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Voor het boek Innovatieroutine (Dany Jacobs en Hendrik Snijders, 
2008)* onderzochten we twintig bedrijven die bij herhaling succes 
hebben gehad met innovatie. We kwamen uiteindelijk uit op het 
concept van de innovatietienkamp: tien heel verschillende disciplines 
waarop ondernemingen hoog moeten scoren om blijvend succesvol te 
innoveren. Aan managers de taak om ervoor te zorgen dat hun onder-
neming op alle disciplines hoog scoort, want één slecht resultaat kost 
het kampioenschap. 

In ons onderzoek zagen we opmerkelijke verschillen tussen de be-
drijven met een omvangrijke R&D- of vergelijkbare innovatieafdeling 
enerzijds en anderzijds de rest die ofwel klein is ofwel geen grote inno-
vatieafdeling kent. Bij de eerste groep kennen managers veel waarde 
toe aan de structuur om tot succesvolle innovaties te komen. Bij de 
tweede groep speelt intuïtie een belangrijke rol. Het meest extreem 
kwam dit tot uiting bij Effectory: bij de vraag om 100 punten te verde-
len over zeven categorieën, zette Sijtstra er 70 in op intuïtie: hij vaart 
naar eigen zeggen blind op de intuïtie van een mededirecteur. Tijdens 
het gesprek bleek er echter meer structuur in het innovatieproces te 
zitten dan hij veronderstelde.

* D. Jacobs en H. Snijders, Innovatieroutine. Hoe managers herhaalde innovatie kun-
nen stimuleren, Van Gorcum, 2008. Studie in opdracht van de Stichting Management 
Studies. 

 

Effectory op innovatietienkamp

disciplines innovatietienkamp score

1 strategie/ bedrijfsmodel xx

2 maatschappij-oriëntatie x

3 klant-oriëntatie xxx

4 ambitie, durf x

5 doorontwikkeling xxx

6 leren van reële getallen xx

7 de beste mensen xx

8 ambiance, open cultuur xx

9 sterke netwerken xx

10 focus en commitment xx

Effectory biedt voor organisaties met (in de regel) meer dan tweehonderd medewerkers managementin-
formatie over markten, klanten en medewerkers.. Volgens Effectory worden heldere rapporten opgeleverd 

die in de directiekamers van de grootste bedrijven in Nederland worden 
gebruikt.  Maar deze rapporten zijn 
zo ontworpen dat ze ook op andere 
niveaus binnen de organisatie direct 
tot actie aanzetten.  
Dankzij de inzichten die Effectory ver-
schaft, zouden de opdrachtgevers hun 
prestaties voortdurend verbeteren.

Samen met de Volkskrant reikt Ef-
fectory jaarlijks de prijs uit voor Beste 
Werkgever. 

Voor deze casebeschrijving is eind 
2007 gesproken met Marc Sijtstra, hij 
maakte tot 2008 deel uit van de direc-
tie van Effectory. Omdat veel wordt 
geput uit dat interview, beschrijft dit 
artikel de situatie eind 2007. 

We hebben marktgerichtheid in 
twee disciplines gesplitst. Aan de 
ene kant de wensen van de klant 
goed volgen, leren wat de klant be-
zighoudt en volgen wat de klachten 
van de klant zijn binnen het werkge-
bied van de eigen organisatie. Maar 
anderzijds verder kijken dan de uit-
gesproken behoefte van de klant en 
nagaan wat de nog onuitgesproken 
behoefte is op de langere termijn. 
Dus naast klantgerichtheid is een 
meer op de lange termijn gerichte 
maatschappijgerichtheid nodig. 
Effectory is welhaast per definitie 
klantgericht – daarmee scoort het 
uitmuntend op de tienkamp – maar 
mede daardoor is de maatschappij-
gerichtheid minder ontwikkeld. Niet 
slecht maar toch relatief minder 
sterk dan veel andere organisaties 
uit ons onderzoek. Door de nadruk 
op de korte termijn en het dooront-
wikkelen van producten treedt ook 
de ambitie en durf minder op de 
voorgrond. Voor het overige scoort 
Effectory een hoog gemiddeld.



Routine

Effectory is naar eigen zeggen uit-
gegroeid tot een leidende speler op 
het gebied van management-
informatie. TNS-NIPO is de be-
langrijkste concurrent. Dat bedrijf 
is weliswaar groter dan Effectory, 
maar dat komt door het bredere 
portfolio. TNS-NIPO is groot in het 
opinieonderzoek, een tak waar Ef-
fectory zich niet mee bezighoudt. 

De suggestie dat Effectory het 
onderzoek had kunnen doen naar 
Innovatieroutine, werd door Sijtstra 
pertinent van de hand gewezen. 
Daarvoor is dat onderzoek veel te 
weinig repliceerbaar: het onderzoek 
binnen Effectory heeft zich tot een 
routine ontwikkeld, en dat is niet 
mogelijk voor het onderzoek naar 
Innovatieroutine aangezien dat een 
eenmalige exercitie is. 

Het innovatieproces verloopt bin-
nen Effectory veel minder routine-
matig dan het Effectory-onderzoek. 
De rondvraag bij de directie wordt 
wel gebruikt om ideeën te gene-
reren. Er zijn regelmatig sessies op 
de hei. Bij deze opsomming blijkt 
Sijtstra bij innovatie aan de tamelijk 
radicale vormen te denken. Deze 
veronachtzaming van het dooront-
wikkelen van eerdere innovaties 
komt vaak voor.  Maar in de meeste 
gevallen vormt doorontwikkeling 
juist het leeuwendeel van de in-
novatie en Effectory is daarop alles 
behalve een uitzondering. 

