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Diensteninnovaties, in dit proefschrift gedefinieerd als “nieuwe dienstenervaringen” (new 
service experiences) of “nieuwe dienstenoplossingen” (new service solutions) zijn alom-
tegenwoordig. Diensteninnovaties zijn multidimensioneel en kunnen variëren van de (1) 
introductie van een nieuw dienstenconcept (zoals een nieuwe winkelformule), (2) nieuwe 
manieren van interacteren met afnemers (denk aan de inzet van allerhande elektronische 
kanalen in de relatie met afnemers) of (3) combinaties van actoren die gezamenlijk een 
nieuwe dienst in de markt zetten (verzekeraars die samen met derden fitnesscentra gaan 
exploiteren). Diensteninnovaties kunnen ook bestaan uit (4) de introductie van nieuwe 
verdienmodellen (denk aan de wijze waarop low cost carriers in de luchtvaart hun geld 
verdienen) of (5 en 6) nieuwe manieren om een dienst organisatorisch en/of technologisch 
voort te brengen (bankfilialen nieuwe stijl waarin medewerkers intensief klantencontact 
hebben in combinatie met sterk geautomatiseerde back offices). In de praktijk zijn de 
meeste diensteninnovaties combinaties van meerdere van deze in dit proefschrift onder-
scheiden zes dimensies. Diensteninnovaties zijn van grote betekenis voor de wijze waarop 
bedrijven en organisaties functioneren, voor het economische groeiproces en (nog ruimer) 
voor hoe ons dagelijks leven er nu en in de nabije toekomst uit ziet. 

Veel van ons huidige denken over diensteninnovatie, het managen ervan en het beleid 
gericht op het stimuleren van diensteninnovatie is nog gebaseerd op een economie 
waarin industrie en fysieke goederen de overhand heeft. Innovatie wordt nog te vaak 
gereduceerd tot technologische innovatie. Dit proefschrift handelt over de omschakeling 
van een primair op goederen (goods-dominant) naar een primair op diensten (services-
dominant) gebaseerd innovatieparadigma op ondernemings- en beleidsniveau. Het 
proefschrift handelt over het (deels) specifieke karakter van diensteninnovatie en de 
organisatorische vaardigheden of routines voor het managen van diensteninnovatie op 
ondernemingsniveau. Daarnaast ontwikkelen we een argumentatie voor en zienswijze 
op diensteninnovatiebeleid.

In hoofdstuk 1 introduceren we het onderwerp diensteninnovatie en signaleren we twee 
kernproblemen. Een eerste probleem is dat ons huidige begrip van diensteninnovatie, 
het diensteninnovatieproces en diensteninnovatiebeleid, vertekend is door de 
dominantie van het zojuist genoemde goods-dominant innovatieparadigma. Dit heeft 
tot gevolg dat we raamwerken ontberen die ons helpen om de diversiteit en ‘rijkheid’ 
van diensteninnovatie te vatten. Een tweede probleem is dat we een organisatorisch 
perspectief op diensteninnovatie missen. Daardoor hebben we onvoldoende inzicht in 
de organisatorische routines en managementvaardigheden voor diensteninnovatie. Door 
beide kernproblemen worstelen zowel innovatiemanagers als innovatiebeleidsmakers met 
het managen van diensteninnovatie c.q. het faciliteren van innovatieve dienstendominante 
ondernemingen in ‘dienstengevoelige’ innovatiesystemen. Dit is een urgent probleem 
aangezien onze toekomstige concurrentiekracht, economische groei en ruimer kwaliteit 
van leven in belangrijke mate afhankelijk zijn van de mate waarin ondernemingen, sectoren 
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en innovatiesystemen zijn toegerust om te profiteren van diensteninnovatie. Ook geven 
we aan waarom diensteninnovatie in de praktijk van alledag zo moeilijk is vast te stellen 
c.q. te meten. 

