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Het team achter dit boek Flanders InShape, de Vlaamse competentiepool voor productontwikkeling en industrieel

design, werd in 2006 opgericht door Industrie Vlaanderen en zijn partners. Het geniet over

heidssteun via het Vlaams Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (iwt). 

Het is een samenwerkingsverband tussen Industrie Vlaanderen, een aantal dienstverleners 

in productdesign, hogescholen en kenniscentra. Flanders InShape is het centrale aanspreek    

punt voor Vlaamse bedrijven rond productontwikkeling en industrieel design.  

www.flandersinshape.be.

In 2008 kende Flanders InShape aan Verhaert New Products & Services nv de opdracht  

toe om een handleiding rond productontwikkeling en industrieel design te maken  

voor ondernemers uit de Vlaamse industrie. Verhaert New Products & Services nv,  

dat op dat vlak een uitgesproken ervaring heeft, en in concreto auteur Koen Verhaert,  

werd hierin ondersteund door een stuurgroep, gecoördineerd door Flanders InShape.

Dit boek is gegroeid uit uitvoerige uitwisselingen van kennis en praktijkervaringen  

van de innovatieadviseurs van de Technologische Innovatie Stimuleringsprojecten (tis)  

en Technologische Dienstverlening (td) die samenwerken met Flanders InShape.  

Flanders InShape dankt de leden van de stuurgroep voor hun actieve deelname:

Chris Casteele (Agoria), Sarah Gillis (Federplast.be), Dorothy Mingneau (Optimo), 

Eline Robin (Centexbel), Nadia Werkers (Clusta), Walter Auwers (Sirris)  

en Liesbeth Longueville (Flanders InShape).

Voor het bepalen van de onderwerpen voor dit boek werden zij begeleid door de volgende 

experten uit de academische wereld en de bedrijfswereld:

Jimmy Budenaers (Jaga), Dirk Vananderoye (Philips), Nik Baerten (Pantopicon), 

Olivier Rijsman (pih), Chris Baelus (Artesis), Arno De Taeye (Samsonite),  

Marion Debruyne (Vlerick Management School), Frederick Van Assche (Lessius 

Hogeschool), Hans De Brauwer (Tyco), Alexis Jacobi (Artesis), Luc Meirlaen (Niko),  

Vic Cautereels, Achiel Standaert (Artesis), Luc Vanderhallen (Media en Design 

Academie Genk), Joannes Vandermeulen (Namahn), Jan Geeraert (Recticel),  

Steven Vindevogel (Barco), Marc Bollen (Sirris), Frederik D’hulster (pih),  

Gert Verschueren (Maximal Design), Piet Verhoeve (Televic),  

Eric De Boer (pdma Nederland), Wim Van Thienen (Bekaert Textiles).

Voor het vinden van passende Vlaamse voorbeelden ter ondersteuning van dit boek  

konden zij rekenen op de actieve medewerking van de sectorfederaties Agoria, essenscia  

en Fedustria, op cases uit de ervaring van Verhaert New Products & Services nv  

en op de volgende organisaties:

Optimo, Polygonya, Clusta, Centexbel, Sirris, Design Vlaanderen, Design Regio 

Kortrijk, Unie van Belgische Designers (udb), ovam, Flanders Drive,  

Artesis Antwerpen, Provinciale Hogeschool Kortrijk, Media en Design  

Academie Genk en de stuurgroep van dienstverleners Flanders InShape.
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Vandaag wordt het woord innovatie gemakkelijk in de mond genomen. Je kunt 
niet wakker worden of een of andere stem op de radio roept op tot innovatie of 
beklaagt het gebrek eraan. Innovatie heeft heel wat gezichten en aspecten. Som
migen spreken daarom van procesinnovatie, sociale innovatie en productinnova
tie. Dit boek gaat over het laatste.

Ondanks het feit dat er veel over productinnovatie wordt gepraat, lijken maar 
weinig mensen echt te begrijpen wat het inhoudt, laat staan hoe je het zou kun
nen aansturen en managen. Nochtans is iedereen het erover eens dat innovatie 
een van de weinige instrumenten is die ons kunnen helpen in een wereldwijde 
competitieve omgeving. Meer nog, er lijkt een brede consensus te bestaan over 

“Waarom?” vroeg mijn dochter.

Toen ik op vakantie nog maar eens  
aan dit boek aan het schrijven was,  

kwam mijn dochter over mijn schouder  
meekijken. ‘Wat doe je?’ vroeg ze. 
Toen ik haar uitlegde wat ik deed,  

vroeg ze: ‘Waarom, papa?’
Een pertinente vraag die me  

aan het denken zette.

Ze bleef echter maar vragen:  
‘Waarom, papa?’

Nog steeds stond mijn dochter  
vragend naast me,  

tot ik lichtjes geïrriteerd zei: ‘Daarom!’ 
Waarop ze wijselijk zweeg  

en ik verder schreef...
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de noodzaak aan meer zelfscheppende industrie, een industrie die eigen (eind)
producten en daaraan gerelateerde diensten voortbrengt en daardoor een gro
tere toegevoegde waarde kan realiseren. Productontwikkeling en industrieel 
design zijn hierin sleutelprocessen. Dit verhaal wil daarom in eerst instantie een 
bijdrage leveren tot een beter begrip van productinnovatie.

Er bestaat ondertussen heel wat literatuur over productontwikkeling, en in 
zekere mate ook over industrieel design. De meeste van deze publicaties zijn 
uitgegeven in het kader van academische opleidingen in dit vakgebied en zijn 
daardoor niet altijd even geschikt voor iedereen, vooral niet voor diegenen die 
enkel vanaf de zijlijn met productontwikkeling te maken hebben.

Toen ik dit boek begon te schrijven, had ik dan ook twee doelstellingen voor 
ogen: eerst en vooral wilde ik een inspirerend boek schrijven voor wie geen spe
cifieke achtergrond heeft in dit vakgebied, anderzijds wilde ik een aantal krach
tige, praktijkgerichte inzichten en principes meegeven aan wie actief is in de 
productontwikkeling – of aan wie hier, na het lezen van dit boek, aspiraties voor 
zou hebben.

Ik heb me voor dit boek enerzijds gebaseerd op het werk en de geschriften van 
mijn vader, Paul Verhaert, ondernemer en een van de pioniers in dit vakgebied. 
Publicaties zoals onder meer het managementboek The practice of new products 
and business development (Johan Braet en Paul Verhaert, Acco, 2007) en de cursus 
De praktijk van de productontwikkeling (Paul Verhaert, Acco, 1993 en 1997) vorm
den een onderbouw en inspiratiebron. Maar bovenal is dit boek geïnspireerd 
door de ervaring die ik elke dag opdoe bij het leiden van een productontwikke
lingsbedrijf, het uitvoeren van zo’n vijfhonderd cases en de methodiek die we 
daarbij hanteren. Ik wil zowel mijn vader als de opdrachtgevers van verhaert 
hier voor dan ook bedanken.

Verder dank ik Flanders InShape en zijn sponsors, die mij de opdracht hebben toe
 vertrouwd om deze kijk op productontwikkeling in dit boek te bundelen, de be 
   trokken sectorfederaties voor het aanreiken van bijkomende voorbeelden, en de 
experten, intern en extern aan ons bedrijf, die het boek mee hebben geredigeerd.

Koen Verhaert

*
 

Woorden aangeduid met 

een asterisk * worden verklaard 

in het lexicon op p. 228.



 

“ The beauty of innovation lies in the fact that it is in reach of everybody  
on the planet. It is an endogen capacity of mankind for growth and value 
creation. To a big extent, it is even independent of, or at least not restricted 
by, access to resources; be it human, raw material, energy or other.  
It is basically an intellectual exercise shadowing all other competitive 
advantages that in most cases are only temporary. ” 

 The practice of new products and new business (Johan Braet & Paul Verhaert)
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Productontwikkeling en industrieel design: 
wat het wel en niet is
De laatste jaren is er een groeiende interesse ontstaan voor productinnovatie als 
een wapen in de strijd voor competitiviteit en welvaart. Hierbij is ook industrieel 
design als discipline meer in de aandacht gekomen. In de praktijk bestaan er echter 
wel eens misverstanden over de definitie, de inhoud en de impact van industrieel 
design en productontwikkeling. Daarom verhelderen we eerst even deze termen.

Productontwikkeling is het vakgebied dat zich bezighoudt met de definitie en 
de ontwikkeling van nieuwe, industrieel te vervaardigen producten, en steeds 
vaker ook diensten. In vele opzichten is het een creërende en integrerende acti
viteit. Productontwikkelaars streven ernaar door middel van markt en gebrui
kersinzichten en technologieën nieuwe of bijkomende economische waarde te 
bieden onder de vorm van producten. Het gaat om producten die consumenten, 
overheden en bedrijven willen kopen, waardoor een waardeketen* of een econo
misch systeem begint te functioneren.

Hoewel industrieel design vaak onderschat of verkeerd begrepen wordt, is 
het een sleuteldiscipline in de productontwikkeling. Industrieel design richt 
zich op de – vaak emotionele – aspecten die een product wenselijk of aantrek
kelijk maken voor een professionele gebruiker of een consument. De focus ligt 
op de aspecten die impact hebben op de appreciatie van de gebruiker voor het 
product, zoals de fysieke verschijningsvorm en de interactie die het product 
biedt, samen met de emotionele beleving die hieraan gekoppeld is.

Wanneer er over design gesproken wordt, denken we vaak spontaan aan de 
meubelindustrie, de autoindustrie of zelfs de mode. Dat is niet toevallig. De 
reden waarom veel best practices rond industrieel design in deze trendgevoelige 
sectoren te vinden zijn, heeft te maken met de maturiteit* van deze industrieën. 
Het gaat vaak over producten waarvan de basisfunctionaliteit en de manier waar
op deze wordt ingevuld volledig ontwikkeld zijn en die een heel gangbaar product 
zijn geworden. Dit betekent echter niet dat design als instrument niet bruikbaar 
of zinvol zou zijn in andere sectoren en voor andere types producten.

Een stoel is als concept niet wezenlijk veranderd in de afgelopen honderd jaar en 

het valt ook niet te verwachten dat dit archetype* in de komende jaren zal veran-

deren. We vinden dat een stoel zoals we die vandaag kennen voldoet aan de 

basisfunctionaliteit die we ervan verwachten. Idem dito voor kledij en auto’s, 

bijvoorbeeld. 
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fig. 1

Het archetype van de stoel
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Dit betekent dat fabrikanten naar andere argumenten en waarden moeten zoe
ken om aan dit type producten een blijvende of zelfs grotere toegevoegde waar
de te geven.

Vaak is het in dergelijke contexten dat het belang en de impact van industri
eel design doorslaggevend worden. Dit leidt ertoe dat veel beste praktijken rond 
industrieel design te vinden zijn in sectoren die, vaak ten onrechte, niet meteen 
als innovatief worden bestempeld.

Leidt industrieel design dan niet tot innovatie? Het antwoord op deze vraag 
is genuanceerd en hangt meestal af van de mate waarin industrieel design erin 
slaagt alle andere disciplines die met productontwikkeling te maken hebben op 
de gebruiker van het nieuwe product te doen focussen. Als hiervoor de juist 
context wordt gecreëerd en men in dit opzet slaagt, zal industrieel design tot 
innovatie leiden, maar niet als het zich alleen beperkt tot ‘styling’, het uiterlijke 
niveau van vorm, kleur enzovoort.

Dit boek stelt daarom een geïntegreerde aanpak voor, waarbij de rol van 
industrieel design in het proces van productontwikkeling wordt uitgelegd en 
beschouwd wordt als een strategisch instrument.

Van een downstream-rol naar een geïntegreerde aanpak
Industrieel design is de afgelopen jaren geëvolueerd van een downstreamactivi
teit in de productontwikkeling, die pas tegen het einde van het proces gebeurt, 
naar een discipline die wordt ingezet van bij het begin van een nieuw initiatief: 
het bedenken en specificeren van nieuwe productideeën. Door deze evolutie 
worden industrieel design en gebruikersgeoriënteerd denken in productont
wikkeling steeds meer een attitude. Deze is nodig bij iedereen die betrokken is 
bij productinnovatie, zowel op operationeel niveau als op managementniveau. 
Daarom heeft men het steeds vaker over design thinking, dit wil zeggen dat men 
design als discipline inzet doorheen het hele innovatieproces en in de hele orga
nisatie.

Dit leidt vanzelf tot de vraag hoe je het productinnovatieproces in een orga
nisatie kunt implementeren. Cruciaal daarbij is een goede afstemming tussen 
alle betrokken actoren en disciplines. Dit begint ermee dat iedereen het te volgen 
proces en de noodzakelijke interacties goed begrijpt. Dit boek heeft dan ook als 
doel precies deze afstemming beter mogelijk te maken.

Wanneer producten diensten worden en omgekeerd
Wanneer we over producten spreken, denken we in eerste instantie aan fysieke 
producten, zoals bijvoorbeeld de Skoda of Bentley van de Vlaamse ontwerper Dirk 
Van Braeckel, een maaidorser van New Holland of een reiskoffer van Samsonite. 
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De aanpak en methodiek in dit boek zijn echter bruikbaar voor elk nieuw com
mercieel aanbod of voorstel dat een bedrijf aan de eindgebruiker doet. Dit kan 
zowel over fysieke producten als over diensten gaan. Het komt erop aan te den
ken in termen van het aanbieden van oplossingen die een toegevoegde waarde 
bieden. Of deze oplossingen zijn vormgegeven als product of dienst, of een intel
ligente combinatie zijn van beide, is in de eerste fasen van de productontwikke
ling en de succesfactoren ervan weinig relevant.

De laatste jaren zien we trouwens een sterke vervaging tussen de concepten 
‘goederen’ en ‘diensten’. De waarde van een product wordt meer en meer bepaald 
door de diensten errond. Men spreekt in die zin vaak over ‘service enabling products’ 
– producten die de mogelijkheid bieden om bijkomende toegevoegde waarde te 
leveren via een eraan gekoppelde dienst – en vice versa. Uiteraard blijven er wel 
grote verschillen tussen de uitwerking van een dienst en van goederen. fig. 2

Peleman Industries, een fabrikant van kunststof mapjes voor thermische document-

   inbindsystemen, in eerste instantie gericht op professionele gebruikers, verkoopt 

zijn producten al jaren met groot succes als verbruiksartikel bij zijn gam ma van 

thermische inbindsystemen. Een aantal jaar geleden is Peleman Industries gaan 

bekijken hoe het op basis van zijn producten en expertise een dienstencomponent 

kon bouwen, specifiek gericht op consumententoepassingen. Dit resulteerde in 

www.unibook.com, een onlinedienst waarbij iedereen een boek kan uitgeven, 

inbinden en wereldwijd laten verdelen zonder opstartkosten.

De stappen in de ontwikkeling van nieuwe diensten zijn zeer gelijklopend met 
deze van goederen. Een belangrijk verschil tussen goederen en diensten is echter 
dat een dienst wordt gemaakt – geproduceerd – in interactie met de gebruiker. 
Het moment van productie en gebruik van de dienst vallen samen. Daarom is de 
betrokkenheid van de gebruiker bij de ontwikkeling van een dienst zo mogelijk 
nog belangrijker dan zijn inbreng bij de ontwikkeling van goederen.

Verffabrikant Boss Paints heeft in zijn winkelconcept Colora zijn verfproducten 

aangevuld met een hele reeks diensten. Je vindt er niet alleen kwaliteitsverf van 

Boss Paints, maar ook interieurideeën, je krijgt er deskundig antwoord op tech-

nische of esthetische vragen, je kunt workshops over schildertechnieken bijwo-

nen, enzovoort.

goederen diensten

PRODUCT





fig. 2

Producten kunnen goederen 

en/of diensten zijn.
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Het omgekeerde doet zich ook voor. Diensten hebben vaak een fysieke en/of soft
ware component nodig om een rendabele en kwalitatief goede reproduceerbaar
heid te kunnen garanderen. Denk maar aan de terminals voor elektronisch 
betaalverkeer in winkels, benzinestations en bij bankfilialen als hardwarecom
ponent van een financiële dienst.

De bruggenbouwer tussen technologie en applicatie
Net zoals met de termen industrieel design en productontwikkeling bestaat er 
ook vaak verwarring tussen de begrippen technologieontwikkeling en product
ontwikkeling.

Productontwikkeling integreert technologieën in functie van latente of 
expliciete gebruikerswensen. Meestal gebeurt dit in de vorm van standaard
componenten. In andere gevallen zullen er specifieke componenten ontwikkeld 
worden of zelfs technologieën en materialen worden toegepast die nog maar net 
gedemonstreerd zijn in een labomgeving of in andere toepassingsgebieden.

Productontwikkeling kan men dan ook beschouwen als een bruggenbouwer 
tussen technologieontwikkeling en de toepassing daarvan. Product ont
wikkeling verbindt nieuwe technologieën met gebruikersnoden en andersom. 
Op die manier creëert het mogelijkheden om technologisch onderzoek te valo
riseren en new business op te bouwen, dit wil zeggen nieuwe inkomstenstromen 
te genereren via nieuwe producten of bedrijven.

Vereenvoudigd voorgesteld kunnen we spreken van een innovatiewaarde-
keten. Deze start met wetenschappelijk onderzoek en materiaalinnovatie, 
daarop volgen technologieontwikkeling, componentontwikkeling en systeem
ontwikkeling, en uiteindelijk applicatieontwikkeling. In deze voorstellings
wijze richt industrieel design zich op de laatste schakel. Productontwikkeling 
kan iets vroeger starten, bij de componentontwikkeling.

Wetenschap

1 2

productontwikkeling

3 4

Technologie-
ontwikkeling

Component-
ontwikkeling

Systeem-
ontwikkeling

Applicatie-
ontwikkeling Valorisatie

fig. 3 

De rol van productontwikkeling 

in de innovatieketen
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Dit boek gaat daarom niet in op technologieontwikkeling en de organisatie 
daarvan. Nochtans is het in een geïntegreerde innovatieaanpak cruciaal om 
technologieontwikkeling goed op productontwikkeling te laten aansluiten en 
erop af te stemmen. fig. 3

Voor wie is dit boek bedoeld?
Dit boek is geschreven voor iedereen die te maken heeft met productinnovatie: 
de mensen die op operationeel niveau bij dit proces betrokken zijn, maar vooral 
ook zij die er input aan geven, het proces aansturen, organiseren en financieren. 
Dit boek wil inzichten geven in het proces van productontwikkeling en indu
strieel design – het hoe en waarom – en hoopt stimulansen te geven voor nieuwe 
initiatieven op deze terreinen.

Productontwikkeling moet worden gezien als een horizontaal proces binnen een 
bedrijf, waarin mensen met verschillende verantwoordelijkheden hun inbreng 
hebben. Wanneer we in dit boek over ‘de productontwikkelaar’ spreken, hebben we 
in de meeste gevallen dan ook een team voor ogen dat deze rol vervult. Daarnaast 
worden ook individuele personen soms productontwikkelaars ge noemd; het gaat 
dan om mensen die zijn opgeleid in productontwikkeling. Zij vullen deelaspecten 
van het productontwikkelingsproces in of sturen het geheel aan.

Sommige organisaties zijn actief en succesvol op het gebied van productin
novatie zonder dat ze over een speciale afdeling hiervoor beschikken of mensen 
in dienst hebben die specifiek zijn opgeleid in dit vakgebied. Het feit dat men 
geen specifieke expertise op dit domein in huis heeft, hoeft dan ook geen onover
komelijke barrière te vormen om toch initiatieven op dit vlak te ontplooien.

Productontwikkeling en zeker industrieel design zijn activiteiten waarvan bui
tenstaanders zich weleens afvragen of het eigenlijk wel procesmatige activitei
ten zijn, laat staan dat ze gemanaged kunnen worden in termen van resultaat, 
impact, tijd en kost. Dat zijn ze zeker wel!

Anderzijds klopt het dat ze als proces verschillen van de meeste andere 
bedrijfsprocessen, door de vele onzekerheden die nu eenmaal eigen zijn aan pro
ductontwikkeling en industrieel design. Daarom proberen we inzicht te geven 
in deze processen en net te wijzen op de onbekenden en de risicoelementen die 
erin vervat zijn.

Met de aanpak die we in dit boek beschrijven, willen we dan ook zeker niet 
de illusie wekken dat we het succes van nieuwe producten kunnen garanderen. 
Succesvolle productontwikkeling start immers met het onderkennen van deze 
onzekerheden. Deze complexiteit zorgt ervoor dat productontwikkeling en 
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industrieel design in de praktijk, van bedrijf tot bedrijf, op zeer verschillende 
manieren worden geïmplementeerd en georganiseerd. Wat voor de een werkt, 
hoeft daarom niet per se voor de ander te werken.

Het is dan ook weinig zinvol te denken vanuit best practices of een rigide 
aanpak met do’s en don’ts voorop te stellen. De hier beschreven inzichten en bena
deringswijzen zijn dan ook vooral bedoeld om u te helpen op een zinnige manier 
met deze onzekerheden om te gaan en zo effectief het succes en de efficiëntie van 
uw productontwikkeling en industrieel design te verhogen.

Structuur van dit boek
Dit boek is opgebouwd rond vier hoofdstukken: Het product, Het ontwerpen, 
Startfactoren en Succesfactoren. fig. 4 

Elk van deze hoofdstukken kan onafhankelijk van de andere gelezen worden. 
U vindt er antwoorden op vragen als: Waaraan moet een succesvol product vol
doen en wat betekent dit voor de aanpak van de ontwikkeling? Hoe pakt u een 
ontwerpproces aan? Hoe wordt u succesvol in productontwikkeling? En wat zijn 
de voorwaarden om succesvolle productontwikkelingsinitiatieven op te starten 
binnen uw organisatie of onderneming?

