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Het goede voorbeeld geven:  
waarom dienstenbedrijven voor productleiderschap 
als kernwaarde hebben gekozen

Voor bedrijven uit de dienstensector is het niet langer mogelijk om succes te 

blijven boeken door alleen maar goede diensten aan te bieden. Bij sommige 

succesvolle bedrijven uit de dienstensector is innovatie een cultureel leitmotiv 

geworden; hun leiders moedigen vindingrijkheid van ‘top-to-bottom’ aan om 

de concurrentie een stap voor te blijven. 
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Bedrijfsleiders moeten hierbij het goede voorbeeld geven zodat 

hun bedrijven voldoende flexibel zijn en over voldoende middelen 

beschikken om voordeel te halen uit innovatie. Die organisaties 

streven naar een dienstverlening van een superieure kwaliteit 

en met een uitstekende betrouwbaarheid, of een ervaring die de 

klant ertoe zal aanzetten om telkens weer terug te komen. 

Innovatie is een wapen dat te weinig gebruikt wordt in de 

dienstensector. Productleidende dienstenbedrijven creëren en 

beschermen hun activiteiten door de klant het gevoel te geven 

dat:

> ‘Deze diensten nooit eerder werden aangeboden’

> ‘Het bedrijf inspeelt op uitdagingen en problemen op zijn 

markt en die oplost’

> ‘De dienstverlening zo goed is dat de prijs zelden de doorslag 

geeft’

Om op lange termijn succesvol te blijven, moeten bedrijven 

uit de dienstensector (net zoals productiebedrijven) proberen 

om de verwachtingen van hun klanten in te lossen. Louter het 

design van de diensten innovatief aanpakken, is niet voldoende. 

Op een creatieve manier met de klant omgaan en een creatieve 

marketing-aanpak zijn net zo cruciaal. 

Het voorzien van de nodige competenties, vrijheid en aanmoedi-

ging om te innoveren is typerend voor bedrijven die consequent 

hoogkwalitatieve diensten leveren. In dat kader vertrouwen hun 

klanten er dan ook instinctief op dat het bedrijf inspeelt op en 

tegemoet komt aan hun behoeften. 

Innovatie bij bedrijven uit de dienstensector draait rond:

> De ontwikkeling van betere diensten 

> De lancering van nieuwe diensten

> De uitwerking van nieuwe bedrijfsmodellen 

> De toevoeging van nieuwe oplossingen, naast de kerndiensten

Productleiders concentreren zich op nieuwe en betere diensten – 

maar hoe herken je een productleider?

EEN GEÏNTEGREERDE AANPAK:  
De Vijfhoek voor Productleiderschap 
De juiste strategie hebben volstaat niet. Het juiste bedrijfs-

model – mensen, processen en middelen samenbrengen – moet 

voorhanden zijn om die strategie te implementeren, zodat het 

concurrentievoordeel zo groot is dat het kan worden vol gehouden. 

Professor Dr. Kurt Verweire en Judith Escalier Revollo van 

Vlerick Leuven Gent Management School hebben vijf cruciale 

dimensies vastgesteld en verder uitgewerkt om een kader voor 

de implementatie van de strategie te promoten. Aanvullend 

onderzoek door het Flanders DC Kenniscentrum van de 

school leverde een praktisch online tool op, nl. de Vijfhoek 

voor Productleiderschap (http://www.flandersdc.be/view/

nl/57282416-Product+Leadership+Tool.html), die bedrijven helpt 

hun capaciteiten op het vlak van productleiderschap te toetsen 

aan de meest succesvolle productleiders uit verschillende sectoren.

De Vijfhoek draait rond:

1. Leiding geven en doelen vooropstellen

2. Operationele processen

3. Ondersteunende processen

4. Evaluatie- en controleprocessen

5. Organisatiegedrag 

LEIDING GEVEN EN DOELEN VOOROPSTELLEN:  
Bovenaan beginnen, maar vergeet de onder-
ste regionen niet
Productleiders bedden innovatie in hun bedrijfscultuur in.  

Maar innovatie moet meer zijn dan slagzinnen op management-

vergaderingen. Topmanagers moeten de innovatiecultuur ook 

‘beleven’; anders is die cultuur moeilijk tot stand te brengen en 

nagenoeg onmogelijk om vol te houden. 