Vervolgens definiëren we in dit hoofdstuk diensten en diensteninnovatie. We beargumen-
teren dat ontastbaarheid (intangibility) en de intensiteit van het contact tussen dienst-
verlener en cliënt (customer intensity) pure dienstenactiviteiten onderscheiden van pure 
industriële activiteiten. Naar onze mening zijn de creatie van nieuwe dienstenervaringen 
en -oplossingen, en dus ook de onderliggende organisatorische routines en vaardighe-
den voor het herhaald creëren hiervan (de dynamic service innovation capabilities) ook 
inherent anders. Met dynamic service innovation capabilities verwijzen we niet alleen naar 
de kennis en kunde of vaardigheden van managers en medewerkers van ondernemin-
gen om middelen van een onderneming zo in te zetten dat ze leiden tot een duurzaam 
concurrentievoordeel, maar vooral ook naar de metavaardigheden om voortdurend de 
juiste set van (interne en externe) vaardigheden voor diensteninnovatie te ontwikkelen, 
te integreren, te vernieuwen en aan te passen en waar nodig af te bouwen om zo de 
onderneming tijdig aan te passen aan de veranderende omgeving. We constateren ook 
dat diensteninnovaties grotendeels:

 multidimensionaal zijn: nieuwe combinaties van zowel technologische, maar in 
belangrijke mate ook niet-technologische dimensies;

 interdisciplinair zijn: middelen (resources) en dynamische vaardigheden (dynamic 
capabilities) vergen die voortkomen uit verschillende disciplines die moeten worden 
gecombineerd;

 multi/actor zijn: gecreëerd worden in interactie met cliënten en samenwerkingspart-
ners; en, 

 veelal multi-site zijn, worden voortgebracht met klanten op meerdere locaties. 

Het resulterende ‘gedistribueerde model’ van diensteninnovatie staat in sterk contrast 
met het archetypische centrale R&D managementmodel dat geënt is op technologische 
R&D in de maakindustrie.

Vervolgens introduceren we de leidende vraag van dit proefschrift: “Wat zijn de belang-
rijkste dynamic capabilities voor het managen van diensteninnovatie op ondernemings-
niveau”, alsook tien deelvragen (zie tabel S1 hieronder). We lichten daarbij de gekozen 
benadering en de aard van de onderliggende studies waarop dit proefschrift is gebaseerd 
nader toe.

Tenslotte geven we in hoofdstuk 1 aan hoe we profiteren van en bijdragen aan verschillende 
wetenschappelijke tradities, te weten:

 de diensten(innovatie)managementliteratuur; 



 de Resource Based View/Dynamic Capabilities View of the firm (RBV/DCV); 

 diensteninnovatiebeleidsliteratuur.  

In hoofdstuk 2 gaan we in op het specifieke karakter van diensteninnovatie en presen-
teren daartoe een vierdimensioneel model van diensteninnovatie (dat we in hoofdstuk 
6 uitbreiden tot een zesdimensioneel model) dat ons in staat stelt individuele diensten-
innovaties in kaart te brengen. Op sectoraal niveau identificeren we vervolgens vijf 
patronen van diensteninnovatie, te weten: (1) toeleveranciers-gedomineerde innovatie; 
(2) innovatie in diensten; (3) cliënt-gedreven innovatie; (4) innovatie ‘door’ diensten; 
en (5) paradigmatische innovatie. We analyseren deze dimensies van diensteninnovatie 
en diensteninnovatiepatronen in de detailhandel, ingenieursbureaus, logistieke 
dienstverlening, financiële dienstverlening en ICT-dienstverlening. Op basis hiervan 
concluderen we onder andere dat: 

 niet-technologische dimensies in belangrijke mate vorm geven aan diensteninnovaties;

 multidimensionaliteit en nieuwe combinaties van nieuwe en bestaande dimensies de 
regel zijn;
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Tabel S.1 Sleutelvragen en hoofdstukken waar zij aan bod komen

Sleutelvraag Hoofdstuk

1 Hoe kan diensteninnovatie worden gedefinieerd? 1 

2 Welke dimensies kunnen worden onderscheiden voor het beschrijven van 
diensteninnovatie?

1, 2 en 6

3 Welke dimensies kunnen worden onderscheiden voor het beschrijven van 
diensteninnovatie?

2

4 Hoe wordt diensten R&D en diensteninnovatie gemanaged in de praktijk? 2, 3, 4 en 5

5 Hoe kunnen benaderingen uit diensten (innovatie) management en de Resource 
Based View/Dynamic Capabilities View of the firm elkaar versterken als het gaat om 
management van diensteninnovatie?

1 en 6

6 Wat zijn belangrijke dynamic capabilities die nodig zijn op ondernemingsniveau 
om het proces van diensteninnovatie systematisch te managen en herhaald tot 
diensteninnovatie te komen?

