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10 GOUDEN VRAGEN VOOR PRODUCTINNOVATIE

1. Bestaat uw product nog steeds  in 2025? | Misschien is het vervangen door een ander 
product. Misschien is het veranderd in software. Misschien is er helemaal geen behoefte 
meer aan

2. Kunt u het in een robot veranderen? | Een robot staat symbool voor een intelligent 
product. Een intelligent product kan reageren op zijn omgeving, op haar gebruikers of op 
input van een afstand. Het kan reparaties voorkomen en ze zelf uitvoeren, of de produ-
cent kan op afstand repareren. Een intelligent product heeft geen handleiding maar een 
ingebouwde interface; het scherm leidt de gebruiker. Een intelligent product is net een 
mens: het praat met de gebruiker

3. Kunt u het veranderen in een groen product? | Dat het bijvoorbeeld minder energie 
verbruikt, energie produceert, of  is gemaakt van lokale grondstoffen

4. Kunt u het veranderen in een 0-product? | Bijvoorbeeld: 0-gif, 0-vervoer, 0-energie, 
0-afval,0-onderhoud, 0-handleiding, 0-papier. 0-papier betekent dat alle papier en alle 
papieren transacties verdwenen zijn uit het gehele productie- en consumptie-proces: 
‘produceren / onderhouden / recycle / innoveren’ & ‘zoeken / betalen / gebruiken / re-
cycle’

5. Kunt u het veranderen in een nieuwe vorm? | Bijvoorbeeld een mobiele versie, of een 
mini versie, of een supergemakkelijke versie. Of 3D in plaats van 2D. Of een huishoud-
versie in plaats van een professionele versie

6. Kunt u het veranderen in een persoonlijk product? | Een gepersonaliseerd product is 
speciaal op maat gesneden voor de gebruiker en door de gebruiker

7. Kunnen gebruikers het product ‘uitprinten’? | 3D product printers zijn standaard in de 
fabriek, het kantoor en de woning

8. Kunnen gebruikers het product alleen kopen of ook huren? | Bijvoorbeeld: kunnen 
gebruikers het voor korte tijd  of voor 1 opdracht gebruiken?

9. Kunt u het product veranderen in een sociaal of een transparant product? | Bijvoorbee-
ld: het product kent ingebouwde diensten. Of gebruikers kunnen het delen met anderen. 
Of gebruikers kunnen  nieuwe versies (mede) ontwikkelen

10. Kun u het product veranderen in een emotioneel product? | Bijvoorbeeld: het roept 
emoties op,  is leeftijdsgevoelig, of draagt een boodschap uit over eerlijke handel, groene 
productie of de  lokale gemeenschap
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