INNOVATIEBROCHURE
4.0

Deze innovatiebrochure is een initiatief
van BAAV, VRA en Thomas More
Hogeschool, in het kader van een VIStraject van het Instituut voor de
aanmoediging van Innovatie door
Wetenschap
en
Technologie
in
Vlaanderen

2016

Vlaams InnovatieCentrum van de Autocar
Innovatiebrochure 4.0
INTRODUCTIE
Innoveren: een noodzaak?
Innovatie is van essentieel belang om de concurrentiele positie veilig te stellen en vooruit te gaan. Bedrijven
die niet innoveren staan stil en zullen uiteindelijk verdwijnen.

Om zich van het bestaande aanbod te onderscheiden, is het noodzakelijk dat bedrijven op zoek gaan naar
vernieuwende diensten en producten. De consument zoekt immers naar meerwaarde eerder dan de laagste
prijs. Prijs kan inderdaad het verschil maken en is
een belangrijk concurrentiewapen maar is veelal
niet de meest duurzame strategie. Vernieuwende
producten en diensten die het onderscheid
maken met de concurrentie geven klanten een
reden om voor het bedrijf te kiezen.
Een innovatietraject afleggen hoeft niet alleen.
Samenwerking
met
anderen
(collega’s,
toeleveranciers, innovatienetwerken,…) kan de
innovatiesnelheid verhogen en biedt de
mogelijkheid om innovatie te realiseren die
anders een te grote uitdaging zouden zijn (bv.
door gebrek aan tijd en middelen).
Innovatie is een proces waarbij een aantal
stappen worden doorlopen. Innovatie is geen
wereldschokkende gebeurtenis. De meest
innovatieve
bedrijven
doen
aan
productvernieuwing met kleine stappen of door
de dingen net iets anders te bekijken. De iPhone
was bijvoorbeeld geen nieuw product.
Smartphones bestonden al langer. Wat de iPhone
innovatief maakte, was een slimme en bijzonder
gebruiksvriendelijke combinatie van hardware
(camera, audiospeler, internettoegang) en
diensten (apps).

Belangrijkste boodschap is dat innovatie voortdurend aandacht verdiend en in het DNA van het bedrijf moet
ingebakken zitten.
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In deze innovatiebrochure worden de vijf stappen om tot een nieuw product/dienst te komen en te
introduceren op de markt overlopen.
Stap 1: Ken uw klant
Stap 2: Ideeën genereren
Stap 3: Ideeën zichtbaar maken
Stap 4: Van idee naar project
Stap 5: Blijven innoveren, blijven groeien!

STAP 1 – DE BASIS
De eerste stap in het innovatieproces is het kennen van je klant en het opvolgen van trends.
Hoe de klant in elkaar zit, leid je af uit marktonderzoek. Cijfermateriaal dat rechtstreeks betrekking heeft op de
consument en de autocar vind je via BAAV en FBAA. Voor een meer algemene kijk op toerisme en de toeristische
sector in Vlaanderen biedt Toerisme Vlaanderen1 heel wat cijfer- en onderzoeksmateriaal.
Wat marktontwikkelingen zijn en hoe de veranderende wensen en behoeften van klanten in elkaar zitten, leidt
je af uit trendwatching. Het opvolgen van trends helpt om te anticiperen op klantenbehoeften en evoluties op
de markt. Als hetgene wat de klant wil verandert, is het belangrijk dat het bedrijf met deze wensen mee
verandert.
Innovatiebrochure 2.02 stond stil bij de belangrijkste maatschappelijke trends en consumententrends.

STAP 2 – IDEËEN GENEREREN
Om nieuwe frisse ideeën te vinden, is het doorbreken van klassieke denkpatronen en routines van essentieel
belang. Het out-of-the-box denken leidt tot het bedenken van onverwachte oplossingen.
Er zijn twee belangrijke aspecten aan brainstormen: divergeren en convergeren. Bij divergeren gaat het om
ideeëngeneratie. De nadruk ligt op kwantiteit, creatie en uitwaaieren in de breedte. De belangrijkste regel bij
divergeren is het niet vooraf beoordelen. Elk idee is evenveel waard. Opmerkingen als 'Ja maar', 'Dat is te duur'
of 'Dat hebben we ooit al eens gedaan' zijn in het ideeëngeneratieproces taboe.
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http://www.toerismevlaanderen.be/cijfers
http://www.vica-project.be/documentatie/brochures/
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Bij convergeren is het opzet om in de
ideeënchaos structuur te brengen door te
clusteren, evalueren en selecteren. De focus ligt
hierbij op kwaliteit, bundelen en trechteren. Niet
alle ideeën zijn immers te realiseren. De essentie
van convergeren is te komen tot een behapbaar
aantal ideeën die potentieel hebben tot
productinnovatie en het aanboren van nieuwe
markten. Originaliteit en uitvoerbaarheid (tijd &
middelen) kunnen hierbij een leidraad zijn.
We beperken ons tot een selectie van een aantal
direct bruikbare methoden.

