
Vijf misvattingen 
over innoverende 

teams 

Innovatie is al jaren hèt speerpunt van menig CEO. Maar als het 
aankomt op innovatieve teams binnen de organisatie associëren 
ze die nog wel eens met jonge, snelle, naar de onderbuik 
luisterende hipsters die wilde ideeën bedenken. Gezeten aan 
een tafel van steigerhout boven een kopje linksdraaiende 
meergranenkoffie natuurlijk. Werken dat soort teams? Niets is 
uitgesloten, maar lees vooral de onderstaande vijf misvattingen 

over innoverende teams voordat je er zelf eentje samenstelt.



Misvatting 1
Innovaties komen van ideeënbedenkers

Wie kent hem of haar niet: de persoon die er prat op gaat 
altijd van die fantastische ideeën te hebben. Maar die 
ideeën komen in praktijk nooit verder dan de tekentafel. 
Het grootste misverstand is dat innoverende teams louter 
bestaan uit dit soort mensen. ‘Innovatie gaat echter niet 
over het hebben van goede ideeën, maar over het oplos-
sen van goede problemen.’ Dat stelt innovatie expert Greg 
Satell in ‘Mapping Innovation’, een boek over manieren 
om innovatieprocessen te faciliteren. Scout voor je team 
dus naar mensen die in het dagelijks leven te boek staan 
als vindingrijk en mensen die een probleem zuiver kunnen 
definiëren. Vaak zijn het de architecten van kleine of grote 
workarounds op de werkvloer.

Misvatting 2
Jonge mensen kunnen beter innoveren

Een andere misconceptie is dat innoverende teams louter 
bestaan uit jonge mensen omdat zij opgegroeid zijn met de 
laatste technische ontwikkelingen. En vooruit, één senior 
om de jonge honden een beetje te beteugelen. Fysiek jong 
zijn speelt echter geen hoofdrol bij innovatief resultaat. 
‘Het gaat om de ontwikkeling van de prefrontaalkwab in 
onze hersenen.’ Dat zegt Hoogleraar neuropsychologie 
Margriet Sitskoorn. “Hoe beter deze is ontwikkeld, hoe 
gemotiveerder mensen zijn om mee te gaan met veran-
dering en hoe vaker zij ook zelf met ideeën voor innovatie 
zullen komen.” (bron: Management Impact). Intellectuele 
uitdagingen houden de prefrontaalkwab fit. Routine en 
voorspelbare dagen sussen hem in slaap.

Misvatting 3
Innovatieve teams moet je in een 
afgelegen laboratorium zetten

Een laboratorium kan een goede keuze zijn, maar afgele-
gen? Dat is beslist niet zonder risico’s. Een geroutineerde 
innovator, Scott Kirsner liet aan zakentitel Forbes weten 
dat er valkuilen zijn die je beter kunt voorkomen. Hij hamert 
erop dat je zo’n ruimte met mensen niet voor de show 
moet inrichten. Belangrijk is verder dat er een duidelijk 
doel en plan van aanpak is geformuleerd. Een lab moet 
bovendien de deuren open hebben, letterlijk en figuurlijk. 
Laat het innovatielab vervolgens leiden door iemand die 
diep geworteld is in de organisatie omdat deze persoon in 
staat is voor intern draagvlak te zorgen.

Misvatting 4
Innovatieve teams zijn gebaat bij kritiek 
op hun suggesties

Onderzoek van professor Amy C. Edmondson aan de 
Harvard University toonde aan dat teams in het algemeen 
de vrijheid moeten ervaren om al hun suggesties te uiten 
zonder onmiddellijk afgebrand te worden. Iedereen kent 
de zin tijdens brainstormsessies ‘In deze fase is niets goed 
of fout’. Google deed recenter trouwens eveneens onder-
zoek naar het perfecte team en kwam tot een soortgelijke 
conclusie: mensen moeten zich veilig voelen en kunnen 
zeggen wat ze willen tijdens een innovatieproces. Lees 
over Googles onderzoek op NYT.com

Misvatting 5
Traditionele bedrijven zijn kansloos in het 
faciliteren van innovatieve teams

Wie de meest recente versie van de beroemde Most In-
novative Companies ranking (BCG.com) bestudeert, zal 
concluderen dat zes van de top tien organisaties nog geen 
twintig jaar bestaan. Volgens deskundige Bill Gross (CEO 
van het Amerikaanse bureau Idealab) zijn traditionele bed-
rijven niet per se kansloos als het gaat om eigen innovatie. 
Belangrijk is vooral dat innovatieve teams van hun CEO de 
vrijheid krijgen na te denken over kannibalisatie op eigen 
producten en zich daarin laten inspireren door een bedrijf 
als Apple. Gross: ‘Steve Jobs bracht zijn eigen iPod om zeep 
door de MP3-speler te integreren in de iPhone.’ Dat soort 
lef is nodig. Overigens bestaat er ook nog een wereld tus-
sen inkoop en zelf doen. Dat is de wereld van de acceler-
ators. Gross geeft als voorbeeld Disney Accelerator, waar 
het traditionele entertainmentbedrijf innovatieve mensen 
behoudt en hun eigen bedrijfjes aan zich bindt. 

http://www.managementimpact.nl/innovatie/artikel/2017/09/sleutel-tot-innovatie-ontwikkel-voorste-hersenen-van-medewerkers-en-management-10111881
https://www.forbes.com/sites/robertbtucker/2017/11/20/starting-an-innovation-lab-avoid-these-pitfalls/#458ba38d7a2b
https://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-its-quest-to-build-the-perfect-team.html?_r=0
https://www.bcg.com/publications/collections/most-innovative-companies-2018.aspx
https://disneyaccelerator.com/faq/


Over Vision Forward

Wij stellen bedrijven, en de mensen die voor hen 
werken, in staat om écht succesvol te worden 

door middel van een unieke combinatie van 
vaardighedenontwikkeling en beïnvloeding 

van het Onderbewuste, waardoor de sales- en 
leiderschapsresultaten verbeteren, samen met de 

persoonlijke en organisatorische effectiviteit.


