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Let’s make dust!
React to the future
Create your future
(in 7 stappen)
27 oktober 2009

Drs Wim Davidse
opportunities-watcher
futureshaper
business acupuncturist
expeditie21leider

Naast het met aan zekerheid grenzende waarschijnlijke gegeven dat de
wereld de komende jaren en decennia enorm zal veranderen vanwege de
Ring van Vuur, hebben we in Nederland last van tevredenheid, ook ‘in higher
places’. Net als aan het einde van de Gouden Eeuw zijn we vermogender dan
ooit en (daarom) streven we naar individualistisch welzijn en zijn we onze
gretigheid en vooral onze opofferingsgezindheid verloren, ingeruild voor
behoudzucht, veranderangst en streven naar gelukzaligheid. Misschien
hebben we wel al een béétje Sense of Urgency, maar die lijkt vooralsnog
eerder te leiden tot wat in de psychologie en sociologie zo fraai wordt
genoemd: een preventie-focus*), i.p.v. een promotie-focus.
En net nu er zoveel indrukwekkende, nieuwe dreigingen én ook
mogelijkheden opdoemen!
De geschiedenis van volken, staten en bedrijven, klein en groot, leert ons,
dat we een Visie (een Sense of Opportunities & Excitement) nodig hebben,
een Formidabel doel, WOW! en mobilisatie. En dat begint dus allemaal met
de juiste houding – niet de preventie-focus, maar de promotie-focus.
Open your mind, maak de energie vrij en let’s make dust!

*) Mensen met een promotie-focus zijn gericht op het bereiken van hun doelen en
idealen. Ze zijn optimistisch en zijn geneigd gevaren te onderschatten. Uitdaging,
risico, winst, avontuur, ambitie en succes zijn sleutelwoorden voor iemand met een
sterke promotie-focus. Mensen met een preventie-focus zijn meer gericht op het veilig
stellen van wat ze hebben en het vermijden van verlies en falen. Ze denken eerder
aan wat er mis kan gaan. (Roos Vonk, hoogleraar psychologie Radboud Universiteit
Nijmegen.)
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Nederland in een notendop
• Zeer welvarend: in top 20 grootste economieën
2e qua BBP/capita
• Diensten-, kennis-, netwerk-, flex-economie
• Arbeidsproductiviteit stokt
• Arbeidsparticipatie stokt
• Krappe arbeidsmarkt bij hoogconjunctuur
• Veel niet- en laag-betrokken werknemers
• Relatief weinig startende ondernemers
• Relatief weinig snelle groeiers
• Innovatie en de innovatieparadox
• Export-natie, nieuwe ambitieuze concurrenten
• Internationale concurrentiepositie
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Onze economisch-structurele plaatje ziet er niet uit als een trampoline naar
de toekomst.

Let's make dust!
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De wereld in een notendop
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In dit trends- en visierapport komt bovendien een aantal grote krachten die
de wereld stevig zullen veranderen, aan de orde. Deze 7 krachten noemen
we de Ring van Vuur.
Ik mocht ‘t schrijven in opdracht van en samen met branchespecialisten en
analisten van ABN AMRO.
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De Ring van Vuur
7 grote krachten – surfing these waves
1. Economie & creative destruction
2. Demografie: vergrijzing, groei buiten
Europa, urbanisatie
3. Globalisering: The World goes Pacific
4. Natuur en milieu: onze leefomgeving
5. Voedsel, energie en materialen: no more
plenty
6. ICT: anders organiseren
7. Maatschappelijk-economische
attitude: naar duurzame gretigheid
4
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Dit zijn de 7 krachten die samen de Ring van Vuur vormen. Dit wordt
uitvoerig beschreven in ‘FutureShift: surfing the waves’.
Hiermee moet elke natie en elke organisatie aan de slag.
Maar de impact van en de benodigde reactie verschilt per organisatie (en
land). Daarvoor kan de volgende analyse (Quick Scan) een handvat en
opstap bieden.
PS. De Ring van Vuur is een lange keten van vulkaan- en aardbeving
gevoelige gebieden rond de Stille Oceaan (the Pacific). In deze gebieden
gebeurt continu iets, en vaak van ingrijpende proporties. Waarom een
beeldspraak (letterlijk en figuurlijk) rond de Pacific? Omdat het economisch,
politiek en cultureel epicentrum van de wereld zal verschuiven van de
Atlantic naar de Pacific.

