


Voorwoord
•••
•••
•••
‘Speedboten zijn proactief, wendbaar, met de blik naar buiten gericht, verbonden in een netwerk,
waarde toevoegend aan de consument, burger of collega en voortdurend lerend. Dit in
tegenstelling tot professionals en organisaties die nog volharden in een manier van samenwerken
en organiseren geworteld in het industriële tijdperk: de olietankers,’ vertelde ik een groep van 15
HR-directeuren. Vanuit mijn ooghoek zag ik een van hen steeds fanatieker aan haar servet plukken.
Uiteindelijk hield ze het niet meer: ‘Maar Menno, ik zie ook wel wat van die “speedboten” in mijn
organisatie, maar die zijn vooral op weg om ons bedrijf te verlaten! Wat doe ik straks met die heel
grote grijze middenmoot, die niet vooruit te branden is en zich in verzet vastklampt aan vakbond
en OR?’

Een diepe stilte daalde over ons neer. Tot een disgenoot haar vroeg: ‘Zou het kunnen zijn dat die
medewerkers zich zo gedragen door hoe jullie met ze omgaan?’ Er ontstond een heftige discussie
over in hoeverre medewerkers zich laten conditioneren door hun werkomgeving. Onderweg naar huis
moest ik denken aan de gesprekken die ik voerde met de HR-mensen van innovatieve organisaties als
Salesforce, Airbnb, Google en Spotify, waar iedereen in de organisatie als talent beschouwd wordt.
[1] De winnende formule voor hen bestaat uit een scherpe selectie aan de poort, collega’s betrekken
bij die selectie, transparante doelen en resultaten formuleren en toestaan dat mensen fouten maken,
zolang ze ervan leren. Will McInnes adviseert in Culture Shock medewerkers eens te beschouwen als
vrijwilligers, die elke dag ook de keuze hebben iets anders te gaan doen.

Dat is precies wat ik de lezer van dit boekje wil meegeven. Alles verandert razendsnel, zowel je
omgeving als jijzelf. Kies daarom elke dag opnieuw voor een inspirerende werkomgeving met
mensen van wie je kunt leren en voor werk waar je plezier in hebt en goed in bent. In dit boekje
schets ik verschillende bedrijven die het goede voorbeeld geven en geef ik zeven principes voor de
professional van de 21e eeuw. Het is een hoofdstuk uit Olietankers en speedboten, mijn meest
recente boek, over de ontwikkelingen en verschuivingen in het bedrijfsleven en de maatschappij,
onder druk van de zich snel ontwikkelende digitale technologieën. Dit is als het ware een sneak
preview van dat boek.
•••
Veel leesplezier!
•••
Menno Lanting
•••



•••
[1] http://iveybusinessjournal.com/topics/leadership/distributed-leadership-at-google-lessons-from-
the-billion-dollar-brand#.Uy__W1evC3I

http://iveybusinessjournal.com/topics/leadership/distributed-leadership-at-google-lessons-from-the-billion-dollar-brand#.Uy__W1evC3I


Inleiding
•••
•••
•••
De stad Philadelphia bracht haar team van vuilnisophalers de afgelopen jaren terug van 33 naar 17
medewerkers. Hoe was dat mogelijk? Werd er minder vuilnis aangeboden? Waren de burgers het
illegaal in de tuin aan het verbranden? Niets van dit alles. In 2009 installeerde het bedrijf BigBelly
Solar ‘intelligente vuilnisbakken’. Deze bakken waren voorzien van software waarmee het bedrijf
precies kon zien wanneer welke vuilnisbak geleegd moest worden. Door deze informatie kon het
aantal vuilophaaldiensten teruggebracht worden van zeventien naar drie keer per week. [1]

De stad Barcelona maakt gebruik van vergelijkbare technologie en hoopt ook op allerlei andere
terreinen slimme oplossingen te gaan toepassen. Nu al worden er overal in de stad sensoren geplaatst
die de intensiteit van het verkeer meten en weggebruikers informeren over hun reistijd. Veertig
procent van de stadsparken wordt volautomatisch besproeid en 50.000 huishoudens met vooral
oudere en minder mobiele bewoners hebben toegang tot een onlinehelpdesk. Om deze ontwikkelingen
mogelijk te maken heeft het stadsbestuur een grote hoeveelheid van de gegevens die de stad verzamelt
met de genoemde sensoren beschikbaar gesteld aan burgers en bedrijven om nieuwe technologische
oplossingen te bedenken. [2] De ambitie is om daarmee de komende tien jaar 3 miljard euro te
besparen, vooral op loonkosten. [3]