Divergeren
GPS-methode FlandersDC3
De GPS-brainstormkit is een methode om met
een groep van 8 tot 12 personen te
brainstormen. In de eerste fase gaat het om
ideeëngeneratie, vervolgens worden de beste
ideeën geselecteerd om uiteindelijk een eerste
aanzet tot uitwerking te geven. De kit bestaat uit
een spelbord met 6 velden. Per veld wordt een
trend gedefinieerd waarrond per duo wordt
gebrainstormd rond de centrale vraagstelling. Om de zoveel minuten wordt het bord doorgedraaid tot elk duo
terug voor zijn beginveld zit.
In de tweede ronde worden de ideeën geselecteerd door stickering. Ratio en haalbaarheid zijn bij de selectie
nog niet aan de orde. In de laatste ronde werken de deelnemers voor elk van de topideeën een projectfiche
uit. Daarna presenteren de deelnemers de uitgewerkte ideeën aan elkaar.
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http://www.flandersdc.be/nl/gps
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Buy a feature – innovation game4
Deze methodiek gebeurt in spelvorm. Met Buy a feature kan je nagaan welke productkenmerken (potentiële)
klanten kunnen overtuigen om een product te kopen. Vooraf wordt een lijst opgesteld van alle mogelijke
productkenmerken. Hiervoor wordt geput uit trends, concepten, toekomstscenario’s,… . Elk productkenmerk
heeft echter zijn prijs. De spelers van het spel kunnen hiervoor geld bieden. Voor sommige kenmerken moeten
de spelers hun geld samenleggen, omdat elke speler slechts een beperkt budget heeft.
Het gaat in de analyse van het spel niet zozeer om het geld dat voor elk productkenmerk wordt geboden maar
wel om de argumentatie waarom op iets geboden wordt, de discussie onderling tussen de spelers, de keuzes
die gemaakt worden tijdens het spel en de prioritering.
Tijdens het VICA-project pasten wij deze methode toe om motivaties bij niet-gebruikers in kaart te brengen (zie
Innovatiebrochure 3.0)5.
Convergeren
COCD-box
Een handig instrument om ideeën te selecteren is de COCD-box. In de COCD-box wordt vernieuwingskracht ten
opzichte van realiseerbaarheid afgetoetst.
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http://www.innovationgames.com/buy-a-feature/
http://www.vica-project.be/documentatie/brochures/
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niet realiseerbaar

HOW?
-

realiseerbaar

NOW
-

Ideeën voor de toekomst
Uitdagingen, dromen
Visiebepalend
Richtinggevend
Rode ideeën voor morgen

WOW!
Relatief makkelijk te realiseren
Gelijkaardige voorbeelden
beschikbaar
Risico is beperkt
Veel draagvlak
Weinig inspanning

-

gewone ideeën

Innovatieve ideeën
Patroondoorbrekend
Opwindedend
Onderscheidend
Geven energie

originele ideeën

De kleuren staan voor verschillende soorten ideeën:
-

Blauw: deze ideeën zijn niet bijzonder origineel maar wel perfect uitvoerbaar, resultaat kan op korte
termijn  deze kan je nu (NOW) opstarten.
Rood: deze ideeën zijn origineel en uitvoerbaar, ze zijn prikkelend en verrassend en binnen de
grenzen van het haalbare  geeft een ‘WOW’-gevoel.
Geel: deze ideeën zijn bijzonder origineel maar het is (nog) niet duidelijk hoe (HOW) dit te
implementeren valt  wellicht eerder iets voor de toekomst.
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STAP 3 – CONCRETISEREN EN ZIC HTBAAR MAKEN
Bu s i n es s Mod el Canvas
Wat is het Business Model Canvas?
Het business model Canvas is een krachtige tool om jouw business model op een transparante en
overzichtelijke manier in kaart te brengen, onder de loep te nemen en communiceerbaar te maken. Deze tool
is ontwikkeld door Alexander Osterwalder & Yves Pigneur. Zie ook hun boek: Business Model Generation: A
Handbook for Visionaries, Game Changers and Challengers.
Waarom zou je het Business Model Canvas gebruiken?
 Meer focus op zaken die cruciaal zijn om succesvoller te worden.
 De waarde propositie waarmee je in het verleden succesvol bent geweest, is niet onderscheidend
meer.
 De markt vraagt om vernieuwing en verandering en je weet niet precies waar je moet beginnen, of
wat de consequenties zijn van je interventies.
 Je wilt het ondernemerschap binnen het bedrijf een stevige impuls geven.
 Je wilt vernieuwing zoals nieuwe verkoop- of distributiekanalenkanalen aanboren, partnerships
onderzoeken, de bedrijfsvoering onder de lopen nemen.
Als je het model effectief doorvoert en gebruikt kun je meer dan 10 – 15% meer omzet generen in zes
maanden tijd.
Hoe onderscheidend is het Business Model Canvas?
In plaats van een dik boekwerk van je
businessplan te maken, dat niet altijd, voor
iedereen in de organisatie begrijpelijk is,
breng je in één overzicht visueel in kaart
welke onderdelen in je bedrijf essentieel
zijn om (nog) succesvoller te zijn.
Als je samen, als leiding van het bedrijf, met
interne of externe sleutelpersonen, vanuit
verschillende disciplines (financieel, HRM,
enz.) wilt sparren, hoef je geen MBA te
hebben om effectief samen te werken. Je
kunt snel en visueel in kaart brengen welke
onderdelen van het bedrijf essentieel zijn
om succesvoller te worden, welke
onderdelen verbeterd moeten worden en welke vernieuwingen of innovaties nodig zijn.
Je kunt daarbij creatief op zoek gaan naar andere aanvullende bronnen van inkomsten.
Door een transparant rekenmodel achter de canvas te houden, kun je daadwerkelijk, relatief snel, uitrekenen
wat elke keuze aan investering kost en wat deze investering oplevert. Zo combineer je het creatieve aspect
met een financiële onderbouwing om een afgewogen keuze te maken.
Door gezamenlijk het business- en verdienmodel van je bedrijf onder de loep te nemen, kanaliseer je de
creativiteit in het bedrijf en creëer je draagvlak om effectief te veranderen en te vernieuwen.
Het combineert een grondige, diepgaande aanpak, zonder je in de details te verliezen. Je blijft zicht houden
op de onderlinge afhankelijkheid van de essentiële onderdelen van de bedrijfsvoering.
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Hoe ziet het Business Model Canvas eruit?