Let's make dust!
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Samengevat
Vier grote, nadelige verschillen van de aanstaande
depressiefase ten opzichte van de twee uit de 20 e eeuw
1. We komen nu in een periode van Schaarste van Alles terecht
(werknemers in Europa, grondstoffen, olie, voedsel, water,
schone lucht).
2. ‘Nieuwe werelddelen’ doen nu actief mee. Landen als China,
Rusland, India en Brazilië knokken zich super-gemotiveerd,
met steeds meer macht over grondstoffen én groeiende
innovatiekracht naar de top van de internationale handel. De
kolonisatieperiode lijkt nu pas écht af te lopen, en als we niet
ontzettend ons best doen, vindt in de 21e eeuw een historisch
unieke omkering plaats!
3. Wij, Nederland, staan er bovendien niet sterk voor. We hebben
om te beginnen niet zo’n sterk economisch-structureel rapport.

5

4. Daarnaast hebben we problemen met onze houding. Net als
aan het einde van de Gouden Eeuw zijn we vermogender dan
ooit en (daarom) streven we naar individualistisch welzijn en
zijn we onze gretigheid en vooral onze opofferingsgezindheid
verloren, ingeruild voor behoudzucht, veranderangst en
streven naar gelukzaligheid.
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Wat speelt er
in uw sector en organisatie?
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En in uw sector en organisatie, nu en straks, onder invloed van de Ring van
Vuur en mogelijk andere zaken?

Let's make dust!
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FutureCheck – Ben je FutureProof?
Quick Scan
Ring van Vuur
1a

Impact op de markt en de organisatie

FutureProof?

Economie

1b Creative
destruction
2

Demografie

3 World goes
Pacific
4

Natuur en milieu

5 Voedsel, energie
en materialen
6 ICT en
organiseren
7 Duurzame
gretigheid
7
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Bestudeer de 7 krachten en schat in wat de mogelijke gevolgen (kansen &
bedreigingen) ervan zijn voor je organisatie zoals die er nu staat– en wellicht
ook voor je bedrijfstak en je bedrijfskolom!
Neem even de tijd, stel jezelf open, durf een beetje onrustig te zijn, verwacht
het onverwachte, zie andere mogelijkheden, face the facts, wees eerlijk,
worstel.
Zie ‘organisatie’ ruim: strategie, leiderschap, managementstijl, planning &
control, interne communicatie, cultuur, interne en externe cohesie,
organisatiesfeer, marketing & branding, commercie, HRM, processen +
regelkringen + werkwijzen + procedures + systemen, structuur, performance
(minimaal à la Balanced ScoreCard).
Sterke punten stellen de organisatie in staat om kansen te benutten en
bedreigingen te pareren.
Zwakke punten maken het moeilijk om kansen te benutten en bedreigingen
te pareren.
In de kolom ‘FutureProof?’ eerlijk en intuïtief en onderbouwd aangeven: ja of
nee.

Let's make dust!
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Dus… what do we have to do?
(En ook nog eens: Indiërs, met velen, dressed to impress en met pistolen… “Wij doen vanaf nu echt mee, wij vinden ‘t eigenlijk niet zo belangrijk wat je
daar van vindt…”)

Let's make dust!
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De beste manier om de toekomst te voorspellen,
is deze te creëren.
Peter F. Drucker

De taak is: een toekomst creëren,
en niet: de toekomst voorspellen.
Jim Collins & Jerry Porras

De toekomst behoort aan hen die geloven
in de schoonheid van hun dromen.
Eleanor Roosevelt
9
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Een paar belangrijke inzichten.

Let's make dust!
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Verplaats de C (see!), en het gaat beter. Create your own destiny.

Let's make dust!
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Resist things happening
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Ik wil niet! Ik ga niet, ik doe ’t niet.
Een reactie die te vaak voorkomt.