In een afsluitend hoofdstuk worden de inzichten en processen die in deze 
hoofdstukken zijn opgebouwd op een rij gezet en vertaald in een geïntegreerd 
stroomdiagram voor productinnovatie, productontwikkeling en industrieel 
design.

Achteraan in dit boek vindt u een lexicon met een verklaring van de gebruik
te terminologie en een lijst met de bronnen van de verschillende voorbeelden 
die in het boek worden aangehaald.

fig. 4

Het productinnovatieproces  

voorgesteld als een machine



 
GETUIGENIS

Carl Dewulf, president en  

gedelegeerd bestuurder van 

LVD Company nv in Gullegem, 

bekrachtigt de “brand values” 

van creativiteit en innovatie van 

LVD dankzij een continue pro-

duct- en softwareontwikkeling. 

LVD is een fabrikant van geïntegreerde oplossingen 

voor de plaatbewerkingsindustrie, bestaande uit CNC-

gestuurde lasersnijmachines, revolverponsmachines 

en afkantpersen, volledig geïntegreerd d.m.v. LVD’s 

unieke Cadman ® offline-programmeersoftware.

LVD’s gepatenteerde Easy-Form ® Laser, een in- 

process adaptief plooisysteem zorgt ervoor dat alle 

plooihoeken constant zijn, onafhankelijk van variates 

in het materiaal. Dit is een uitstekend voorbeeld van 

onze voortdurende productontwikkelingsstrategie. 

Easy-Form ® Laser, voor het eerst op de markt  

geïntroduceerd in 2001, is nu marktleider voor  

in-process adaptief plooien. 

Gelet op de stijgende kosten en de nood om mate-

riaalverlies of extra bewerkingen te vermijden is 

de vraag naar technologieën zoals Easy-Form ® Laser 

sterk gestegen. Door dergelijke technologieën voort-

durend te ontwikkelen en door constant de grenzen 

qua efficiëntie, precisie en flexibiliteit van de plaat-

bewerking te verleggen, probeert LVD zichzelf te  

differentiëren in een markt waar geïntegreerde 

oplossingen essentieel geworden zijn. 

De boodschap van LVD is: voortdurend streven om 

nieuwe oplossingen te creëren én te innoveren.  

Dit is cruciaal voor elk bedrijf dat competitief wil zijn 

op de markt. Een evenwicht vinden tussen functio-

naliteit en prijs is echter ook belangrijk voor het eco-

nomische klimaat van vandaag. Oplossingen moeten 

niet enkel creatief en innovatief zijn, maar ook “be -

taal   baar”. Betaalbaarheid is dan ook een belangrijke 

focus in LVD’s ontwikkelingsstrategie.

“ Voortdurend  
streven om  
nieuwe  
oplossingen  
te creëren én  
te innoveren ”

Carl Dewulf 

LVD Company nv
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In de wiskunde is het product de resultante van een vermenig
vuldiging. Op basis hiervan zou je kunnen vermoeden dat ook  
een industrieel product en het succes ervan steeds eenduidig  
en rationeel te voorspellen zijn, maar helaas is dat niet steeds zo. 
Om een ontwikkelingsproces te begrijpen, te kunnen aansturen en 
de valkuilen erin te herkennen is het belangrijk te begrijpen waarom 
het ene product succesvol is en het andere niet. We willen daarom 
beter begrijpen wat de dynamiek achter een nieuw product is,  
om van daaruit de randvoorwaarden voor een ontwerpmethodiek 
en het organisatiemodel ervoor te kunnen bepalen.

Productontwikkeling en industrieel design zijn, in tegenstelling 
tot het wiskundige concept van een vermenigvuldiging, relatief 
complexe processen. Dit komt vooral door de verschillende actoren 
en perspectieven waarmee men rekening moet houden: de snelle 
evoluties in de markt en binnen de technologie, en de combinatie 
van rationele factoren met zeer subjectieve aspecten.

Om in deze complexiteit het overzicht te behouden brengen we 
in dit hoofdstuk de interactie en relatie tussen deze verschillende 
aspecten in kaart. Op die manier kunnen we het proces ook voor 
een deel demystificeren.

1Het product

De dynamiek achter een nieuw product.............p. 22

Menskundige aspecten van een product.............p. 32

Technologische aspecten van een product.............p. 44

Economische aspecten van een product.............p. 60



Wie herkent dit niet ?

Het nieuwe product had ondanks zijn 
fantastische features geen succes.

Wij waarschuwden voor een irreëel 
idee en stellen nu inderdaad een 
budgetoverschrijding vast.

Ons management wil niet innoveren.

Wanneer het product uit de ontwikkelings 
fase komt, is het altijd bang afwachten wat 
de kostprijs zal zijn.

In ons bedrijf heerst er vaak een tweestrijd
tussen marketing en ontwikkeling.

– De nieuwe auto van de geheim agent was zeer indrukwekkend maar helaas weinig discreet! – 



22 HOOFDSTUK 1: HET PRODUCT

De dynamiek achter  
een nieuw product
Waarom willen we eigenlijk innoveren?
In het kader van dit verhaal lijkt dit een retorische vraag, maar ze legt wel een 
onderliggend conflict bloot. Regelmatig wordt ondernemingen verweten dat ze 
niet innovatief genoeg zijn. Ironisch genoeg komt deze opmerking vaak vanuit 
overheden en het middenveld. De terughoudendheid van ondernemingen tegen
over innovatie lijkt een contradictie. Is ondernemerschap immers niet essentieel 
verbonden met innovatie? Onder dit schijnbare conflict ligt het spanningsveld 
tussen exploitatie en innovatie (O’Reilly en Tushman, 2004), waarin iedere 
manager en ondernemer zich dagelijks begeeft.

Toch bestaat er vandaag onder ondernemers een grote consensus dat pro
ductinnovatie een essentieel bedrijfsproces is, dat duurzame toegevoegde waar
de en welvaart creëert. Productontwikkeling is dan ook een permanent zoeken 
naar en ontwikkelen van productvoorstellen die toegevoegde waarde brengen.

Nochtans blijkt uit vele onderzoeken dat een groot aantal initiatieven in 
productinnovatie niet de verwachte toegevoegde waarde realiseren. Blijkbaar 
wordt de toegevoegde waarde van nieuwe producten dus vaak overschat. Het 
besef dat elk product een aantal voor en nadelen voor zowel de koper als de 
gebruiker in zich draagt, is een belangrijk element om dit te verklaren. Bovendien 
helpt dit inzicht ook om tot betere evaluaties van producten te komen.
 De toegevoegde waarde van een product voor de eindgebruiker is het resultaat 
van de combinatie van voor en nadelen, of gewenste en ongewenste effecten. Er 
kunnen allerlei soorten ongewenste effecten zijn: productprijs, complexiteit 
voor de gebruiker, hanteerbaarheid, milieubelasting,...

Het is belangrijk in gedachten te houden dat de uiteindelijke evaluatie van 
een nieuw product en zijn waardepropositie* gebeurt door de eindklant en de 
eindgebruiker – niet door de initiatiefnemer van het nieuwe product, de visio
naire designer of de partners in de waardeketen. Het gaat dus over een ‘customer 
perceived quality ’ – kwaliteit zoals die door de klant wordt ervaren – en niet nood
zakelijk over een intrinsieke kwaliteit.

Bovendien gebeurt deze beoordeling door de klant op een specifiek moment, 
namelijk het moment van aankoop. Dat wil zeggen dat de waarde die de klant 
aan het product toeschrijft mede wordt bepaald door de tijdsgeest, de actuali
teit, de competitieve omgeving van dat moment, enzovoort.

Afhankelijk van de aard van het product en of het om een investerings of 
een consumentenproduct gaat, zal de beoordeling op een meer rationele dan wel 
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impulsieve manier verlopen. In essentie maakt dit echter weinig verschil uit. 
Zowel een emotionele consument als een rationele aankoper maakt een gelijk
aardige afweging. Hij evalueert een product met alle voor en nadelen die het bij 
hem oproept, of die onder zijn aandacht worden gebracht, en weegt deze af 
tegenover een aantal aankoopcriteria. Deze zijn specifiek van markt tot markt, 
maar zijn vaak in grote lijnen te herleiden tot een aantal algemene thema’s: func
tionaliteit, betrouwbaarheid, convenience* en prijs.

Hoe zwaar elk van deze criteria doorweegt, is afhankelijk van de maturiteit 
van de markt en van het product. Een product dat nieuw is voor de wereld zal in 
eerste instantie worden beoordeeld op zijn functionaliteit. De term ‘functiona
liteit’ moeten we hier dan wel in zijn volle breedte interpreteren. Naarmate een 
markt meer matuur is en een product evolueert naar een courant artikel zullen 
convenience en vervolgens prijs doorslaggevende factoren worden.

Deze evaluatie – die, zoals gezegd, meestal op een nietgestructureerde en 
vaak op een emotionele manier gebeurt – leidt tot een waardering van de func
tionaliteit of de performantie van het product. De performantie is dan de geper
cipieerde toegevoegde waarde. Het is ook deze performantie die de eindgebrui
ker gaat vergelijken met die van de concurrentie of met substituten. Dit kunnen 
producten zijn die op het eerste gezicht niet van dezelfde orde zijn, maar toch 
op een indirecte manier concurrentie vormen doordat de gebruiker de voor en 
nadelen van beide tegen elkaar gaat afwegen (bijvoorbeeld een grote reis via een 
reisorganisatie versus de aankoop van een nieuwe auto – men wacht met het ene 
om eerst het andere product te kopen). Concurrentie kan dus ook uit een totaal 
andere hoek komen dan waar men als bedrijf doorgaans aan denkt. fig. 5

In de jaren 90 lanceerde Renault samen met Matra een revolutionair nieuw auto-

concept: Avantime. Deze auto was gebaseerd op het Espace-platform en moest 

afrekenen met de bezwaren die bepaalde consumenten hadden tegen de Renault 

Espace. Het resultaat was een ‘sportmonovolume’. Uiteindelijk werd de auto na 

een minimale productieoplage van de markt gehaald. Nochtans was het nieuwe 

concept er wonderwel in geslaagd de bezwaren tegen een klassieke monovolume 

te omzeilen. De producent had echter de ongewenste neveneffecten die hierdoor 

ontstonden – slechts drie deuren, een zware en daardoor dure motorversie,... – 

zwaar onderschat. 

Het is dan ook van het grootste belang oog te blijven houden voor ongewenste 
effecten van een product(idee), en het productontwikkelingsinitiatief in func
tie hiervan te selecteren en bij te sturen. fig. 6 
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De performantie van een nieuw 

product vanuit het standpunt  

van de gebruiker 

fig. 6

De toegevoegde waarde  

van een product
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Als de toegevoegde waarde van een product ontstaat uit de som van voor en 
nadelen, betekent dit ook dat er verschillende manieren zijn om toegevoegde 
waarde te creëren.

Vanuit onze maatschappelijke en culturele achtergrond gaan we er al te vaak 
van uit dat een nieuw product altijd bijkomende kwaliteiten nodig heeft. Dit 
resulteert vaak in featurestrategieën, waarbij een product doorheen zijn levens
cyclus steeds meer features, al dan niet modulair en in optie, meekrijgt. Dit leidt 
tot een model waarbij producten op een redelijk voorspelbare manier, generatie 
na generatie, steeds performanter worden.

Vanuit het idee dat toegevoegde waarde bestaat uit voor en nadelen volgt 
echter ook dat toegevoegde waarde kan gecreëerd worden door ervoor te zorgen 
dat het product minder ongewenste effecten heeft, of door ongewenste effecten 
weg te werken, zelfs zonder dat er nieuwe kwaliteiten bijkomen.

Ten slotte kan men ook totaal nieuwe aankoopcriteria introduceren, waar
door de basis van de competitie verandert. Een product hoeft dus niet per se 
beter te zijn of meer te kunnen dan zijn voorganger; er kan ook toegevoegde 
waarde gecreëerd worden door bijvoorbeeld een product te vereenvoudigen.

Enkele jaren geleden ontwikkelde VERHAERT voor een Amerikaans bedrijf een 

pro   ductengamma van massagesystemen voor kuuroorden en wellnesscentra. Het 

ging om toestellen voor verschillende vormen van massage gecombineerd met 

water. In essentie was het idee oplossingen op de markt te brengen die een su  pe-

 rieure massage zouden geven ten opzichte van de manuele massage. Verder zou 

de automatisering, en dus het uitschakelen van personeel, ervoor zorgen dat dit 

voor de exploitanten van dit soort centra op een rendabele manier kon gebeuren.

Na veel onderzoek over de gewenste massagepatronen en -technieken, de ergo-

nomische diversiteit en het persoonlijke verwachtingspatroon rond een massage 

werden er verschillende toestellen geconcipieerd en ontwikkeld. Ondanks het 

feit dat objectief kon worden vastgesteld dat de massage superieur was aan een 

manuele massage, het product betrouwbaar was en voldeed aan het beoogde 

budget, werd het product nooit succesvol op de markt gebracht. De reden hier-

voor is eenvoudig, zoals steeds achteraf gezien... Het product was haalbaar, zeer 

bruikbaar, beschermd door patenten, maar niet wenselijk voor de gebruiker. Het 

automatiseren van een massageproces laat elke persoonlijke en emotionele bele-

ving rond een massage verdwijnen, terwijl dit juist een wezenlijk onderdeel van 

de gewenste ervaring uitmaakt.


vb. 1
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Toegevoegde waarde: de heilige graal van de ontwerper
Toegevoegde waarde is een begrip dat in verschillende contexten, al dan niet 
gerechtvaardigd, wordt gebruikt. Als we het in dit boek over toegevoegde waar
de hebben, gaat het niet over de zuiver economische en financiële definitie van 
toegevoegde waarde. Het gaat over de toegevoegde waarde die de gebruiker in 
het product percipieert.

We gaan er hier van uit dat deze waardeperceptie de basis is voor een moge
lijke financiële toegevoegde waarde. Daarom hebben we een aantal vuistregels 
uitgewerkt om na te gaan of een idee toegevoegde waarde heeft of niet. Deze 
criteria zijn bruikbaar bij de evaluatie van ideeën, maar ze zijn ook geschikt om 
op vaste momenten in de ontwikkeling na te gaan of de toegevoegde waarde niet 
aan het eroderen is.

Hoe herken je (een gebrek aan) toegevoegde waarde?
Om te evalueren of een product het potentieel heeft om toegevoegde waarde te 
creëren, kun je de volgende vuistregels hanteren:
1. Is het product(idee) haalbaar?
2. Is het product(idee) zinvol? Lost het een (emotioneel) probleem op?
3. Is het bruikbaar en toepasbaar?
4. Is het product(idee) wenselijk?
5. Zijn er normen, voorschriften, wettelijke, politieke of sociale regels die ons 

(niet) toelaten ons product(idee) te realiseren? 

Hierna gaan we dieper in op elk van deze criteria.
1. Is het product haalbaar?
De haalbaarheid van een product is een criterium waarvan we ons over het alge
meen bewust zijn. Toch worden er vaak elementen van haalbaarheid over het 
hoofd gezien.

“ Sinds Neil Armstrong in 1969 de eerste stap op de maan zette, zijn er niet  
zo gek veel dingen waarvan we moeten zeggen dat ze niet haalbaar zijn.  
De vraag is veeleer wat de randvoorwaarden zijn (P. Verhaert). ”

In de context van het creëren van toegevoegde waarde moet haalbaarheid vol
doende ruim worden bekeken:
— Technische haalbaarheid
Kunnen we deze gevraagde functionaliteit realiseren, kunnen we dit op een betrouw
bare en reproduceerbare manier doen, en kunnen we deze oplossing op een effi
ciënte en kwalitatieve manier reproduceren in de vooropgestelde volumes?
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— Economische haalbaarheid
Kunnen we dit product maken binnen de randvoorwaarden van de business case, 
de vooropgestelde technische kostprijs? Dit noemen we de recurrente kost*. De 
niet-recurrente kost* omvat bijvoorbeeld de ontwikkelingskost, investering 
in gereedschappen en nieuwe processen, kwalificatiekosten, enzovoort.

Deze moeten samen bekeken worden, want ze zijn sterk met elkaar verbon
den. Een bijkomende investering in de nietrecurrente kost kan een positieve 
impact hebben op de recurrente kost. Of deze inspanning relevant is, hangt af 
van de verwachte oplage van het product, de impact van deze inspanning op de 
ontwikkelingstijd, en de investeringsbereidheid.

Dit brengt ons bij de derde parameter in de economische haalbaarheid: de 
time to market*, en vanuit investeringsperspectief de time to money*.

2.  Is het product zinvol?
In tegenstelling tot de haalbaarheid moeten we de vraag naar de zinvolheid van 
een product beantwoorden vanuit het perspectief van de eindgebruiker. Om 
aantrekkelijk te zijn voor een eindgebruiker moet een product op de een of andere 
manier zinvol zijn. Het moet een probleem oplossen of een opportuniteit creëren 
voor de gebruiker.

Bij uitrustings of investeringsgoederen is deze vraag relatief eenduidig te 
beantwoorden, omdat het antwoord rationeel is en in de aantrekkelijkheid, de 
roi (return on investment) van de business case ligt. Wanneer men enerzijds de 
kost van het ‘probleem’ of de waarde van de zakelijke opportuniteit kent, en 
anderzijds de kost van het nieuwe product, blijkt vervolgens cijfermatig of een 
product(idee) zin heeft of niet.

Deze vraag is een stuk lastiger te beantwoorden voor consumentenproduc
ten, omdat we daar moeten uitgaan van de reële en emotionele behoeften, pro
blemen en opportuniteiten van de consument. De beleving van een product bij 
het kopen, bezitten en gebruiken ervan is dan ook uiterst belangrijk. Naarmate 
organisaties en bedrijven meer aandacht besteden aan bedrijfswaarden en het 
individu, zien we dat ook in een businesstobusinessomgeving het belang van 
de beleving van een product toeneemt.

Een product moet dus zinvol zijn vanuit een rationeel of emotioneel per
spectief, en liever nog vanuit een combinatie van beide. Zo geeft een brandblus
apparaat je de mogelijkheid om een eventueel brandje te blussen voor het uit
slaat. De zin hiervan wordt algemeen erkend. Maar ook vanuit emotioneel 
standpunt heeft een brandblusser zin, omdat hij appelleert aan de angst van 
velen om geconfronteerd te worden met een uitslaande brand.
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3.  Is het product bruikbaar?
Het is niet omdat een product zinvol is dat het ook bruikbaar is. Een brandblus
ser kan dan wel heel zinvol zijn, maar als we er niet in slagen een brandblusap
paraat te hanteren in geval van nood, of wanneer in de praktijk een brand meest
al te groot is om met een brandblusser te lijf te gaan, erodeert de waarde van het 
product. De graad van bruikbaarheid heeft dus voor een groot deel te maken met 
de mate waarop het product is aangepast aan de fysieke, intellectuele en emoti
onele mogelijkheden van de eindgebruiker.

Een bijkomende dimensie heeft te maken met de infrastructuur die een 
product mogelijk nodig heeft en die de toepasbaarheid ervan bemoeilijkt. 

In de auto-industrie zijn vandaag bijvoorbeeld verschillende actieve veiligheids-

technologieën beschikbaar. Deze zouden in theorie kunnen toelaten individuele 

auto’s volledig automatisch te laten blokrijden. Met de huidige verkeersproble-

matiek geen oninteressant product! De meeste van deze toepassingen vereisen 

echter dat alle auto’s voorzien zijn van deze technologie, ofwel dat alle wegen 

voorzien zijn van bepaalde intelligente systemen. Beide types oplossingen zijn 

zeer zinvol, de haalbaarheid ervan is aangetoond en toch breken ze niet door. Een 

belangrijke reden hiervoor is dat het niet realistisch is ervan uit te gaan dat er 

morgen enkel nog nieuwe auto’s zouden rondrijden met dit soort infrastructuur 

of dat op korte termijn alle wegen hieraan zouden worden aangepast. De techno-

logie en de afgeleide producten ervan zijn met andere woorden moeilijk bruikbaar 

omdat ze niet implementeerbaar of toepasbaar zijn.

4.  Is het product wenselijk?
De mate waarin een product wenselijk is, is een onderscheidend element. Vooral 
bij meer mature producten is het vaak hier dat het verschil gemaakt wordt. Dit 
criterium is dan ook een belangrijk focuspunt voor industrieel design. Het zal 
ruim aan bod komen in hoofdstuk 4 over de succesfactoren.

5.  Is het product toegelaten?
Ideeën die in eerste instantie aantrekkelijk lijken, kunnen plots waardeloos wor
den als ze niet of moeilijk toelaatbaar zijn vanwege inbreuken op patenten of 
conflicten met bestaande normen en wetten. Ideeën kunnen echter ook in con
flict zijn met formele beleidslijnen of waarden van de onderneming en daardoor 
hun waarde verliezen voor het bedrijf.
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Welke groenten zitten er in de soep?
De disciplines die bij productontwikkeling aan bod komen, hebben te maken 
met drie aspecten: menskundige, technologische en economische. fig. 7

 
Deze opsomming van factoren (figuur 6) die een wezenlijke invloed moeten krij
gen op het te ontwikkelen product is niet exhaustief, maar toont de multidisci
plinariteit* van productontwikkeling en de criteria die ervoor zullen moeten 
worden opgesteld.

