
Commerciële 
innovatie via 

IncrowdSourcing

Innovatie, het vernieuwen van de bedrijfsvoering, is een drijvende kracht achter economische en 
maatschappelijke groei. Verbeterde producten, diensten en processen geven meerwaarde aan onze 
economie en verbeteren ook de prestaties van een onderneming. De markt “eist” dat ondernemingen 
zich steeds weer opnieuw weten te onderscheiden richting hun klanten. Dit zal leiden tot succesvol 

Wat is het? 

Voordat een commercieel 
innovatietraject wordt 

ingezet, zelfs voordat daartoe 
wordt besloten, organiseren 

wij in 2-3 bijeenkomsten 
creatieve ontsluiting op het 
gebied van commercie met 
maximaal 10 medewerkers.

De uitkomst hiervan verschaft 
het management veel 
informatie en zal de 

betrokkenheid van de 
deelnemende medewerkers 

verhogen.

Het vormt een efficiënt en   
laagdrempelig vertrekpunt 

voor commerciële 
verbetertrajecten.

Waarom interessant? 

Het management van 
ondernemingen zoekt naar 

manieren om zich 
commercieel te kunnen 

onderscheiden en 
zodoende klantwaarde te 

creëren en marktaandeel te 
vergroten. 

Het management wil eerst 
zelf stappen zetten. Het 

potentieel aan visie, kennis 
en creativiteit van de 

medewerkers wordt hierbij 
vaak onvoldoende benut. 

NewRatio helpt dit enorme 
potentieel via 

IncrowdSourcing te 
ontsluiten.

Hoe werkt het? 

Met een geselecteerde groep 
medewerkers gaan wij in een 

dialoog, waarbij wij al hun 
creativiteit ontsluiten. 

Commerciële visies en ideeën 
die vaak inactief zijn, worden 

via IncrowdSourcing 
technieken naar boven 

gehaald.
 

Het is zeer interactief en biedt 
een bron van input voor het 

management.

De onderwerpen op 
hoofdlijnen worden vooraf met 
het management afgestemd, 
net zoals de wijze waarop de 
groep wordt samengesteld.

Toch staat in de praktijk innovatie vaak niet hoog 
op de agenda. Het leidt af van het primaire proces 
en het is een kostbare en onzekere investering. 
Bovendien staat de behoefte aan (korte termijn) 
planning en controle op processen en procedures 
de creatieve ontsluiting (innovatief meedenken) 
bij de medewerkers regelmatig in de weg. 

Aangezien doorgaans veel kennis binnen de 
onderneming aanwezig is, is het eenvoudig en 
efficiënt om een commercieel innovatieproces met 
“IncrowdSourcing” te starten. 
NewRatio verzorgt dit op een kosten-efficiënte en 
laagdrempelige wijze, met veel voordelen voor de 
onderneming, management en de medewerkers.

“Commerciële innovaties worden vaak te ver weg gezocht.
 Ze liggen meestal juist dichtbij, bij de medewerkers”

IncrowdSourcing voor commerciële innovatie



Met wie?

In overleg met directie/
management stellen wij een 
“incrowd” groep samen met 
wie wij de ”broedplaats" in 

gaan. 

Het beste is een doorsnede van 
de onderneming waarvoor 
commerciële invloed geldt.

 
Verschillend in vele opzichten 
zoals leeftijd, geslacht, aantal 

jaren ervaring bij de 
onderneming en functieniveau.  

Er moet geen directe 
hiërarchische verhouding zijn, 

zodat iedereen zoveel 
 mogelijk vrijuit kan spreken 

over zijn visie en ideeën.

Waar?

De werkruimte moet een 
“broedplaats” zijn; 

eenvoudig en tegelijkertijd 
inspirerend. 

Dus bij voorkeur niet op 
kantoor. Het moet een 

omgeving zijn waar je je 
“anders” voelt.

De beste uitvindingen zijn 
in een kelder, zolder of 

garage gedaan.

Bij het bepalen van een 
locatie die belangrijk 

bijdraagt aan het resultaat, 
zal mede rekening worden 

gehouden met tijd en 
kosten-efficiency.

SAMENVATTING
IncrowdSourcing

- Ontsluiten creatief vermogen

-  Focus op commerciële 
 innovatie

- Meer werkvreugde en 
 zingeving

-  Betrokkenheid, trots en 
 motivatie

- Waardecreatie voor de 
 onderneming

- Verhoogde denkkracht

- Teamwork en kennis delen 
 door samenwerken

- Van uitvoerders van taken 
 naar createurs

- Management weet wat er 
 leeft onder de medewerkers

- Draagvlak creëren

-  Efficiency voordeel bij 
 implementatie door vroege 
 betrokkenheid

- Medewerkers worden meer 
 ambassadeur van hun 
 onderneming

- Organisatie van het project is 
 gericht op vrijuit en  
 ongeremd spreken

“Wat zijn de voordelen 
van IncrowdSourcing?”
Management gebruikt ervaringen, kunde, kennis en 
enthousiasme van de eigen medewerkers om de eerste 
belangrijke stap te zetten naar commerciële innovatie.

Implementatie achteraf wordt door betrokkenheid 
gemakkelijker. 

Een kosten-efficiënte en laagdrempelige aanpak die aan het 
management veel zinvolle informatie verschaft.

De medewerkers waarderen het feit dat ze betrokken worden en 
geven hun input over hun onderneming; het motiveert.

De medewerkers worden "gedwongen" hun commerciële 
creativiteit naar boven te halen en te delen; het creëert.

Hun enthousiasme zal doorwerken in hun werk en uitstralen 
naar hun collega's en vooral ook buiten de onderneming.

"Outsiders" doen het, het is "off-site" en zonder 
”leidinggevende-ondergeschikte” verhouding; iedereen kan dus
vrijuit spreken; het is veilig.

“Uw medewerkers... 
van uitvoerders van 
taken naar createurs”
DOOR: mee te laten denken en 
werken aan vraagstukken die 
normaal gesproken niet van hun zijn
GOOGLE DOET NIET ANDERS!
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COMMERCIAL INNOVATORS

NewRatio begeleidt organisaties om hun klantwaarde en het onderscheidend vermogen in de markt
structureel te vergroten. Het resultaat: verbetering van omzet en winstgevendheid. 

Neem contact op met NewRatio tel: 020-3012301 kijk voor meer informatie op www.newratio.com 

Commerciële 
innovatie via 

IncrowdSourcing 

“Is het bundelen van kennis en 
ervaring van medewerkers door 

alle lagen van een organisatie heen 
om commerciële vraagstukken op te 

lossen en ideeën te genereren. 

Door dit proces van delen en beleven 
van elkaars ideeën en visies raken 

medewerkers enthousiast, betrokken 
en intrinsiek gemotiveerd.

Geef ze de ruimte...”

INCROWDSOURCING
A SMART THING

NewRatio 
organiseert en begeleidt dit proces.

http://www.newratio.com
http://www.newratio.com