Business Model Canvas
Alle negen onderdelen van de bedrijfsvoering, die essentieel zijn om succesvol te zijn, worden op een
overzichtelijke en visueel aantrekkelijke manier in kaart gebracht.
De 9 onderdelen van het Business Model Canvas
1. Customer Segments / Klantsegmenten
Welke specifieke klanten(groepen) wil je bedienen? Wat zijn de behoeften van deze
klanten(groepen)?
2. Value Proposition / Waardepropositie
Welke onderscheidende waarde bied je? Welke problemen help je oplossen? Dit kunnen zowel de
huidige als de toekomstige behoeftes zijn. Waarom zouden deze klanten zaken met jou moeten doen
(en niet met iemand anders?)
3. Customer Relationships / Klantrelaties
Hoe onderhoud je de contacten met de verschillende klantensegmenten? Op welke manier wil elk
aspecifiek klantensegment dat jij contact met hen onderhoudt. Welke manier is voor elk segment de
juiste en meest rendabele?
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4. Channels / Kanalen
Hoe worden klanten(groepen) op de hoogte gehouden van ons aanbod? Op welke manier ervaren zij
onze waarde propositie het beste? Op welke manier kunnen zij ons aanbod kopen en verkrijgen?
5. Revenue Streams / Inkomstenstromen
Waar verdienen wij nu ons geld mee? En in de toekomst? Hoe kunnen wij aanvullende bronnen van
inkomsten ontwikkelen?
6. Key Resources
Welke hulpbronnen heb je nodig om je waarde propositie te creëren? Voor je distributie? Om de
klantenrelaties te onderhouden? Om nieuwe klanten te krijgen?
7. Key Activities / Kernactiviteiten
Welke kernactiviteiten zijn essentieel om je waarde propositie te creëren of te versterken? Om de
klantenrelaties te onderhouden? Om nieuwe klanten te krijgen?
8. Key Partners
Welke partnerships zijn essentieel om ons aanbod te maken of te co-creëren? Welke partners zijn
cruciaal om nog succesvoller te zijn?
9. Cost Structure / Kostenstructuur
Welke kosten zijn essentieel om jouw business model te laten functioneren? Welke hulpbronnen en
kernactiviteiten zijn het meest kostbaar? Welke kosten zijn vast, welke zijn variabel?
Tot slot
Het model biedt de mogelijkheid om resultaatgericht, met de leiding en sleutelpersonen van het bedrijf,
vanuit verschillende disciplines je business model te vernieuwen.
Het business model Canvas combineert op een unieke manier de visionaire ‘thinktanksessie’, met
brainstormen vanuit verschillende disciplines en een actiegerichte ‘hands-on’ aanpak.
Een unieke combinatie van innovatie door een combinatie van creativiteit, inventiviteit en financiële
onderbouwing van deze vernieuwing

C u s t o mer Jou r n ey Map
Een customer journey is vrij vertaald de weg die een (potentiële) klant aflegt om tot een handeling over te
gaan. Hierbij valt te denken aan de weg die iemand aflegt tot een aankoop, bijvoorbeeld van een nieuw
abonnement, het kopen van een huis of het boeken van een vakantie.
Maar dit kan ook het afnemen van een service zijn, zoals het oplossen van een defect koffiezetapparaat. Bij
deze weg komt de (potentiële) klant één of meerdere keren in aanraking met de aanbieder van het product of
de service. Dit kan fysiek zijn, het bezoeken van een filiaal of contactcenter, maar dit kunnen ook de
verschillende stappen tot een aankoop in een webshop zijn.
Waarom is dit belangrijk bij innovatie?
Steeds meer bedrijven brengen deze customer journeys in kaart (Customer Journey Mapping), met als doel
zich te verplaatsen in hun klanten en de weg die zij afleggen, om deze zo te verbeteren. De klant doorloopt
namelijk een aantal fases, alvorens hij overgaat tot een definitieve aankoop: inspireren, informeren, beslissen.
Hierdoor is het voor bedrijven interessant om te kijken waardoor klanten geïnspireerd kunnen raken, voor zij
naar een handeling toe te werken. Wat was de inspiratie om bij de keuze voor het reserveren van een
autocar, rond te gaan kijken voor een busreis? Vervolgens is het voor bedrijven van belang om inzichtelijk te
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maken welke informatie een klant gebruikt en waar hij deze informatie vindt. Hoe vergelijkt hij de
verschillende autocarbedrijven met elkaar? En waar laat de klant zijn beslissing van afhangen? Bedrijven
kunnen hiermee kansen ontdekken, waarmee zij hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren. Met als bijkomend
resultaat een klant die gelukkig is met zijn keuze.