Menskundige aspecten
— De gebruiksfunctieanalyse is een eerste menskundig aspect. In plaats van 

het product op zichzelf te bekijken wordt hier geanalyseerd welke functie 
het vervult. Gebruiksfunctieanalyse is de gedragsleer, die alles te maken 
heeft met de reactie van de gebruiker op het karakter en de bruikbaarheid 
van een product.

— De ergonomie wil het product vooral in overeenstemming brengen met de 
fysieke mogelijkheden van de gebruiker, zowel in functie van het werk dat 
hij verricht als in relatie tot de afmetingen en verhoudingen van het men
selijk lichaam, de tastzin en de waarneming.

— De socioculturele context van een product vraagt om een goede analyse 
van – en vooral een goede visie op – de situatie waarin het publiek zich zal 
bevinden op het ogenblik dat het de diensten van het toekomstige product 
krijgt aangeboden.

Het analyseren en behandelen van de menskundige aspecten van de product
ontwikkeling is belangrijk om de conclusies ervan te gebruiken als design driver*. 
Over het algemeen is dit een van de onderontwikkelde aspecten in het product
ontwikkelingsproces. De designer heeft zich een beetje opgeworpen als de spe
cialist terzake en houdt zich in grote mate bezig met deze aspecten.

Technologische aspecten
— De bekendste aspecten van de productontwikkeling zijn de technologische: 

materiaalkeuze, constructieve optimalisatie, fysica, ontwikkeling van me 
chanische en/of elektronische systemen, fabricagetechniek en assemblage
techniek.

— Deze aspecten worden bepaald door criteria zoals mechanische en thermi
sche belastingsgevallen, interfacemogelijkheden* of beperkingen door 
andere systemen. Maar ook de compatibiliteit met andere systemen, belas
ting door of aanpassing aan de directe omgeving, dimensionele of massa
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beperkingen, en de vaak wat minder bekende milieueffectencri
teria, verouderingseffecten enzovoort spelen een rol.

Al deze componenten van de technologische aspecten van de 
productontwikkeling zijn behoorlijk goed gekend vanuit 
het onderzoek in de toegepaste wetenschappen. De kunst 
om ze te laten samenkomen in een coherent geheel is echter 
complex, en slechts weinigen zijn hierin getraind.

Economische aspecten
— Een eerste economisch aspect is de kennis van de struc

tuur, grootte en aard van de markt waarvoor het toe
komstige product bestemd is.

— De prijs die de toekomstige gebruiker bereid is te betalen voor de geleverde 
dienst is een ander aspect.

— Ook is er de afweging tussen de voordelen die het nieuwe product biedt en 
de nieuwe nadelen die het onmiskenbaar ook met zich meebrengt.

— Verder zijn er de kennis van de concurrentie en haar aanbod, de totale kost 
van de ontwikkeling en andere productievoorbereidende kosten, de aanpak 
van de distributie, en ten slotte de ontwikkelingstijd (time to market). 

Het recept voor goede soep: een geïntegreerde aanpak
We hebben nu een beter begrip van de toegevoegde waarde van een product voor 
de eindgebruiker en we weten dat zowel menskundige, technologische als eco
nomische aspecten hierin een rol spelen. Al deze aspecten moeten meegenomen 
worden in het ontwikkelingstraject, vanaf het bedenken van nieuwe producten 
tot de vrijgave van de innovatie, eerst intern tussen de verschillende afdelingen 
in het bedrijf en vervolgens op de markt.

Bovendien blijkt uit dit concept van toegevoegde waarde dat elk van deze aspec
ten eigenlijk even belangrijk is. Als één van deze drie domeinen over het hoofd wordt 
gezien, kan dit een nieuw product in zware problemen brengen. Het kan leiden tot 
een product dat niet uitvoerbaar is of niet kosteneffectief te produceren valt. In 
andere gevallen resulteert het in innovatie die niet bruikbaar of zelfs gevaarlijk is, 
of een product dat niet prijscompetitief kan zijn of zijn geld niet waard is.

Beperkingen van een consecutieve of sequentiële aanpak
Vaak komt het erop neer dat de ontwikkeling van een nieuw product op een 
sequentiële of consecutieve manier wordt aangepakt. Deze methode heeft haar 
nadelen.
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MENSKUNDIG ECONOMISCH
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Meestal wordt eerst de technologische basis uitgewerkt, vervolgens laat men 
geleidelijk aan de economische aspecten aan bod komen en in laatste instantie 
gaat men ook de menskundige aspecten erbij betrekken. Eén voor één, volgens 

de chronologie van het ontwikkelingsproces, worden dan 
ook interne of externe specialisten aangetrokken om het 
proces zo goed mogelijk te ondersteunen. In het ergste 
geval gebeurt het proces volledig sequentieel.

Door tijdsdruk lopen deze sequenties wel vaak gedeel
telijk parallel, zodat ze elkaar in de tijd overlappen, maar 
procesmatig is er geen verschil tussen beide uitvoerings
vormen. Fundamenteel aan deze methode en aanpak is 
dat er inhoudelijk een prioriteit wordt toegekend aan de 
verschillende aspecten. De aspecten die het eerst worden 
behandeld, zullen een overheersende impact hebben op 
de andere aspecten en uiteindelijk op het resultaat, het 
product. fig. 8

Om dit te begrijpen moeten we ons realiseren dat productontwikkeling en indu
strieel design creatieve processen zijn, waarbij ‘uit niets iets wordt gemaakt’. 
Het gaat dus over een proces waarbij stapsgewijs een idee wordt bepaald en 
vormgegeven. Hierbij moeten permanent keuzes worden gemaakt. Deze keuzes 
vormen de randvoorwaarden voor de taken en beslissingen die erop volgen.

Hierdoor wordt de impact van elke nieuwe discipline die in deze consecu
tieve methode op het proces wordt toegepast kleiner naarmate het project evo
lueert. Het innovatiepotentieel van de laatst behandelde aspecten wordt op deze 
manier drastisch beknot of zelfs onmogelijk gemaakt.

Vanuit een groeiend bewustzijn van de tekortkomingen van deze aanpak 
zien we dat men in heel wat bedrijven op een gegeven moment beslist de inno
vatie te starten vanuit een andere discipline, bijvoorbeeld vanuit de markt. Niet 
zelden resulteert dit in een slingerbeweging, waarbij het zwaartepunt evolueert 
van r&d naar marketing en terug. De reden van deze slingerbeweging ligt in 
het falen van de consecutieve methode zelf. Het beperkende effect van de eerste 
discipline op de volgende blijft bestaan.

Niet zelden leidt dit tot frustraties bij de betrokken partijen en specialisten, 
uiteraard vooral bij diegenen die in de laatste fasen van de ontwikkelingsketen 
zaten. Het verlies aan innovatiepotentieel is enorm. Ofwel blijft het onbenut, 
omdat de discipline die het kon aanleveren te laat werd aangesproken, ofwel 
leidt het proces tot veel herwerken. Beide fenomenen zijn helaas schering en 
inslag in de productontwikkeling.
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De conclusie is dan ook dat het niet uitmaakt waar men in het proces begint. 
Elke consecutieve aanpak, sequentieel of overlappend, heeft dezelfde nadelen.

We kunnen ons afvragen hoe het komt dat bedrijven er in het verleden dan toch 
in slaagden met deze methode voldoende innovatieve producten voort te bren
gen. Een volgende vraag is dan waarom men een methode zou veranderen als ze 
jarenlang succesvol is geweest...

In het verleden kon een product gedragen worden door kwaliteit, degelijk
heid, beste prijs, distributieconcept, enzovoort. Het volstond zich rond één van 
deze aspecten te onderscheiden van de concurrentie. Maar naarmate de markten 
meer matuur worden, gaat dit steeds minder op. Industriële klanten of consu
menten, in welke mature sector dan ook, kopen kritischer dan ooit. Ze zoeken 
naar een palet van kwaliteiten en naar een evenwicht tussen deze kwaliteiten en 
eventuele ongewenste neveneffecten. Om in zulke markten toegevoegde waarde 
te blijven bieden zochten marketeers naar specifieke deelmarkten die ze konden 
omzetten naar nieuwe productkwaliteiten.

Voordelen van een geïntegreerde aanpak
Vandaag laten consumenten en industriële klanten zich niet meer zo eenvoudig 
in hokjes plaatsen. Segmenten vervagen, overlappen en gebruikers bewegen 
dynamisch van het ene segment naar het andere. Ze blijven steeds op zoek naar 
een authentieke ervaring, een beleving.

We hebben daarom een beter inzicht nodig in de motivatie van de gebruiker 
en de manier waarop hij voor en nadelen in producten percipieert en evalueert. 
Hierdoor wordt productontwikkeling complexer. De verschillende onderlig
gende disciplines kunnen niet meer los van elkaar behandeld worden. Als gevolg 
hiervan moeten we op zoek naar een geïntegreerd model, waarbij een synergie 
ontstaat tussen menskundige, technologische en economische aspecten. Dit 
vraagt een systeemdenken of holistisch denken bij degenen die betrokken zijn 
bij de aansturing van de productontwikkeling.

Om beter inzicht te krijgen in deze multidisciplinariteit en de deelaspecten 
die erbij komen kijken, zullen we ze een voor een aanstippen. We hebben ervoor 
geopteerd deze deelaspecten sequentieel te behandelen, om een structureel 
houvast te bieden. In de praktijk moeten ze echter gelijktijdig en gelijkwaardig 
behandeld worden. Het is belangrijk zich hier steeds van bewust te blijven. In 
die zin kunnen we het vergelijken met het koken van soep, waarbij je alle ingre
diënten in één pot doet en regelmatig moet roeren.
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Menskundige aspecten 
van een product

Het succes van een product wordt in belangrijke mate bepaald  
door een aantal menskundige aspecten. Het zijn vooral deze  
aspecten die ervoor zorgen dat de waarde van een industrieel  
product meer is dan de som van de kosten ervan. Het zijn deze 
menskundige aspecten die in de ogen van sommigen een zekere 
magie geven aan productontwikkeling en industrieel design.

Men wil onze producten niet meer kopen.

Onze handleiding wordt steeds dikker,  
en niemand leest ze nog.

Klanten vonden ons nieuwe product
fantastisch, de pers was laaiend 
enthousiast, en toch wordt het 
nauwelijks verkocht.

Onze dienst after sales wordt over
stelpt met vragen over de installatie  
en het gebruik van onze producten.

De afdeling marketing verandert 
voortdurend van mening. 
Functionaliteit die gisteren belang
rijk was, is het vandaag niet meer. 
Weten marketingmensen zelf 
eigenlijk wel wat ze willen?

Wie herkent dit niet ?

Onze klanten vragen steeds meer functionaliteit
maar gebruiken die in realiteit nooit.

We hebben eindeloze discussies met ons 
management over details als look en geluid 
van ons product.
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Gebruikersgeoriënteerd model
We weten dat de gebruiker en/of de koper het finale oordeel velt over ons product 
en uiteindelijk bepaalt of we er een meerwaarde mee bieden. Dit blijkt wanneer 
hij bereid is te betalen voor een innovatie. Het is dan ook logisch dat de eindge
bruiker centraal wordt geplaatst in een proces van productontwikkeling en indu
strieel design dat meerwaarde nastreeft. Hierbij kijken we naar aspecten als func
tionaliteit, gebruikersgedrag, koopattitude, culturele en sociale visie, ergonomie, 
vorm, enzovoort.

Of een product goed genoeg is, bepaalt de gebruiker voornamelijk aan de 
hand van de criteria zinvolheid, bruikbaarheid en wenselijkheid. Of een product 
zinvol en bruikbaar is, is over het algemeen vooral een objectieve beoordeling. 
Het laatste criterium, of een product wenselijk is, is hoofdzakelijk emotioneel. 
Dit maakt het proces er niet eenvoudiger op, maar het betekent ook dat er voor
al in dit laatste aspect ruimte bestaat voor een grote diversificatie en voor het 
creëren van meerwaarde.

De aanschaf van een auto als een Lotus is rationeel vaak moeilijk te motiveren. 

Wat is de zin van een auto die een snelheid van meer dan 200 kilometer per uur 

kan behalen en waarmee je nauwelijks bagage, laat staan passagiers, kunt ver-

voeren? Hoe bruikbaar is een auto waarin je zo laag tegen de grond zit dat de 

gemiddelde, vaak wat oudere, bestuurder slechts met veel moeite kan in- en 

uitstappen? Toch is deze wagen, ondanks de imposante kostprijs, een droom van 

vele mensen. Het voorbeeld is misschien extreem en velen zullen het ontkennen, 

maar wie dacht dat de meest praktische bedrijfsauto ook het beste scoort als 

incentive, die vergist zich deerlijk, zoals elke werkgever zal bevestigen...

Wanneer we kijken naar de levenscyclus van een productcategorie, zien we dat er 
een soort behoeftenpiramide ontstaat. Naarmate product en markt meer matuur 
worden en de competitie toeneemt, wint het emotionele aspect daarin aan belang. 
Nochtans zijn het precies deze menskundige en emotionele aspecten die in de 
productinnovatie vaak nog onderbelicht blijven. Er zijn dan ook verschillende 
redenen die het moeilijk maken om een user centered* aanpak te hanteren.

Nieuwe en bestaande markten
Een onderliggend probleem is dat we vanuit economisch perspectief geen pro
duct kunnen en willen maken voor enkele individuen, maar voor een substan
tiële groep, een markt. De uitdaging met betrekking tot gebruikersgeoriënteerd 
design hangt dan ook af van de maturiteit van de markt.


vb. 2
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De markt kan hierbij worden voorgesteld in een grafiek met op de hori
zontale as de tijd en op de verticale as het aantal kopers. We weten dat deze 
grafiek steeds een sinusvorm heeft. Bij een product dat nieuw is voor de 
wereld is de markt in eerste instantie beperkt. Vervolgens begint de markt 
zich te ontwikkelen tot een rijpere markt, waarna ze terug zal krimpen 
en er waarschijnlijk een nieuwe productcategorie zal ontstaan. fig. 9

In de eerste fase bestaat de uitdaging erin de gebruikers (beperkt in aantal) 
te identificeren. Men noemt deze vaak lead users* (Eric Von Hippel). Eens 
men in een rijpere markt zit, is deze veel beter identificeerbaar en kwantifi

ceerbaar, zodat klassieke instrumenten voor marktonderzoek goed bruikbaar wor
den. Als we eenmaal hebben bepaald in welke fase de markt zich bevindt en de 
gebruikers hebben geïdentificeerd, moeten we de volgende aspecten bekijken.

Ergonomie
De ergonomie heeft een belangrijke impact op de bruikbaarheid van een pro
duct. Deze discipline bestudeert de interactie tussen gebruiker en product. 
Ergonomie kan verder worden opgedeeld in verschillende deelaspecten.

Ergonometrie en perceptie
Een deel van de ergonomie behandelt de manier waarop mensen producten han
teren en gebruiken en de impact daarvan op het fysieke lichaam. Van een product 
zoals een stoel of een rugzak zijn we ons allen bewust van het belang hiervan. Van 
een slechte rugzak of stoel krijg je pijn in je rug, zo eenvoudig is dat. We willen de 
ergonomie in de productontwikkeling niet alleen inzetten om letsels en onveilige 
situaties te voorkomen maar ook om het gebruik te optimaliseren.

Maar ergonomie gaat ook over hoe informatie wordt voorgesteld op de dis
play van een machine, welke krachten je moet zetten op een rivettang, hoe 
bepaalde knoppen tactiel waarneembaar zijn, enzovoort.

Het bedrijf JORI ontwikkelde een hedendaagse relaxfauteuil zonder zichtbare me -

chanische delen. Cruciaal element hierbij was te komen tot een synchroon werkend 

mechanisme waarbij poef, rug en zitting samen bewegen, wat maakt dat de fauteuil 

in elke tussenpositie in evenwicht is. Essentieel was de fysieke ergonomie van de 

doelgroep: de variëteit in lichaamslengte, gewichtsverdeling en spanning op de huid 

door afschuiving. Vanuit een grondig begrip van deze ergonomische variabelen, 

werd een gepatenteerd systeem ontwikkeld dat aan al deze vereisten voldeed. Op 

basis hiervan heeft het bedrijf een productportfolio weten te bouwen dat hen toeliet 

internationale markten te openen. 
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De psyche
Naast de fysieke mogelijkheden en comfortzones zijn natuurlijk ook de psycho
logische mogelijkheden en beperkingen van een doelgroep belangrijk om te 
kennen en mee te nemen in de definitie en uitwerking van een product.

Internetbankieren kan dan wel een uiterst zinvolle en wenselijke oplossing 
zijn voor ouderen die thuis zitten en weinig mobiel zijn, maar wanneer we er 
niet in slagen dit soort applicaties intuïtief te maken, zal de oudere consument 
er geen gebruik van maken. Ergonomie heeft dan ook veel te maken met de manier 
waarop mensen reageren op bepaalde prikkels, de feedback die een product geeft 
op interacties, de associatie die de gebruiker maakt en de logica waarmee hij 
beslissingen neemt bij het gebruiken van een product.

De organisatie
Een derde aspect in de ergonomie gaat over organisatorische problemen, over 
processen. Wat is voor de gebruiker een logische volgorde van acties om een 
bepaald resultaat te bekomen? In welke volgorde neemt de gebruiker de uiteen
lopende informatie die het product uitzendt in zich op en hoe reageert hij hier
op? Dit zijn essentiële inzichten om een intuïtief gebruik mogelijk te maken, 
zeker bij complexere producten.

Vaak zien we dat een ontwikkelaar intuïtief een andere logica volgt dan de 
gebruiker. De ontwikkelaar denkt vanuit het technische en functionele proces, 
terwijl de eindgebruiker meestal denkt vanuit het eindresultaat dat hij wenst of 
verwacht te bekomen.

Bij bepaalde producten overstijgt dit het individu en gaat het over de inter
actie tussen het product en een groep van mensen en gebruikers; denk maar aan 
digitale producten zoals Facebook of sms. Hierbij geven we vaak niet zozeer 
invulling aan individuele noden maar aan sociale behoeften. Men spreekt dan 
van sociale innovatie (Josephine Green). We krijgen dan typisch te maken met 
implementatieproblemen die kunnen inbijten op de toegevoegde waarde. Een 
product dat bepaalde vereisten heeft ten aanzien van de organisatie of gemeen
schap waarin het moet worden gebruikt, is nu eenmaal een stuk lastiger te 
implementeren en bijgevolg vaak ook moeilijker te verkopen dan een product 
dat dit niet heeft. Het potentieel is echter enorm.

De emoties
Deze verschillende aspecten van ergonomie maken duidelijk dat de ontwerper 
moet begrijpen en voorzien hoe de gebruiker een product rationeel evalueert. U 
en ik zijn echter meer dan een brok rationaliteit. De gebruiker zal dus, zeker bij 
consumentenproducten, in belangrijke mate ook vanuit zijn emoties evalueren 
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en reageren. In vakjargon wordt dit ook wel affective design genoemd. Het leidt 
tot wat we de xfactor van een product zouden kunnen noemen.

Gezien de impact hiervan op de gebruikersappreciatie en dus op de toege
voegde waarde van een product is deze xfactor een belangrijke succesfactor in 
de productontwikkeling. De xfactor heeft in belangrijke mate te maken met de 
emotionele waardering van een product en is hierdoor een moeilijk te managen 
en beoordelen aspect. In dit boek hebben we daarom een specifiek hoofdstuk 
gewijd aan deze problematiek en de systematiek die kan helpen om deze xfac

tor te construeren (zie p. 166). Daarvoor is het essentieel de belevingswereld 
van de gebruiker te kennen en het product erop af te stemmen. Het markt

onderzoeksbureau Synovate, vroeger Censydiam, heeft hiervoor een 
toonaangevende methodiek ontwikkeld die gebruikers onderverdeelt 
volgens hun emotionele behoeften. fig. 10

Instrumenten voor gebruikersonderzoek
Het is dus van groot belang de stem van de gebruiker te integreren in 

processen voor productinnovatie. Hiervoor zijn verschillende instru
menten ontwikkeld. 

Denken in scenario’s
Dit is een relatief lichte manier om de noden van de gebruiker te identificeren 
zonder hem daadwerkelijk bij het proces te moeten betrekken. Denken in scena
rio’s of scenario thinking probeert op een visuele manier verschillende gebruiks
scenario’s te definiëren. Vervolgens gaat men enerzijds na welke problemen en 
ongemakken het product in die verschillende scenario’s veroorzaakt, en ander
zijds welke opportuniteiten dit levert voor totaal nieuwe producten.

Het voordeel van deze aanpak is dat hij vlot inzetbaar is. Een nadeel is dat je 
hierbij een sterk beroep doet en moet vertrouwen op het inlevingsvermogen van 
het team dat bij deze oefening betrokken is. Zelden houdt men voldoende reke
ning met verschillende gebruikersprofielen. Dit zorgt ervoor dat er voorname
lijk eerder voorspelbare gebruikerseisen naar boven komen.

Persona’s
Om dit proces te optimaliseren kan men werken met ‘persona’s’. Dit is een techniek 
waarbij men eerst op basis van de doelgroep een aantal typische gebruikers defi
nieert. Vervolgens brengt men deze gebruikers in kaart met hun beleving, hun 
karakter, hun doen en laten, wensen en ambities. Vaak helpt het om zich hierbij 
te inspireren op bestaande personen. Als deze persona’s eenmaal zijn bepaald, 
gaat men in scenario’s denken op basis van deze imaginaire testpersonen.