Let's make dust!
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Watch things happening
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React: Als ik nou een beetje kopieer…

Let's make dust!
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Wonder what happened

13
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The sitting duck: de afwachter, weerloos-by-choice, de dupe, het slachtoffer,
…

Let's make dust!
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Eat lunch or be lunch

14
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Dus ga niet op je handen zitten, of proberen terug te keren naar wat vroeger
was…
(Van sitting duck naar Peking duck.)

Let's make dust!
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Make things happen

15

Let's make dust! | v 27 oktober 2009

Ga aan de slag! Be creative.

Let's make dust!
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Let’s make dust!
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De FutureShift: surfing the waves

17
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OK, hoe gaan we nu om met de Ring van Vuur?

Let's make dust!
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Krankzinnigheid:
hetzelfde blijven doen
en betere resultaten verwachten.
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Als je betere resultaten wilt, is meer van hetzelfde meestal niet de oplossing.

Let's make dust!
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Het zijn níet
de sterkste exemplaren
van een soort
die overleven,
noch de intelligentste,
maar juist
de exemplaren
die het beste
met verandering omgaan.

19
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En aan de slag gaan is écht verstandig. Kijk maar naar deze redenatie.

Let's make dust!
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Innovatieve bedrijven succesvoller
25%

Technologische
innovatie

Markt-strategische
vernieuwing

75%

R&D

Nieuwe producten en waardeproposities

Sociale
innovatie

Organisatorische
innovatie

Anders organiseren om e.e.a.
te kunnen absorberen / stimuleren

20
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Darwin en Einstein zeiden het, Volberda bewijst het voor organisaties. In
2005 en daarna heeft Volberda vastgesteld dat innovatieve bedrijven
succesvoller zijn dan andere bedrijven.
Maar innovatie is niet (slechts) wat we daar meestal in het alledaagse
woordgebruik onder verstaan!
Want daarnaast heeft hij de relatieve belangrijkheid van investeringen in R&D
(technologische innovatie) en management, organisatie en arbeid (sociale
innovatie) voor het innovatiesucces van het Nederlandse bedrijfsleven in
kaart gebracht.
Uit de analyse, die is uitgevoerd onder organisaties binnen industriële
sectoren, kwam naar voren dat technologische innovatie, veelal aangespoord
door R&D- en ICT-investeringen, 25% van het uiteindelijke innovatiesucces
bepaalt. Daartegenover staat dat sociale innovatie, bestaande uit
management, organisatie en arbeidsaspecten, 75% van het uiteindelijke
innovatiesucces bepaalt.

Let's make dust!
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Mik/Zit ik op de goede golf?
Strategie etcetera

1

+

4

2

Organisatie

3

Surf ik goed?

+

21
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Kies je oplossing (zie ook hierna, bij Houding).
Dus dit is wat telt: op de goede golf surfen plus goed surfen.
Hoe lager het getal in het kwadrant, hoe beter.
Hierna dus veel meer over deze twee keuzes.

Let's make dust!
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Winnen op nieuwe golven

22
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Op de goeie golven surfen plus goed surfen, levert echt geld op…

Let's make dust!
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1. Het begint met de goede houding
Naar een stérke mentale status
•

Preventiefocus

•

Promotiefocus

•

Behouden

•

Behalen

•

Gelukzaligheid

•

Gretigheid

•

Veranderangst

•

Nieuwsgierigheid

•

Beschermen

•

Opofferingsgezindheid

•

Optimaliseren en rationaliseren

•

Optimaliseren en innoveren

•

Facing the past

•

Facing the facts

•

What went up, will be up

•

What goes up, must go down

•

Kalkoen: eeuwig leven

•

Kalkoen: hoe langer blij, hoe
groter het risico

•

‘t Blijft wat ‘t is

•

Wat niet is, zal komen

•

Blijven doen wat je deed,
en betere resultaten verwachten

•

Daar moet je wel wat voor doen!
(De exemplaren die zich het
beste aanpassen…)

•

…

•

…

23

Vernieuwing
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Face the facts (Collins)
Denk systeem (Senge)
Geloof in sprongen (Taleb)
Enzovoorts

Let's make dust!
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+

+

-
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Kies je oplossing

Kies je houding

Hoe er wordt gereageerd

Hoe er wordt gereageerd

Vernieuwing
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Het gaat er eigenlijk minder om wat er uiteindelijk van de trends terecht
komt, en meer om wat mensen er mee gaan doen – dát bepaalt de
uitkomsten. Angst – Eer – Eigenbelang, Competitie – Coöperatie –
Onafhankelijk, Behouden – Behalen, …
Hoe ga je ermee om en waarmee kom je?