Bron: www.shopify.com (Tip: Dit is een handige online tool om zelf je e-commerce website te maken!)

Per s o n a
Bij innovatie, net zoals bij elke andere vorm van productontwikkeling vandaag, is het van cruciaal belang
dat je op de hoogte bent van de noden en verlangens van je doelgroep.
Wat zijn hun noden? Wat vinden zij interessant? Met welke vragen zitten ze? Welke problemen proberen zij
op te lossen?
Door die inzichten te verzamelen en in kaart te brengen, zal je al snel beseffen dat je niet één doelgroep hebt,
maar een gesegmenteerde groep van verschillende personas. Het is voor hen dat je schrijft, foto’s verzamelt,
muziek cureert, recepten maakt etc.
Hoe breng je persona in kaart?
Begin met verschillende groepen te clusteren in meerdere personas op basis van dit handige lijstje met 10
vragen:
1. Waar wonen de mensen van deze persona?
2. Wat is de leeftijdscategorie van deze persona?
3. Wat is het geslacht van mensen in deze persona?
4. Wat zijn hun gemeenschappelijke interesses?
5. Wat is het opleidingsniveau van de mensen in deze persona?
6. Wat is het gemiddelde beschikbare inkomen voor deze mensen?
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7. Wat is hun huidige relatiestatus? Is het een persona met singles? Gehuwden? Nieuw-samengestelde
gezinnen?
8. Welke taal spreken de mensen in deze persona?
9. Wat zijn de redenen voor deze mensen om geïnteresseerd te zijn in jouw product, dienst, verhaal?
10. Wat zijn de zorgen die deze mensen hebben om misschien niet onmiddellijk jouw product of dienst te
kopen?
Veel van deze informatie kan je al vinden in de statistieken van de Google-Analytics van je blog, e-shop of
algemene bedrijfswebsite. Verzamel ook extra inzichten via de Facebook-Insights van je fanpagina. Luister
naar klanten. Luister naar collega’s. Durf vragen te stellen.

Bron: extensio.com

Breng alles samen.
Door alle verzamelde informatie samen te brengen, kan je aan de start gaan met het creëren van je personas.
Hieronder een mogelijk voorbeeld voor een webshop met herenkledij…
1. Locaties: Vlaanderen en Nederland
2. Leeftijdscategorie: 25 – 40 jaar
3. Geslacht: mannen
4. Interesses: fitness & gezondheid, shopping & mode, buitensportactiviteiten
5. Opleidingsniveau: hoger onderwijs – lange type
6. Beschikbare inkomen: €2.500 – €4.000
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7. Relatiestatus: Single
8. Taal: Nederlands, maar begrijpen ook vlot Frans en Engels
9. Motivatie: wil alles behalve een grijze muis zijn op het werk
10. Remming: prijsbewust en reageert vooral op kortingen en aanbiedingen
Hoe gebruik je deze personas?
Eenmaal je al je verschillende personae hebt opgemaakt, heb je een veel beter overzicht van het WIE &
WAAROM. Je kan je content makkelijker afstemmen en jezelf beter afvragen of je wel voor iedereen iets
interessant gebracht hebt op het einde van de dag, week, maand… Tip: geef elke persona een gezicht en een
naam, print ze af, hang ze aan de muur: zo blijf je je doelgroep voor ogen houden.
It’s a never ending story
Hou er ook rekening mee dat deze personas continu evolueren: door meer inzichten te verzamelen, zal je
sommige personas kunnen samenvoegen, aanpassen of zelfs nieuwe maken.
Conclusie
Door op voorhand voldoende tijd te nemen om inzichten in je doelgroep te verzamelen, kan je nadien veel
makkelijker je content op maat van je gebruikers, fans en klanten creëren.

