
“Descriptieve innovatie verkort de levensduur van 
bedrijven, en vergroot de omloopsnelheid van de koop- 
en verkoopcyclus.” “Euhmmm…” hoor ik u nu denken. 

Descriptieve innovatie? Dat is verstoring door vernieuwing. 
Branchevervaging. De kruidenier die plots tijdschriften verkoopt 
en de Hema die verzekeringen in het assortiment opneemt. De 
voortdurende digitalisering doet nog meer veranderen. Volgens 
een recentelijk gepubliceerd rapport beïnvloeden technologische 
veranderingen andere markten en hebben deze invloeden gevolgen 
voor de fusie- en overnamemarkt, waarin ik werkzaam ben.

Zo struikelen grote bedrijven met traditionele business-modellen 
over kleine, slimme concurrenten die uit het niets lijken op te 
komen. Denk maar aan Uber, AirBnB en Skype. Hoe lossen de 
grote jongens dat tegenwoordig op? Veel grootbedrijven, maar 
ook MKB-ondernemers die willen innoveren, gaan over tot 
het acquireren van innovatieve nieuwkomers, de zogenaamde 
start-ups, om deze te integreren in de eigen organisatie of om ze 
te handhaven als een nieuw product of dienst. Op deze manier 
waarborgen ze met behulp van technologische hulpmiddelen hun 
continuïteit en sluiten ze beter aan bij de wensen van de klant. 

Ondernemer u bent gewaarschuwd. De markt van vandaag is 
mogelijk niet meer de markt van morgen. U kunt echter op basis 
van de onderstaande signalen nagaan of uw markt gevoelig is voor 
het innovatief openbreken. Deze signalen zijn:
1. Klant zit in keurslijf
2. Geen helderheid over prijzen
3. Productieproces verspilt geld en mankracht

Indien op één van deze signalen het antwoord positief is, wees op 
uw hoede. Probeer de descriptieve innovatie voor te zijn door deze 
wellicht zelf te ontketenen. Eens denken aan een start-up?  «
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