6

7 Hoe zijn dimensies van diensteninnovatie en dynamic service innovation capabilities 
gerelateerd? 

6

8 Is er een argumentatie voor een diensteninnovatiebeleid? 7

9 Welke opties hebben innovatiebeleidsmakers om diensteninnovatie in 
ondernemingen te bevorderen?

7

10 Welke rol spelen kennisintensieve zakelijke dienstverleners (KIBS) in 
innovatiesystemen?

8



304

Managing Service Innovation

 verbindingen tussen de verschillende dimensies vooral worden gelegd door de 
professionals verantwoordelijk voor marketing, ICT, business development en 
organisatieontwikkeling;

 innovatie in dienstenondernemingen ondernemings- en sectorgrenzen overstijgt. Dit 
onderstreept het ‘open karakter’ van processen van diensteninnovatie.

Ten aanzien van de diensteninnovatiepatronen concluderen we dat in tegenstelling tot wat 
in de literatuur wordt gesuggereerd het toeleveranciers-gedomineerde patroon niet het 
meest voorkomende innovatiepatroon is in diensten. We vinden een veel grotere variëteit 
aan en meer autonome rollen voor dienstenondernemingen in innovatieprocessen. We 
constateren tevens dat kennisintensieve zakelijke dienstverleners feitelijk functioneren 
als coproducenten van innovatie bij hun afnemers (zie hoofdstuk 8).

In hoofdstuk 3 analyseren we meer specifiek de innovativiteit van een typische zoge-
naamde low tech dienstensector, te weten de Nederlandse horecasector. We laten zien dat 
innovaties in deze sector meer voorkomen en veel gevarieerder zijn dan blijkt uit de officiële 
innovatiestatistieken. Daarnaast bevestigt de analyse het beeld dat innovatieprocessen 
in dienstensectoren minder geformaliseerd zijn, minder expliciet worden gemanaged en 
minder vaak apart worden gebudgetteerd in vergelijking met meer industriële sectoren. 
Verder blijkt dat innovatieve horeca-ondernemingen significant vaker samenwerken 
met andere actoren dan niet-innovatieve horeca-ondernemingen. We laten verder zien 
dat ondernemingen met een hogere innovatie-intensiteit geassocieerd zijn met betere 
financiële resultaten. Dit impliceert dat innovatie in een zogenaamde low tech sector als de 
horeca er daadwerkelijk toe doet. Ook signaleren we dat de impact van diensteninnovatie 
ruimer moet worden geïnterpreteerd en niet alleen moet worden uitgedrukt in financiële 
prestatiematen. Tenslotte illustreren we in dit hoofdstuk dat het zinvol is om in innova-
tiemetingen een onderscheid te maken tussen marginaal-, matig- en hoog-innovatieve 
ondernemingen door gebruik te maken van een innovatie-intensiteitsmaat. 

In hoofdstuk 4 presenteren we de resultaten van een onderzoek naar de wijze waarop 20 
Europese dienstendominante ondernemingen omgaan met diensten-R&D en -innovatie. 
De analyse leert dat:

 Diensten-R&D en -innovatie over het algemeen minder geformaliseerd is, meer 
verspreid over de organisatie plaatsvindt en minder expliciet wordt gemanaged en 
gefinancierd. Een aparte, lange termijn diensten-R&D en -innovatiestrategie op het 
senior-managementniveau is zeldzaam. 

 Belangrijke diensten-R&D en -innovatieactiviteiten schuil gaan achter labels als busi-
ness development, marketing en ICT zonder te worden aangemerkt als diensten-
R&D en -innovatie. Veel diensteninnovaties zijn ook ‘vermomd’ als klantspecifieke 
dienstenoplossingen. 



 Diensten-R&D en -innovatie vooral plaats heeft in gemengde (cross divisional) 
projectteams. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt meestal in handen van afdelingen 
met relatief veel klantencontact (bijvoorbeeld marketing, product management en 
sales) en ICT-afdelingen. 

 Er zes manieren van besluitvorming over diensten-R&D en -innovatie kunnen worden 
onderscheiden. In de meeste gevallen bestaat er een mechanisme voor gezamenlijke 
besluitvorming over prioriteiten in diensten-R&D en -innovatie, maar niet noodzakelij-
kerwijze op de hoogste managementniveaus. Ook besluitvorming van geval tot geval 
komt veel voor. Dit biedt vooral ondernemende medewerkers of free agents die zich 
bezighouden met diensteninnovatie aanzienlijke manoeuvreerruimte.