Let's make dust!
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FutureCheck – Hoe word je FutureProof?
Ambitie en WOW! & Starry Night of CT-scan
Ring van Vuur
1a

FutureProof?

Eerste verbeter- en vernieuwingsideeën

Economie

1b Creative
destruction
2

Demografie

3 World goes
Pacific
4

Natuur en milieu

5 Voedsel, energie
en materialen
6 ICT en
organiseren
7 Duurzame
gretigheid

25

Vernieuwing
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In de kolom ‘FutureProof?’ is eerlijk en intuïtief en onderbouwd aangegeven:
ja of nee. Probeer nu ook al samen de eerste kleine nieuwe ideeën en Sense
of Opportunities / Sense of Excitement te creëren.
Het gaat niet alleen om een brainstorm of een individuele brain wave, maar
ook om een ‘guts storm’ en een ‘team wave’.
Dat legt een geweldige basis voor een effectief vervolg.

Let's make dust!
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2. Visie

26

Vernieuwing
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Stel jezelf open, durf een beetje onrustig te zijn, verwacht het onverwachte,
zie andere mogelijkheden, wees eerlijk, worstel.
Creëer een beeld van de toekomst, face the facts & trends, bouw scenario’s.
Dus eerst: pak je periscoop en kijk! Zie de Ring van Vuur, je eigen markt en
je eigen organisatie.
(Foto: Stroe, Wieringen. Een periscoop waarmee je over de dijk kunt kijken.
De dijk is hier hoog, dus een periscoop is wel nuttig. Onderin en bovenin
zitten kijkraampjes, binnenin spiegels. De toren heeft de vorm van de oude
kerktorens.)

Let's make dust!
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Strategische conversatie

27

Vernieuwing
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Je doet dit bij voorkeur persoonlijk én in een sociale setting, b.v. met je
management- of directieteam. Of met je divisie(management), je business
unit (management), je afdeling, je team, je ….
Sámen begin je aan het bouwen van ‘awareness’ en het ‘voelen’ van de
impact; in de vorm van een dialoog, de conversatie over ‘de toekomst’ en de
reactie daarop.
Het gaat er om een Sense of Urgency + Sense of Impact*) + Sense of
Responsibility te creëren, sámen te creëren, te delen. En een Sense of
Opportunities + Sense of Excitement.
In een later stadium moet de strategische conversatie gebruikt worden om
meer in detail de aanpassing van de strategie en de organisatie vorm te
geven en te implementeren, om de voortgang te volgen, om de
toekomstgerichtheid levend en levendig te houden, om nieuwe inzichten te
delen, ….

(Sense of Impact*): het gevoel hebben de K/B te kunnen
beïnvloeden/benutten/pareren.)

Let's make dust!
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3. Formidabel doel & WOW!

"We choose to go to the moon.
We choose to go to the moon in this decade and do the
other things,
not because they are easy, but because they are hard,
because that goal will serve to organize and measure
the best of our energies and skills."
28

Vernieuwing

(JFK, 12 september 1962)
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OK, de volgende stap van de (weder)opbouw: kies je houding, zet een
formidabel doel.

Let's make dust!
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4a. Een schitterend ‘nieuw’ idee

Markt-strategische
vernieuwing

29
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En dan de eerste stappen zetten om het Formidabele doel te kunnen
realiseren. Dit is de ene manier: redeneren van ‘het product’.
Feitelijk zijn er drie manieren om een goed ‘nieuw’ idee te creëren:
1. Nieuw product, nieuwe categorie, nieuwe bedrijfstak. Vb. Lycos: de eerste
internet zoekmachine; vaak wordt de eerste zeker niet de winnaar. Google
deed dat een paar jaar later veel beter.
2. Blue Ocean: een compleet nieuwe vorm van iets bestaands creëren. B.v.
Quicken (van Intuit), Cirque du Soleil enzovoorts.
3. Continu experimenteren & continue verbeteren (je eigen evolutie
organiseren). Het waarschijnlijk beroemdste voorbeeld op dit front: de
Post-it van 3M.

