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Masterclass Innovatietheorie
Omgaan met complexiteit en onzekerheid in 5½ tips
Mignon Wuestman
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Bedrijven, overheden, maatschappijen, 
economieen ontstaan en groeien bij de gratie 
van innovatie
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… maar bij innovatie hoort onzekerheid
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Hoe gaan we om met de 
onzekerheid van innovatie?
(Een beetje achtergrond)
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’Standing on the shoulders of giants’

t
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Citatienetwerk van Ethernet-patenten 1977-2002
(Fontana et al., 2009) 
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Netwerk van steden verbonden door jazzmuzikanten-mobiliteit
(Phillips et al., 2011) 
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Mentorschapsgenealogie van 
Nederlandse wiskundigen

(Wuestman  et al., 2020) 
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’Standing on the shoulders of giants’

t
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Gegeven dat er oneindig veel combinaties 
mogelijk zijn, en de ene combinatie beter is 
dan de andere…

Hoe vind je de naald in de hooiberg?
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Denk modulair

Bepaal je doel

Fail fast
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Bepaal je doel

Incrementele 
en radicale 
innovaties
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Bepaal je doel

Incrementele 
en radicale 
innovaties
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Bepaal je doel

Tip 1: 
Radicale innovaties vragen om diversere ‘inputs’ 
dan incrementele innovaties

Tip 2:
Diversiteit aan inputs is ‘high risk, high gain’, dus 
kies waar je voor wil gaan
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Fail fast

Padafhankelijkheid 
en lock-in
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Fail fast

Tip 3: 
Voorkom lock-in door veel te experimenteren

Tip 4:
Begon vroeg met valideren, en blijf valideren
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Denk modulair
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Denk modulair
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Denk modulair

Tip 5: 
Denk en experimenteer op onderdelen, en niet op 
het geheel

Tip 5b:
Als Tip 5 niet lukt, wees je dan tenminste bewust 
van complexiteit
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Denk modulairBepaal je doel

Tip 1: Radicale innovaties vragen om diversere ‘inputs’ dan incrementele innovaties

Tip 2: Diversiteit aan inputs is ‘high risk, high gain’, dus kies waar je voor wil gaan

Tip 3: Voorkom lock-in door veel te experimenteren

Tip 4: Begon vroeg met valideren, en blijf valideren

Tip 5: Denk en experimenteer op onderdelen, en niet op het geheel

Tip 5b: Als Tip 5 niet lukt, wees je dan tenminste bewust van complexiteit

Fail fast
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Meer weten? 
info@shintolabs.nl
www.shintolabs.nl
https://www.facebook.com/shintolabs
https://twitter.com/shintolabs
06 - 21 89 55 78 
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