 Een open, op samenwerking gebaseerd, netwerkmodel van diensteninnovatie zich 
lijkt te ontwikkelen tot de defacto standaard. Die samenwerking betreft dan vooral 
samenwerking met andere ondernemingen en cliënten. Er bestaat nog volop ruimte 
om de samenwerking op het gebied van innovatie tussen dienstenondernemingen 
en publieke onderzoeksorganisaties te verbeteren.

 De meeste van de onderzochte dienstendominante ondernemingen slecht zijn aan-
gesloten op de bestaande netwerken in en rond R&D- en innovatiebeleid (behalve 
die ondernemingen die zelf aanzienlijke technologische R&D uitvoeren). Bestaande 
R&D- en innovatieregelingen zijn van beperkte waarde voor deze ondernemingen 
omdat ze onaantrekkelijk of slecht toegankelijk voor hen zijn. Echter, de meeste van 
de onderzochte ondernemingen zijn er ook niet op gespitst om gebruik te maken van 
het bestaande R&D- en innovatie-instrumentarium. 

Kort samengevat illustreren de casestudies vooral dat een meerderheid van de onder-
zochte dienstendominante ondernemingen beschikken over onvoldoende vaardigheden 
om systematisch en herhaald nieuwe diensten te ontwikkelen c.q. het diensteninnova-
tieproces te managen. 

In hoofdstuk 5 analyseren we in een casestudie de verschillende wijzen waarop de human 
resources dienstverlener Randstad vorm geeft aan het management van diensteninnovatie. 
De case toont aan dat het daarbij niet alleen gaat om business intelligence en ontwikkeling 
van nieuwe diensten, maar ook om de uitrol van succesvolle dienstenconcepten over de hele 
onderneming. De case Randstad illustreert verder hoe innovatiestrategie, organisatiestructuur 
en besluitvorming bijdragen aan het creëren van organisatieroutines die het leer- en 
aanpassingsvermogen van de onderneming ondersteunen. Belangrijke, grotendeels 
‘verborgen’, diensten R&D en innovatieactiviteiten maken onderdeel uit van activiteiten als het 
optimaliseren van grootschalige administratieve processen, business concept ontwikkeling, co-
innovatieprocessen met belangrijke cliënten en het creëren van een open ondernemingscultuur. 
Vooral dit laatste draagt ertoe bij dat ‘bottom-up’ innovaties worden gewaardeerd en 
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aangemoedigd en waar nodig worden overgenomen door het senior management voor 
verdere verspreiding binnen de onderneming. Dit ondersteunt de idee dat diensteninnovatie 
een gedistribueerde activiteit is, waaraan personen verspreid over de hele organisatie een 
bijdrage kunnen leveren. Tot slot illustreert de Randstadcase dat diensteninnovatie in de 
praktijk het verrijken, mixen en toespitsen op specifieke doelgroepen van de kernactiviteiten 
van de onderneming inhoudt. Deze worden verpakt in goed gedefinieerde en winstgevende 
dienstenconcepten die efficiënt en effectief worden opgeschaald. 

In het sleutelhoofdstuk 6 bespreken we de zes dimensies van het 6D-diensteninnovatiemodel 
in hun finale vorm. We illustreren elk van de zes dimensies met voorbeelden afkomstig 
uit de sectorale en casestudie-analyses zoals gepresenteerd in de hoofdstukken 2-5. We 
laten zien dat diensteninnovaties vooral combinaties zijn van verschillende dimensies die 
elkaar wederzijds beïnvloeden. Innovaties waarbij (bijna) elke dimensie wordt vernieuwd 
merken we aan als business model innovaties.