ENJOYMENT

VITALITY CONVIVIALITY

POWER BELONGING

CONTROL

RECOGNITION SECURITY

fig. 10

Grafische voorstelling van  

de verschillende emotionele 

belevingswerelden
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Door deze persona’s goed te definiëren kunnen alle betrokkenen in dit proces 
hun analyse maken met hetzelfde gebruikersprofiel voor ogen. Deze methode 
staat of valt echter wel met het definiëren van persona’s die relevant zijn voor de 
doelgroep van het bedrijf.

Etnografisch onderzoek
Uiteraard blijven persona’s imaginaire gebruikers. Vanuit het standpunt van ge 
  bruikersinformatie geniet het de voorkeur mensen van vlees en bloed bij het 
ontwikkelingsproces te betrekken. Of nog beter: als ontwerper zelf gebruiker te 
worden. Deze aanpak is natuurlijk een stuk arbeidsintensiever en vaak omstandig 
om te organiseren, maar men krijgt op deze manier ook veel diepere inzichten.

De aanpak waarbij men gebruikers gaat observeren heet etnografie. Het uit
gangspunt van zulke studie is het idee dat een doelgroep tot op zekere hoogte in 
een eigen wereld leeft, die men slechts goed kan leren kennen door een beschrij
ving van binnen uit, of ten minste op basis van een grondige kennismaking met 
de dagelijkse praktijk van de levenswijze die men wil beschrijven. Dit kan 
gebeuren door deze gebruikers te observeren in situaties waarin ze het product 
kopen en gebruiken, of door daadwerkelijk te participeren als gebruiker.

Focusgroepen
Een andere aanpak is een bevraging van de gebruiker of klant. Dit kan individu
eel of in focusgroepen. Deze laatste techniek wordt vaak ingezet om de beweeg
redenen en aankoopcriteria van gebruikers bloot te leggen.

Personas, het beschrijven  

van imaginaire maar  

typische gebruikers

vb. 4
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Informatie van lead users

Lead usertechnieken worden veel en succesvol toegepast bij investerings of uit
rustingsgoederen. Hierbij sluit men een overeenkomst tussen de producent/
ont wikkelaar en zogenoemde lead users om informatie te verkrijgen over de be 
hoefte aan innovatie. Lead users zijn gebruikers die eerder dan de modale gebruiker 
nood hebben aan een oplossing voor een bepaalde behoefte, en die het product 
dat deze oplossing biedt vaak ook intensiever en geavanceerder gaan gebruiken.

Bij deze aanpak is het belangrijk steeds te bewaken dat er een correlatie blijft 
tussen deze lead users en de bredere klantengroep. Lead users worden geselecteerd 
op basis van hun motivatie om innovatie op te volgen. Vaak worden met hen 
co-developmentcontracten afgesloten en zal de lead user zich bijvoorbeeld bereid 
verklaren het product mee te ontwikkelen of te testen, in ruil voor een vroege 
implementatie of commercialisering van het nieuwe product.

In de praktijk betekent dit vaak dat lead users meer openstaan voor innovatie 
dan de mediaan in de eigenlijke klantengroep. Dit hoeft geen probleem te zijn, 
zolang het niet gaat over een mainstreamproduct. In dat geval zal de lead user 
immers sturen naar producten die overgespecificeerd zijn voor de beoogde klan
tengroep.

De laatste jaren zien we, door de digitale interactieve media, de mogelijk
heid ontstaan om dit soort samenwerking ook steeds meer in een consumenten
markt te organiseren. Zo creëren heel wat businesstoconsumerbedrijven tegen
woordig virtuele gemeenschappen en winkels waarin consumenten en gebruikers 
ideeën en ervaringen kunnen uitwisselen over het product of het gebruik ervan. 
Deze interactie levert het bedrijf belangrijke informatie en ideeën voor innova
tie op. Deze aanpak, ook wel crowd sourcing genoemd, vormt dan ook een belang
rijke alternatieve techniek voor gebruikersonderzoek.

Lotus Bakeries, producent van onder andere speculoos, vond zijn recentste inno-

vatie via het VRT-televisieprogramma ‘De Bedenkers’. In deze format kunnen 

consumenten zoals u en ik productideeën voorstellen. Het is een podium waarbij 

gebruikers oplossingen aanreiken voor problemen waarvan fabrikanten zich vaak 

nauwelijks bewust zijn. In dit geval de knoeiboel die ontstaat wanneer je specu-

loos in koffie dompelt om hem vervolgens op te eten tussen de boterham. De 

op    lossing: smeerbare speculoospasta.



vb. 5
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In sommige sectoren, zoals die van de sport en van wetenschappelijke en medi
sche instrumenten, gaat deze interactie zover dat de eigenlijke innovatie voor 
de sector daadwerkelijk komt vanuit initiatieven door gebruikers. Dit heeft de 
afgelopen jaren geleid tot wat men de ‘democratisering van innovatie’ is gaan 
noemen (Eric Von Hippel).

Op de website Bivolino.com kan je 

als consument je eigen hemd ont-

werpen en samenstellen. Je kiest 

dessins, stof      fen, kragen, snit mo -

dellen, monogram men, type mou-

wen etc. Vervolgens wordt je zelf 

ge      creëerd hemd thuisbezorgd. De 

ge  bruiker wordt zo zelf ont werper.

Een gepatenteerde biometrische maattechnologie (Patent Nr EEC-EP1341427 & 

US-7346421) geeft de juiste maat. Door enkele persoonlijke gegevens zoals leeftijd, 

lengte, gewicht en kraaghals wordt er een perfecte fit gegarandeerd. De mouw-

lengte wordt automatisch aangepast.

Thermocore, een medisch start-upbedrijf, opgericht door hartspecialist Glenn 

Van Langenhove, ontwikkelde een thermografische technologie voor het onder-

zoek van bloedvaten. Het Amerikaanse Bristol Myer Squibb, een gigant in deze 

sector, sloot een overeenkomst met dit bedrijfje om het idee op de markt te bren-

gen. Deze aanpak laat dit Amerikaanse bedrijf toe rechtstreeks op de behoefte 

van de eindgebruikers, hartspecialisten, in te spelen.

In een aantal gevallen zien we dat deze interactie niet ophoudt bij de eigenlijke 
ontwikkeling. We krijgen dan bijvoorbeeld te maken met intelligente producten 
die via expertsystemen en gebruikersfeedbacksystemen steeds performanter 
worden tijdens het gebruik. Hierdoor ontstaan producten die steeds beter afge
stemd zullen zijn op hun specifieke gebruiker (mass customisation). In een aantal 
gevallen zal de gebruikersinfo die deze producten verzamelen ter beschikking 
staan van de fabrikant, die vervolgens de nieuwe generatie producten perfor
manter kan maken of de bestaande producten upgraden als services of feature, dit 
wil zeggen als nieuwe dienst of verbeterd product. In andere gevallen worden 
onafgewerkte producten gemaakt die door de gebruiker worden afgewerkt (Open 
tools strategy, Josephine Green).

vb. 6
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Teleatlas, producent van digitale navigatiekaarten en TomTom, producent van 

gps-systemen, sloten een overeenkomst waardoor de gebruiker van Tomtom via 

zijn toestelletje veranderende verkeersituaties zal kunnen doorgeven aan Tele-

atlas, dat vervolgens zijn kaarten kan updaten.

Het Leuvense bedrijf Materialise is specialist in 3D-printingtechnieken voor de 

aanmaak van prototypes. Onder de merknaam .MGX werkt Materialise samen 

met kunstenaars, vormgevers en architecten waarmee zij, gebruikmakend van 

3D-printingtechnieken, exclusieve designobjecten, lampen en sierobjecten fabri-

ceren. Deze kunnen vervolgens gecobrand worden door .MGX en samen naar de 

markt gebracht.

De keuze van welk instrument het best wordt toegepast om de gebruiker bij het ontwikkelingsproces 

te betrekken hangt af van een aantal factoren, en bovenal van wat men precies wil weten. Dit lijkt 

een overbodige opmerking, maar het is de basis voor succesvol gebruikersonderzoek!

Hoe preciezer we zelf kunnen definiëren wat we van de gebruiker willen te weten komen, hoe 

eenduidiger de vraagstelling kan zijn en hoe beter we de antwoorden kunnen vergelijken. In werkelijk-

heid hangt het type vraagstelling in belangrijke mate af van de fase van de ontwikkeling waarin we 

ons bevinden. Zo zullen we tijdens de ideevorming willen peilen naar de onderliggende behoefte. Als 

we hier eenmaal een idee van hebben, zullen we een concept willen laten beoordelen en wanneer 

we een prototype klaar hebben, zullen we het ook willen vergelijken met de concurrentie.

Een tweede parameter in de keuze van de techniek is het innovatieniveau van een product. Klassieke 

marktonderzoekstechnieken en gebruikersbevragingen zijn vooral gericht op het evalueren van 

bestaande producten. Hierdoor zijn ze over het algemeen ook goed in te zetten bij de evaluatie van 

productaanpassingen (incrementele innovatie*), maar moeilijk bij de beoordeling van totaal nieuwe 

producten (radicale of disruptieve innovatie*).

Het probleem dat zich hierbij vaak voordoet, is dat gebruikers zich bij een eerste confrontatie 

met een echt nieuw product eigenlijk eerst een aantal vragen moeten stellen voordat ze een zinvol 

oordeel kunnen vellen. Van een bestaand product weet een gebruiker uit de doelgroep precies hoe 

hij het gebruikt of inzet, wat de problemen zijn die hij daarbij tegenkomt en wat voor hem de kritische 

appreciatiefactoren zijn. Met andere woorden: hij kan een goede evaluatie maken van de voor- en 

nadelen van een product, zelfs wanneer deze slechts onderhuids aanwezig zijn. Bij nieuwe producten 

mist de gebruiker dit referentiepunt en moet hij zich eerst een voorstelling maken van hoe en wanneer 

hij dit nieuwe product zou kopen en gebruiken.



vb. 7
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In vele gevallen zal de gebruiker zich deze kritische vragen tijdens een bevraging onvoldoende stellen. 

Toch zal hij zijn opmerkingen formuleren. Deze zullen dan naast de essentie zitten en zich beperken 

tot trivialiteiten zoals de verschijningsvorm, kleur, afwerking, enzovoort. Deze opmerkingen kunnen 

natuurlijk wel relevant zijn – de gebruiker heeft altijd gelijk – maar ze geven zeker geen antwoord op 

de vraag die de productontwikkelaar zich op dat moment stelt, namelijk of de gebruiker interesse 

heeft in het productconcept in kwestie.

Een laatste probleem bij het betrekken van de gebruiker bij de ontwikkeling van een product is de 

representativiteit voor de eigenlijke doelgroep. Hoe meer we de vraagstelling verschuiven van de 

zinvolheid naar de bruikbaarheid en vervolgens de wenselijkheid van een product, hoe belangrijker 

het wordt dat we onze werkelijke doelgroep erbij betrekken.

Wanneer we de ergonomie van een bankloket onderzoeken om hiervoor een 

nieuw product te ontwikkelen, zoals Dexia in de jaren 90 heeft gedaan, kunnen 

we ons beperken tot het samenstellen van een testgroep die qua lichaamsbouw 

gelijkaardig verdeeld is als de bankbedienden. Er is in dit geval weinig reden om 

te vermoeden dat deze verdeling wezenlijk anders zou zijn dan bij de rest van de 

actieve bevolking. Bijgevolg is er geen strikte noodzaak om voor ergonomische 

testen werkelijk bankbedienden bij het ontwikkelingsproces te betrekken.

Wanneer we naar meer emotionele aspecten peilen, of naar fysieke aspecten van een specifieke 

doelgroep zoals ouderen of een bepaalde groep patiënten, wordt het uiteraard wel essentieel om de 

reële doelgroep te bevragen.

Panasonic commercialiseert onder andere 

bat te rijverpakkingen voor gehoorapparaten. 

Het ligt voor de hand dat het merendeel van 

de gebruikers van gehoorapparaten, en voor 

dit product dus potentiële klanten van Pana-

sonic, bejaarden zijn. Al snel bleek dat deze 

doelgroep moeilijkheden had met het open-

maken van de verpakking. Uit observatie van 

bejaarden werden knelpunten bloot  gelegd en gebaseerd op deze input ontwikkel-

de men een nieuw verpakkingsconcept.

???



vb. 8

vb. 9
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In ontwikkelde markten is dit niet zozeer een probleem. In zo’n situatie kent men het profiel van de 

doelgroep goed en kan men een representatief gebruikerspanel samenstellen, in alle anonimiteit, 

zonder zich zorgen te maken over strategische en commerciële belangen.

In een nieuwe markt en in vele business-to-businessomgevingen ligt dit vaak moeilijker. Ook 

dit aspect zal in belangrijke mate bepalen welk instrument men selecteert om de gebruiker erbij te 

betrekken.

Ten slotte kan men zich voor al dit onderzoek de vraag stellen wanneer men voldoende informatie 

heeft. Met andere woorden: hoe diep een onderzoek moet gaan vooraleer het voldoende onderbou-

wing biedt om op basis daarvan beslissingen te nemen. Typisch geldt hierbij dat de inspanning om 

de laatste 20% zekerheid te verkrijgen 80% van de inspanning vraagt. Deze vraagstelling heeft dus 

een duidelijke economische achtergrond. Wat zijn op een bepaald moment de kosten en de baten 

van bijkomend onderzoek?

De tweede reden achter deze vraagstelling komt voort uit de constatering dat ongeveer elk 

werkelijk nieuw product bijna letterlijk kapot onderzocht kan worden. Als we met innovatie (disruptief 

of radicaal) te maken hebben, moeten we ook durven accepteren dat we niet honderd procent zeker 

weten hoe onze gebruiker hier straks op zal reageren.

Vaak zien we dat innovaties ook leiden tot nieuwe klanten die we vooraf niet kennen en die 

bijgevolg niet steeds weerspiegeld zijn in het gebruikerspanel. Blijven doortesten, steeds opnieuw 

bijkomende onderzoeksvragen lanceren en de statistische relevantie in vraag stellen leidt in zo’n geval 

al tijdens de ontwikkeling van het idee tot de ‘commoditisering’ ervan, d.w.z. dat het evolueert tot 

een commodity of standaardproduct. Het resultaat is, een beetje scherp uitgedrukt, een product 

waarvan we honderd procent zeker weten dat het succesvol zou kunnen zijn, omdat het eigenlijk al 

bestaat. Op deze manier schieten we echter ons doel, het creëren van een duurzaam competitief 

voordeel, al van bij de start voorbij.
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GETUIGENIS

“ Elk mens een individu ”

‘Als elke mens een individu is, hoe kan  

hij dan tevreden zijn met producten die  

niet speciaal voor hem gemaakt zijn?’,  

aldus Carine Moitier, COO & co-founder  

van Bivolino.com

Vanuit de filosofie dat elke mens uniek is  

en het daarom waard is kleren te dragen  

die speciaal voor hem of haar gemaakt zijn, 

ontwikkelde Bivolino.com een zeer perfor-

mante internettool, waarmee de klant in  

enkele muisklikken een volledig eigen shirt  

of blouse kan samenstellen en aankopen. 

Het geheim van het succes van Bivolino.com 

schuilt in het aanbieden van perfect op maat 

gemaakte kleding aan confectieprijzen!

Carine Moitier

Bivolino.com

Customised shirts on the web
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Technologische aspecten 
van een product

Zoals we al zagen, bepalen de menskundige aspecten van  
een product waarom we effectief kunnen spreken van een ‘product’ 
en niet van een som. Een product is meer dan de som van zijn 
onderdelen. De technische aspecten moeten er vervolgens  
voor zorgen dat de vermenigvuldiging klopt, en blijft kloppen.  
Op de volgende pagina’s gaan we in op de rol van technologie  
in een product.

Onze producten worden
steeds complexer.

Onze projecten lopen goed,
behalve op het einde.

Alle vragen die we stellen aan 
R&D lijken een probleem te zijn.

 Onze ontwikkelafdeling komt met
de meest fantastische ideeën en 
ontwerpen, maar ze zijn onmogelijk 
te produceren.

De ontwikkelingstijd van onze producten 
lijkt steeds langer te worden.

Designers komen met geweldige voor
stellen, maar ze zijn zelden uitvoerbaar.

De laatste jaren hebben alle producten die we
hebben gelanceerd te maken met kinderziektes.

Wie herkent dit niet ?
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Waarom is technologie een belangrijke factor?
Productontwikkeling is in belangrijke mate een integrerende vaardigheid. Ver
schillende technologieën worden bij elkaar gebracht en op elkaar afgestemd om 
een product en toepassing te maken die duurzame toegevoegde waarde biedt en 
efficiënt reproduceerbaar is. Dit betekent dat aspecten als materialisatie, de 
fysica van een product, de constructietechnieken, assemblageprocessen, mecha
nica, software en elektronica en testbaarheid een belangrijke rol vervullen. Ze zijn 
mee bepalend voor de definitie en de uitwerking van een productidee.

Naast dit zuiver functionele aspect van technologie in de productontwik
keling is er vaak ook een strategisch aspect. De technologische component 
bepaalt in belangrijke mate ook de economische duurzaamheid van de innova
tie. Met elke innovatie streeft een bedrijf ernaar een tijdelijk monopolie te cre
eren. Het is precies de technische achtergrond en de eventuele bescherming 
hiervan in de vorm van patenten of bedrijfsgeheimen die een lead time – de tijd 
dat een bedrijf voor is op de concurrentie, omdat het als enige een bepaald pro
duct op de markt heeft – en dus een soort tijdelijk monopolie creëert. Dit brengt 
ons tot de vraag in welke technologieën een bedrijf dient te investeren.

Trendsensitieve en disruptieve technologie
Het is duidelijk dat we de technologieën waarop we zullen focussen moeten 
selecteren in termen van hun potentieel effect op de toegevoegde waarde van het 
product. Om te begrijpen welke technologieën een belangrijke impact kunnen 
hebben, moeten we twee dimensies in de gaten houden.

1. Welke technologieën kunnen onze positie in de waardeketen grondig ver
anderen of ertoe leiden dat plots zelfs andere waardeketens het probleem of de 
behoefte van de gebruiker kunnen inlossen? Dit noemen we marktdisruptieve 
technologieën.

De afgelopen veertig jaar zijn er belangrijke evoluties geweest in onze betaal-

systemen. We hadden cash geld en overschrijvingen. Vervolgens kwamen er 

kredietkaarten, debetkaarten en chipkaarten. Ondanks het feit dat deze techno-

logische evoluties indrukwekkend zijn, kunnen we hier niet spreken van markt-

disruptieve technologieën. Geen enkele van deze evoluties heeft namelijk ooit 

het potentieel gehad om de waardeketen, en voornamelijk de rol van de banken 

daarin, te veranderen. Het gaat hier over radicale maar duurzame innovaties.

De laatste jaren zien we de opkomst van betaling via de mobiele telefoon. Hierbij 

ontstaat de mogelijkheid om met eenheden van je prepaid card of je abonnement 
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betalingen te doen aan derden. In tegenstelling tot de voorgaande technologieën 

is er hierbij wel een duidelijk disruptief potentieel. De telecomoperatoren stappen 

in de waardeketen en nemen voor dit soort transacties de rol van de banken over. 

fig. 11 

2. De tweede dimensie is niet gericht op de markt maar op het product. Op welke 
domeinen weten we dat een verbetering van de performantie van ons product 
tot een competitief voordeel zal leiden? Welke technologiedomeinen kunnen hier 
potentieel bij helpen? Dit noemen we trendsensitieve technologieën.

Fabrikanten van gsm’s en pda’s weten bijvoorbeeld dat de batterijcapaciteit van 

hun toestellen cruciaal is. Elke verbetering van de autonomie van het toestel 

wordt gewaardeerd door de eindgebruiker en resulteert in toegevoegde waarde 

en een competitief voordeel. Dit soort bedrijven zal in regel dan ook interne of 

externe onderzoeksprojecten hebben lopen om zo snel mogelijk nieuwe genera-

ties batterijtechnologie te kunnen integreren.

Een eenvoudige techniek om trendsensitieve technologieën voor een product of 
organisatie te bepalen is een strategic gapanalyse. Hierbij kijkt men naar de 
attributen van het product die belangrijk zijn voor de gebruiker. Vervolgens wordt 
dit attribuut een grootteorde ambitieuzer gespecificeerd dan het vandaag is.

Het energieverbruik van een auto en de daaraan verbonden milieubelasting 
is voor de eindgebruiker duidelijk een value driver of waardedrijver, een factor die 
in belangrijke mate de competiviteit van het product bepaalt of beïnvloedt. De 
vraag of een technologie het verbruik kan terugbrengen van bijvoorbeeld 8 naar 
0,8 liter bepaalt of deze technologie al dan niet trendsensitief is. Of nog extremer: 
welke technologieën zijn noodzakelijk om van een auto een energiebron te maken? 
Vanuit het disruptieve concept is het essentieel dit soort technologiescouting niet 
enkel te doen binnen de eigen waardeketen of sector maar ook daarbuiten.

fig. 11

Technologische evoluties  

in ons betaalverkeer 
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Technologieontwikkeling afstemmen op productinnovatie
Wanneer deze trendsensitieve en/of disruptieve technologieën zijn geïdentifi
ceerd, moet een bedrijf zich de vraag stellen hoe het toegang wil krijgen tot deze 
technologieën. Dit heeft veel te maken met de potentiële impact van deze tech
nologieën en met de strategie van de onderneming. Wanneer men beslist een 
technologie te ontwikkelen, extern of intern, is het belangrijk erop te blijven 
focussen dat deze technologieën aansluiten op de noden van de gebruikers.