Het topkader moet:

> Iedereen verzekeren dat creativiteit op prijs wordt gesteld,  

en deze verbintenis nakomen 

> Mensen ondersteunen die innovatieprojecten tot een goed 

einde kunnen brengen 

> Communiceren en regelmatig luisteren, naast aandacht 

besteden aan ‘personeel dat in rechtstreeks contact komt 

met de klant en dus  uit de eerste hand kennis heeft van de 

problemen van klanten

> Risico’s aanvaarden, zodat het personeel voelt dat misluk-

kingen of fouten zullen worden getolereerd 

> Een gevoel van ondernemerschap aanwakkeren en mensen 

aanmoedigen om de status quo in vraag te stellen

De Vijfhoek voor Productleiderschap 
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Het topkader moet zorgen voor een doel, leiding en focus, zodat 

de bedrijfsdoelstellingen kunnen worden teruggekoppeld aan 

innovatie-initiatieven. Dat moet meer dan een marketingoefening 

zijn; voor productleiders is innovatie van essentieel belang om een 

concurrentievoordeel te realiseren. De volledige waarde is enkel te 

realiseren als iedereen vrij is om te innoveren. 

Hoewel het belangrijk is om de rol te erkennen die de mensen op 

het terrein spelen op het vlak van innovatie, betekent dat geen 

vrijgeleide voor individualisten. Het topkader moet duidelijk 

maken binnen welke grote lijnen het personeel creatief kan zijn  

via persoonlijke gesprekken, intranetfora, externe netwerkings-

evenementen en het doorgeven van algemene inzichten   

in de relevante economische en commerciële factoren.

Casestudie
Google: een non-stop zoektocht naar innovatie

De medewerkers van ’s werelds toonaangevende internet-

zoekmachine hoeven niet te twijfelen aan de cruciale rol die 

innovatie speelt bij het succes van de onderneming: bij zijn of 

haar indiensttreding krijgt elke werknemer een welkomstbrief 

van de stichters van de onderneming, waarin staat dat ze 

‘activiteiten moeten ontplooien die verband houden met 

innovatie’. Het topkader is voorstander van een ideeënbus die 

regelmatig wordt bekeken, en medewerkers die innovatieve 

ideeën bedenken, worden erkend en beloond. Technische 

werknemers worden niet alleen aangemoedigd om te innoveren 

– ze moeten zelfs 20 procent van hun tijd besteden aan nieuwe 

ideeën. Die aanpak resulteerde in tal van de meest succesvolle 

en meest bekende producten van Google.

OPERATIONELE PROCESSEN:  
Innovatie als kerntaak in heel de onderneming 
Systemen om ideeën aan te moedigen hoeven niet ingewikkeld te 

zijn. In de simpelste ideeënbus kan de kiem van een innovatieve 

dienst zitten die de meest veeleisende klant zal plezieren. Een 

belangrijk element is de zichtbaarheid – mensen willen zeker weten 

dat hun ideeën in overweging zullen worden genomen, en niet 

verticaal zullen worden geklasseerd. Dat houdt in dat ideeën die 

onderzocht en opgevolgd worden, openbaar gemaakt worden. Het 

volledige topkader moet bij belangrijke ideeën worden betrokken 

(zelfs indien specifieke ‘innovatieteams’ of ‘ontwikkelingsteams’ 

bestaan, zijn de hoofden van alle afdelingen een stakeholder op 

het vlak van innovatie). Het management moet de mensen ook 

aanmoedigen om de concurrentie, leveranciers en externe markten 

op de voet te volgen en zo voor nieuwe ideeën te blijven zorgen. 

Zodra initiatieven goedgekeurd en van start gaan, moet het 

projectmanagement systematisch verlopen. Dat houdt doorgaans 

het volgende in:

> Definitie van de activiteiten en verwachte (of gewenste) 

resultaten in elke fase 

> Definitie van de redelijk geachte tijd om elke fase uit te voeren 

met een voldoende kwaliteit

> De rollen van de belangrijkste stakeholders (waaronder de 

voorstanders binnen de raad van bestuur)

> Criteria op basis waarvan men beslissingen kan nemen om 

het project voort te zetten of te stoppen

Vooraleer er volledig voor te gaan, moet het management ook 

rekening houden met de belangrijkste commercialiserings-

factoren, zoals de economische haalbaarheid, potentiële klanten, 

marktleidende eigenschappen, ‘brand fit’, vereiste middelen 

en kosten voor de klanten. Productleidende bedrijven betrek-

ken hun klanten er vaak bij – door ideeën uit te proberen of 

focusgroepen op te richten, zodat de activiteit relevant blijft, en 

geen uitlaatklep wordt voor overambitieuze of bizarre ideeën die 

uiteindelijk weinig waarde hebben.