Let's make dust!
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4b. CT-scan in praktijk

U?
Markt-strategische
vernieuwing

30
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De tweede manier op het vlak van strategische vernieuwing: redenerend
vanuit (de) trends en je (bestaande, aan te passen of nieuw-nodige
competenties).
Hanteer daartoe b.v. de CT-scan, wat in dit verband betekent: Core
competencies (Kernkwaliteiten) ∞ Trends scan. (Trends: Krachten).
Een paar voorbeelden:
1. Accell (globalisering / goedkope Chinese fietsen + vergrijzing + welvaart
+ mobiliteit + energie + milieu = e-bike)
2. Boskalis (sterke urbanisatie + stedenbouw richting zee goedkoper + zeeën
stijgen = meer baggerwerk + complexe grondwinning e.d.),
3. Unilever (milieu + econ.-maatsch. Attitude = vitaliteit &
duurzaamheid/MVO),
4. Onna-onna (steeds meer vrouwen met economische volwassenheid +
fin.dv zeer mannelijk in marketing & sales = verz.mij met autoverz. voor
vrouwen),
5. VW (milieu + no more plenty = veel efficiëntere benzine- en
brandstofmotoren),
6. Kleertjes.com (internet + drukke levens van werkende ouders = website
om baby- en peuterkleding te kopen)

Let's make dust!
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De beste manier om de toekomst te voorspellen,
is deze te creëren.
Peter F. Drucker

De taak is: een toekomst creëren,
en niet: de toekomst voorspellen.
Jim Collins & Jerry Porras

De toekomst behoort aan hen die geloven
in de schoonheid van hun dromen.
Eleanor Roosevelt
Markt-strategische
vernieuwing

31
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Een paar belangrijke inzichten. Dus…

Let's make dust!
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Golven van organisatorische
innovaties
• Gilde, Span of Control
• Grootschaligheid, volledige
capaciteitsbenutting, schaalvoordelen
• Variatie, horizontaal en verticaal
• Lean management, procesmanagement,
process reengineering + flexibiliteit
• Service
• Customization, experience, total problem
solving, systems integration, co-creatie,
klantenplatform (‘gedelegeerde creatie’)
Organisatorische
innovatie

32
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GM zorgde er in de jaren ’30 voor dat Ford z’n leidende positie verloor door
variatie te introduceren, zowel horizontaal (meer keuze op hetzelfde prijs- en
kwaliteitsniveau) als verticaal (goedkopere modellen en duurdere modellen
met alles wat daar (niet) bij hoort). Naast deze PMC-innovatie introduceerde
GM daarbij ook organisatie- en marketing-innovatie.
Dell schudde de PC-markt op door zich op lean processen en self
management / self service te richten en een schier oneindig aantal
keuzemogelijkheden te introduceren.
Maar vervolgens liep Dell vast in het gebrek aan add-on service.
Tegenwoordig moet er zelfs ‘gedelegeerde creatie’ worden aangeboden. Dit
stelt weer andere eisen aan het organiseren.
Het is hierbij niet of-of, maar en-en, een kwestie van ‘stapelen’.
De enorme grote monolitische top-down gestuurde organisatie, dé
organisatorische innovatie van de 20e eeuw, is hier niet langer hét model.
Het netwerk-model neemt de koppositie over. Ook dán kunnen nog hele
grote organisaties bestaan, maar die zijn dan veel meer ‘makelaar’ van/in en
‘naamgever’ van een groot netwerk (zie ook hierna, Organisatievormen voor
de 21e eeuw).

Let's make dust!
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5. Business model-innovatie

Praktijk: vooral outsourcing/offshoring?

NL: hier relatief veel focus – de andere componenten?