Bron: xtensio.com
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STAP 4 – VAN IDEE NAAR PROJECT
C o n c ep t t est in g & pr o t ot yp i n g
Wat is concept testing?
Concept testing is het evaluatieproces bij een consument en hoe die reageert op een idee vóór dat je dat idee
op de markt introduceert. We spreken meestal van Proof-Of-Concept testing (POC) en testen een idee, en
niet zozeer een product of dienst. In de meeste gevallen komen nieuwe ideeën of innovaties voort uit het
beantwoorden van specifieke noden. Ze zouden dan ook een bestaand product, dienst of proces ofwel moeten
verbeteren ofwel moeten versterken, of ze zijn volledig nieuw vanuit een R&D proces rond een nieuwe trend
of opportuniteit.
In deze fase van concept testing worden mensen uit het doelpubliek gevraagd om een productconcept te
evalueren, beoordelen en/of te verfijnen. Met concept testing identificeer je dus percepties, eisen, noden
omtrent een product of dienst.
Het belang van concept testing is duidelijk: het verfijnt je ideeën en zorgt er voor dat er een grotere
acceptatiekans bestaat op de markt. De resultaten van een concept test geven dus inzicht in het nog optimaler
ontwerpen van je product of dienst.
Concreet zorgt concept testing voor…
 het identificeren van segmenten binnen de populatie waarop je je product of dienst richt;
 het beoordelen van hoe een alternatief product of dienst overkomt, en welke kenmerken gewenst zijn bij
de doelgroep van het beoogde marktsegment;
 het verzamelen van de noodzakelijke informatie voor het verder ontwikkelen van het product of dienst,
en hoe het gepromoot, gedistribueerd, en geprijsd kan worden;
Methodieken van concept testing
Er zijn verschillende methodes en benaderingen van concept testing:
 Concept testing voor nieuwe producten: identificeren de belangrijkste voordelen voor klanten en de
meest belangrijke kenmerken (elementen van het product) die deze voordelen het meest waarschijnlijk
teweeg zullen brengen. Deze elementen kunnen gecategoriseerd worden als “need to haves” (absoluut
onontbeerlijk) en “nice to haves” (leuke extra’s). De noden van de klant dienen daarom geïdentificeerd
en geprioriteerd te worden, in functie van productontwikkeling en promotie. Dit soort concept testing
kan ook gebruikt worden om de eerste reacties op een concept te verzamelen (Reaction and Adoption
Test).
 Productwijzigingen en vernieuwingen van bestaande producten (upgrades) kunnen nieuw leven blazen in
bestaande producten en diensten. Specifieke modificatietesten dienen om de “need to haves” en
“nice to haves” te identificeren, zodanig dat producten en diensten gecreëerd kunnen worden die echt
“nieuw en verbeterd” zijn, of de moeite waard voor een nieuwe uitgave of update.
 Migration path tests helpen om de belangrijkste aspecten en voordelen te begrijpen en om vervolgens
de consumentennoden in kaart te kunnen brengen in functie van de acceptatie van een bestaand product
of een nieuwe technologie. Deze test zal aangeven of de voordelen de kosten overstijgen en wat de
uitdagingen zijn die samengaan met verandering. Productkenmerken, voordelen, merken, imago, kosten,
opleidingen… zijn slechts enkele van de factoren die in beschouwing genomen moet worden.
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 Product usability en onderhoudstesten brengen de gebruikerservaring in kaart en hoe de ervaring
met een specifiek product of dienst nog verbeterd kan worden. Dit soort onderzoek kan gefocust worden
op verschillende aspecten van gebruiksgemak, gebruikspatronen, e.d.
 Prijssetting testen brengen de prijsverwachtingen omtrent een nieuw product in kaart: prijs,
incentives, gekoppelde promoties, gebruiksvoorwaarden, garantievoorwaarden, …beïnvloeden de
prijspercepties en waardepercepties. Prijssetting testen bepalen de optimale prijsgrens van een nieuw
productconcept en maken een inschatting van de prijsaanvaardingscurves bij de consument. Deze
inschatting van de betalingsbereidheid (willingness-to-pay) gebeurt eerder via een grootschalige
kwantitatieve bevraging bij de doelgroep. Daarbij worden gesloten vragen gebruikt waarbij de
betalingsbereidheid voor een specifieke toevoeging van en dienst die gekend is, wordt naar boven
gebracht. Qualtrics biedt een aantal surveytemplates aan, waaronder ook een prijssetting vragenlijst:
https://www.qualtrics.com/support/research-resources/pricing-surveys/
Wat is prototyping?
Prototyping is een benadering bij productontwikkeling (en dienstontwikkeling) om nieuwe ideeën te testen en
te verbeteren in een vroeg stadium, voordat er grootschalige implementatiefases worden opgestart. Het laat
toe om te experimenteren, te evalueren, lessen te trekken, te verfijnen en een project aan te passen. Het
garandeert dat ideeën volledig geëxploreerd worden voordat er conclusies getrokken worden. Bij prototyping
wordt iedereen betrokken die daarvoor relevant is in een vroeg stadium. Het maakt ideeën tastbaar en test ze
uit.
Prototyping gaat dus een stap verder dan concept testing, waar nog geen sprake is van een tastbaar product
(of uitgewerkte dienst). Bij prototyping worden de ideeën tastbaar gemaakt. Een representatief staal van
eindgebruikers en andere stakeholders worden betrokken bij prototyping.
Waarom is prototyping belangrijk?
Prototyping laat toe om je ideeën uit te testen zonder de druk dat alles onmiddellijk op punt moet staan. Een
ruime groep van stakeholders kan betrokken worden in deze testfase en kunnen inzichten aanleveren met
betrekking tot hoe je ideeën het best zullen werken. In vergelijking met een pilootproject brengt prototyping
een beperkte kost met zich mee, en kan op korte termijn uitgevoerd worden. daarnaast biedt prototyping een
iteratief leerproces waardoor ideeën steeds verder kunnen ontwikkelen, terwijl je voortgang boekt in het
proces. Prototyping kan vooraf gaan aan een pilootproject en de nodige specificaties aanleveren voor het
pilootproject.
Verschillende soorten prototyping