Open innovatie: technologisch leiderschap 
of toegang tot technologie?
Streven we technologisch leiderschap na of willen we enkel toegang verwerven 
tot een technologie? Enkel omdat je een bepaalde technologie nodig hebt voor de 
realisatie van je productidee of je business case hoef je die daarom nog niet nood
zakelijk zelf te ontwikkelen. Het is ook niet zeker dat je zelf het best geplaatst bent 
om de technologieën die je in huis hebt zelf en exclusief te gaan exploiteren. Dit 
idee neemt in belang toe naarmate enerzijds de kost en doorlooptijd* van r&d 
toeneemt en anderzijds de time to market meer onder druk staat.

Henry Chesbrough heeft dit fenomeen en de gevolgen van innovatie voor de 
organisatie beschreven in zijn boek Open Innovation. fig. 12

Technologie vormt vaak ook een belangrijke sleutel tot 
het opbouwen van een duurzame toegevoegde waarde. Het 
is een manier om een tijdelijk monopolie op te bouwen 
en te vermijden dat je concurrent morgen eenzelfde pro
duct op de markt kan brengen en de marges onder druk kan 
zetten. 

Technologie is hierin een belangrijk instrument, omdat de technologi-

sche voorsprong vaak ook een lead time met zich meebrengt ten opzich-

te van de concurrentie. Bovendien is het ook vaak de technologie die 

leidt tot het vereiste innovatieniveau voor het toekennen van een patent.

Het ene hoeft het andere echter niet uit te sluiten. Het is niet omdat je niet de eigenaar bent van 

een technologie dat je er geen strategisch voordeel mee kunt opbouwen. Wel integendeel. In de 

praktijk gebeurt dit vaak door een licentieovereenkomst met een belangrijke of beperktere mate van 

exclusiviteit – geografisch, per doelmarkt en/of toepassingsgebied. Het voordeel van zo’n aanpak is 

vaak dat de ontwikkelingskost kan worden afgeschreven over meerdere (niet-concurrerende) toepas-

singen. Hierdoor zal de niet-recurrente kost van de technologie lager zijn en kunnen er meestal sneller 

middelen worden gemobiliseerd om de technologie verder te ontwikkelen voor nieuwe generaties.

onderzoek

Bron: Chesbrough, 2003

onderzoeksproject

productontwikkeling

huidige markten

nieuwe markten

fig. 12

Open innovatie 
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Efficiënte reproduceerbaarheid
Behalve het functionele en het strategische aspect is er nog een derde rol voor tech
nologie in de productontwikkeling. Het is de technologie die zal zorgen voor een 
efficiënte reproduceerbaarheid van het product. Met andere woorden: voor de kost 
per eenheid (de recurrente kost) en de mogelijkheid om de bedrijfsketen of supply 
chain op een grotere schaal te brengen. Hierbij moet worden gedacht aan produc
tietechnieken, testbaarheid, logistieke beheersbaarheid, enzovoort.

Naast volume speelt hier natuurlijk ook kwaliteit een rol. De reproductie 
moet kunnen gebeuren op een constante en kwalitatieve manier.

In de praktijk zien we dat mensen die focussen op menskundige aspecten, zoals sociologen en 

creatieve geesten als industrieel en grafisch designers, communicatiespecialisten, enzovoort, vaak 

last hebben van een zekere technofobie. Technofielen hebben het dan weer vaak lastig met de irra-

tionele kanten die verbonden zijn aan de menskundige aspecten van een product. Het stroomlijnen 

van beide disciplines en hun inbreng in de productontwikkeling vormt een belangrijke uitdaging voor 

het management van productinnovatie.

Regelgeving en wetgeving
Steeds vaker worden technische uitvoeringen en oplossingen ook gedreven of 
mee bepaald door allerlei vormen van regelgeving rond producten. Het wordt 
steeds belangrijker deze op te nemen in het productontwikkelingsproces. Deze 
regels kunnen namelijk bedreigend zijn voor het project als ze te laat worden 
geïdentificeerd, waardoor het ontwerp er mogelijk niet aan is aangepast. Maar 
bovendien vormen ze vaak een opportuniteit voor nieuwe producten en fea
tures, en kunnen ze helpen bij het creëren van een tijdelijk monopolie.

In vele gebouwen is noodverlichting verplicht. Ook de functionaliteit van deze 

producten is sterk gereglementeerd via normen, die steeds strenger worden. Voor 

een onderneming als Etap, producent van noodverlichting, vormen nieuwe regel-

gevingen dan ook vaak de aanzet tot de ontwikkeling van nieuwe producten. Regel-

geving vormt hier dus een bron van innovatie. Anderzijds maken al deze normen 

het productontwikkelingsproces ook steeds complexer en tijdrovender.

De regels en wetgevingen die gelden voor een project zijn sterk afhankelijk van 
de regio waarin het product wordt gecommercialiseerd en de sector en categorie 
waaronder het valt. Daarom beperken we ons hier tot een summier overzicht van 
types wetgeving en verwijzen we naar de bevoegde instanties voor het specifi
ceren ervan in functie van het product.
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Regelgeving over het product
Op het niveau van het product zelf is er op Europees niveau een sterke harmo
nisering doorgevoerd in het kader van de cecertificering. Het celabel is een 
verplicht etiket op alle producten die worden gecommercialiseerd op de 
Europese markt en die onder de richtlijnen van de eu vallen. Dit label is het 
resultaat van een reeks generieke en sector en categoriespecifieke normen waar
aan een product moet voldoen.

Ook in de textielsector worden producten in belang-

rijke mate gespecificeerd door normen. Denk maar 

aan brandnormen voor textiel dat gebruikt wordt 

op beurzen, of regelgeving rond veiligheidskle-

ding. Sioen, een bedrijf dat actief is in technische 

textiel, ontwikkelde bijvoorbeeld verschillende 

oplossingen en producten om te voldoen aan de 

wetgeving met betrekking tot de zichtbaarheid van 

wegenwerkers.

De belangrijkste zorg achter deze cenormen is de veiligheid van het product 
voor de gebruiker te garanderen, en dit doorheen de levenscyclus, op het niveau 
van design, reproduceerbaarheid, testbaarheid en traceerbaarheid. De impact 
van al deze normeringen op het design en vooral op de organisatie, documenta
tie en doorlooptijd van een productontwerp mag niet worden onderschat. In veel 
gevallen zien we bijvoorbeeld dat het een belangrijk element is bij de beslissing 
om nieuwe producten op te bouwen uit reeds gekwalificeerde subsystemen en 
bijgevolg het technische innovatieniveau te beperken.

Afhankelijk van de aard van een product en de richtlijnen waaronder het 
valt, mag men als fabrikant deze celabeling zelf doorvoeren of moet men hier
voor een onafhankelijke instantie contracteren.

BarcoView levert schermen en consoles voor o.a. nautische toepassingen en vlieg-

 tuigen. Deze producten kunnen missiekritisch zijn, dit wil zeggen dat het goede 

functioneren van deze transportmiddelen ervan afhangt. Bijgevolg zijn de kwali-

ficaties en testprocedures voor dit soort toepassingen bijzonder zwaar.

Bij deze prototypetest wordt de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) onder-

zocht.
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Regelgeving over processen en materialen
Een tweede categorie van normen gaat over processen en materialen. Deze kun
nen bepalend zijn voor de industrialisatie van een product.

Een tijd geleden werden de ROHS-normen geïntroduceerd, waardoor bijvoor-

beeld loodhoudende soldering niet langer is toegestaan. Daardoor moesten er 

in vele gevallen redesigns* worden uitgevoerd op bestaande pcb-elektronicabor-

den. Dit resulteerde vaak in productredesigns, waarbij het hele product een 

nieuw design moet krijgen.

Regelgeving kan dan ook leiden tot opportuniteiten voor nieuwe producten.

Bussenbouwer VDL Bova werd geconfronteerd met de nieuwe Europese emis-

sienorm. Om hieraan te voldoen zag het bedrijf zich genoodzaakt een ruimer 

motorcompartiment in zijn bussen te voorzien. Dit heeft geleid tot een totale 

redesign en het realiseren van de Magiq, een nieuw type bus.

Regelgeving over intellectuele eigendom
Een totaal ander regelgevend kader vormt de wetgeving op intellectuele eigen
dommen.

Europa heeft een tamelijk protectionistisch systeem op het vlak van intellec
tuele eigendommen en geharmoniseerde standaarden. Op het vlak van innovatie 
is dit een mes dat aan twee kanten snijdt. Enerzijds vermindert het de ruimte voor 
innovatie en geeft het een bijsturing van de vrije markt, maar anderzijds geeft het 
vernieuwers ook de mogelijkheid een tijdelijk monopolie op te bouwen. Hierdoor 
kunnen zij hun investering in innovatie beter valoriseren, waardoor er ook mid
delen ontstaan voor nieuwe ontwikkelingen.

Er zijn een aantal instrumenten om intellectuele eigendom te beschermen, 
elk met hun eigen specificiteit. In het kader van de productinnovatie zijn de 
belangrijkste het patent, het depot en de merkbescherming.

— Patenten beschermen nieuwe innovatieve vindingen met een technische 
uitvoeringsvorm. De bescherming gebeurt voornamelijk op basis van  
een aantal claims in verband met de vinding.

— Modelbescherming legt een visuele verschijningsvorm vast.  
Deze bescherming gebeurt dan ook op basis van een visualisatie, meestal 
een foto van het product.
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— Een merkbescherming legt merk en/of productnamen en eventueel 
daaraan gekoppelde beeldmerken vast.

Deze drie instrumenten kan men afzonderlijk of gecombineerd inzetten om een 
product tegen plagiaat te beschermen.
 
Het wordt steeds belangrijker om al van bij aanvang van de productontwikke
ling rekening te houden met de problematiek van intellectuele eigendom, van
uit een aantal perspectieven.

Freedom to operate 

In een wereld waarin steeds meer vindingen worden vastgelegd met onder andere patenten neemt 

de kans toe dat men, met de beste bedoelingen, een product op de markt brengt dat vervolgens een 

inbreuk blijkt te plegen op de intellectuele eigendom van een ander, bijvoorbeeld een concurrent. In 

zo’n geval krijgt deze andere partij, na een juridische procedure, vaak het recht om het product van de 

markt te laten halen of een compensatie te eisen voor het gebruik van zijn intellectuele eigendom.

Het is daarom essentieel om al bij aanvang van de productontwikkeling na te gaan of de inno-

vatie die men wil realiseren niet in conflict is met bestaande patenten, depots of merken. Men spreekt 

in deze context van ‘freedom to operate’, dit wil zeggen het recht om een bepaalde actie uit te voeren 

(bijvoorbeeld een product produceren of commercialiseren) zonder dat men daarbij inbreuk pleegt 

op het intellectuele eigendomsrecht van een ander.

Soresma is een studiebureau voor infrastructuurprojecten in onder andere de 

waterbouw. Om een beter zicht te hebben op de doorvaartdiepte in waterwegen 

en havens dan mogelijk is met de klassieke echosounders ontwikkelde het bureau 

een concept voor een nieuw meetprincipe. Al vorens de ontwikkeling te starten 

voerde Soresma een patentonderzoek uit, diende een patentaanvraag in en ver-

kreeg het patent ook.

De opbouw van een tijdelijk monopolie

Als men weet dat er geen conflict bestaat met bestaande patenten, kan men zelf de patenteerbaar-

heid evalueren om te vermijden dat het product, als het eenmaal op de markt komt, gekopieerd wordt. 

Het feit dat er nog geen patent op bestaat, betekent evenwel niet dat een vinding te beschermen 

valt. Zo moet het voldoende innovatief en haalbaar zijn en mag het nog niet in het publieke domein 

aanwezig zijn. Met andere woorden: het idee mag – ongeacht of het beschermd is of niet – nog niet 

beschikbaar zijn op de markt of in publicaties.
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???

Ironisch genoeg gebeurt het vaak dat de uitvinder zelf de bescherming onmogelijk maakt door zijn 

idee onbewust zelf in het publieke domein te brengen. Daarom is het aan te raden om als men tijdens 

de productontwikkeling met derden over een project communiceert, dit te doen onder een geheim-

houdingsovereenkomst.

Als men beslist een patent te nemen, met als voornaamste doel een tijdelijk monopolie te 

creëren, moet men zich de vraag stellen in welke mate het patent omzeilbaar is en/of het gepaten-

teerde aspect wel voldoende aansluiting heeft met de toegevoegde waarde van het product. Als men 

het gewenste resultaat relatief eenvoudig op een gelijkwaardige andere manier kan bekomen of als 

de vinding zelfs niet cruciaal is in de waardecreatie, zal het patent niet leiden tot een competitief 

voordeel, maar (door zijn kost) tot een competitief nadeel. Hierbij raken we een gevoelig punt: paten-

ten, voornamelijk internationale patenten, kosten behoorlijk veel geld. Daarom moet de kosten-ba-

tenanalyse kritisch worden gemaakt. In de praktijk kunnen deze kosten wel gespreid worden, zodat 

men in vele gevallen de reactie van de markt op een product kan afwachten alvorens de grootste 

kosten te maken. Ook heeft de overheid recent een aantal initiatieven genomen waardoor het aan-

vragen van Belgische patenten kan ondersteund worden met subsidies en aangemoedigd wordt door 

fiscale voordelen op inkomsten uit deze patenten.

In de sector van zonneweringen zijn producten relatief eenvoudig te kopiëren. 

Om de inspanningen die men heeft gedaan in innovatie ook daadwerkelijk te 

kunnen valoriseren is een goede bescherming van deze producten noodzakelijk. 

Een bedrijf als Brustor en Prostor hanteren dan ook als beleid systematisch pa -

tenten aan te vragen alvorens een innovatie op te starten.

De opbouw en bescherming van immateriële activa binnen de onderneming

Het toekomstige potentieel van innovatie-inspanningen wordt indirect steeds vaker mee ingecalcu-

leerd in de waardering van de onderneming, bijvoorbeeld bij aandeeltransacties en borgstellingen 

aan financiers. Vanuit het perspectief van een investeerder levert een patent een bescherming van 

deze immateriële activa op, waardoor ze waardevaster worden. Vooral bij jonge, innovatieve bedrijven 

kan dit een substantieel deel van de waarde van een onderneming uitmaken.

Het vrijwaren van ruimte om te innoveren in de toekomst

Een vierde motivatie om over te gaan tot patenteren is veeleer van strategische aard. Dit zien we 

vooral in meer mature markten. De waarde van een onderneming wordt in grote mate bepaald door 

de mate waarin ze in staat zal zijn in de toekomst blijvend toegevoegde waarde te creëren. Met 

andere woorden: het innovatiepotentieel vormt een onderdeel van de waarde. Vanuit dit standpunt 

kan het zinvol zijn om productideeën of innovatieve oplossingen proactief te gaan vastleggen met 

patenten. Niet om ze op korte termijn op de markt te brengen, maar om de mogelijkheid te hebben 

dit eventueel later te doen, of zelfs botweg om het potentieel van de concurrentie te beknotten.
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Producten als compressoren zijn qua basistechnologie veeleer mature producten. 

Het potentieel om de functionaliteit van zo’n product te verbeteren is daardoor 

eerder beperkt. Een producent als Atlas Copco heeft daarom als beleid permanent 

de patenten in dit domein op te volgen. Wanneer het bedrijf ruimte ziet om zelf een 

bepaald aspect te beschermen zal het dit ook doen, ongeacht of dit aansluit bij de 

voorziene pijplijn aan nieuwe producten. Atlas Copco doet dit om het innovatiepo-

tentieel in de toekomst, en de freedom to operate hiervoor, veilig te stellen.

In tegenstelling tot wat vaak wordt verondersteld, bestaat er geen sluitend verband tussen de mate 

van innovatie, het innovatieniveau en het aantal patenten in een bedrijf of sector. Sterker nog, we 

zien dat er vooral in sectoren die gepercipieerd worden als low-tech veel patenten worden aange-

vraagd. In zulke sectoren is het immers meestal relatief eenvoudig om een product te kopiëren en 

de beperkte innovatieruimte die men ziet ook te claimen.

Naast deze juridische vormen van bescherming kan een innovator ook andere strategieën han-

teren om zijn concurrentiepositie te bestendigen. Een belangrijke strategie is het handelsgeheim: het 

simpelweg geheimhouden van een bepaald proces, software, recept,... Ironisch genoeg is deze 

aanpak in conflict met die van de juridische beschermingen, waarbij de essentie van de vinding publiek 

wordt gemaakt. Een keuze dringt zich dan ook op.

Ook hier snijdt het mes aan twee kanten. De publieke patentendatabases vormen immers een 

enorme bron van informatie, inspiratie en ideeën voor de ontwikkelaar. Creativiteitstechnieken zoals 

het Russische TRIZ (Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch, in het Engels Theory of Inventive 

Problem Solving) zijn hierop gebaseerd. Vanuit een probleemoplossend perspectief kunnen patenten 

een schat aan informatie bieden, bijvoorbeeld om te kijken hoe bepaalde problemen in andere sec-

toren worden opgelost, zodat men zelf het wiel niet opnieuw moet uitvinden. Ook in de ideevorming 

voor nieuwe producten kan patentinformatie op een creatieve manier worden ingezet, door bijvoor-

beeld in kaart te brengen in welke domeinen de concurrenten patenteren. Van daaruit kan men kijken 

waar er nog ruimte is voor innovatie en een differentiatiestrategie opstellen.

Milieu- en duurzaamheidsaspecten
Een vierde facet in het regelgevende kader waarmee we bij de ontwikkeling van 
nieuwe producten worden geconfronteerd – naast de ceregelgeving met focus 
op veiligheid, de regelgeving over processen en materialen en het intellectuele 
eigendomsrecht – is de steeds groeiende milieuregelgeving.

Binnen het vakgebied bestaat er discussie over of dit aspect onder te brengen 
is onder menskundige, technologische of economische aspecten dan wel een 
categorie op zich vormt. Eenzelfde discussie kan ook worden gevoerd met 
betrekking tot bijvoorbeeld de ceregelgeving, maar op zich is dit een weinig 
relevante discussie.
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Wel is het duidelijk dat het belang van de 
milieuregelgeving toeneemt van een zuiver 
regelgevend aspect naar een economisch en, 
naarmate de gebruiker gevoeliger wordt 
voor de milieuproblematiek, ook mens
kundig aspect. Gelukkig zien we parallel 

met deze evolutie ook een beweging waarbij de milieuproblematiek op een 
steeds professionelere wijze wordt behandeld. 

Dit betekent onder andere dat we deze problematiek vanaf de eerste fase van 
de productontwikkeling mee moeten opnemen. Cruciaal hierbij is dat we de 
ecologische voetafdruk van een product bekijken doorheen de levenscyclus 
ervan. Hierdoor dringt een meer holistische benadering zich op. Om dit bre
dere kader te creëren als basis voor het nemen van beslissingen in het ontwik
kelingstraject bestaan er verschillende methoden. fig. 13 

De ecologische voetafdruk wordt in belangrijke mate bepaald door het mate
riaal en energiegebruik en het productieproces. Dit zijn parameters waarop de 
productontwikkelaar een belangrijke impact heeft.

Vaak zijn echter het logistieke proces, het gebruiksproces en de end of life
behandeling (op het einde van de productlevenscyclus) minstens even belang
rijk in de totale milieubelasting en doorslaggevend in de keuze van materiaal 
en proces. Deze parameters zijn sterk verbonden met bedrijfsorganisatorische 
aspecten, aankoopstrategieën en natuurlijk met de eindgebruiker. Het zijn alle
maal aspecten waarop de ontwerper een beperkte invloed heeft. Dit zou geen 
probleem zijn als ze geen impact hadden op de beslissingen die genomen moeten 
worden op het vlak van materiaal en proces.

Instinctief zijn veel mensen geneigd te denken dat het gebruik van een porselei-

nen koffiekopje veel beter is voor het milieu dan het gebruik van kunststof weg-

werpbekertjes. In realiteit is dit sterk afhankelijk van het aantal kopjes koffie dat 

iemand drinkt vooraleer hij gaat afwassen. Afhankelijk van het type afwaspro-

duct moet men twee tot drie keer uit hetzelfde kopje drinken alvorens er een 

voordeel ontstaat ten opzichte van een wegwerpbekertje. Nog complexer wordt 

het wanneer we ervan uitgaan dat men meermaals uit een plastic bekertje drinkt 

en dit vervolgens recycleert. 

Kortom, de samenhang tussen enerzijds de proces en materiaalgerelateerde 
aspecten en het gebruikersgedrag en anderzijds het tijdsperspectief maken een
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duidige keuzes vaak knap lastig. Dit is echter zelden een reden om helemaal geen 
inspanningen te doen. Een systematische aanpak doorheen de keten is in elk 
geval aangewezen.

Een goed houvast hiervoor vinden we in het LiDS-wiel (Lifecycle Design Strategy, 
H. Brezet en C. van Hemel). Dit instrument helpt de ontwikkelaar door middel 
van acht focuspunten een strategie te bepalen en ideeën te genereren om de 
milieubelasting van een product te verminderen.

1.  Kies materialen met een lage milieu-impact
De eerste stap beperkt zich tot de selectie van de materialen. We gaan de 
verschillende opties tegen elkaar afwegen en eventueel materialen vervan
gen in functie van hun ecologische voetafdruk.
Materialen met een lage milieuimpact zijn:
• nietgiftige materialen
• materialen met een lage energieinhoud
• recycleerbare materialen
• gerecycleerde materialen
• nietschaarse materialen.

