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De opgave: zet een ei rechtop op tafel. De 
oplossing: tik de onderkant stuk en zet het op tafel. 
Een belangrijke toevoeging is dat het ei wel (hard)
gekookt moet zijn. Achteraf lijkt het eenvoudig, 
maar toch was Columbus de enige van het gehele 
gezelschap die met deze oplossing kwam. En zo 
was het Columbus die besloot door te varen op de 
platte wereld waar anderen stopten, waardoor hij 
Amerika ontdekte. 

Innovatie is vernieuwing. Ik denk dan al snel 
aan technologische ontwikkelingen, maar 
dat is misschien al te moeilijk gedacht. Ook 
zonder techniek kun je binnen je onderneming 
vernieuwen. Innovatie betekent ook niet altijd dat 
je het zelf hoeft te ontdekken. Misschien is het wel 
prettiger wanneer een ander je is voorgegaan. Een 
eenvoudige vernieuwing.

Wat de vernieuwing vaak in de weg staat, is het 
oude en vertrouwde. Durf je daar afscheid van te 
nemen? En daaraan voorafgaand: durf je na te 
denken over waar je product, dienstverlening of 
bedrijfsvoering kan worden verbeterd?  Het ei van 
Columbus ligt voor de hand, maar kom er maar 
eens op. 

Diverse verhalen in deze INTO business gaan over 
de technologische vooruitgang. Maar dat zijn dan 
ook technische bedrijven. Jouw ontwikkeling hoeft 
helemaal niet technisch van aard te zijn. Stroomlijn 
je processen en je zult effectiever zijn. Werp een 
nieuw licht op je HRM-afdeling en je zult een betere 
werkgever zijn. Praat met je ICT-leverancier en kom 
samen tot automatiseringsoplossingen. Ja, dat 
zijn investeringen, maar de terugverdientijd is vaak 
goed uit te rekenen. Neem je medewerkers mee in 
je gedachten; geef hen inspraak.

Wat ik maar wil zeggen is: wees niet bang en denk 
niet te moeilijk. Daag jezelf uit om ruimte te geven 
aan nieuwe gedachten. Met een gezonde dosis lef 
om te vernieuwen ben je al een heel eind.
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Marten van Buiten (43) woont al jaren in Amsterdam samen met 
Cindy. Hij is advocaat sinds 2004 en vanaf 2013 partner bij Spectrum 
Advocaten in Haarlem. Zijn expertise is vastgoedrecht. Zijn slogan: 
‘Een verloren zaak bestaat niet. Er is altijd een oplossing.’