 Paper prototyping: Bij papieren prototype onderzoek wordt eenvoudigweg een papieren versie van
het ontwerp gemaakt om feedback te verzamelen in een zeer vroege fase van het design proces. Dit zal in
het beste geval bevestigen dat de juiste richting is gekozen. Je kan bepalen wat het best geschikt is als
conceptueel ontwerp voordat er te veel werk wordt uitgevoerd. Dure fouten worden zo voorkomen, eens
de ontwikkeling is begonnen.
 Fast of rapid prototyping: Snelle prototyping komt uit de softwarewereld, vanuit het idee dat snelle
implementatie het leerproces versneld. Het verondersteld een korte tijdsspanne tussen het initiële idee
en het modelleren in een fysieke vorm. Ook voor het prototypen van nieuwe diensten is dit geschikt, voor
bedrijven die snel nieuwe ideeën op een kleine schaal in de praktijk willen brengen, om snel te weten te
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komen wat werkt en wat niet werkt. Dit soort prototyping wordt ook gebruikt om een idee of concept te
promoten of om de vraag voor dit concept te ondersteunen. Het kan ook gebruikt worden als een
awareness training tool bij de gebruikers. Deze methodiek blijkt zeer kosteffectief te zijn doordat de
grootse problemen van een product, dienst of systeem, na slechts een klein aantal iteraties en
gebruikerstesten, blootgelegd worden.
Video prototyping: een prototype wordt door een eindgebruiker gebruikt en dit wordt gefilmd en
getoond aan meerdere eindgebruikers, om feedback te verzamelen.
Storyboard: een storyboard is een reeks illustraties die een proces voorstellen, zoals bijvoorbeeld de
stappen die de interactie met een computer of website (of toeristisch product) voorstellen. Storyboards
kunnen gebruikt worden om te controleren of die verschillende stappen logisch zijn voor de
eindgebruiker.
Pilootprojecten & experimenten: In pilootprojecten en experimenten worden meestal formele
evaluatie methodieken gehanteerd. In klassieke pilots wordt een bepaald model vastgelegd gedurende
een periode en de impact ervan wordt gemeten, soms op verschillende locaties. Pilootprojecten worden
breed toegepast (in veel sectoren), maar kunnen te traag voortgang boeken. En omwille van het
vastleggen van het model in functie van de formele evaluatievorm, kan dit een beperking met zich
meebrengen voor wat evolutie en learnings betreft.
Open testing: Een voorbeeld van dit soort testing is de hybrideauto van Google die door middel van
open testing probeert de consument te overtuigen van de efficiëntie en kosteffectiviteit van de
zelfrijdende auto, die bovendien ook nog eens milieuvriendelijk is. De combinatie van social learning
(gebruikersonderzoek) en technologische voordelen die worden aangetoond door open testing, kent veel
toepassingen in duurzame en systeemgerelateerde innovaties, die zowel aanbod- als vraaggedreven zijn.
Service prototyping: de gebruiker wordt geobserveerd terwijl deze in interactie is met een prototype
van de dienst, in een bepaalde situatie, en onder bepaalde voorwaarden, zoals wanneer deze dienst
werkelijk zou bestaan. Het doel is om te kijken wat er gebeurt als bepaalde externe factoren interfereren
tijdens een dienstverlening, factoren die moeilijk te controleren zijn in voorgaande testfases in een
artificiële (onderzoeks)situatie, maar die een grote impact hebben op de perceptie van de gebruiker en zijn
ervaring.
Usability testing: hier wordt de usability (gebruiksvriendelijkheid) van de dienst getoetst, door middel
van observatie en bevraging van een aantal gebruikers over het gebruik van bestaande of nieuwe
producten of diensten in een alledaagse situatie.

Zelf aan de slag
In dit Prototyping framework, vindt je een stappenplan en downloadbare tools om zelf aan de slag te gaan:
http://www.nesta.org.uk/sites/default/files/prototyping_framework.pdf
Afhankelijk van het type product of dienst, bestaan er verschillende online prototype tools.
Een greep uit het aanbod:
Overzichtelijke vergelijkingswebsite voor prototyping van digitale producten:
http://www.cooper.com/prototyping-tools
Overzicht van methodieken van prototyping:
http://www.servicedesigntools.org/taxonomy/term/3
Overzichtelijke stappenplannen voor paper en rapid prototyping:
http://usabilitybok.org/prototyping-methods
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Tips omtrent prototyping & usability testing:
http://www.uxmatters.com/mt/archives/2012/10/tips-on-prototyping-for-usability-testing.php
Over paper prototyping:
https://www.nngroup.com/articles/paper-prototyping/
Checklist voor het uitvoeren van usability onderzoek:
https://www.nngroup.com/articles/usability-test-checklist/
Prototyping software:
PowerPoint, Visio, WYSIWYG web development tool, visual basic, C, Proto.io…

Het met en van u sabi l it y
Naast concept testing en prototyping, is het zinvol om in de volgende fase – eens een (beta)versie van je product
of dienst gelanceerd is – statistieken te verzamelen die de usability meten en die ondersteunend zijn in de
beslissingen die gemaakt worden in functie van de lancering. Hoewel het meestal goedkoper is om via
kwalitatieve methodieken informatie over usability te verzamelen, om snel nieuwe inzichten omtrent het
design of het ontwerp te verkrijgen, heeft het genereren van statistieken zijn voordelen. Het laat toe om de
voortgang te meten tussen verschillende versies van je product of dienst, het biedt zicht op je concurrentiële
positie (ben je beter of slechter dan je concurrent?), het ondersteunt beslissingen om verder te gaan in de
lancering of om even alles on hold te zetten.
De statistieken die doorgaans verzameld worden, hebben betrekking op de succesgraad (of gebruikers de taak
kunnen uitvoeren), de tijd die nodig is om de taak uit te voeren, de foutenmarge en de subjectieve tevredenheid
van de eindgebruiker. Je kan usability statistieken zowel voor nieuwe gebruikers als ervaren gebruikers
verzamelen, maar het zijn vaak de nieuwe gebruikers die tot de meest interessante inzichten leiden. Bij
kwalitatieve gebruikerstesten is het voldoende om 3 tot 5 gebruikers te testen. Na de vijfde gebruikerstest heb
je voldoende verschillende inzichten. Om echter een voldoende grote betrouwbaarheid te halen zijn er meer
gebruikers nodig bij het verzamelen van statistieken. Vanaf 30 kan je al voorzichtige veralgemeningen maken.
Meer uitleg over ‘usability metrics’: https://www.nngroup.com/articles/usability-metrics/

