zorg en welzijn, 
onderwijs en duurzaamheid. 

 � Sociale innovatie: werknemers, partners en klanten worden 
meegenomen in de innovaties, waardoor er weer nieuwe ideeën en 
toepassingen worden bedacht.

Sinds het begin van de mensheid zijn er ontwikkelingen en uitvindingen 
geweest. De laatste 100 jaar zijn er talloze innovaties geweest, vele daarvan zijn 
gebaseerd op technologische ontwikkelingen zoals internet, mobiele data en 
kunstmatige intelligentie. Als organisatie moet je innoveren om te kunnen 
overleven. Organisaties moeten innoveren om:

 � de huidige positie op de markt te behouden en te verstevigen
 � zich als bedrijf te onderscheiden van de directe concurrenten
 � mee te kunnen bewegen met de steeds kortere levenscyclus van 

producten 
 � de arbeidsproductiviteit te verhogen
 � meer winst te maken

Innovaties hebben gevolgen voor:
 � Het product/de dienst: producten en diensten ontwikkelen razendsnel en 

bewegen mee met de behoefte van de klant.
 � De bedrijfsvoering: de klant staat centraal, er is diversiteit in 

medewerkers, openheid voor ideeën en een grotere mate van zelfsturing.
 � De relatie met de consument: doordat de klant steeds meer betrokken 

wordt bij innovaties, blijft hij trouw aan het bedrijf.

Bij klantgedreven innovatie of cocreatie worden klanten en eventueel ook 
andere partijen direct betrokken bij het ontwikkeltraject van innovatieve pro-
ducten en diensten. Voordelen hiervan voor het bedrijf zijn:

 � betere ideeën en producten
 � snellere introductie op de markt
 � kostenbesparingen
 � meer klantenbinding en klantloyaliteit
 � meer omzet
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1 Leg in je eigen woorden uit waarom een uitvinding niet per definitie een 
innovatie is.

2 Schrijf bij a tot en met f op of het om een technologische of om een maat-
schappelijke innovatie gaat. Zoek eventueel op internet naar informatie.

a bluetooth
b Mode Met een Missie
c Liter of Light
d interactieve passpiegel
e de VoorleesExpress
f cloud computing

3 Lees het artikel over big data. 

Big Data
Het internet bevat enorm veel gegevens (data). Tweets, video’s, foto’s, zoekresultaten en profielen op 
sociale media. Maar ook klantenbestanden en aankoopgegevens. Dit maakt het voor bedrijven steeds 
makkelijker om jouw gedrag te voorspellen en te beïnvloeden. Maar hoe zit het met je privacy?

Bron: www.mediawijsheid.nl

a Wat zijn big data?
b Noem een voordeel van big data voor commerciële bedrijven.
c Noem een voordeel van big data voor consumenten.
d Noem een nadeel van big data.

!

Wat is big data?
De hoeveelheid data die we met z’n allen produce-
ren groeit explosief, omdat alles en iedereen online 
is. Die enorme berg digitale gegevens noemen we 
big data.

Voordelen van big data
De voordelen voor commerciële bedrijven zijn evi-
dent: zij krijgen meer inzicht in het (koop)gedrag 
van hun klanten. 

Deze bedrijven noemen het analyseren van grote 
databestanden ook wel business intelligence.
Ook voor consumenten heeft big data voordelen: 
zorg op maat, onderwijs op maat, aanbiedingen op 
maat. Big data maakt het je makkelijk.

Risico’s van big data
Big data kan de privacy schaden. Veel mensen 
weten niet dat hun gegevens worden doorverkocht 
aan andere bedrijven.



Vragen

28

4 Lees het artikel over de robotpoes.

Robotpoes houdt eenzame ouderen gezelschap
Je ziet het steeds vaker: robots in de ouderenzorg. Niet alleen als praktische hulp, maar juist 
ook om troost te bieden. Een voorbeeld hiervan is de robotpoes. 

 Kies het juiste antwoord. De robotpoes is een voorbeeld van:
A Een technologische innovatie
B Een maatschappelijke innovatie 
C Een combinatie van A en B 

5 Wanneer vond elke innovatie plaats? Zet de innovaties bij de juiste 
periode. Kies uit: 

 apps voor zelfrijdende auto’s – riolering – boekdrukkunst – toepassing 
elektriciteit – robots die een huis bouwen – brede invoering muntgeld 
– uitvinding van de ploeg – buskruit – toepassing stoommachine – 

 ontdekking van het vuur
 � oertijd
 � Egyptenaren
 � klassieke oudheid
 � middeleeuwen
 � moderne tijd
 � toekomst

!

Er bestaan allerhande robots. Zo is er een robot die 
de haren van de patient kan wassen. Maar ook een 
robt die iemand vanuit een stoel in bed hijst en 
een robot die mensen helpt met eten. Ook is er een 
robot in de vorm van een man, die onder andere 
kan praten, dansen en voorlezen. 