Organisatorische
innovatie

33
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Business model: aangepaste versie van Alexander Osterwalder.
Alexander Osterwalder: “A business model describes the value an
organization offers to various customers and portrays the capabilities and
partners required for creating, marketing, and delivering this value and
relationship capital with the goal of generating profitable and sustainable
revenue streams.”.
http://www.slideshare.net/Alex.Osterwalder/business-model-design-andinnovation-for-competitive-advantage
BM-innovaties:
•B.v. Dell: geen tussenhandel / directe verkoop van een product waar dat
nog niet gebeurde;
•B.v. IKEA: o.a. zelf ontwerpen & produceren + grote voorraden +
zelfservicemagazijn;
•B.v. hotels in Las Vegas: van verdienen aan gokken naar verdienen aan
recreatie en dineren;
•B.v. IBM: van producten naar dienstverlening naar systems integrator /
solution provider;
•B.v. ING Direct in VS: internet-bankieren, hogere spaarrente, experience
shops;
•B.v. Alex / Binck: …;
•B.v. outsourcers/insourcers, kop-staart bedrijven vs romp-bedrijven;
•B.v. Marktplaats.nl
•…

Let's make dust!
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Organisatorische
innovatie

34

Let's make dust! | v 27 oktober 2009

Dit is een hele belangrijke stap: van product naar problem solving / solution
providing -> hele gebruikscyclus managen, van productleverancier naar
dienstverlener.
De producten/verkoper van boormachines kan hier veel van leren.

Let's make dust!
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6. Afstemmen op turbulentie

(Bron: Volberda (2004), ‘De Flexibele Onderneming’.)
Organisatorische
innovatie

35
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Volberda en Mintzberg geven wat overzichtelijke recepten.
En let wel: het gaat niet om of-of, maar om en-en, er moeten paradoxen
gemanaged worden. Want het gaat om de balans tussen efficiency en
flexibiliteit / exploitatie en exploratie / standaardisatie en innovatie /
routiniseren en innoveren. Doorslaan naar of blijven hangen in het een of het
ander, is funest.
De omgevingsturbulentie bepaalt wat de juiste balans is.
Omgevingsturbulentie wordt volgens Volberda bepaalt door dynamiek,
complexiteit en vooral door onvoorspelbaarheid.
Flexibiliteit krijg je b.v. door externe flex (uitzendkrachten, gedetacheerden,
ZZP’ers, …) in te huren.
En nog veel meer: …

Let's make dust!
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Organisatievormen voor de 21e eeuw
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kwaliteitskringen, zelfsturende teams
Klant-/Product-/Project-gericht
Boundaryless
Adhocratie
Skunk works
Fuzzy structure
Weak communities, weak ties
Hypertext structure, multidimensionale organisatie
Ambidexter, structural or contextual
Coöperatie
Cellenstructuur
Webstructuur
Portfolio-platform
Grazer
Networked company
Swarm company / Ecosysteem
Democratische organisatie
Financiële participatie-modellen

