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INNOVATIE…
Iedereen praat tegenwoordig over innovaties. Is dit gewoon trendy of een slimme marketingtruc? Af en toe voelt 
het wel zo aan, gezien iedere brochure wel een nieuwigheid scandeert. Innovatie lijkt als het ware niet meer te ver-
mijden en wordt deel van de missie van een bedrijf, zoals bijvoorbeeld kwaliteit, directe levering en correcte prijzen. 
Maar waar ligt het verschil? Of is het gewoon iets wat men aanwendt omdat de consument het verwacht? Of zit 
er toch iets substantieels achter? 

Wij hebben als coatingbedrijf onze eigen manier gevonden en 
hebben een duidelijk beeld wat innovatie voor ons inhoudt. 
Innovatie is voor ons: nieuwe producten, nieuwe processen en 
nieuwe services. Op onze ‘Innovation Day’ in Hamm hebben we 
dat duidelijk laten merken aan de meer dan 900 deelnemers. 

Het is voor de volledige industrie belangrijk om een duidelijk beeld 
te hebben, een duidelijk strategie om te innoveren. Want als we 
niet innoveren, reageren we met zijn allen alleen maar op marktont-
wikkelingen. Als we niet innoveren, kunnen we de toekomst niet 
vormen. Als we niet innoveren, kunnen we enkel goedkope pro-
ducten uit Azië observeren, veranderingen in trends waarnemen 
of intensieve concurrentie zien van alternatieven zoals laminaat. 

Zonder innovaties kunnen we niet controleren wat echt belangrijk 
is, onze toekomst en ons succes. De industrie moet begrijpen dat 
de toekomst alleen maar succesvol kan zijn als werkelijk iedereen 
haar rol opneemt in het innovatieproces. Wij als coatingbedrijf kij-
ken voortduren uit naar partners in de verschillende doelgroepen 
die bijvoorbeeld op water gebaseerde producten willen uittesten. 
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Innovatie kan alleen maar positief zijn als het niet enkel berust 
op een vernieuwend idee of product, maar ook kan rekenen op 
iemand die moedig genoeg is om het te testen en uiteindelijk te 
implementeren. Om op die manier processen te veranderen om 
nadien ook het hele denken aan te pakken. 

Er zijn zoveel slimme en heldere ideeën in onze industrie, er 
is enorm veel potentieel voor veranderingen, zelfs al bevinden 
we ons in een redelijk traditionele branche. Het coaten van 
hout is nu eenmaal niet zo ‘sexy’ als bijvoorbeeld de opstart 
in het domein van internet en sociale media. Maar dat wil niet 
zeggen dat onze industrie niet kan innoveren. Integendeel! En 
net daarom creëren wij een groot innovatieplatform met onze 
‘Innovation Days’, want wij geloven wel in innovatie in onze 
industrie. Als iedereen ‘openminded’ is wat betreft veranderin-
gen dan zullen we ongetwijfeld met zijn allen deel uitmaken van 
een spannende en succesvolle toekomst. 

Help met andere woorden met het ontwikkelen van concrete, 
innovatieve oplossingen uit die trendy marketingslogans… ❚
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