In hoofdstuk 6 introduceren we verder de notie van dynamic service innovation capabilities. 
Deze definiëren we als die moeilijk over te dragen en te imiteren hogere orde dienstenin-
novatievaardigheden of competenties die managers en medewerkers van ondernemingen 
bezitten voor het ontwikkelen, omvormen, (des-)integreren en (re-)configureren van 
bestaande en nieuwe middelen (resources) en operationele vaardigheden (operational 
capabilities). Ze zijn nodig om bestaande en nieuwe cliënten succesvol nieuwe dienstener-
varingen en nieuwe dienstenoplossingen te kunnen bieden en deze herhaald en succesvol 
te vermarkten. Ze ondersteunen een onderneming om zich tijdig aan te passen aan een 
veranderende omgeving. We maken een onderscheid tussen zes van deze dynamic service 
innovation capabilities, te weten:

 Verkennen & signaleren van behoeften van gebruikers (signalling user needs) en 
technologische technologische opties (signalling technological options);

 Conceptualisering van nieuwe diensten (conceptualising / service design);

 Bundelen & ontbundelen van elementen waaruit een dienstenervaring of oplossing 
is samengesteld (bundling & unbundling);

 Coproduceren en orkestreren van diensten die de input van meerdere actoren vergen 
(co-production & orchestration);

 Opschalen of en ondernemingsbreed uitrollen van succesvolle dienstenconcepten 
(scaling) en het betreden van nieuwe, meestal naastgelegen, dienstenmarkten en het 
lanceren van gerelateerde innovatieve dienstenconcepten op basis van de bestaande 
merknaam en reputatie (stretching);

 Leren & aanpassen van het diensteninnovatiemanagementproces zelf (learning & 
adapting).



We illustreren deze zes wederom met voorbeelden afkomstig uit de sectorale en case-
studie-analyses uit hoofdstukken 2-5. Vervolgens formuleren we acht proposities hoe deze 
individuele (meta-)vaardigheden zijn gerelateerd aan de zes dimensies die we hebben 
onderscheiden in het 6D-model van diensteninnovatie

Zowel het 6D-model van diensteninnovaties als de set van zes dynamic service innovation 
capabilities dragen bij aan een overall, geïntegreerd raamwerk voor het strategisch 
management  van diensteninnovatie op ondernemingsniveau (zie figuur 6.3). Dit 
raamwerk is een uitbreiding van zowel de diensten(innovatie)managementliteratuur 
als de RBV/DCV-literatuur individueel en in combinatie. Dit laatste door de zes 
diensteninnovatiedimensies voor te stellen als prestatiematen voor het meten van het 
specifieke diensteninnovatiebedrijfsproces.

Hoofdstukken 7 en 8 zijn gebaseerd op het innovatiesysteemperspectief. In hoofdstuk 7 
adresseren we het beleidsniveau. We gaan in op de tot dusverre overwegend industriële 
en technologische inkleuring van het bestaande innovatiebeleid in de meeste ontwikkelde 
landen. We passen de drie bekende benaderingen in diensteninnovatie (assimilatie-, de-
marcatie- en synthese- of innovatiesysteembenadering) toe op diensteninnovatiebeleid. 
We ontwikkelen een ‘beleidsmenu’ met beleidsopties voor elk van de drie beleidsbena-
deringen. We voorspellen tevens dat de ontwikkeling van diensteninnovatiebeleid op de 
verschillende beleidsniveaus eerder evolutionair dan schoksgewijs zal verlopen. 