Voor de stapsgewijze innovatie – 
verbetering van bestaande produc-
ten – blijken binnen Effectory wel 
degelijk routines te bestaan. Daar 
bestaan twee afdelingen voor, beide 
drie mensen sterk: conceptontwik-
keling en procesontwikkeling. Die 
hebben een aparte mailbox waar 
iedereen die iets tegen komt, van 
zich kan laten horen. Daarnaast is er 
ook nog een afdeling voor kwali-
teitscontrole.

Op de website wordt overigens wel 
nadruk gelegd op de grote waarde 
die Effectory hecht aan innova-
tie. Onder de noemer R&D wordt 
gemeld:

Effectory investeert aanzienlijk 
meer in onderzoek en ontwikke-
ling dan vergelijkbare bureaus. 
Daarnaast investeren we in de 
automatisering van onze produc-
ten, waardoor de kwaliteit van 
onze diensten toeneemt en de 
marginale kosten ver beneden 
het marktgemiddelde blijven.

Routine bij doorbraken

Het initiatief voor de grote innovaties 
ligt volgens Sijtstra bij het manage-
ment. Vooral de intuïtie van de 
innovator binnen de directie die op 
basis van klantervaringen innovaties 
formuleert, wordt als doorslagge-
vend gezien. Er waren in 2007 twee 
nieuwe concepten, waarvan er een 
gekozen is. De andere blijft voorlopig 
in de wachtkamer. Er wordt bewust 
niet met twee nieuwe zaken de 
markt opgegaan.

Met die schets verschilt Effectory 
sterk van de voorloper; in 1996 wa-
ren er wel vijftig concepten. Blijkbaar 
is er een routine ontwikkeld waar-
door nu in een veel eerdere fase van 
de ontwikkeling wordt gekozen. Dat 
bewustzijn komt tijdens het gesprek 
naar boven. Sijtstra typeert het als 
een soort natuurlijke selectie. Het 
lijkt vanzelf te gaan, tijdens de pau-
zes aan de koffieautomaat. 

Er wordt weinig met concrete doel-
stellingen gewerkt. Er wordt bij een 
nieuw product niet gesteld wanneer 
welk resultaat bereikt moet zijn. 
Daardoor ontstaat ook geen goed 
zicht op het stopzetten van iets. Vaak 
hanteren bedrijven een termijn van 
drie jaar om een innovatie tot winst 
te brengen, maar dat lijkt Sijtstra 
voor Effectory erg lang.

Heruitvinding Effectory

In de casebeschrijving van Unilever 
is nadruk gelegd op de noodzaak dat 
een bedrijf zich met enige regelmaat 
opnieuw uitvindt. In die termen vond 
de heruitvinding van Effectory plaats 
in 1996. Sterker nog, vanaf dat jaar 
heet het bedrijf Effectory, de voorlo-
per was het NCBP; Nederlands Cen-
trum voor Bedrijfskundige Projecten. 
Het NCBP afficheerde zich als een 
adviesbureau dat organisaties helpt 
met het meetbaar en inzichtelijk 
maken van hun succes. 

Tot 1996 werd gekeken naar de 
externe omgeving van de opdracht-
gever, het klantenonderzoek: hoe 
kijkt de omgeving aan tegen het 
bedrijf. Sinds 1996 wordt daarnaast 
onderzocht hoe de eigen medewer-
kers tegen de onderneming aankij-
ken: het medewerkeronderzoek. Dat 
intern gerichte onderzoek vormt nu 
een belangrijk deel van de opdracht-
portefeuille van Effectory. Volgens 
Sijtstra is dat zelfs het belangrijkste 
deel van het werk.

In het gesprek denkt Sijtstra bij in-
novaties vooral aan de meer radicale 
vormen zoals die van 1996. Tijdens 
het gesprek zegt hij dat Effectory bin-
nen afzienbare tijd met een tame-
lijk baanbrekende innovatie komt. 
Inmiddels is die innovatie ook op de 
markt gebracht onder de noemer ‘in-
tern klantenonderzoek’. De website 
meldt hierover het volgende (mei 
2010).

Intern klantenonderzoek van Ef-
fectory maakt zichtbaar hoe uw 
eigen organisatie functioneert. Hoe 
dragen de diverse afdelingen bij 
aan de doelen van uw organisatie? 
Hoe verloopt de communicatie en 
samenwerking tussen de afdelin-
gen? Met de uitkomsten van gede-
gen intern klantenonderzoek kunt 
u de onderlinge samenhang in uw 
organisatie optimaliseren en zowel 
effectiviteit, efficiëntie als klantge-
richtheid verbeteren.

.....

Het intern klantenonderzoek is 
zowel een geschikt instrument 
voor commerciële organisaties als 
voor non-profit instellingen. Het 
intern klantenonderzoek helpt u 
en uw management prioriteiten 
te bepalen en leidt tot een meer 
efficiënte en klantgerichte interne 
organisatie. Het is niet zomaar een 
onderzoek, wij garanderen dat er 
daadwerkelijk wat met het onder-
zoek gebeurt.