15

Bu s i n es s pl an
Een goed idee, een vernieuwende innovatie, kan het startschot zijn voor een bloeiende zaak of een
groeispurt betekenen voor je bestaande zaak. Maar voor je goed en wel uit de startblokken bent met deze
nieuwe innovatie, moet je al enkele hordes nemen. Een businessplan opstellen, bijvoorbeeld. Een stevige
taak, maar wel onmisbaar op je parcours. Aan de finish wacht je namelijk een handige wegwijzer om je idee
in de juiste richting te loodsen. Bron: Xerius Ondernemingsloket
Eerst en vooral kan je best voor jezelf een ruwe versie van een plan schetsen. Dat proces dwingt je namelijk
om dieper na te denken over een aantal concrete vragen over het ondernemerschap: Waar haal je je
financiële zekerheid? Hoe bouw je je netwerk op? Aan welke formaliteiten moet je voldoen? …

Businessplan opstellen: plicht of must?
Je businessplan is soms verplicht, soms niet. Enkel in een éénmanszaak ben je niet verplicht om het op te stellen.
Maar vraag je ooit een lening of subsidies aan, dan moet je het wel kunnen voorleggen.
Toch is een businessplan in elke situatie een echte aanrader. Zelfs al zijn je ambities bescheiden en begin je als
zelfstandige in bijberoep. Ook na de start van je zaak blijft je ondernemingsplan een praktische leidraad. Stuur
je je bedrijf later bij, dan is het een handig evaluatie-instrument. Een duidelijk plan is dus een goede basis om
op verder te bouwen. Ook voor bestaande en financieel gezonde bedrijven is het opmaken van een
businessplan voor een specifiek innovatief idee een must: zo kan je van je nieuwe product of dienst reeds
duidelijk op voorhand in kaart brengen hoe je kosten- en inkomstenstructuur zal zijn.
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Structuur en voorbeelden
Je ondernemingsplan stippelt je strategische koers uit en bevat deze onderdelen:


Projectbeschrijving (de inleiding)



Voorstelling producten en diensten



Marktanalyse en marketingplan



Financieel plan

Tip: volg het goede voorbeeld!
Beter goed gejat dan slecht bedacht. Onder dat motto kan je ook simpelweg vertrekken vanuit enkele goede
voorbeelden. De overheid prijst via het Agentschap voor Innoveren & Ondernemen de businessplannen aan
van een modelbouwbedrijf en een kinderschoenenwinkel. Bron: www.vlaio.be
McKinsey: dé handleiding
Een even veelgebruikte als ingenieuze gids is het handboek van McKinsey & Company (2006), een Amerikaanse
consultancybureau. Deze samenvatting in het Nederlands maakt je vooral wegwijs in het zakendoen – en hoe
je dat op papier zet. Aan de basis van je businessplan ligt een goed idee, maar ben je daar nog niet 100% zeker
van? Dan kan je eerst beter aan de slag met de checklist SOS idee.
De marketinginsteek
Voor een eerste ruwe versie zijn de vier P’s van de marketing een handig ezelsbruggetje. Zijn deze vier
elementen waterdicht, dan ben je op de goede weg.


Product: vind iets waar je uniek in bent, en positioneer je ook als autoriteit op dat vlak. Verdiep je dus
in je markt en leer je toekomstige klanten door en door kennen.



Prijs: neem alle tijd om je concurrenten aandachtig te bestuderen en breng je kosten in kaart. Wat heb
je nodig om kosten en omzet in evenwicht te houden? En waar maak je winst op? Dit vormt de aanloop
naar je financieel plan.



Promotie: naar wie richt je je? Begin bij mensen en organisaties die je goed kent. Mond-totmondreclame gaat in ons klein land tenslotte vrij snel.



Plaats: waar breng je je product of dienst op de markt? Een marktonderzoek is hiervoor de basis. Duik
in je sector en onderzoek hoe ‘ver’ je kan gaan – vaak is de wereld rondom je een goed startpunt.

En een P die vaak over het hoofd wordt gezien, is Public. Wie zijn je klanten en hoe ben je van plan naar hen
te luisteren? Zonder oplossing voor hun probleem heb je immers geen innovatie. Zonder innovatie geen klant.
Zonder klant geen bedrijf!
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STAP 5 – BLIJVEN INNOVEREN, BLIJVEN GROEIEN
Het met en van p er fo r man c e
De doelstellingen van de innovatie zouden steeds SMART geformuleerd moeten worden: specific, measurable,
achievable, realistic en time-bound.
Eens je idee geïmplementeerd is, is het belangrijk om te meten hoe goed de uitvoering ervan verloopt. Hoe je
dit meet, hangt af van de aard van de innovatie en van je eigen organisatie. Een aantal eenvoudige parameters
kunnen alvast berekend worden:
 Percentage van R&D kost ten opzichte van de winst
 De kost van niet-financiële bronnen (incl. tijd en mensen)
 Percentage van de verkoop van de nieuwe dienst (of het product) (op een periode van max. 2 jaar) ten
opzichte van de algemene verkoopcijfers
 Percentage winst van de nieuwe dienst (of het product)
 Het aantal maanden dat nodig is om een dienst of product te ontwikkelen en te lanceren (speed-tomarket)
 Klantenfeedback en tevredenheid over je business