Twinson is een nieuw materiaal, vervaardigd uit houtvezels en pvc, dat onder 

andere gebruikt wordt om terrassen aan te leggen. Door de samenstelling van 

het materiaal en het productieproces kunnen grote hoeveelheden gerecycleerd 

materiaal hout en pvc gebruikt worden. Door de voordelen van beide materialen 

te verenigen in één nieuwe grondstof brengt Deceuninck het beste uit twee werel-

den samen: het natuurlijke en warme uitzicht van hout én de duurzaamheid en 

onderhoudsvriendelijkheid van pvc, en dit met een positievere milieubalans dan 

bij het klassieke alternatief, hardhout.
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2.  Reduceer het materiaalgebruik
Als we eenmaal een materiaal hebben geselecteerd, is het nuttig ons af te 
vragen of we het materiaal wel optimaal toepassen en of we hetzelfde resul
taat niet kunnen bekomen door minder materiaal te gebruiken. In de prak
tijk zal deze reflex ook economisch interessant zijn, door het kleinere ver
bruik en door spillovereffecten naar bijvoorbeeld de logistiek.
• Reduceer het gewicht.
• Reduceer het transportvolume.

Het Lokerse bedrijf Composittrailer heeft een lange geschiedenis in de bouw van 

aanhangwagens en opleggers in staal. Vanuit de analyse dat de massa van een 

trailer een grote impact heeft op het verbruik en in belangrijke mate mee de 

maximale vracht bepaalt, heeft het bedrijf een eigen systeem en technologie 

ontwikkeld om trailers in composiet te bouwen.

3.  Selecteer milieu-efficiënte productietechnieken
Een volgende stap bestaat erin de gebruikte productieprocessen onder de 
loep te nemen en de voetafdruk ervan ook mee op te nemen in het ontwerp
proces.
• milieuvriendelijke productieprocessen
• minder productieprocessen
• efficiënt energiegebruik
• duurzame energie
• weinig uitval en afval
• efficiënt gebruik van hulpmaterialen
• schone hulpmaterialen

4.  Selecteer milieu-efficiënte distributiewijzen
De levenscyclus van een product stopt niet wanneer het de productieinfra
structuur verlaat. Voor vele producten zit de grootste milieubelasting in de 
distributie en de gebruiksfase.
Een eerste stap in het verminderen van deze milieubelasting is dan ook dat 
men de gebruikte distributietechniek en de impact daarvan op de logistiek 
en de verpakking gaat evalueren en in vraag stellen.
• minder verpakking
• schone verpakking
• efficiënt transportmiddel
• efficiënte logistiek
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5.  Reduceer milieubelastende gebruiksfases
Voor de meeste producten die energie verbruiken of een aanzienlijk onder
houd vragen, geldt dat de gebruiksfase een doorslaggevende impact heeft 
op de totale ecologische voetafdruk van het product. Het is dan ook hier dat 
het doorslaggevende verschil kan worden gemaakt.
• laag energieverbruik
• milieuvriendelijke energiebron
• weinig benodigde hulpmaterialen
• milieuvriendelijke hulpmaterialen
• geen energieverspilling
• geen verspilling van hulpmaterialen 

6.  Optimaliseer de levensduur van het product
In de meeste gevallen is het verlengen van de levensduur van een product 
ook een goede aanpak om de ecologische impact ervan te beperken. Dit is 
echter contraproductief bij producten die belastend zijn in hun gebruiks
fase en waarvoor ondertussen betere alternatieven beschikbaar zijn. Zo is 
het vanuit ecologisch standpunt aangewezen dat bijvoorbeeld oudere ver
warmingsketels, auto’s en koelkasten zo snel mogelijk vervangen worden.
Bij het verlengen van de levensduur van producten spelen zowel functio
nele aspecten als meer emotionele en culturele aspecten een rol.
• hoge bedrijfszekerheid
• makkelijk onderhoud en reparatie
• modulaire opbouw
• lage modegevoeligheid
• sterke gebruikerproductrelatie

7.  Optimaliseer eindelevensduursysteem
• hergebruik van het hele product
• hergebruik van onderdelen
• hergebruik van materialen
• veilige verbranding
• verantwoorde stort 

Ecover, producent van milieuvriendelijke zeepproducten, liet een navulconcept 

ontwikkelen waardoor de milieubelasting van zijn producten verminderde.
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8.  Optimaliseer functievervulling
De gebruiksfase kan grondig geoptimaliseerd worden door de manier waar
op een product een bepaalde functionaliteit invult in vraag te stellen.
• dematerialisatie 
  (functies minder op een materiële manier laten verlopen)
• gezamenlijk productgebruik door de gebruikers
• integratie van functies in een product
• efficiënte vervulling van (neven)functies

Renson, fabrikant van onder andere ventilatiesystemen, voert milieubewuste 

productontwikkeling hoog in het vaandel. In vergelijking met airconditioningsy-

stemen zijn hun producten qua basisfunctionaliteit beter voor het milieu. Voor 

de ontwikkeling van de Screenvent Mistral optimaliseerde Renson ook de levens-

duur en het materiaalgebruik van het product.

Voor elk van deze acht aspecten dienen we een beoordeling te geven. Vervolgens 
kunnen we deze gegevens uitzetten op een spinnenwebdiagram. Als we daarna 
voor elk van deze acht aspecten een doelstelling voor het toekomstig product 
definiëren, creëren we een overzichtelijke benchmark* of norm. Uiteraard kan 
deze analyse ook uitgevoerd worden om concurrerende producten op de markt 
met elkaar te vergelijken. fig. 14

De manier waarop we naar ecologisch 
verantwoorde productontwikkeling of 
green design kijken, wordt vaak gedre
ven door een onderliggend schuldge
voel. Dit vertrekt vanuit het idee dat elk 
product, vanuit een ecologisch stand
   punt, er een te veel is. Dit is een atti
tude die snel leidt tot een verregaand 
conservatisme, volledig ten onrechte.

PRODUCT
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NIVEAU
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ONDERDEEL-
NIVEAU
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functievervulling
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eindelevensduur-
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6
Optimaliseer levensduur
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Reduceer milieubelasting
gebruiksfase
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2
Reduceer
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1
Kies met een
lage milieu-
impact

Actieplan nieuw product
Bestaand product

fig. 14

Het LiDS-wiel als aanpak 

voor green design 
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Een ontwerper moet steeds met grote openheid en een positieve ingesteldheid 
naar zijn ontwerpvraagstuk kijken. Als dit gebeurt met betrekking tot ecologie, 
ontstaan er vaak vele opportuniteiten voor nieuwe producten die doorheen hun 
levensloop ecologisch neutraal zijn of zelfs een positieve milieu bijdrage leveren. 
Het is vanuit deze ingesteldheid dat Michael Braungart en William Mc  Donough 
hun cradle to cradleaanpak (afval = voedsel) voor duurzaam ontwerpen en pro
duceren hebben opgebouwd.

In de wereld van standenbouw voor exposities en beurzen wordt vaak tapijt ge -

bruikt. In de praktijk wordt dit achteraf weggegooid en in het beste geval enkele 

keren hergebruikt. Het bedrijf DS Textiles ontwikkelde volgens de principes van 

cradle to cradle het Ecopunch-beurstapijt. Na gebruik wordt dit door DS textiles 

verwerkt tot nieuw tapijt.


vb. 22
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Economische aspecten  
van een product 

In dit onderdeel geven we antwoord op vier vragen:
  – Biedt het product genoeg toegevoegde waarde aan de eind 

gebruiker om de technische kostprijs te verantwoorden?
  – Is de markt voldoende aantrekkelijk in volume en groei  

om het risico te verantwoorden?
  – Kunnen we ons product op een efficiënte en snelle manier naar 

de eindgebruiker brengen en hebben we in deze waardeketen 
voldoende slagkracht om onze positie duurzaam te handhaven?

  – Kunnen we onze toegevoegde waarde positioneren ten aanzien 
van de concurrentie zodat we onze innovatie effectief kunnen 
valoriseren, nu en in de toekomst? 

We krijgen hier dus te maken met aspecten als de kostprijs  
van het product, het distributieconcept, de marktdefinitie  
en positionering, het marktaandeel, de investeringskosten,  
de concurrentie, enzovoort.

De aankoper voor de grootdistributie blokkeert 
een nieuw product.

Het verkoopteam blijft liever bij wat het kent.

De levenscyclus van het product is korter dan verwacht.

De kostprijs is uiteindelijk te hoog; het product 
wordt te duur.

Een prachtig snufje technologie, 
maar het verkoopt niet.

De marktlancering is geflopt.

De opvolger van ons product verkoopt niet goed.

Het ontwikkelingsbudget werd ruim overschreden.

Wie herkent dit niet ?

De Chinezen zijn sneller en goedkoper.
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Industriële producten worden ontwikkeld als een investering om via commer
cialisering recurrente inkomsten te genereren, zodat men deze investering kan 
afschrijven en uiteindelijk geld kan verdienen. Hier zal elke ondernemer het 
mee eens zijn.

Waardeketen
Wanneer we een product bekijken als een waardepropositie, dan is het creëren 
van waardeketens of business development de manier om deze waarde te valori
seren. Innovatieve producten ontwikkelen zonder vervolgens waardeketens te 
ontwikkelen is dus een maat voor niets.

Klassiek wordt een waardeketen gezien als een opeenvolging van marktpar
tijen die waarde toevoegen en de producten dichter naar de eindgebruiker bren
gen. Dit idee is sterk gekoppeld aan een kostplusbenadering, waarbij de waarde 
van een product wordt gezien als de optelsom van de kosten die nodig zijn om 
het product te realiseren en bij de eindgebruiker te krijgen. Vanuit het wiskun
dige concept gaat het dan over een som en niet over een product.

De waardeketen als kost
Vanuit de notie dat de eindgebruiker bepaalt wat de waarde van een product is, 
verkiezen we de waardeketen enigszins anders voor te stellen. Hierbij voegt de 
waardeketen in wezen geen waarde toe. De toegevoegde waarde van een product 
zit namelijk inherent al in het product(idee). De waardeketen wordt vanuit deze 
zienswijze een kost. Daarbij moet men de vraag stellen wat de meest efficiënte 
manier is om het product, en de toegevoegde waarde die het vertegenwoordigt, 
bij de gebruiker te krijgen.

Toegevoegde waarde voor de hele keten
De eerste vraag die men zich daarbij moet stellen is of de toegevoegde waarde, 
vertegenwoordigd door het product(idee), voldoende is om enerzijds de kost
prijs (recurrente en nietrecurrente kosten) te verantwoorden en anderzijds de 
noodzakelijke actoren in de keten duurzaam te motiveren. fig. 15 

Creeëren onze partners in de waardeketen dan geen toegevoegde waarde? 
Meestal wel. Sterker nog: jonge ondernemers onderschatten deze toegevoegde 
waarde vaak. Hoeveel ambitieuze ondernemers star
ten niet met het idee om zelf een distributie uit te 
bouwen voor de commercialisering van hun product 
en verkijken zich op de tijd en de kost die hiermee 
gepaard gaan? Partners in de waardeketen genereren 
in het algemeen dus wel degelijk meerwaarde.

Consument
Consument

voordeel voor

Bedrijf (Investering)

Producent / distributie
Afdekken van de NRC / RC

Toegevoegde waarde

Toegevoegde waardeEconomische aspecten van een product

fig. 15

Toegevoegde waarde voor 

de hele waardeketen 
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Dit is echter geen meerwaarde voor de eindgebruiker maar voor de producteige
naar. Het is op basis van deze toegevoegde waarde dat hij bereid zal zijn een stuk 
marge of toegevoegde waarde af te staan aan deze partners. Natuurlijk is het 
zaak de toegevoegde waarde die inherent is aan een product maximaal te gelde 
te maken en dus niet meer marge te moeten geven aan de waardeketen dan nodig 
is om het product succesvol tot bij de eindgebruiker te brengen.

Windmolens zijn niet nieuw. Al in de jaren zeventig werden moderne windmo-

lenconcepten gecommercialiseerd. Toch is het pas sinds kort dat windmolenfa-

brikanten enigszins erkend worden voor hun toegevoegde waarde, ook al zal 

iedereen het ermee eens zijn dat hernieuwbare energie per definitie een belang-

rijke toegevoegde waarde inhoudt. Uiteraard speelde hierbij het technologische 

aspect mee. De efficiëntie van windmolens was aan de lage kant om hun intrin-

sieke kostprijs te verantwoorden. Bovendien wordt de waarde van hernieuwbare 

energie voor de gebruiker in belangrijke mate bepaald door de kost van fossiele 

brandstoffen. Hierdoor was hernieuwbare energie, na een opstoot in de jaren 70, 

tot voor kort wat uit de aandacht verdwenen. Begin 2000 ontstond er een door-

braak in de technologie, waardoor windmolens efficiënter werden. Daarnaast 

steeg de olieprijs door de spanningen in het Midden-Oosten, waardoor het einde 

van de reserves in zicht kwam. Alle barrières leken dus weggewerkt.

Hoe komt het dan dat in de daaropvolgende jaren een groot deel van de fabrikan-

ten van windmolens zwarte sneeuw heeft gezien? Het antwoord ligt in de waar-

deketen. Het cruciale punt in deze waardeketen is tot op vandaag het verkrijgen 

van een bouwvergunning voor een windmolenpark of -installatie. De partij die er 

effectief in slaagt een bouwvergunning te verkrijgen kan in belangrijke mate de 

toegevoegde waarde van het product windmolen naar zich toe trekken, ten koste 

van de andere actoren in de markt. fig. 16



Technologie System 
supplier

OEM Distributie OnderhoudHalffabrikaat
Component

tijd

Creëren en controleren van nieuwe waardeketens

fig. 16

Strategische positionering 

in de waardeketen 
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Een bedrijf als Turbowinds, producent van windturbines, heeft dan ook een aanbod 

uitgewerkt doorheen de keten, inclusief installaties, operaties en onderhoud.

De toegevoegde waarde die eigen is aan een product wordt verdeeld onder de 
actoren in de waardeketen. De sleutel voor deze verdeling ligt onder andere in 
de mate waarin een actor een cruciale rol speelt in enerzijds het valoriseren en 
anderzijds het realiseren van de toegevoegde waarde.

Deze cruciale rol kan ontstaan door een schaarste, zoals in het geval van de 
windmolens, een cruciale competentie, of de mate waarin het product of de 
dienst die de betreffende actor aanlevert al voldoet aan de verwachtingen van 
de klant. Voldoet deze niet, dan zal deze partij, ironisch genoeg, in de toekomst 
marge naar zich toe kunnen trekken door zijn product of dienst beter aan te passen 
aan de eindgebruiker. Met andere woorden: door te innoveren (Christensen). Het 
is dan ook zaak goed te bepalen welke positie(s) men inneemt in de waardeketen 
en deze kritisch te herbekijken in de tijd.

Wie neemt het initiatief in de waardeketen?
Dit brengt ons tot de vraag wie in de waardeketen het initiatief moet nemen in 
productinnovatie. Vanuit een traditioneel industrieel model is dit ‘de fabrikant’ 
(oem of Original End product Manufacturer). Sinds het begin van de digitalisering 
midden jaren 70 zien we een aantal markante verschuivingen, waarbij de eindap
plicatie steeds vaker bepaald wordt door de softwarecomponent. Aanvankelijk 
verschoven daardoor initiatieven voor productinnovatie naar softwarebedrij
ven, die ter ondersteuning van hun software hardware gingen (laten) ontwik
kelen. Dit zorgde voor een belangrijke economische evolutie, maar ook voor een 
sterke fragmentatie. De gebruiker kreeg behoefte aan een systeemintegrator of 
solution provider, een nieuw ‘industrieel’ concept dat eind jaren 80 ontstond.

Een decennium later, in de jaren 90, kwam een belangrijke impuls voor pro
ductinnovatie van startende technologiebedrijven, vaak zelfs van academische 
oorsprong, die vanuit hun technologie nieuwe producten lieten ontwikkelen en 
commercialiseren. Niet langer als toeleverancier, zoals we daarvoor kenden bij 
de mechanische halffabrikaten, maar werkelijk als initiatiefnemer. In vele ge 
vallen bleken ze toch wat te ver af te staan van de gebruikersbehoefte, wat onder 
meer leidde tot de technologiebubbel begin 2000.
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In de jaren 70 werden oplossingen voor elektronische betalingen, zoals geldauto-

maten, geproduceerd door fabrikanten van elektronische producten, zoals Philips 

en Olivetti. Tien jaar later namen de grote eindgebruikers, de banken, hierin het 

initiatief met de oprichting van de voorloper van Banksys. Mo  menteel zien we dat 

technologiebedrijven als Clear2Pay en Keyware hierin initia tieven ontplooien en 

dat de banken Banksys hebben verkocht aan ICT-technologiebedrijf Atos Origin. 

Als resultaat van dit alles zien we dat initiatieven voor productontwikkeling 
steeds vaker een samenwerking, of op zijn minst afstemming, tussen verschil
lende partijen in de waardeketen zijn. Kunnen samenwerken in innovatie wordt 
dan ook een steeds belangrijkere succesfactor. Gecombineerd met de algemene 
maatschappelijke consensus rond de nood aan innovatie creëert dit de behoefte 
aan een gemeenschappelijk begrip over het te volgen proces om tot succesvolle 
producten te komen en ieders bijdrage hierin.

Vele ondernemingen hebben het er moeilijk mee om samen te werken op het 
vlak van innovatie binnen de waardeketen. De reden is evident: men innoveert 
om de toekomstige concurrentiepositie van het bedrijf veilig te stellen. Deze con
currentiepositie heeft veel te maken met de mate waarin men de contributie
marge* doorheen de keten onder controle kan houden, de zogenoemde bargain 
position van de onderneming (Porter). Een samenwerking doorheen de keten is 
dan ook vaak een samenwerking op het slappe koord.

We kunnen echter ook doorheen de waardeketen een logica introduceren 
die stelt dat er maar duurzame business ontstaat als de volledige keten op elkaar 
is afgestemd en de eindgebruiker op een aangename en competitieve wijze het 
eindproduct kan kopen. Als we op zo’n manier denken en niet zozeer vanuit een 
verkooplogica waarbij we tevreden zijn als er werd verkocht aan een directe klant 
in de waardeketen (theory of constraints, Goldratt), dan ontstaan er vaak var 
(Value Added Reseller*)achtige modellen. Naar analogie met een go to marketplan 
ontstaat er dan een go to userconcept, waarbij elke schakel zichzelf motiveert op 
basis van zijn eigen toegevoegde waarde.

Eind jaren 70 wilden de Belgische grootbanken een debetkaartsysteem introdu-

ceren op de markt. Hun motivatie was duidelijk: cash geld en de dure, risicovolle 

check laten verdwijnen. De implementatiedrempel voor zo’n systeem is echter 

gigantisch. Elke burger moet een kaart hebben en er moeten zoveel mogelijk 

verkooppunten van een terminal worden voorzien.
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BanksysAtos Worldline is hierin geslaagd door de 

lancering van een ‘killerapplicatie’, namelijk de be -

taling bij pomp stations. Bij deze toepassing ont-

stond er een motivatie bij elke betrokken actor in de 

waardeketen. De gebruiker moest plots geen reke-

ning meer houden met de openingstijden van ben-

zinepompen, de pomphouder kon 24 uur per dag 

verkopen en personeelskosten uitsparen, en de 

banken konden al het geld dat hiervoor in omloop 

was op de rekeningen laten staan. De toegevoegde 

waarde was voor elk van de partijen zo groot dat 

de eindgebruiker bereid was – en is – om voor zijn 

kaart te betalen, en de pomphouder voor de terminal en de transactiekost. Een 

bedrijf als Intellect heeft zijn activiteiten in België hierop uitgebouwd met de ont-

   wikkeling van een groot aantal betaalterminals, ook voor outdoor payment, beta-

lingen bij benzinepompen.

Vaak ziet men dat bestaande bedrijven beginnen te drijven op hun waardeketen 
en hun go to userpartners niet langer in vraag stellen. Loyaliteit in ongoing busi-
ness is een groot goed. Als we het hebben over innovatie en het naar de markt 
brengen van nieuwe ideeën, dan moeten we onze bestaande ketens of distribu
tiemodellen echter in vraag durven stellen. Er is al meer dan één innovatie mis
lukt doordat de producten in kwestie, ondanks het feit dat ze sterk gevraagd 
werden door de eindgebruiker, niet gewenst en/of geschikt waren voor de 
bestaande distributiepartners van de initiatiefnemers en bijgevolg nooit tot bij 
de eindgebruiker kwamen.

Een gelijkaardige motivatie van alle actoren in een waardeketen is dan ook 
cruciaal voor de effectiviteit van deze keten. Nogmaals, dit is niet evident. Het is 
koorddansen, want iedere partner in de waardeketen heeft als taak zijn eigen 
marge te waarborgen, nu en in de toekomst. In eerste instantie lijkt dit eerder een 
marketinggegeven dan iets wat verband houdt met productinnovatie. De impact 
van de distributie op een nieuw product is echter niet te onderschatten.

Een van de eerste stappen in de productontwikkeling is de opbouw van de pro
ductarchitectuur* (zie hoofdstuk 3). In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, 
is de opzet van een productarchitectuur in grote mate een vraag die verband 
houdt met het te hanteren businessmodel. Over het algemeen wordt het echter 
vooral gezien als een technische oefening.


vb. 23
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Wanneer we een var of Value Added Resellermodel nastreven, moeten we in de 
mo  duleerbaarheid van het eindproduct, zoals het wordt aangeboden aan de eind
gebruiker, voorzien dat andere partijen ons systeem kunnen complementeren 
of integreren in hun systeem. Bijgevolg moeten we hiervoor de ruimte en open
heid voorzien in ons productconcept. Deze vraagstelling grijpt dan ook recht
streeks in in de essentie van de eerste fase van de ontwikkeling, het definiëren van 
het productidee, het opstellen van de productarchitectuur en de uitwerking van 
het systeemdesign. We komen hier in hoofdstuk 2 uitgebreid op terug.