Organisatorische
innovatie
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In de organisatiekunde is heel wat ontworpen…
Omgeving: veeleisendheid, dynamiek, diversiteit, complexiteit, onvoorspelbaarheid.
Organisatie: hoge kwaliteit van arbeid & organisch, autonomie, verbonden, intelligent;
gebalanceerd flexibel.
Hoge kwaliteit van arbeid: telewerken, flexibele werktijden, parttime werken, inspirerende fysieke
omgeving, zelfroosteren, participatie (zowel in WAT & HOE als in financiële zin), …;
Verbonden: met perspectief/purpose en targets/doelen + met elkaar (community, goede interne
communicatie, …) + met zichzelf (dus sterke intrinsieke motivatie) + met externe partners &
doelgroepen;
Intelligent: connected met wat er gebeurt in de omgeving (business intelligence) + responsief of
zelfs anticiperend.
Democratische organisatie (Lynda Gratton): medewerkers worden als volwassenen gezien en
behandeld (Y-beeld). Erkend wordt dat zij m.n. gestimuleerd en gebonden worden door Maslow 3,
4 en 5 (samenwerken, bekwaam zijn, presteren, erkend en gewaardeerd worden, ontwikkelen,
initiatief nemen, creatief zijn, ontdekken, groeien, goed doen, zorgen, …).
Structural ambidexter: innovatie in/door gescheiden unit; contextual ambidexter: innovatie en
efficiency tot op individueel niveau gecombineerd, en beide belangrijke verantwoordelijkheden.
Grazer (feeder, browser): (grote) speler die continu de markt afstroopt naar bedrijfjes met
kansrijke nieuwe ideeën (colonizers), die vervolgens overneemt/consolideert/integreert en dan upscalet etc. – HP nieuwe stijl.
Bij de networked company en vooral de swarm company is niet zozeer het (concrete) doel bindend
& stimulerend, maar vooral ‘het belang’, de overtuiging, de filosofie, het community-gevoel, de
waarden en normen, de visie, de ….
Cellenstructuur: à la Eckart Wintzen;
Webstructuur: splitsing van voorheen monolitische organisatie, in niet-definitieve entiteiten;
Portfolio-platform: á la VGN, centrum met shared services center, met in principe dynamische,
strategische portfolio van bedrijven/merken;
Grazer (feeder, browser): á la HP, feeder-systeem met het oog op innovaties en cultuur-innovatie;
Networked company: á la Apple en Dell, en Ford bij zijn ontstaan, veel uitbesteed m.b.v.
contracten, met een ‘Alpha-mannetje’, hoofdaannemer-achtig;
Swarm: vrij netwerk, geen regie/regisseur.
Let's make dust!
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Het NCSI is nu zo’n 3-4 jaar bezig om sociale innovatie, en de gunstige
effecten ervan, voor het voetlicht te brengen. En het IP
Hier valt heel veel over te vertellen, maar laat ik vooraleerst de drie
belangrijkste standen van zaken noemen:
•38% van de NL werknemers voelt zich niet of nauwelijks betrokken bij
zijn/haar werkgever (Towers-Perrin);
•Een hogere betrokkenheid van de werknemers komt de financiële resultaten
(rendement, groei), klantenthousiasme en innovatiekracht zeer ten goede
(Towers-Perrin);
•Duurzaam hoge medewerkerstevredenheid zorgt voor hoge beurskoersen
(o.b.v. Fortune 100 Best companies to work for + Great Place to Work);
•En Hay Group en andere consultancies (zie hiervoor)
•Onderzoeken van mogelijk nog wat objectievere partijen: INSCOPE (links)
en het IP (rechts).

Need I say more?
Dus: anders organiseren & managen, Stimulerend Organiseren.
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‘Recept’ van André de Waal: de vijf factoren van de High Performing
Organisation.

Let's make dust!
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Employee engagement:
dé bron van succes

Organisatorische
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Medewerkers’tevredenheid’ (betrokkenheid!) is cruciaal! Zeker als er straks
gewoon weer krapte is.
(Wel cruciaal, mogelijk zelfs het allerbelangrijkst, maar niet het enige
natuurlijk… Want daarnaast zijn er de overige Balanced Performance
Indicators, zowel de lagging als de leading indicators.)
Het levert ook gewoon veel geld op. Fortune 100 Best companies to work for,
elk jaar (i.c. 2009); gemiddeld vallen er elk jaar 20 uit die top 100. Als je in
1998 in die top 100 had geïnvesteerd en die 100 gewoon had vastgehouden,
had je de S&P 500 dik verslagen. Had je bovendien elk jaar je portfolio
aangepast aan de ‘verdwijners’ en nieuwe binnenkomers in die top 100, dan
was je rendement nóg hoger geweest.
BCG, Google, Cisco, Goldman Sachs, Starbucks – ken ik, zul je waarschijnlijk
zeggen. Maar hoeveel bedrijven uit deze top 25 van 2009 behoren tot ‘the
usual suspects’? Verrassend weinig…
Bronnen:
http://money.cnn.com/magazines/fortune/bestcompanies/2009/full_list/
http://www.greatplacetowork.ie/great/graphs.php?page=1
http://www.sprout.nl/artikel.jsp?id=1907052 (onderzoek van Hay)
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7. Je mensen stimuleren
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Ook een trend in organisatie-land, mogelijk dé management-hype van 2009:
Het Nieuwe Werken. Er zitten hele sterke kanten en hele grote risico’s aan
HNW. Ik vind dit wel een heel mooi en realistisch beeld. Let op de vier TIOCpunten!
http://www.microsoft.com/netherlands/het_nieuwe_werken/default.aspx
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Naar een zonnige toekomst: WOW!
Houding
• Wees open en eerlijk, durf
onzeker, onrustig te zijn,
stimuleer serendipiteit
• Promotie-focus
Visie
• De feiten
• Wat gaat er gebeuren?
• Scenario’s
Missie = WHY?
• M5+-karakter
•

