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INNOVATIEMANAGEMENT
“Innoveren blijft niet
bij nieuwe ideeën
verzinnen, het is ook
vooral gewoon doen.”
Pjotr Mak,
adviseur Intechraal
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Innovatiemanagement is een specifieke
variant van procesmanagement, waarin
het begeleiden van een idee naar realisatie in de praktijk centraal staat.
De noodzaak is de moeder van alle uitvindingen. Maar voordat een uitvinding kan
worden toegepast gaat er meestal een
langdurig traject aan vooraf om het idee
vorm te geven.

Door brainstormsessies worden ideeën tot
verschillende varianten uitgewerkt. Belangrijk is uit verschillende invalshoeken
naar het idee te kijken. Vervolgens wordt
met de betrokkenen de varianten verder
geanalyseerd. Hiervoor kan door ons een
multicriteria analyse uitgevoerd worden.
Een belangrijk onderdeel van innovatiemanagement is het onderzoek naar de
haalbaarheid van het idee. Niet alleen onderzoeken we het idee op technische haalbaarheid, we kijken ook naar andere aspecten, waaronder naar de vraag uit de
omgeving en naar de financiële aspecten.
Ontwikkelingen in de wetenschap en techniek volgen elkaar in hoog tempo op. Deze

ontwikkelingen vinden ook steeds meer
hun weg naar de openbare ruimte. Zo zijn
de LED’s inmiddels niet meer weg te denken uit de openbare verlichting, wordt
kentekenherkenning ingezet om snelheidsmetingen te verrichten en worden volautomatische autobergingen gebouwd om
parkeerproblemen in de stad op te lossen.
Al deze toepassingen waren 10 jaar geleden toekomstmuziek. Maar de ontwikkelingen gaan door. Wie weet wat we over
10 jaar in de openbare ruimte tegenkomen? Werkt alle openbare verlichting
op zonne-energie? Is het mogelijk op elke
hoek van de straat je auto op te laden bij
een oplaadpunt?
Om nieuwe techniek in de openbare ruimte realiseren is niet alleen kennis van techniek nodig, maar ook kennis welke procedures gevolgd moeten worden binnen de
overheid.

Intechraal helpt u graag bij het uitwerken
van deze en andere vragen om ervoor te
zorgen, dat u over 10 jaar nog steeds bij
de tijd bent.
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