In de productontwikkeling zetten wij de gebruiker en zijn perceptie van het 
product centraal – dit wordt gebruikersgeoriënteerd of user centered design 
genoemd. Dit concept vormt echter een grote uitdaging voor de marketing.

Het cruciale economische concept achter een industrieel product is name
lijk dat we niet langer een specifieke oplossing ontwikkelen voor één klant 
(ambacht), maar een (semi)generieke oplossing voor een groep van gebruikers, 
een markt. De bedoeling hiervan is dat we hefbomen kunnen genereren op onze 
ontwikkeling als bedrijf en economy of scalevoordelen – financiële schaalvoor
delen door de productie van grotere volumes – kunnen realiseren.

Productontwikkeling en productmarketing hebben dus als gemeenschap
pelijk doel de balans te zoeken en te blijven nastreven tussen enerzijds klant
specifieke wensen die leiden tot waardeperceptie en anderzijds de uniformering 
daarvan, die kan leiden tot de verwachte hefboomwerking. Een markt is daarom 
nooit homogeen. Het is de marketeer die een markt homogeen probeert te mo 
delleren op basis van waardedrijvers achter een product of dienst.

Marktsegmentatie
Marktsegmentatie, een basisconcept van marketing, speelt een sleutelrol in pro
    ductontwikkeling en industrieel design. Dit is zeker zo in het geval van mature 
markten. De uitdaging hier is te komen met productvarianten die een competitief 
voordeel creëren en daarbovenop ook bijkomende, en liefst blijvende, toegevoeg
de waarde in zich dragen. De marketing heeft hiervoor een hele reeks concepten 
ontwikkeld. Allemaal hebben ze als doel de markt op een gedifferentieerde ma 
nier te benaderen om het functioneren van waardeketens te optimaliseren en 
een product aantrekkelijker te maken voor de klant.

Uiteraard kan men eindgebruikers catalogeren en vervolgens segmenteren op 
verschillende criteria. Veel gebruikte criteria zijn geografische parameters, ver
schillen in inkomsten, leeftijd, geslacht, enzovoort. Vanuit het standpunt van de 
productontwikkeling is het echter vooral interessant te kijken hoe we gebruikers 
kunnen segmenteren in functie van de manier waarop ze omgaan met een pro
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duct(idee) en wat hun verwachting en beleving daarbij is. Het uitgangspunt daar
bij is dat het de eindgebruiker is die de toegevoegde waarde zal beoordelen. In 
hoofdstuk 4 over de ‘xfactor’ van een product gaan we hier dieper op in.

Productportfolio
Een derde marketingconcept – naast de waardeke
ten en marktsegmentatie – dat vaak een bepalende 
rol speelt in de productontwikkeling, en meer spe
cifiek in de samenstelling van een productportfo
lio, is de notie dat elke markt kan worden voorge
steld als een piramide. Hoe specifieker een product 
wordt en hoe dichter we bij het ambacht komen, 
weg van het industriële, hoe waardevoller we een product kunnen maken. Er is 
echter een keerzijde. Hoe meer we dit doen, hoe kleiner de groep gebruikers 
wordt die zal aangetrokken worden door deze specifieke propositie en daar ook 
de kost van wil betalen. Elke onderneming moet voor zichzelf bepalen waar ze 
zich wil positioneren in deze piramide en waar haar limieten zijn, zowel naar 
boven als naar onderen toe. fig. 17

Productdesigners zullen eerder geneigd zijn zich te concentreren op de 
bovenkant van deze limiet en deze stilletjes verder op te schuiven. Marketeers 
daarentegen zullen vaak het volume van de segmenten aan de onderkant van de 
grens opzoeken. Dit lijkt op een spanningsveld of een conflict, maar dat hoeft 
het niet te zijn. Een portfolio heeft behoefte aan producten die de volledige zone 
tussen boven en ondergrens evenwichtig invullen. De ondergrens profiteert 
hierbij van de uitstraling van de bovengrens, die op haar beurt geniet van de 
economy of scale die wordt gerealiseerd door de ondergrens.

Het gaat hier om een evenwichtsoefening, waarbij we het polariserende 
karakter van design steeds in de gaten moeten houden, vooral bij producten die 
hun toegevoegde waarde en competitief voordeel in belangrijke mate halen uit 
hun functionaliteit. Doen we dit niet, dan beperken we onze markt tot diegenen 
die de vormgeving waarderen. In dat geval geven we de concurrentie de moge
lijkheid eenzelfde innovatie minder polariserend – in een braver kleedje – aan 
te bieden en daarmee een belangrijk marktpotentieel in te palmen op de rug van 
de innovator. Dit is een belangrijk fenomeen, waarvan zogenaamde markt of 
trendvolgers (early adaptors) systematisch gebruikmaken.

kleinere volumes
diversificatiegedreven 

grotere volumes
kostprijsgedreven 

fig. 17

De markt voorgesteld  

als een piramide
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Voor het topsegment van de markt, ontwikkelde bagagespecialist Samsonite 

onder het merk Samsonite Black Label de X’Lite collectie. De schalen zijn van het 

composiet Curv® vervaardigd waardoor een extreem licht en duurzaam product 

wordt verkregen. Vanuit de ervaring in het gebruik van dit materiaal en de gerela-

teerde technologieën werd ook de Cosmolite collectie ontwikkeld dat onder het 

Samsonite merk wordt gecommercialiseerd en een andere, bredere doelgroep 

aanspreekt.

Met het bepalen van de boven en ondergrens in deze virtuele marktdriehoek 
positioneren we ons in de markt. Deze positionering is gekoppeld aan de markt
segmentatie en moet permanent onderhouden worden door deze boven en 
ondergrens te bewaken. Concreet moeten we ervoor zorgen dat ons aanbod in 
de boven en ondergrens overtuigend genoeg is, om te vermijden dat de concur
rentie ons ongewenst naar boven of beneden duwt.

Voor competitie die ons naar beneden duwt, zijn we meestal behoorlijk 
alert, voor het fenomeen waarbij competitie ons naar boven duwt echter veel 
minder. Sterker nog, vaak zien we dat concurrentie aan de ondergrens als argu
ment wordt gebruikt om de positionering van het eigen bedrijf aan de boven
grens te bevestigen. Niet zelden is dit het begin van een gevaarlijke evolutie, 
waarbij de concurrentie ons marktsegment aan de onderzijde inneemt, waar
door deze snel aan volume zal winnen en we zelf verliezen. Vanuit het concept 
van economy of scale geeft dit onze concurrent een strategisch voordeel.

Deze strategie noemen we die van de disruptie. Het is een veel toegepaste 
strategie van nieuwkomers in relatief mature markten. We komen hier later op 
terug wanneer we naar de meer strategische component van productinnovatie 
kijken.



vb. 25vb. 24
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Met dit begrip komen we uit op een bijkomend concept, dat van de productport
folio. Over het algemeen is het moeilijk en vooral risicovol een business uit te 
bouwen op één enkel product. Wanneer we een product op de markt zetten, moe
ten we ons daarom onmiddellijk afvragen hoe we hier varianten of complemen
ten op kunnen maken. Een productstrategie dringt zich op.

Het typische aan een productportfolio is dat wanneer deze consistent is opge
bouwd, elk product op zich voordeel (toegevoegde waarde en competitief voor
deel) haalt uit de andere producten uit de portfolio: 1 + 1 = 3. Daarom zijn portfolio
analyse en management een belangrijke startfactor voor productinnovatie.

Renault lanceerde enkele jaren geleden de Kangoo. Dit toen innovatieve concept 

werd enigszins ludiek vormgegeven, waardoor er haters en lovers ontstonden. 

Vervolgens bracht Citroên de Berlingo op de markt, een variant met dezelfde func-

tionaliteit maar een minder polariserende vormgeving. Citroên nam een belangrijk 

deel van de markt in, waardoor het snel schaalvoordelen wist te realiseren.

De levenscyclus van een product
Wanneer we een product op de markt zetten, introduceren we een productle
venscyclus, kortweg plc. In de opstartfase van zo’n cyclus moet een product 
door de markt worden opgenomen en geaccepteerd. Vervolgens kan men de 
markt beginnen ontwikkelen, waardoor er vaak een significante groei in de ver
koop gerealiseerd kan worden. Dit gaat door tot op het moment dat de interesse 
in het product begint weg te ebben. De verkoop gaat stagneren en vervolgens 
dalen, waarna het product op een gegeven moment van de markt wordt ge haald.

Wanneer we deze evolutie uitzetten op twee assen, met aan de ene kant de tijd 
en aan de andere kant de verkoop, krijgen we steevast een sinusoïde als grafiek. De 
precieze vorm van deze sinusoïde en de schaal ervan zijn vooraf grote onbekenden. 
Ze zijn sterk afhankelijk van de gebruikersappreciatie van het product, van het 
marktpotentieel, de impact van het bedrijf en zijn waardeketen op de markt, de 
innovatiegraad van het product en de concurrentieomgeving.

Voor de onderneming is het van cruciaal belang de levenscycli van de verschil
lende producten binnen de portfolio op elkaar af te stemmen, zodat de verkoop 
van belangrijke producten niet op hetzelfde moment stagneert en terugvalt zon
der dat er een nieuw product klaarstaat om dit te compenseren met een nieuwe 
levenscyclus. 
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Hierdoor, en doordat elk initiatief in productontwik
keling en industrieel design investeringen vraagt en 
bijgevolg kapitaal blokkeert, is tijd een element van 
cruciaal economisch belang in de productontwikke
ling. fig. 18 

Concurrentie
Tot nu toe hebben we het in dit onderdeel over de eco
nomische aspecten van productontwikkeling enkel 
gehad over die aspecten die in grote mate binnen de 
controlesfeer van het bedrijf vallen. Een product dat 
op de markt is gebracht, wordt echter uiteraard ook 

blootgesteld aan heel wat externe factoren, niet het minst die van de concur
rentie. Het zal daarom niet voldoende zijn een product te ontwikkelen dat ge 
waardeerd wordt door de gebruiker, het product zal ook competitiever moeten 
zijn dan dat van de concurrenten.

Naast toegevoegde waarde voor de eindgebruiker moeten we dus ook een com
petitief voordeel opbouwen. Het is dan ook evident dat we al bij aanvang van een 
productontwikkeling een goed beeld moeten hebben van het aanbod van de con
currentie en de positionering van ons toekomstige product ten aanzien hiervan.

Prijszetting
Ten slotte wordt een competitieve positie niet enkel bepaald door de productken
merken tegenover deze van de concurrentie, maar ook door de prijs. Een duide
lijke prijszetting is daarom essentieel om de toegevoegde waarde van een pro
duct van bij aanvang goed in te schatten.

Vanuit deze prijszetting dienen we, rekening houdend met de incentive voor 
de waardeketen en de eigen margestructuur, de technische targetkostprijs te 
bepalen. Vervolgens dienen we dit mee te geven als doelstelling aan het ontwik
kelingsteam. Behalve de productkenmerken, de voor en nadelen van producten, 
moet ook deze doelstelling opgevolgd worden.

De technische kostprijs bestaat uit de arbeidskost, materiaalkost en de af 
schrijvingskost van productspecifieke investeringen. Daarom, en om de meest 
optimale productietechnologie te kunnen kiezen, dient het ontwikkelingsteam 
ook een duidelijk zicht te hebben op de verwachte verkoopaantallen.
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verkochte aantallen

tijd

product 1

product 2

product 3

PLC 1 PLC 2 PLC 3

fig. 18

De levenscycli van producten – PLC



 

Bernard Thiers, CEO van Unilin, gelooft in  

integrale productontwikkeling.‘Unilin Flooring  

is producent van laminaatvloeren, waaronder  

het wereldwijd gekende merk Quick-Step®, en  

van samengesteld parket. Daarnaast produceert  

de groep Unilin houten plaatmateriaal, beklede  

platen en dakpanelen.

Het gepatenteerde kliksysteem Uniclic, het lijmloze 

kliksysteem voor laminaatvloeren, is een resultaat 

van de inspanningen van het bedrijf op het vlak van 

onderzoek en productontwikkeling. Het bracht een 

revolutie teweeg op de markt van vloerbekledingen. 

Daarnaast waren er een hele reeks verdere innovaties 

bij laminaatvloeren: V-groef, aangepaste oppervlakte-

structuren, smalle laminaatplanken in drie lengtes, 

patina-effecten,…

‘Onze boodschap: continue productontwikkeling is 

essentieel voor een bedrijf dat in een sterk gegloba-

liseerde wereld moet concurreren. Het is de enige 

mogelijkheid om de inherente nadelen van onder-

nemen in Vlaanderen ongedaan te maken. Product-

ontwikkeling staat dus steeds op nummer 1 in de 

bedrijfsstrategie.’

“ Continue  
product- 
ontwikkeling  
is essentieel  ”

GETUIGENIS

Bernard Thiers 

Unilin



 

Rekening houdend met de aanbevelingen die voortkomen uit  
de succes factoren en de keuzes die moeten gemaakt worden op  
het gebied van startfactoren stellen we hierbij een algemeen  
stappenplan voor productontwikkeling en industrieel design voor.

1. Ideevorming voor nieuwe producten
2. Een productconcept ontwerpen
3. Een product uitontwikkelen

Alles op een rij
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Houd bij de invulling en uitvoering van een flowdiagram rekening 
met de volgende tien punten:

1.  Een strategie is vereist. Er zijn immers verschillende modellen om tot  
toegevoegde waarde te komen. Succesvolle producten worden ontworpen 
vanuit een weldoordachte productstrategie.

2.  De gebruiker is de rechter. Hij beslist of het product voor hem voldoende 
toegevoegde waarde heeft om het te kopen. Gebruikersgeoriënteerd denken 
is dus de boodschap. Bouw het ontwikkelingsproces op vanuit inzicht in en 
onderzoek naar de gebruikersnoden. Ontwikkel een reflex om te kijken naar 
de schaduwkanten, de ongewenste effecten van nieuwe productkenmerken.

3.  Koppel technologieontwikkeling los van productontwikkeling. 
Identificeer technologische onzekerheden en werk deze eerst uit in  
een voorbereidende stap.

4.  Durf concepten helemaal te herdenken en uitgangspunten in vraag te stellen.

5.  Trek mensen met verbeeldingskracht aan, die gebruikersnoden kunnen 
verbinden met nieuwe productattributen en functionaliteiten. Stimuleer 
in je bedrijf en team een open, nieuwsgierige mentaliteit. Overweeg om 
samen te werken met specialisten en andere bedrijven.

6.  Betrek alle verschillende disciplines van meet af aan bij het ontwerp.

7.  Organiseer de projectaanpak evenwichtig. Plan enerzijds systematisch, ver
deel het project in fasen met formele beslissingsmomenten, maar laat ander
zijds in elke fase ruimte voor een flexibele invulling door het ontwerpteam.

8.  Denk vooruit en verifieer stelselmatig. Maak vooraf goed onderbouwde 
specificaties op en breng de onzekerheden in kaart. Toets vervolgens  
telkens af of het project aan de doelstellingen voldoet en of de onzeker
heden voldoende weggewerkt zijn.

9.  Benut de kracht van visualisatie. Illustreer ontwerpideeën en communiceer 
regelmatig met behulp van beelden over de voortgang van het ontwerp
project.

10.  Geef je producten een xfactor mee. Vertrek hiervoor vanuit het dna van  
je bedrijf (de waarden, de bedrijfsidentiteit) en bouw op een consistente 
manier een designstrategie op.
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STAP 0 
Startconditie: opstellen van een productstrategie

STAP 1 
Ideevorming voor nieuwe producten

Onderzoek bestaande toestand Onderzoek groeimogelijkheden

Brede 
omgeving

Directe 
omgeving

Portfolio-
onderzoek

Genereren van productkandidaten

Vanuit bestaand
product

Productstrategie

Functionele specificaties & wensen

Doelstellingen van de te ontwikkelen producten

- opportuniteiten en bedreigingen
- groeiscenario’s
- innovatiebeleid
- financiële doelstellingen en tijdslijnen
- DNA van de onderneming

Product / markt
groeirichtingen

Strategic-gap analyse

Vanuit 
bedrijf

Vanuit markt &
gebruiker

Vanuit 
technologie

Verificatie (Product Ideation Verification)

- Aansluiting met de productstrategie

- Toegevoegde waarde

- Competitief voordeel

New products-beleid

X-factor

- Differentiatie-
strategie (blue ocean)

- Functieanalyse
- Opmaak productarchitectuur 
i.f.v. marketing

- Primaire / secundaire functionaliteiten
- Applicatie-, systeem-, component- of 
technologieniveau
- Incrementeel, radicaal of disruptief

Productarchitectuur Innovatieniveau

Functionele specificaties

Analyse van de
secundaire functionaliteiten,
interacties en belevingen 

Interdisciplinaire
analyse

Analyse van de 
primaire functionaliteiten 
en fysische processen

Oplijsten van productideeën

fig. 65

Flowdiagram voor integrale 

productontwikkeling  

en industrieel design
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STAP 2 
Een productconcept ontwerpen

Te ontwikkelen items bepalen

Designspecificaties

Specificaties (gekwantificeerd)

Systeemontwerp

Conceptontwerp

X-factor

Visuele identiteit

Designprincipes

Opties genereren voor secundaire 

ontwikkelingsitems

Morfologische kaart

Trade-off

Opmaak tekeningenboom op basis van:

- montagevolgorde

- testmogelijkheden

- aankoop

Verificatie systeemontwerp

Opmaak verificatieplan

- methode

- aanpak (representativiteit)

Uitvoering verificatie

- procedures

- uitvoering

- rapportering

- Primaire ontwikkelingsitems bepalen
- Secundaire ontwikkelingsitems bepalen

- Opties genereren voor
primaire ontwikkelingsitems

Indien er geen 

primaire 

ontwikkelings- 

items zijn

- Morfologische kaart - Trade-off systeemontwerp(en)

Verificatie van de resultaten t.o.v. de

productstrategie - new products-beleid,

de functionele specificaties en de 

criteria voor toegevoegde waarde

Systeemspecificaties

Verificatie van de resultaten t.o.v. de systeemspecificaties

en de criteria voor toegevoegde waarde



226 HET VERHAAL ACHTER NIEUWE PRODUCTEN

STAP 3 
Uitwerken tot een industrieel product

Kwalificatie en proto-/ pilootproductie

Nieuw product

Productspecificaties

Gedetailleerd ontwerp

Mechanisch Industrieel design Elektronisch Software, optiek, hydroliek, enz.

Verificatie conceptontwerp

Opmaak verificatieplan

- methode

- aanpak (representativiteit)

Uitvoering verificatie

- procedures

- uitvoering

- rapportering

- Samenstellingen

- Stuktekeningen

Inkomende inspectieprocedures en gerelateerde lijsten: 
Stuklijst / Materiaallijst / Proceslijst / Aankooplijst

- Componenten

- Schema’s

- Lay-out

- Signatuurelementen

Aankoop / aanmaak Aanmaakprocedures

- Montage

- Afregeling

- Test

Inkomende inspectie

(subsysteem testen)

Afregeling

Kwalificatietesten



???

 

Bijlagen
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lexicon

Archetype

Basisvorm, uitvoeringsvorm die te herkennen is  

in een groot aantal van de producten die worden 

 aangeboden op de markt.

Benchmark

Een product of bedrijf dat wordt gehanteerd als 

 referentiepunt en vergelijkingspunt om de eigen 

 performantie aan af te meten en op basis daarvan  

bij te sturen.

Contributiemarge of margecontributie

Financiële bijdrage van de verkoop van een product 

aan het resultaat van de onderneming.

Design brief

Een eerste beschrijving van een te ontwikkelen 

 product, met voornamelijk aandacht voor de rand

voorwaarden die voortkomen uit de productstrategie 

en de gebruikersaspecten.

Design review

Een proces waarbij een ontwerp in opmaak wordt 

 bekeken, bekritiseerd en bijgestuurd door een panel 

van experten.

Directe kost

Kosten die eenduidig gekoppeld zijn aan  

de ver vaardiging van een product.

Indirecte kosten

Kosten die niet eenduidig kunnen toegewezen worden 

aan een product maar wel noodzakelijk zijn om een pro

duct te ontwikkelen, vervaardigen, commercialiseren,.. 

Indirecte kosten zullen dus niet lineair toenemen 

waneer men meer producten gaat produceren.

Disruptieve innovatie

Innovatie die de gangbare denkpatronen  

en ver houdingen in een markt onderuithaalt.

Incrementele innovatie

Het steeds verbeteren van een product, stap voor stap.

Doorlooptijd

De duur tussen het opstarten van een of meerdere 

taken of processen en de afwerking ervan.

Functionele en fysische processen

De processen die aan de basis liggen van de geleverde 

functionaliteit. Het basisproces van een citruspers,  

bijvoorbeeld, bestaat eruit de cellen van de vrucht  

te breken zodat het sap optimaal vrijkomt.

Fuzzy front end

De eerste fase van het innovatieproces, het bedenken 

en selecteren van nieuwe product en businessideeën. 

Gezien het grote aantal onbekenden, het onvaste  

karakter van deze fase en de eraan verbonden activiteiten 

noemt men deze fase ook wel het fuzzy front end.