Ben c h mar ken van je p r est at i es
Het kan zeer zinvol zijn om jouw business te benchmarken (vergelijken) met gelijkaardige bedrijven binnen je
sector, om inzichten te verwerven van de voordelen en impact van je innovatie en hoe je je innovatie nog kan
verbeteren. Benchmarken ten aanzien van concurrenten kan je eveneens helpen om doelstellingen en KPI’s van
je concurrenten te ontdekken die gelijkaardige voordelen voor jouw business kunnen opleveren.
Er zijn verschillende manieren om je business te benchmarken:
 Je kan financiële benchmark informatie kopen
 om je eigen inkomsten, uitgaven en winst te vergelijken, met het gemiddelde binnen je sector
 Je kan financiële data onderzoeken bij gelijkaardige initiatieven
 Neem contact op met je beroepsvereniging voor informatie over standaarden binnen je sector, om je
eigen prestaties te kunnen vergelijken
 Onderzoek en vergelijk je diensten en producten en aanpak met die van je concurrenten
Benchmarken helpt om…






te kijken waar je kosten kan verminderen en efficiëntie kan verhogen
de productiviteit van je business te screenen, in relatie tot het aantal werknemers dat je in dienst hebt
opportuniteiten te vinden voor verbetering, nieuwe ideeën en innovatieve aanpakken
opportuniteiten te kiezen die je business concurrentiëler maken
voorspellingen te maken omtrent de impact van veranderingen en van groeiscenario’s
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Bij aanvang van je benchmark moeten keuzes
gemaakt worden: tegenover wie ga je jouw
business meten? In deze aanvangsfase is het
zaak om de aspecten van je eigen business te
identificeren die je wil benchmarken, en om
vervolgens andere bedrijven (en dit hoeven niet
noodzakelijk concurrenten te zijn, maar kunnen
ook actief zijn in andere sectoren) te zoeken die
op een consistente manier presteren in deze
aspecten.
Je zou kunnen benchmarken
tegenover
 toonaangevende bedrijven in je sector
 bedrijven van gelijkaardige omvang binnen
je sector
 bedrijven van gelijkaardige omvang in
sectoren die verwant zijn aan je sector
 concurrenten
 standaarden binnen je sector
Bronnen:
https://www.business.qld.gov.au/business/starting/market-customer-research/benchmarkingbusiness/benchmarking-opportunities
http://amirhamid.com/2015/05/18/tips-about-benchmark-design-you-should-know-before-eating-your-nextplate-roasted-duck/
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WAT IS VICA?
VICA – Vlaams InnovatieCentrum Autocar – is het kennis- en expertisecentrum voor innovatie in de
autocarsector. De kennis die we delen is ook van belang voor de ruimere toeristisch-recreatieve sector, met
name voor toeristische attracties, horeca, touroperators, reisagenten, reisleiders en –gidsen en het
toerismeonderwijs in Vlaanderen.
VICA wordt gefinancierd door middel van een VIS-traject van het IWT (Instituut voor de aanmoediging van
Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen). Met dit project beogen we:
 de integratie van de autocar in de evoluerende e-society, zowel vanuit het standpunt van de autocar als
toeristische vervoersmodus als vanuit het standpunt van de autocar als vervoersmiddel buiten het
klassieke toerismecircuit van particulieren (bijvoorbeeld voor business-to-business toepassingen)
 het versterken van het belevingselement gedurende de reis in de autocar, door inzet van eigentijdse
communicatietechnologie en –diensten in de uitrusting van de voertuigen (o.a. gevorderde audiovisuele
toepassingen, locatiegerelateerde diensten, augmented reality, the net of things, serious gaming, …)
 het verhogen van de innovatiekracht van de autocarsector
 het aanboren van nieuwe doelgroepen en marktsegmenten
 het versterken en verstevigen van de marktpositie en het vergroten van het marktpotentieel
 het creëren van een veilige vakantieomgeving door inzet van nieuwe technologieën
 de sector op de hoogte te brengen van de mogelijke subsidie- en financieringskanalen.
Bij de opstart van VICA, werd in de sector een nulmeting uitgevoerd, om zicht te krijgen op de algemene
innovatiestatus. In de eerste informatiebrochure lichtten we de resultaten van deze nulmeting toe. Op het
einde van dit VIS-traject wordt een effectmeting uitgevoerd om opnieuw de innovatiestatus in kaart te brengen
(eind 2016). In de tweede informatiebrochure bespraken we een aantal relevante trends binnen toerisme en
de meerwaarde daarvan voor de autocarsector. Beide brochures zijn downloadbaar via de website van VICA.

VOLG ONS
Meer informatie over de inhoud van het VICA-project vindt u op www.vica-project.be. Op zoek naar inspiratie?
Kijk op onze trendblog https://autocartrendwatching.wordpress.com voor de nieuwste trends in de
autocarsector of in andere sectoren. Volg ons op

Deze innovatiebrochure is een initiatief van:
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