
Innoveren in 
een wereld die 
wendbaarheid 
vereist



Alleen al op de Nederlandse markt zijn honderden FinTech ondernemingen 
actief. Zij zijn de uitdagers van de traditionele financiële sector. Of al deze 
FinTechs de dienstverlening van de gevestigde orde op onderdelen gaan 
vervangen, valt nog te bezien. Wel gaan deze FinTechs nieuwe standaarden 
neerzetten voor bankieren en verzekeren, al is het maar omdat FinTechs 
doorgaans sneller tot innovaties komen, een betere customer experience  
bieden en vaak goedkoper zijn.

De traditionele spelers die een antwoord hebben op de nieuwe ‘bankiers’ in 
jeans op gympen hoeven zich in de toekomst vooralsnog geen zorgen te 
maken. Heeft u nog niet of onvoldoende nagedacht over uw innovatiestrategie 
in het algemeen en uw strategie met betrekking tot FinTech in het bijzonder,  
dan is er werk aan de winkel!

We kunnen u verklappen dat de belangrijkste uitdaging niet zit in het bedenken 
of signaleren van nieuwe innovaties. In ons World FinTech Report 2017 tekenden 
we uit de monden van bestuurders de drie belangrijkste succesfactoren op voor 
het succesvol toepassen van innovatie1. Als belangrijkste succesfactor wordt de 
ondersteuning en ‘buy-in’ door het topmanagement genoemd. Op de tweede 
plaats wordt de cultuurverandering genoemd die ondernemingen meer wend-
baar en innovatief maakt. Als laatste wordt een duidelijke strategische visie en 
plan genoemd.

Simpel gezegd moet u innovatie binnen uw organisatie inrichten langs drie 
onderdelen. Het begint uiteraard met uw innovatiestrategie die wordt afgeleid 
vanuit uw overall strategie. Omdat u het met strategie alleen niet redt, is de 
implementatie van innovatie een wezenlijk onderdeel. Om te kunnen beoordelen 
of uw innovatiestrategie ook loont in de toekomst, zult u moeten meten wat de 
resultaten van uw innovatie-inspanningen zijn.
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Figuur 1: Innovatie inrichten langs drie onderdelen

Matthijs Delen, 
Principal Consultant Payments & 
Banking, Capgemini
matthijs.delen@capgemini.com

Pascal Spelier, 
Principal Consultant Digital 
Customer Experience, 
Capgemini Consulting
pascal.spelier@capgemini.com



waarin (technologische) ontwikkelingen elkaar steeds sneller 
opvolgen? De hieronder weergegeven keuzes zijn belangrijk bij 
het vaststellen van uw innovatiestrategie.

Implementatie
Duidelijke focus op innovatiethema’s
De implementatie van een innovatiestrategie is vaak een 
struikelblok. Dit heeft te maken met een gebrek aan focus op  
de juiste innovatiethema’s voor de organisatie. Onvoldoende 
zicht op de thema’s waarop ze moeten innoveren, weerhoudt 
traditionele spelers van het implementeren van innovaties  
en het samenwerken met FinTechs3. Hierdoor wordt er vaak 
een innovatieportfolio opgebouwd waarbij een duidelijke focus 
ontbreekt. Onderstaand model helpt bij het opbouwen van 
een ‘agile’ innovatieportfolio, die focus aanbrengt.

Innovatiestrategie  
Uit eerder gememoreerd World FinTech Report blijkt dat 
slechts 44% van de bestuurders er vertrouwen in heeft de 
juiste strategie te hebben om de uitdagingen aan te gaan die 
voortkomen uit de sterke opkomst van disruptieve FinTechs2. 

Het adagium ‘disrupt jezelf, voordat anderen het doen’ is 
veelgehoord. Bestuurders van banken en verzekeraars 
moeten werk maken van hun eigen disruptie. Daarbij gaat het 
niet alleen om de disruptie van de eigen dienstverlening en het 
businessmodel, gebruikmakend van nieuwe technologieën, 
maar ook om de disruptie van de manier van werken.

Wat is uw innovatiestrategie in het algemeen en uw strategie 
ten aanzien van FinTechs in het bijzonder? Hoe zorgt u ervoor 
dat uw organisatie zich continu vernieuwd in een wereld 
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Figuur 2: Welke keuzes maakt u ten aanzien van uw innovatiestrategie?

Figuur 3: Model voor het opbouwen van een ‘Agile’ innovatieportfolio



Het begint met inzichten. Hoe ontwikkelt klantgedrag zich? 
Welke nieuwe technologieën of business modellen hebben 
mogelijk een impact op de strategie van de organisatie? Hoe 
ontwikkelt de toekomstige waardeketen zich? Welke ‘value is 
at stake’? Op basis van deze inzichten stelt u innovatiethema’s 
vast. Deze thema’s zijn niet in steen gebeiteld en moeten dus 
met enige regelmaat worden herzien. De wereld om ons heen 
verandert immers snel.

De innovatiethema’s zijn leidend bij het opbouwen van een 
innovatieportfolio. Of de innovaties nu vanuit de organisatie 
komen of in samenwerking met bijvoorbeeld partners of 
FinTech worden ontwikkeld.