Het voorbeeld van steden zoals Barcelona en Philadelphia vindt steeds meer navolging. Zo
gebruikt men in de Finse hoofdstad Helsinki sensoren en gps om sneeuwschuivers de gunstigste route
te laten rijden. ‘Bovenal zijn deze services bedoeld om het leven van de burgers gemakkelijker te
maken. Bijkomend voordeel is dat het ons ook helpt bij het terugbrengen van fysieke arbeid,’ aldus
Kari Miskala, hoofd ICT Development Team. [4]

•••
Overbodig

Andere voorbeelden van dergelijke digitalisering: fastfoodketen McDonald’s kondigde al in 2011 aan
een deel van het personeel door touchscreens te willen vervangen. [5] Managementassistenten worden
deels of geheel overbodig als je met je tablet en smartphone gemakkelijk je eigen agenda kunt
beheren. Mocht je dat toch lastig vinden, dan zijn er digitale assistenten beschikbaar, zoals Google
Now of Siri. [6] , [7] En heb je toch liever wat menselijk contact, dan staan er in landen als India,
Kenia en Tanzania duizenden ‘virtuele’ Engelssprekende assistenten voor je klaar, die slechts een
fractie kosten van wat een managementassistent in Nederland verdient. Jeff Bezos, oprichter van e-
commerce-bedrijf Amazon, ontsloeg al zijn recensenten toen bleek dat software dat werk beter deed
en de geautomatiseerde aanbevelingen tot meer verkopen leidden. [8] En ze zijn niet de enige;



geavanceerde algoritmen zullen op termijn naar verwachting 140 miljoen fulltimebanen van
kenniswerkers vervangen. [9]

Wat betekent het voor een organisatie als de ANWB als onze auto’s binnen afzienbare tijd een
potentiële storing signaleren voordat deze zich werkelijk voordoet, en we dus even de garage
binnenrijden voordat we met panne langs de weg belanden? [10] Is een abonnement op de wegenwacht
dan nog wel noodzakelijk? Hoeveel van de bijna 5000 medewerkers van de ANWB, onder wie meer
dan 800 wegenwachten, zullen dan overbodig blijken?

Wat betekent het voor taxichauffeurs als nieuwkomer Uber niet alleen het businessmodel van de
branche op zijn kop zet, maar wellicht zelfs het hele bestaansrecht van het beroep ondermijnt als het
in de toekomst zelfrijdende auto’s inzet? [11] , [12]

•••
Het digitale tijdperk

Het is tekenend voor deze tijd: in korte tijd komen verschillende ontwikkelingen bij elkaar. Hal
Varian, Chief Economist bij Google, noemt dit combinatorial innovation. Door de geschiedenis heen
zijn er volgens Varian meer van dergelijke momenten geweest, elk met hun eigen kenmerken. In het
industriële tijdperk werd het productieproces gemechaniseerd en werden onderdelen voor het eerst
onderling uitwisselbaar en heel gemakkelijk te vervangen. In het IT-/internettijdperk namen computers
het rekenwerk over en werden we allemaal via onze pc’s met elkaar verbonden.

Inmiddels zijn we in het digitale tijdperk beland, waarin we dankzij mobiele technologie nieuwe
producten en diensten kunnen ontwikkelen. De digitale grondstof, bits en bytes, kost nauwelijks iets
en er is een oneindige voorraad van, zodat er ontelbare product-marktcombinaties mogelijk zijn. Deze
bits en bytes zijn voor vrijwel iedereen beschikbaar en bovendien in veel gevallen eenvoudig en snel
te kopiëren en te distribueren.

Deze digitale revolutie heeft een grote invloed op organisaties. Het feit dat eigenlijk iedereen deze
(digitale) bouwstenen tot zijn beschikking heeft, zorgt ervoor dat technologische innovatie in de 21e
eeuw niet langer alleen is weggelegd voor grote organisaties. De innovatiemarkt ligt ook open voor
middelgrote en kleine bedrijven, en zelfs voor individuen. De grote en vaak logge organisaties
ervaren een sterke concurrentie van start-ups.
•••

Olietankers en speedboten
Vóór het internettijdperk was innovatie een relatief voorspelbaar proces: het werd volgens vaste
structuren uitgevoerd door de R&D-afdeling binnen de organisatie. [13] Nu omarmen mensen –
individueel of in netwerken – nieuwe technologie sneller dan organisaties kunnen volgen. Op deze
manier ontstaan nieuwe, wendbare bedrijven die, als waren het speedboten, links en rechts bestaande
organisaties, die meer op olietankers lijken, inhalen. In een overzicht van de vijftig meest innovatieve
bedrijven zijn de multinationals nauwelijks terug te vinden. [14] De bedrijven op de lijst zijn juist



veelal klein, maar toch heeft hun innovatieve product een wereldwijde impact. Denk bijvoorbeeld
aan Dropbox, dat met een heel klein team cloud-services aanbiedt, aan GitHub, dat programmeurs
een platform biedt om samen aan projecten te werken, of aan Netflix, dat met videostreaming de
gevestigde media te lijf gaat. En zo kun je nog wel even doorgaan.