Gebruikersgeoriënteerd of user centered design

Een ontwerpaanpak waarbij het belang van  

de  gebruiker centraal wordt gesteld bij de analyse  

van de problematiek, het genereren van ideeën  

en de selectie van de ontwerpresultaten.

Innovatiefunnel

We kunnen het innovatieproces beschouwen als een 

afvalrace, waarbij doorheen het proces een groot aan

tal ideeën en opties worden gecreëerd, die vervolgens 

stelselmatig worden geëlimineerd tot er één nieuw  

product ontstaat. Het beeld dat we hiervoor gebruiken 

is dat van een funnel (Engels voor ‘trechter’) of  

een fuik. Het overzicht van dit proces noemen we  

de innovatiefunnel.

Interface

De elektrische, mechanische of softwarematige 

 connectie tussen verschillende onderdelen  

of  functionaliteiten van een product.

Iteratie

Een herhaling van de vorige fase of actie op basis van 

nieuwe en gewijzigde randvoorwaarden en/of nieuwe 

inzichten, waarbij een designprobleem steeds verder 

wordt uitgediept.

Lijnextensie

Het verbreden van het productaanbod of de portfolio 

door middel van nieuwe categorieën, collecties,  

submerken,...

Margecontributie of contributiemarge

Financiële bijdrage van de verkoop van een product 

aan het resultaat van de onderneming.

Mature producten

Producten die doorheen de tijd steeds zijn verbeterd, 

waardoor ze sterk geoptimaliseerd zijn en overeen

stemmen met het verwachtingspatroon van de  

gebruiker. Vaak gaat het over producten waarrond  

een sterke concurrentie wordt gevoerd en die weinig 

gedifferentieerd worden.
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Mature industrie

Cf. mature producten, maar dan voor bedrijven.

Mock-up

Een nietfunctionerend model dat een driedimensionale 

voorstelling geeft van de verschijningsvorm van  

een product.

Moodboard

Sfeercollage waarin met beelden en eventueel slogans 

een bepaalde sfeer of beleving wordt opgeroepen.

Multidisciplinair

Een aanpak waarbij verschillende disciplines  

samen worden beschouwd, zoals technologische, 

 economische en menskundige disciplines en  

de  verschillende engineeringdisciplines.

Primaire ontwikkelingsitems

Hoofdvoorwaardelijke ontwikkelings of designitems. 

Ontwerpproblemen worden gerangschikt om  

tot een volgorde van prioriteit te komen. Primaire 

 ontwikkelingsitems zijn deelproblemen van het 

 ontwerp die eerst moeten worden opgelost omdat ze 

de haalbaarheid van het geheel bepalen en belangrijke 

randvoorwaarden opleggen aan de deelproblemen  

op een lager niveau.

Secundaire ontwikkelingsitems

Randvoorwaardelijke ontwikkelings of designitems. 

Secundaire ontwikkelingsitems zijn deelproblemen  

die de haalbaarheid van een ontwerp bepalen maar 

afhankelijk zijn van een deelprobleem met een grotere 

prioriteit.

Productarchitectuur

Opbouw en samenhang tussen verschillende fysieke 

entiteiten en/of functionaliteiten in een product.

Productattributen

Onderdelen en/of facetten van een product  

die een bepaalde functionaliteit invullen.

Productontwikkeling

Het proces dat nieuwe producten voortbrengt,  

van het bedenken van nieuwe ideeën tot het productie

klaar maken ervan.

Productportfolio

Het totaal van de producten en/of diensten  

die een bedrijf aanbiedt.

Quick design

Methode om versneld tot een preliminair ontwerp  

te komen als basis voor een productdefinitie, 

 projectaanpak en risicoevaluatie.

Recurrente kosten 

Vaste kosten voor de aanmaak van een producteenheid. 

Niet-recurrente kosten

Kosten die noodzakelijk zijn om een product te kunnen 

produceren, maar die niet lineair mee evolueren 

 wanneer het productievolume vergroot.  

Nietrecurrente kosten worden ook wel (semi)variabele 

 productkosten genoemd.

Redesign

Herontwerp van een bestaand product om het  

te  verbeteren of anders te kunnen positioneren.

Stage gate-aanpak

Een projectfasering voor productontwikkeling waarbij 

elke fase duidelijke mijlpalen meekrijgt. Bij elk van deze 

mijlpalen wordt kritisch besloten om met het project 

verder te gaan dan wel het stop te zetten.

Value Added Reseller (VAR)

Een partij in de waardeketen die helpt om een product 

beter af te stemmen op de gebruikersbehoefte.  

Hij koopt het product, voegt er bijkomende oplossingen, 

systemen en/of producten en diensten aan toe  

en  verkoopt het vervolgens door.

Waardeketen

De samenstelling en relatie tussen verschillende  

marktpartijen die samen een product tot bij  

de eindgebruiker brengen.

Waardepropositie

Het aanbod dat een bedrijf doet aan de gebruiker en/of 

koper met betrekking tot een product in al zijn dimensies: 

prijs, kwaliteit(sperceptie), beleving, functionaliteit, 

probleemoplossend vermogen, enzovoort.
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Fig. 44 p. 149 

De time to market voor nieuwe 

producten is afhankelijk van  

het innovatieniveau. (De praktijk  

van de product ontwikkeling,  

P. Verhaert, 1993)

Fig. 45 p. 151 

Platformconcepten in de auto 

mobielsector (Walter Auwers, 

Sirris) (Innovation Day, Verhaert, 

2005) 

Fig. 46 p. 153 

Zitbanken – modulaire product

architectuur

Fig. 47 p. 171 

Visuele voorstelling van  

een differentiatiestrategie  

(gebaseerd op W. Chan Kim  

& Renée Mauborgne – Blue Ocean) 

(Training How to evaluate good 

industrial design, Verhaert, 2007)

Fig. 48 p. 172 

Segmentatie in de fietsindustrie 

(Training How to evaluate good 

industrial design, Verhaert, 2007)

Fig. 49 p. 174 

Primaire en secundaire  

functies en belevingen  

(Training How to evaluate  

good industrial design,  

Verhaert, 2007) 

Fig. 50 p. 175 

Stappenplan voor de opbouw  

van een zinvolle en geloof

waardige visuele identiteit 

(Innovation Day, Verhaert, 2007)

Fig. 51 p. 176 

Visuele positionering  

(Training How to evaluate good 

industrial design, Verhaert, 2007) 

Fig. 52 p. 179 

Designprincipes (Training How to 

evaluate good industrial design,  

Verhaert, 2007) 

Fig. 53 p. 189 

Confrontatie en associatie  

als stimulus voor creativiteit 

(Innovation Day, Verhaert, 2006) 

Fig. 54 p. 190 

Abstraheren en concretiseren  

als basis voor stimuli voor  

creativiteit (Innovation Day,  

Verhaert, 2006)

Fig. 55 p. 200 

Functionele organisatie

Fig. 56 p. 200 

Projectorganisatie

Fig. 57 p. 201 

Matrixorganisatie

Fig. 58 p. 201 

Wanneer is welk type van 

 organisatie aangewezen?  

(Booz & Allen, 1986)

Fig. 59 p. 203 

Geïntegreerd team dat expertise 

inhuurt

Fig. 60 p. 203 

Coördinatie/regisseur
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Fig. 61 p. 204 

One stop shop

Fig. 62 p. 209 

Het omdraaien van de leercurve 

eigen aan innovatie (De praktijk  

van de product ontwikkeling,  

P. Verhaert, 1993)

Fig. 63 p. 211  

Stage gate process (De praktijk  

van de product ontwikkeling,  

P. Verhaert, 1993)

Fig. 64 p. 211 

Bufferbeheer in project

management (Bureau Leonard) 

(Innovation Day, Verhaert, 2005) 

Fig. 65 p. 224  

Flowdiagram voor integrale 

 productontwikkeling en 

 industrieel design (De praktijk  

van de product ontwikkeling,  

P. Verhaert, 1993)
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voorbeelden
De fotovoorbeelden die in dit boek zijn opgenomen zijn ontwikkeld voor of door Vlaamse bedrijven of Vlaamse ontwerpers.

vb. 1 p. 24 

Assistive technologies Ltd – 

Massagesysteem.  

Een ontwerp van Verhaert  

New Products & Services. 

vb. 2 p. 33 

Lotus cars – Lotus Evora.  

Een ontwerp van Steven Crijns, 

design manager. 

vb. 3 p. 34 

Jori – PilotRelax.  

Een ontwerp van Verhaert  

New Products & Services. 

vb. 4 p. 37 

Saflot – Personas. 

vb. 5 p. 38 

Lotus Bakeries – Lotus 

Speculoospasta.  

Een ontwerp van Els Deschepper.  

Fotografie Quadri. 

vb. 6 p. 39 

Bivolino – Bivolino.com:  

customised shirts on the web.  

Met dank aan Centexbel.

vb. 7 p. 40 

Materialise – Chaos .MGX 

Collection.  

Een ontwerp van Strand+Hvass. 

vb. 8 p. 41 

Dexia – Loket.  

Een ontwerp van Verhaert  

New Products & Services. 

vb. 9 p. 41  

Panasonic – Batterijverpakking 

Zincair.  

Een ontwerp van Pars Pro Toto. 

vb. 10 p. 48 

ETAP – Noodverlichting.  

Een ontwerp van Enthoven 

Associates Design Consultants  

en Conix architecten. 

vb. 11 p. 49  

SIOEN – Santana 3095. 

vb. 12 p. 49 

BarcoView – Vista.  

Een ontwerp van Verhaert  

New Products & Services. 

vb. 13 p. 50 

VDL Bova – Magiq bus.  

Een ontwerp van Enthoven 

Associates Design Consultants. 

vb. 14 p. 51 

Soresma – Rheosound.  

Een ontwerp van Verhaert  

New Products & Services,  

K.U. Leuven, Soresma.  

Met dank aan IWT Vlaanderen.

vb. 15 p. 52 

Prostor – Zonnewering P6.  

Een ontwerp van Verhaert  

New Products & Services. 

vb. 16 p. 53 

Atlas Copco  

Een ontwerp van Verhaert  

New Products & Services. 

vb. 17 p. 54 

Haval Disposables bv – Vario.  

Een ontwerp van GBO  

DESIGNENGINEERING. 

vb. 18 p. 55 

Deceuninck – Twinson.  

Met dank aan Polygonya.

vb. 19 p. 56 

Composittrailer – Trailer  

in composietmateriaal.  

Met dank aan Polygonya.

vb. 20 p. 57 

Ecover – Refill voor wasmiddel.  

Een ontwerp van Pars Pro Toto.  

Met dank aan Ovam.

vb. 21 p. 58 

Renson – Screenvent Mistral.  

Met dank aan Ovam.

vb. 22 p. 59 

DS Textiles – Ecopunch 

 beurstapijt.  

Met dank aan Optimo.

vb. 23 p. 65 

Intellect – CZAM/spin OPTi Multi.  

Een ontwerp van Achilles 

Associates, Verhaert New 

Products & Services. 

vb. 24 p. 68 

Samsonite – Koffer black label 

XLITE.  

Een ontwerp van Maximal Design. 

vb. 25 p. 68 

Samsonite – Koffer Cosmolite.  

Een ontwerp van Erik Sijmons. 

vb. 26 p. 86 

Saey Home & Garden – 

 barbecook® Major Inox.  

Een ontwerp van Enthoven 

Associates Design Consultants / 

Verhaert New Products & 

Services.  

Fotografie Patrick Despriet, 

Fotostudio DSP.  

Met dank aan Design  

Regio Kortrijk.

vb. 27 p. 87 

Bioracer – Bioracer 3D.  

Een ontwerp van Achilles 

Associates, Verhaert  

New Products & Services. 

vb. 28 p. 88 

Philips Medical – Tocograaf.  

Een ontwerp van Verhaert  

New Products & Services.
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vb. 29 p. 90 

Touring – Medicare GPS.  

Een ontwerp van Verhaert  

New Products & Services. 

vb. 30 p. 91 

Helbig Aluminium – Pacaya panel.  

Met dank aan Aluminiumcentrum.

vb. 31 p. 92 

Saey Home & Garden – Flandria 

Colibri.  

Een ontwerp van Intern R&D team, 

ism. De Universiteit van Leuven  

en het IWT.  

Met dank aan Design  

Regio Kortrijk.

vb. 32 p. 95 

Tupperware.  

Een ontwerp van Bob Daenen, 

daenendesign.  

Met dank aan design Vlaanderen.

vb. 33 p. 95  

Duware – Event Ticketing 

Terminal. 

Een ontwerp van Verhaert  

New Products & Services. 

vb. 34 p. 96 

Betafence – Modivia.  

Een ontwerp van Achilles 

Associates. 

vb. 35 p. 97  

NIKO – Solution boxes. 

vb. 36 p. 100 

Albo – Aluminium brievenbus.  

Een ontwerp van Guy Taliman.  

Met dank aan Clusta.

vb. 37 p. 101 

Valéron Strength Films – 

Valéron®.  

Met dank aan Polygonya.

vb. 38 p. 102 

European datacom EDC – SYSM.  

Een ontwerp van Verhaert  

New Products & Services. 

vb. 39 p. 103 

Recticel – Dryfeel.  

Met dank aan Polygonya.

vb. 40 p. 103 

Dymo – Letratag Razor. 

vb. 41 p. 104 

hegge ID bvba industrial design 

studio – Chess.  

Een ontwerp van Frans Hegge  

en het team van hegge ID team. 

vb. 42 p. 105 

Jaga – Snooze.  

Een ontwerp van Veroniek 

Hermans. 

vb. 43 p. 115 

Verhaert New Products & 

Services – Inertieel meetplatform.  

Met dank aan IWT Vlaanderen 

vb. 44 p. 121 

BEP Europe – Wheel alignment.  

Een ontwerp van Verhaert New 

Products & Services en LambdaX. 

vb. 45 p. 123 

Amano – Xseries,  

Paystation 2007.  

Een ontwerp van Enthoven 

Associates Design Consultants.

vb. 46 p. 125 

Verhaert New Products & 

Services – Zenio.  

Een ontwerp van Verhaert  

New Products & Services. 

vb. 47 p. 126 

Bosh – Aerowisher.  

Een ontwerp van Verhaert  

New Products & Services.

vb. 48 p. 126 

Alcatel – ADSL Manta  

Speed Touch.  

Een ontwerp van Verhaert  

New Products & Services. 

vb. 49 p. 127 

Grada – ventilatierooster.  

Met dank aan Sirris.

vb. 50 p. 128 

D’Ieteren Myway® selfservice 

 terminal  

Een ontwerp van Verhaert  

New Products & Services. 

vb. 51 p. 129 

Chromascope – Cape.  

Een ontwerp van Verhaert  

New Products & Services. 

vb. 52 p. 129 

Alphatronics – Octoline FL10 

 multispectrum finger scanner.  

Een ontwerp van Martial Geudin, 

product designer, master  

in  applied arts and visual 

 communications.  

Met dank aan Clusta, R&D 

Alphatronics nv, Qugar bvba.

vb. 53 p. 133 

Energy ICT – EpIO.  

Een ontwerp van Pierre  

& Stefan Grosjean.  

Fotografie Alec Lux.  

Met dank aan Design  

Regio Kortrijk.

vb. 54 p. 149 

Hoet – Model Aicha in RVS.  

Een ontwerp van Hoet.  

Met dank aan design Vlaanderen.

vb. 55 p. 149 

Javad – Triumph.  

Een ontwerp van Ziba Design / 

Verhaert New Products  

& Services. 
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vb. 56 p. 151 

LVD company – plooipers 

 Easyform.  

Een ontwerp van LVD company. 

vb. 57 p. 152 

Indera – Sintese.  

Met dank aan Optimo  

en design Vlaanderen.

vb. 58 p. 153 

Bombardier – Flexity Outlook, 

Tram van Brussel.  

Een ontwerp van Enthoven 

Associates Design Consultants. 

vb. 59 p. 160 

Drisag Office Furniture nv –  

REact office chair.  

Een ontwerp van Ton Haas  

van Ton Haas Industrial Design.  

Met dank aan Optimo, IWT  

en Bert De Beuckeleer,  

Europees Ergonoom.

vb. 60 p. 160 

Beyondsnow – Binding ski.  

Een ontwerp van Peter Van Riet. 

vb. 61 p. 168 

Niko – Mysterious. 

vb. 62 p. 171 

New Holland – Hakselaar.  

Een ontwerp van Zagato  

en Indumo. 

vb. 63 p. 173 

Dark – No Fruit.  

Een ontwerp van Anthony 

Duffeleer. 

vb. 64 p. 173 

Delisol – Geitenkaaspareltjes.  

Fotografie Toon Coussement.  

Met dank aan Design  

Regio Kortrijk.

vb. 65 p. 174 

Bulo – Easy Rider.  

Een ontwerp van Danny Venlet.  

Fotografie Studio Verne.  

Met dank aan Optimo.

vb. 66 p. 174 

Goliath – Rolit gezelschapsspel.  

Een ontwerp van Oskar D  

(Gert Junes en Dirk De haene). 

vb. 67 p. 175 

Philips Innovative Applications – 

PHILIPS 42PFL9703 D 

HighDef LCD TV met 3 zijdig 

Ambilight Spectra.  

Een ontwerp van Philips Design. 

vb. 68 p. 176 

Volvo Car Corporation – Volvo S60 

Concept.  

Een ontwerp van Stephen Mattin. 

vb. 69 p. 177 

LS bedding Group – magnitude® 

en ERGOSLEEP®.  

Met dank aan Optimo.

vb. 70 p. 178–179 

Agfa Graphics – Product family.  

Een ontwerp van Hegge ID bvba  

Industrial design studio,  

Frans Hegge, designer, director. 

vb. 71 p. 178 

Boone International – CUBEd.  

Een ontwerp van Valerie Dhaeze – 

CU°BI°ST Creations  

Fotografie Studio Rembrandt.  

Met dank aan Optimo.

vb. 72 p. 179 

I4C Innovation for sea –  

Wave mapper.  

Een ontwerp van Verhaert  

New Products & Services. 

vb. 73 p. 181 

VDL Bova – Touringcar Magiq 

1999, schets van de spiegel.  

Een ontwerp van Enthoven 

Associates Design Consultants 

vb. 74 p. 181 

Esselte – Inbindoplossingen.  

Een ontwerp van Verhaert  

New Products & Services 

vb. 75 p. 181 

Vaillant – Ecotecheater 2001.  

Een ontwerp van Enthoven 

Associates Design Consultants. 

vb. 76 p. 182 

Kipling – mascotte. 

vb. 77 p. 182 

Punch Graphics – Xeikon 5000.  

Een ontwerp van Achilles 

Associates. 

vb. 78 p. 183 

Samsonite Black Label –  

Koffer lijn SEVRUGA.  

Een ontwerp van Maximal Design. 

vb. 79 p. 184 

ABInbev-Philips – Perfect Draft 

Hometap HD 3620.  

Een ontwerp van The Technology 

Partnership / Verhaert New 

Products & Services / Van Berlo. 

vb. 80 p. 184–185 

Nomad – Travel equipment:  

masai 2 air, makonde 4, 

NOMAD guide 27+5, NOMAD 

 journey 65. 

Een ontwerp van Maximal Design. 

vb. 81 p. 186 

Extremis – Tools for togetherness.  

Een ontwerp van Dirk Wynants. 

Bijlagen
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vb. 82 p. 189 

Alcatel – Speed Touch modem.  

Een ontwerp van Verhaert  

New Products & Services. 

vb. 83 p. 191  

CREAX – DIVA radarplot 

 properties.  

Een ontwerp van CREAX. 

vb. 84 p. 193 

hegge ID bvba industrial design 

studio – small transport removal/ 

city logistic truck for Heering.  

Een ontwerp van Frans Hegge, 

designer, director. 

vb. 85 p. 193 

Curana – handschetsen 

 bagagedrager.  

Een ontwerp van Saflot. 

vb. 86 p. 193 

Fifthplay – handschetsen.  

Een ontwerp van Verhaert  

New Products & Services. 

vb. 87 p. 194 

Dark – 1225 Twee Keien. 

vb. 88 p. 194 

Volvo Cars – Volvo S60 Concept.  

Een ontwerp van Stephen Mattin. 

vb. 89 p. 194 

Alcatel – box.  

Een ontwerp van Verhaert  

New Products & Services. 

vb. 90 p. 195 

ATOS Worldline – exploded view.  

Een ontwerp van Verhaert  

New Products & Services. 

vb. 91 p. 195 

Pantopicon – storyboards.  

Een ontwerp van Pantopicon. 

vb. 92 p. 196 

Indumo – moodboard.  

Een ontwerp van Tore Bleuzé. 

vb. 93 p. 196 

Stad Kortrijk – mindmap.  

Een ontwerp van Bailleul 

Ontwerpbureau. 

vb. 94 p. 204 

Van de Velde – © Marie Jo Intense  

Met dank aan Centexbel.

vb. 95 p. 205 

Gymna Uniphy – FitVibe.  

Met dank aan Sirris.

vb. 96 p. 214 

Philips Lighting  

Een ontwerp van Verhaert  

New Products & Services. 

vb. 97 p. 215 

New Holland – concept voor 

 kabine van CS maaidorser.  

Een ontwerp van Indumo. 

vb. 98 p. 216 

Coca-Cola Company – Nesquick.  

Een ontwerp van Verhaert  

New Products & Services. 

vb. 99 p. 217 

E.D.&A. NV. – Dimmer/ventilator

regelaar voor inbouwhaarden.  

Een ontwerp van Voxdale bvba, 

Bart Verleije.  

Fotografie Koen Beyers. 
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