Maar naast al deze praktische robots, zijn er ook 
knuffelrobots. Een voorbeeld daarvan is de robot-
poes, die snort, miauwt en af en toe een pootje 
omhoog doet. De functie van deze robotpoes? 
Eenzaamheid bestrijden. In verschillende verzor-
gingshuizen is deze poes al ingezet.
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16 a Wanneer vond de industriële revolutie plaats? Kies het juiste antwoord.
A In het vroege begin van de mensheid
B In de klassieke oudheid
C In de middeleeuwen
D In de 19e eeuw

b Leg in je eigen woorden uit wat de industriële revolutie inhoudt.

7 Geef drie redenen waarom bedrijven moeten innoveren.

8 Veel producten hebben een steeds kortere levenscyclus. 
a Leg in je eigen woorden uit wat dit betekent.
b Welk product heeft een korte levenscyclus? Kies het juiste antwoord.

A Brood
B Mobiele telefoon
C Toiletpapier
D Bed

9 a Organisaties die innoveren moeten niet alleen investeren in onderzoek 
en ontwikkeling, maar ook in de organisatie zelf en in de werknemers. 
Waarom?

b Hoe noem je het als bedrijven investeren in organisatie- en manage-
mentvernieuwing? Kies het juiste antwoord.
A Maatschappelijke innovatie
B Menselijke innovatie
C Sociale innovatie
D Technologische innovatie

10 Innovaties hebben invloed op producten en diensten. Wat is waar? Kies 
het juiste antwoord.

 Bewering I: Door snelle innovaties wordt de levenscyclus van producten 
en diensten steeds korter.

 Bewering II: Door innovaties worden producten en diensten ingewikkel-
der en duurder.
A Alleen bewering I is waar.
B Alleen bewering II is waar.
C Beide beweringen zijn waar.
D Beide beweringen zijn niet waar.
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11 a In de muziekindustrie spelen technologische innovaties een belangrijke 
rol.

 Zet de innovaties in de muziekindustrie in de juiste volgorde. 
        lp
        gratis digitale muziek
        iTunes
        cd

b Leg uit waarom de digitalisering van de muziekindustrie een disruptieve 
innovatie is.

c Noem een gevestigd bedrijf dat niet meer kon bestaan vanwege de 
digitalisering van de muziekindustrie.

12 Noem twee gevolgen die technologische veranderingen kunnen hebben 
voor de functies van medewerkers.

13 a Wat is klantgedreven innovatie?
b Noem twee voordelen van klantgedreven innovatie voor het bedrijf.
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3D-printing Printer die aan de hand van een digitaal bestand een voorwerp laagje voor laagje 
opbouwt.
Augmented reality Letterlijk: verrijkte werkelijkheid. Een technologie die de realiteit en de 
virtuele wereld met elkaar verbindt door digitale informatie toe te voegen aan de werkelijke 
wereld.  
Big data De snel groeiende, enorme berg digitale gegevens die we met z’n allen produceren 
omdat alles en iedereen online is. 
Business intelligence Het analyseren van big data door bedrijven.
Cocreatie Een bedrijf betrekt haar klanten en/of andere externe partijen bij het 
ontwikkeltraject van innoverende producten of diensten. 
Disruptieve innovatie Nieuw, verrassend product (of dienst) dat de markt op zijn kop zet. 
Vaak bedacht door onbekende, kleine, creatieve bedrijven die de markt veroveren ten koste 
van de gevestigde bedrijven. 
Industriële revolutie Periode in de 19e eeuw die de overgang vormde van het handmatig 
maken van producten naar het produceren met machines.  
Innovatie De geslaagde invoering van nieuwe vormen van toegevoegde waarde. 
Internet of things Niet alleen mensen zijn online, ook dingen/producten zijn online. Denk 
aan machines, beveiligingssystemen, de koelkast, de thermostaat en de auto. Mensen en 
dingen vormen samen een groot internet der dingen. 
Klantgedreven innovatie Een bedrijf betrekt haar klanten bij het ontwikkeltraject van 
innoverende producten of diensten. 
Kunstmatige intelligentie Intelligentie waarmee machines, software en apparaten zelf hun 
problemen oplossen. Hierbij wordt het denkvermogen van mensen geïmiteerd. 
Mobiel betalen Contactloos, makkelijk en snel afrekenen met een mobiel apparaat, 
bijvoorbeeld een smartphone.
Mobiel internet Internet gebruiken op een mobiel apparaat (smartphone, tablet, laptop) via 
een draadloos netwerk dat (bijna) overal beschikbaar is.
Technologische innovatie Nieuwe ideeën waarbij gebruik wordt gemaakt van technische 
informatie en hulpmiddelen om producten en diensten te vernieuwen en verbeteren.
Virtual reality Met verschillende computerbeelden wordt een 3D-wereld gecreëerd waarin de 
gebruiker vrij kan rondkijken. Het geeft de gebruiker de illusie dat hij ergens anders is. 




