
Ideeënmanagement PVdb 2002-12 1. 

bijlage aan https://toecomst.wordpress.com/2013/10/18/europcom-2013-een-terugblik/ 

Hoe plaatst u een ideeënbus? 

De Vlaamse overheid promoot actief dat bedrijven zouden innoveren. En dus geeft ook in uw 
instelling of afdeling een ideeënbus best wel pas. Maar zo’n bus mag niet lichtzinnig worden 
geïnstalleerd.  

Er zijn weinig zaken waar mensen zo trots op zijn als op een briljant idee. Niet iedereen komt er 
ook graag mee naar buiten zonder te weten wat er verder met het idee zal gebeuren. Wie het 
toch doet, verdient dus alle respect, bijvoorbeeld door een prompte reactie, en geregeld 
feedback over wat er met zijn idee gebeurt. Bovendien moet u ook duidelijk aangeven van wie 
de ideeënbus uitgaat, welke ideeën erin welkom zijn en welke ideeën er niet in thuishoren.  

Wie een idee wil insturen, wil doorgaans ook vooraf al weten wie er zich allemaal over zal 
buigen, en wie die mensen precies zijn. Dat hele vervolgproces moet dus duidelijk zijn, en als 
het ware op de ideeënbus kleven. Als een idee wordt ingevoerd, kan dan ook worden gezegd 
hoe de innovatie tot stand kwam.  

Wie zo’n kwaliteitszorgzaam proces niet kan garanderen, kan het best geen ideeënbus 
plaatsen. 

Er bestaat wel wat literatuur over hoe u het ideeënkapitaal van uw collega’s aanboort. Wij 
vonden de alinea’s die Philip Kotler eraan wijdde op bladzijde 54 e.v. van zijn standaardwerk 
Kotler over Marketing - Over het creëren, winnen en domineren van markten (Schoonhoven: 
Academic Service 1999, ISBN 9052613060 - ook beschikbaar in de bibliotheek van het 
Boudewijngebouw) de meest geschikte introductie. Kotler stelt dat wie op zoek is naar nieuwe 
ideeën een systeem nodig heeft dat die ideeën verzamelt, beoordeelt en evalueert. Pas 
daarmee zullen ideeën geen stille dood meer sterven. Hij werkte een systeem uit dat hij de 
ideeënmanagermethode doopte, en schetst als vijf essentiële stappen: 

(1) een alom gerespecteerd persoon tot ideeënmanager benoemen; 
(2) een multidisciplinaire commissie benoemen die regelmatig bijeenkomt om ideeën te 

beoordelen, en eventueel middelen toe te wijzen voor verder onderzoek; 
(3) een gratis telefoonnummer instellen dat toegankelijk is voor iedereen - een soort van 

ideeënlijn; 
(4) alle belanghebbenden van de organisatie aanmoedigen om ideeën door te geven; 
(5) een waarderingsprogramma opzetten dat voorziet in beloningen voor mensen die goede 

ideeën hebben geleverd. 

"Hoe groter het aantal ingediende ideeën, des te groter is de kans dat er enkele geweldig goede 
ideeën tussen zitten", besluit Kotler (l.c., blz. 56). 
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