Casestudie
Restaurant TRENTE: waar innovatie 
 gesmaakt wordt

De eigenaar-chef van restaurant TRENTE nodigt zijn 

werknemers uit om hem voortdurend suggesties te geven; 

daarbij wordt geld opzij gezet om nieuwe gerechten uit te 

proberen drie maanden voor ze op het menu staan. Dingen 

uitproberen maakt automatisch deel uit van het proces. 

Nieuwe ideeën worden uitgeprobeerd tijdens de lunch; 

ingrediënten of smaken worden aangepast voor de gerechten 

uiteindelijk bij het diner worden geserveerd. Interessant 

is dat de eigenaar-chef zijn succes deels toeschrijft aan de 

diversiteit van zijn personeel, van wie er velen met opzet van 

buiten de kookwereld komen, zoals uit wetenschappelijke, 

filosofische en geschiedkundige kringen.

ONDERSTEUNENDE PROCESSEN:  
Innovatie transparant ondersteunen
Dienstverlenende bedrijven die productleiders willen zijn, dienen 

het belang van  ondersteunende diensten duidelijk te onderkennen. 

Als proces moet innovatie opvolgbaar zijn, op vrijwel dezelfde 

manier die men bij aankoop-, accounting- of marketingprocessen 

verwacht. Consistentie, eigenaarschap en de beschikbaarheid 

van middelen zijn slechts enkele aspecten van innovatie die 

traceerbaar moeten zijn. Naarmate tijd, geld en inspanningen 

beschikbaar worden, is het nauwkeurig toezicht op de financiën 

en het personeel van cruciaal belang. Zo moet er een transparante 

beweegreden achter de keuze van projecten zitten, waarbij het 

topkader verantwoordelijk gesteld moet worden voor zijn beslis-

singen. Ruimer gesteld moeten werknemers in hun takenpakket 

een bepaalde tijdsduur ingebouwd hebben om in innovatie te 

investeren, naast hun kernverantwoordelijkheden. 

De verder reikende gevolgen van projectbeslissingen moeten ook 

aan een audit worden onderworpen – dat geldt ook voor de manier 

waarop informatie die in de loop van het project wordt verzameld 

of gegenereerd, onder sleutelpersoneel wordt verspreid (die niet 

noodzakelijk de belangrijkste spelers zijn). Het formaliseren van 

het proces voor de uitwisseling van ideeën en externe informatie  
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kan ook voordelen opleveren. Hoe vrij de onderneming ook is met 

nieuwe inzichten, een zekere terugblik na het project – formeel of 

informeel – is aan te raden, zodat de werknemers hun innovatieve 

inspanningen zullen voortzetten, gewapend met alle beschikbare 

informatie.  

EVALUATIE- EN CONTROLEPROCESSEN:  
Meer dan louter getallen
Performantiemanagement is een belangrijk aandachtspunt bij 

dienstverlenende organisaties. Maar de efficiëntie van innovatie 

meten is niet zo eenvoudig als bijvoorbeeld de verkoop of produc-

tiviteit meten. Productleiders in de dienstensector kijken echter 

verder; ze koppelen innovatiesucces aan de bedrijfsstrategie, door 

relevante performantiemaatstaven te implementeren die de nadruk 

leggen op de output, eerder dan op de input. Het kan onder andere 

gaan om:

> De groei van de omzet/winst en de verhouding van de verkoop 

en/of groei van het marktaandeel dankzij de introductie van 

nieuwe diensten

> Klantentevredenheid over nieuwe diensten 

> Aantal ideeën in ontwikkeling (naast het aantal personeelsle-

den dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van ideeën)

Een grondige meting houdt een overzicht van het innovatieproces 

in, om alles goed te kunnen opvolgen – bv. inputmetingen (zoals 

uitgaven, mensen en projecten), procesmetingen (zoals opvolging 

van de kosten en planning) en outputmetingen (zoals omzet of 

winst). Enige terughoudendheid is echter nodig. Van nature kan 

innovatie enkel op lange termijn voordelen opleveren, terwijl 

het topkader er rekening mee moet houden dat mislukkingen 

en  onzekerheid deel uitmaken van het innovatieproces, en dat 

nadenken en experimenteren een noodzakelijk ‘kwaad’ zijn. Het 

afvoeren van projecten die geen onmiddellijk eindresultaat beloven, 

mag geen automatische reactie op teleurstellende metingen zijn.  