Een innovatieportfolio kan op verschillende manieren vorm 
gegeven worden. Bij voorkeur worden de innovaties geplot in 
een innovatiefunnel. Iedere fase van de funnel (ideegeneratie, 
validatie, ‘minimum viable products’ en lancering) heeft zijn 
eigen karakteristieken als het gaat om risico, investerings- 
behoefte en financieringsbereidheid. Naarmate een innovatie 
zich naar rechts beweegt in de funnel zijn er lessen te leren. 
Deze inzichten kunnen weer worden gebruikt bij het herijken 
van de innovatiethema’s. 

Dit alles speelt zich af in een ecosysteem waar zowel klanten, 
partners, accelerators en FinTechs deel van uitmaken en in 
samenwerken.

Innovatiebevorderende cultuur
Wilt u als organisatie meer focus aanbrengen op innovatie en 
de wendbaarheid van uw organisatie aanpassen, dan vraagt 
dat om andere organisatie- en samenwerkingsvormen. Zeg 
‘dag’ tegen de oude, vertrouwde functioneel ingerichte ‘hark’ 
en omarm de platte en wendbare organisatiestructuur. Deze 
structuur vereist geen managers, die overwegend risico- 
mijdend gedrag vertonen, maar leiders. Daarbij is er geen 
plaats voor hiërarchisch leiderschap, maar leiders die inspi- 
reren. Nadruk op controle maakt plaats voor nadruk op 
vertrouwen. Autonome, zelfsturende, multidisciplinaire teams 
richten zich voor kortere perioden (sprints) op een specifiek 
doel.

De nieuwe bedrijfscultuur vraagt niet om plannen, maar 
iteratieve planningen. Voormalig president van de VS, Dwight 
Eisenhower, wist het al mooi te parafraseren: “Plans are 
worthless, planning is everything”. Deze filosofie zie je terug  
in nieuwe samenwerkingsvormen waarbij u de termen Agile, 
Scrum, DevOps, Spotify Engineering nog vaak zult horen.  
Dit zijn overigens de samenwerkingsvormen die vooral passen 
bij de latere fasen van de innovatiefunnel. In de fasen daarvoor 
gaat het vooral om open innovatie, design thinking, lean startup 
en business model generation.2Capgemini, World FinTech Report 2017, p 26

3Capgemini, World FinTech Report 2017, p 28

Monitoring 
Om te kunnen beoordelen of uw innovatiestrategie en bij- 
passende opbouw van een innovatieportfolio ook loont in 
de toekomst, zult u moeten meten wat de resultaten van uw 
innovatie-inspanningen zijn. Wellicht investeert u al fors in 
innovatie, of het nu eigen ventures zijn of samenwerkingen 
met accelerators. Maar heeft u enig idee of uw investeringen 
ook iets opleveren? Doet u aan benefit tracking? We geven 
u graag een paar tips om de efficiëntie en effectiviteit van uw 
innovatie-inspanningen te meten.

De ‘poortwachter’
Innovaties zijn, afhankelijk van hun volwassenheid, te plotten  
in een innovatiefunnel. Voordat een idee ‘promoveert’ naar de 
validatiefase en daaropvolgend naar de fases ‘minimum viable 
product’ en ‘lancering’ moet het eerst voldoen aan een aantal 
criteria. Tussen iedere fase vormen transparante criteria de 
‘poortwachter’. Ga niet lichtzinnig om met de criteria. Immers, 
naarmate je verder naar rechts opschuift in de funnel neemt 
het risico toe, de investeringsbereidheid af en groeit de 
investeringsbehoefte. 

Benefits Logic®
Benefits Logic® is een instrument dat in één oogopslag 
weergeeft welke waarde er door de innovatie wordt gecreëerd. 
Het is een oorzaak- en gevolgschema dat wordt opgesteld 
tijdens een of meer werksessies samen met de sleutelper-
sonen van het innovatieve project. Daarbij is het vooral van 
belang om vast te stellen via welke drivers de innovatie 
bijdraagt aan de business value. Oftewel, draagt de innovatie 
bij aan het realiseren van de strategie en de bijbehorende 
KPI’s? Uiteraard maakt een bijbehorend dashboard regel-
matige monitoring mogelijk.

Poortwachter

Ideeën Validatie

Poortwachter
GO/NO GO

Extra financiering
To do:
• Vaststellen criteria voor 
overgang naar volgende fase in 
de innovatiefunnel.

• Beslissing GO/NO GO en 
eventuele extra financierings-
behoefte.

Figuur 4: ‘Poortwachter’-criteria in een innovatiefunnel



Innoveren is hard werken 
Strategie, implementatie en monitoring. Alledrie zijn belangrijk bij het realiseren van 
een innovatieve, wendbare organisatie. Maar het echte succes komt van de betrokken 
mensen. Heeft uw organisatie goede trendwatchers die trends met de juiste analyses 
weten te vertalen naar kansen? Heeft uw organisatie ambassadeurs die het innovatie-DNA 
verspreiden over de organisatie? Heeft u intrepreneurs die goede ideeën weten te vertalen 
naar business, binnen of buiten uw muren?
 
Want met briljant denkwerk alleen redt u het niet: “Brilliant thinking not executed is literally 
worthless.”

Benefits Logic ® 

Toelichting:

• De Benefits Logic ® is een oorzaak- en gevolgschema dat wordt opgesteld tijdens 
één of meer werksessies samen met sleutelpersonen van het project.  

• Op overzichtelijke wijze wordt de customer value gekoppeld aan de business value. 
In één oogopslag is duidelijk op welke vlakken waarde wordt gecreëerd.
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Figuur 5: Een Benefits Logic®, van ‘customer value’ naar ‘business value’.