Niet persé uniek, maar wel:
authentiek + fanatiek ‘uitleven’

Waarden = HOW?
• M5+-karakter
• Niet persé uniek, maar wel:
authentiek + fanatiek ‘uitleven’

Formidabel doel
• M5-gedreven
• King: “I have a dream!”.
Kennedy: “Niet omdat ‘t makkelijk
is, maar omdat ‘t moeilijk is!”
• Levendig omschreven

41

Mobilisatie
• Flowrijp maken

Cascade
• Doorvertalen

•

•

Faciliteren
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Doorbraakmarsen

Steeds komt de zon gewoon weer op, en begint een nieuwe dag. De vraag is:
wie zal er weer getuige van zijn?
Breng de verandering op gang. Kies de goede houding. Werk aan de visie, de
missie, de waarden, het gewaagde, formidabele doel, mobiliseer, cascadeer.

Let's make dust!
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Casco & Cascade van een Succesvolle Organisatie
Prestatie//Succes:
Succes:
Prestatie

Productiviteit,
A sense of autonomy,
Productiviteit,
Groei,Customer
Customeradvocacy,
advocacy,
a sense of competence, Groei,
a sense of purpose,
overigeSuccesSuccesoverige
a sense of community,
dimensies
dimensies
a sense of contribution,
a sense of meaning,
Vertrouwen
a sense of enjoyment
Vertrouwen
Plezier
(excitement).
Plezier
Energie
+ Passie
Passie
Energie +
Bewustworden +
+ Leren
Leren
Bewustworden
Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid
Behulpzaamheid
+
Behulpzaamheid +
Gunnen +
+ Samenwerking
Samenwerking
Gunnen
…
…

Business model
6 Strategiecontinenten

sc
ha

p

Kernkwaliteiten

de
r

Formidabel doel

aa P
nt ro
re m o
kk ti
en ed, foc
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en

d
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i

Interne filosofie
Waarden

Interne
communicatie Cohesie
&
+ flow
symboliek

(+ scenario’s)

State of the art

vakkenkennis
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Ve
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Ring van Vuur
& Markt
De mens

in
d

en

d,

Missie

Vis
ie

(Droom, stijl,
kwaliteiten, …)
Houding kiezen
Spelen
Ze blij maken
Erbij zijn
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Doorbraakmarsen
Doorbraakmarsen

Leiden
& managen

•Voelen
•Weten
•Hebben
•Kunnen
•Durven
•Willen

P&C:
Doelenhiërarchie,
effectieve, balanced
FOPI’s;
PMC-acties
& feedback

Brandin
g
&
Marketi
ng

HRM

Processen,
werkwijzen
en systemen
Struct
uur

Comm
ercie

Je moet er wat voor doen, maar dan krijg je ook wat!
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Ideeën & Vragen

Kijk op www.dzjeng.nl
Mail naar wim@dzjeng.nl
43
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Kijk ook eens op Dzjeng.blog (http://www.dzjeng.nl/blog/index.html),
en lees de volgende blogs (en bijbehorende presentaties):
1. Recessie en de FARE-challenge
2. Vooruitgang en groei
3. Management-innovaties evenwichtig benaderen (ook HNW)
4. ABS – The Smell of Success
5. Het Nieuwe Werken – Energize your Enterprise!
6. Lust for work
7. Nederlandse manager erg content – oeps
8. W-vormig herstel? Omgekeerde J!
9. Doe de FutureCheck – ben je FutureProof?
10.Lekker langer (door)werken!
11.AEX – weg omhoog of even niet?
12.Free your Qi! Ontketen de kracht in mensen
13.De toekomst (en die andere) voorspellen – belangrijk!
14.50% meer welvaart!
15.Winnen in een Nieuwe Wereld
16.Dzjeng op andere plekken
17.FutureShift: surfing the waves
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