Zo moeten vernieuwers ook beloond worden voor hun inspannin-

gen, zelfs als een winstgevend resultaat nog veraf is.

Casestudie:  
Netlog: steeds ruimere netwerken, meting na 
meting
De toonaangevende sociale netwerksite van Europa maakt ten 

volle gebruik van het feit dat zijn managers, omdat het een 

internetbedrijf is, massa’s statistieken tot hun beschikking 

hebben. Omwille van de zware concurrentie moet Netlog nieuwe 

innovaties snel op de markt brengen om zijn concurrenten een 

stap voor te blijven. Het meet dan ook alles en volgt  de impact 

van nieuwe producten stelselmatig op. Zo kan voordeel worden 

gehaald uit populaire producten, of kunnen die worden verbeterd, 

en kunnen de minder succesvolle producten worden afgevoerd. 

ORGANISATIEGEDRAG:  
Gestructureerd voor succes
Tot slot kan de manier waarop bedrijven georganiseerd zijn een 

belangrijke rol spelen bij innovatie – en vaak is dat ook het geval.

Een doelgericht talentmanagement (i.e. de juiste mensen aantrek-

ken, selecteren en aan boord houden) – is van essentieel belang. 

Productleiders die blijk geven van creativiteit, lateraal denken, 

een fijn afgestelde focus en aandacht voor de behoeften van de 

klant, zullen proberen gelijkgestemde mensen aan te werven, op 

alle  niveaus. Bedrijven mogen echter geen ‘klonen’ aanwerven – 

mensen moeten eigenschappen hebben die relevant zijn voor hun 

 specifieke rol, en die een aanvulling zullen zijn op de kwaliteiten 

van collega’s met wie ze zullen integreren. Met dat in het ach-

terhoofd bieden organisaties met een divers aanwervingsbeleid 

de ruimst mogelijke creatieve input. Eens de juiste mensen aan 

boord zijn, moeten werkgevers hen blijven ontwikkelen, door hun 

bestaande capaciteiten te verbeteren en vaardigheden te ver-

ruimen en door motivatie en trouw te stimuleren. Het welzijn van 

werknemers moet een prioriteit zijn en hoeft niet duur te zijn. Het 

werkklimaat verbeteren en sociale en sportactiviteiten aanmoe-

digen zijn enkele kleine dingen die voor gelukkigere, gezondere 

mensen zorgen, met een grotere kans op productleidende ideeën. 

Een innovatieve organisatiecultuur moedigt nieuwsgierigheid, 

creativiteit en ondernemerschap onder werknemers aan, waarbij 

‘can-do’ types die nieuwe ideeën uitproberen worden beloond. 

Zo’n cultuur wordt gekenmerkt door een open communicatie, met 

eventueel uitdagende normen, constructieve kritiek en occasionele 

onenigheid. Productleidende bedrijven hebben hun innovatieve 

cultuur meestal gedurende een aantal jaren ontwikkeld; hun 

werknemers zijn minder bang om suggesties te doen of risico’s te 

nemen dan bij andere organisaties.

Strikte hiërarchieën en centralisatie verstikken innovatie. Bij 

bedrijven met informele structuren, waar werknemers beslissingen 

mogen nemen, is de kans op een creatieve input van de mensen 

groter. Projectteams uit verschillende afdelingen werken samen, 

zonder de inmenging van afdelingshoofden. De hiërarchie is daar 

doorgaans vlakker, flexibeler en minder bureaucratisch (hoewel 

leiders van essentieel belang blijven).

EEN BLAUWDRUK VOOR PRODUCTLEIDERSCHAP?
Innovatie is duidelijk het parool voor productleiders. Maar de 

werknemers en klanten zullen het snel doorhebben wanneer 

innovatie niets meer is dan een laagje vernis. Het management 

moet de innovatiecultuur ‘beleven’, door middelen ter beschikking 

te stellen zodat mensen hun ideeën willen bijdragen. 

Structuren en processen implementeren vraagt tijd. Dankzij 

de Vijfhoek voor Productleiderschap van het Flanders DC 

 Kenniscentrum aan Vlerick Leuven Gent Management School 

 kunnen organisaties echter gemakkelijk bepalen welke domeinen 

de meeste aandacht vragen – en hun eigen reputatie als product-

leider in hun dienstensector beginnen uitbouwen.
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