Verder behandelen we verschillende sets van mogelijke argumenten voor een dienstenin-
novatiebeleid. We identificeren drie varianten: een contextuele of macro-economische 
argumentatie; een argumentatie gebaseerd op marktfalen en een argumentatie gebaseerd 
op systeemfalen. We concluderen onder andere dat macro-economische argumenten voor 
een diensteninnovatiebeleid weliswaar voor zichzelf spreken (gegeven de rol die diensten 
spelen bij economische groei en innovatie), maar niettemin al te vaak worden genegeerd 
in de beleidspraktijk van alledag. We stellen verder vast dat marktfalen vreemd genoeg 
bijna exclusief geassocieerd lijkt te worden met technologische R&D in overwegend in-
dustriële sectoren. Wij beargumenteren dat alle vier de categorieën van marktfalen die 
hier worden onderscheiden (onzekerheid en asymmetrische informatie, externaliteiten of 
kennis spillovers, schaalvoordelen en marktmacht) in principe van toepassing kunnen zijn 
op innovatie in dienstenactiviteiten, maar (net als bij innovatie in meer industriële activitei-
ten) niet allen in dezelfde mate en niet in alle dienstenactiviteiten. Daarnaast constateren 
we dat vooral de discussie over de aanwezigheid van externaliteiten in dienstenmarkten 
er een is met veel voetangels en klemmen. Wij argumenteren dat in die gevallen waarin 
diensten-dominante ondernemingen die investeren in diensteninnovatie en waar sprake 
is van langdurige en (dus) dure leerprocessen én het risico van imitatie door concurren-
ten (tegen aanzienlijk lagere kosten), sprake kan zijn van (vanuit het perspectief van de 
onderneming) ongewenste kennis spillovers of externaliteiten die deze ondernemingen 
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kunnen weerhouden te investeren in diensteninnovatie. We constateren ook dat nadere 
analyses op dit specifieke punt gewenst zijn. Verder bevelen we aan om systeemfalen 
meer als uitgangspunt te nemen bij het ontwikkelen van diensteninnovatiebeleid. Ons 
argument is dat het moeilijk zal zijn diensteninnovatie in ondernemingen te faciliteren 
als de onderliggende innovatiesystemen niet zijn ingericht om diensteninnovatie te 
ondersteunen c.q. ervan te profiteren. We laten vervolgens zien dat de vier categorieën 
van systeemfalen die we onderscheiden (capability failures, institutional failures, network 
failures en framework failures) van toepassing kunnen zijn in een dienstencontext. Daarom 
is het arsenaal van beleidsopties om diensteninnovatie te stimuleren naar onze mening 
aanzienlijk groter dan algemeen wordt verondersteld. We argumenteren verder dat naast 
‘puur’ R&D- en innovatiebeleid, andere typen van (non-innovatie)beleid in de praktijk goed 
bruikbaar en waarschijnlijk minder kostbaar zijn om diensteninnovatie te bevorderen. Dit 
zijn beleidsmaatregelen die oorspronkelijk niet zijn ontworpen voor het ondersteunen 
van R&D en innovatie. Tot slot voorspellen we dat zich uiteindelijk binnen elk individueel 
innovatiesysteem een specifieke (tijdelijke) mix van beleid en beleidsinstrumenten zal 
ontwikkelen die is toegespitst op de specifieke macro-economische context, institutionele 
set-up en combinatie van relevante vormen van markt- en systeemfalen.

In hoofdstuk 8 combineren we een analyse van het vierde in hoofdstuk 2 onderscheiden 
diensteninnovatiepatroon (innovatie-‘door’-diensten) met een innovatiesysteemperspectief. 
We analyseren en detail hoe kennisintensieve zakelijke dienstverleners (Knowledge Intensive 
Business Services of KIBS) innovatieprocessen bij hun klanten ondersteunen en innovatie 
feitelijk coproduceren door te functioneren als facilitator, drager of bron van innovatie. Deze 
analyse is gebaseerd op sectorale analyses van KIBS zoals ICT-dienstverleners, economische 
adviesbureaus en ingenieursbureaus. We illustreren dat de wederzijdse kennisuitwisseling 
tussen KIBS en hun cliënten niet alleen discrete en tastbare vormen van kennisuitwisse-
ling betreft, maar ook verschillende procesgeoriënteerde en impliciete (tacit) vormen van 
kennisuitwisseling. We presenteren vier dichotomieën om deze verschillende vormen van 
kennisuitwisseling te karakteriseren. We analyseren verder hoe KIBS in innovatiesystemen 
kunnen functioneren als waardevolle intermediairs. KIBS kunnen dan gezien worden als 
clearing house waar verschillende vormen van kennis met elkaar worden geconfronteerd, 
verrijkt en vertaald naar praktische oplossingen voor cliënten. In aanvulling daarop kunnen 
KIBS functioneren als doorgeefluik (dissemination agents) van best practices tussen verschil-
lende cliënten wanneer zij hun professionele kennis en kunde en ervaring die zij opdoen bij 
opeenvolgende klanten aanbieden aan volgende cliënten. Ook kunnen zij de problemen van 
hun cliënten die zij niet onmiddellijk kunnen oplossen in geaggregeerde vorm ter oplossing 
aanbieden aan wetenschappelijke onderzoekers en andere KIBS. Afsluitend introduceren 
we het concept van KIBS als ‘tweede’ kennisinfrastructuur naast de formele en geïnstituti-
onaliseerde ‘eerste’ kennisinfrastructuur. We suggereren dat dit mogelijk een tijdelijke fase 
is alvorens de grenzen tussen publieke en private kennisbronnen verder vervagen. 



In hoofdstuk 9 presenteren we drie overall conclusies over respectievelijk diensteninnovatie, 
diensteninnovatiemanagement en diensteninnovatiebeleid, te weten:

Diensteninnovatie gaat in essentie om de creatie van nieuwe (en reproduceerbare) 1. 
dienstenervaringen en -oplossingen in een gezamenlijk proces met cliënten. Diensten-
innovaties zijn overwegend multidimensioneel, interdisciplinair, vergen de input van 
verschillende actoren (multi-actor) en worden gecreëerd op verschillende lokaties 
(multi-site) en zijn lastiger te creëren en managen dan vaak wordt verondersteld. Het 
6D-diensteninnovatiemodel maakt onderscheid tussen een nieuw dienstenconcept, 
een nieuwe manier van interacteren met afnemers, een of meerdere nieuwe business 
partners, een nieuw verdienmodel en nieuwe wijzen om een dienst organisatorisch 
en/of technologisch voort te brengen. Het model kan zowel worden gebruikt als 
hulpmiddel voor het in kaart brengen en analyseren van afzonderlijke dienstenin-
novaties, alsook voor het systematisch creëren van nieuwe dienstenervaringen en 
-oplossingen.

Diensteninnovatie is een proces dat bewust en systematisch kan worden gestuurd 2. 
en gemanaged. Dienstendominante ondernemingen die zich willen ontwikkelen tot 
ware diensteninnovatoren en bij herhaling met succes nieuwe diensten op de markt 
willen brengen kunnen gebruik maken van zes dynamic service innovation capabilities, 
te weten: A) signaleren en verkennen van gebruikersbehoeften en technologische 
opties; B) conceptualiseren van nieuwe diensten (of service design); C) het bundelen 
en ontbundelen van elementen waaruit een dienstenervaring of oplossing is samen-
gesteld; D) coproduceren en orkestreren van diensten die de input van meerdere 
actoren vergen; E) opschalen en stretchen van diensten; F) leren en aanpassen van 
het diensteninnovatiemanagementproces zelf. Succesvolle diensteninnovatoren 
investeren in gedistribueerde, ondernemingsspecifieke mixen van deze dynamic 
service innovation capabilities en stemmen deze af op de specifieke ondernemings-
strategie. Deze generieke set van zes dynamic service innovation capabilities is een 
hulpmiddel voor het management om te reflecteren op de ondernemingsspecifieke 
mix van gedistribueerde diensteninnovatie(meta-)vaardigheden die deel uitmaken 
van de kennis en kunde van een set van managers en medewerkers verspreid over 
de onderneming. Dit gedistribueerde model van diensteninnovatie staat in sterk 
contrast met het archetypische centrale R&D-managementmodel dat vooral is geënt 
op technologische R&D in de maakindustrie.

In diensteninnovatiebeleid ontbreekt te vaak een innovatiesysteemperspectief. Bij het 3. 
vaststellen van een argumentatie voor een diensteninnovatiebeleid zou systeemfalen 
in aanvulling op (in plaats van alleen) marktfalen het uitgangspunt moeten vormen. 
Het huidige diensteninnovatiebeleid wordt momenteel te veel gedomineerd door een 
assimilatie- en demarcatieperspectief. Het ontbreekt vooral aan een visie op de wijze 
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waarop diensten zijn ingebed (en dus kunnen worden gefaciliteerd) in bestaande 
innovatiesystemen en de wijze waarop innovatieve diensten kunnen bijdragen aan 
de overall innovativiteit en concurrentiekracht van deze innovatiesystemen. KIBS 
kunnen een sleutelrol spelen als intermediair in deze meer dienstendominante 
innovatiesystemen. 

Tot slot presenteren we implicaties voor drie categorieën van spelers. Innovatiemanagers 
bieden we een checklist met sturende vragen voor elk van de zes dynamic service innovation 
capabilities en enkele praktische implicaties. Voor diensteninnovatiewetenschappers 
hebben we enkele belangrijke onderzoeksvragen geformuleerd op verschillende 
analyseniveaus. Ook hebben we een eenvoudig onderzoeksmodel ontwikkeld om in een 
RBV/DCV-context systematisch onderzoeksvragen te kunnen afleiden. Voor beleidsmakers 
hebben we de belangrijkste beleidsimplicaties nog eens op een rij gezet. Tot slot doen we 
tien suggesties voor toekomstig beleidsgericht dienstenonderzoek.