Het is overduidelijk dat een focus op innovatie loont. Innovatieve bedrijven presteren tot wel 200
procent beter op de aandelenbeurzen dan minder innovatieve collega’s in dezelfde branche. [15]

Andersom bestaat ruim 40 procent van de bedrijven die in 2000 in de Fortune 500 (ranglijst van
grootste bedrijven in de Verenigde Staten) stonden inmiddels niet meer. [16]

Bedrijven als WhatsApp en Snapchat kregen met hun chatservices de grote telecomreuzen op hun
knieën. En er zijn zoveel voorbeelden te noemen van ‘traditionele bedrijven’ die het afleggen tegen
nieuwe businessmodellen. Na een lange doodsstrijd ging de Free Record Shop kopje onder door het
digitale geweld van illegale downloads en alternatieve aanbieders als iTunes, Spotify en Google
Music. De bestaande structuren (winkels, personeel et cetera) waren te kostbaar om met de online
alternatieven te kunnen concurreren. Tegenover een omzet van (toch nog) 300 miljoen euro stond
uiteindelijk een winst van maar 1,5 miljoen euro, oftewel 7 cent per klant. [17] Dat was simpelweg te
weinig om de overhead nog te kunnen bekostigen. ‘Het bedrijf heeft niet snel genoeg ingespeeld op
de veranderingen in de markt,’ aldus een van de curatoren. ‘Ze zagen het wel, maar hun antwoorden
waren niet adequaat genoeg.’ [18]

Boekhandels sluiten de deuren of verzelfstandigen weer van anonieme olietanker naar
klantgerichte speedboot. De verkopen in winkelstraten blijven dalen, terwijl de onlineverkopen zich
in precies de tegenovergestelde richting bewegen. [19] Reisbureaus verliezen een groot deel van hun
relevantie, zoals eigenlijk elke intermediair, en ook adviesorganisaties, advocaten en
trainingsbureaus ontkomen daar niet aan. Sinds 2008 daalde bijvoorbeeld in de adviesmarkt de omzet
met 20 procent. [20] Dankzij internet hebben klanten sneller en eenvoudiger toegang tot nieuwe tools,
concepten en modellen. [21]

CEO’s geven in de jaarlijkse IBM CEO Survey dan ook terecht aan dat technologie de komende jaren
de belangrijkste externe factor zal zijn met de grootste invloed op hun organisatie. [22] Denk daarbij
aan consumenten die zich online met elkaar verbinden en daarmee in snel tempo een deel van de
macht van de olietankers grijpen, en aan start-ups die de klant met ICT-tools beter en sneller bedienen,
vaak door andere toegevoegde waarde te leveren of zelfs een andere behoefte te bevredigen. Dat
klinkt wellicht allemaal vanzelfsprekend, maar tot enkele jaren geleden speelde de impact van
digitale technologie maar een heel beperkte rol in de gemiddelde bestuurskamer. En daardoor werden
medewerkers ook onvoldoende gewezen op de door deze technologie in hoog tempo veranderende
wereld en wat die voor de organisatie en hun werk betekent.
•••

Nieuwe regels, nieuwe maatregelen



De wereld verandert: oude wetten en modellen blijken onbruikbaar, nieuwe worden al doende
ontwikkeld. De wereld lijkt door alle digitale communicatiemiddelen alsmaar kleiner te worden, en
tegelijk zorgen al deze verbindingen voor steeds meer complexiteit. Het betreft hier een veel grotere
beweging dan alleen wat bedrijven die ten onder gaan; het gaat om een overgang van het ene naar het
andere tijdperk. In fases maken we de overstap van het industriële naar het digitale tijdperk, en dat
raakt uiteindelijk iedereen. Deze externe dynamiek vraagt namelijk om een nieuwe inrichting van
organisaties: minder overhead, zo min mogelijk nodeloos hiërarchische structuren, meer autonomie
voor professionals en daarom ook minder managers.
•••

Responsiviteit
De wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid (WRR) heeft een rapport uitgebracht over ‘het
organiseren van het verdienvermogen van Nederland nu en in de toekomst’. [23] Anders gezegd: wat
moeten we doen om onze economie en manier van werken zo te organiseren dat we ook in de nabije
toekomst nog concurrerend kunnen zijn? ‘In de afgelopen halve eeuw is de Nederlandse economie
gestaag gegroeid. Het spreekt echter allerminst vanzelf dat die situatie voortduurt. De mondiale
verhoudingen veranderen immers snel en dat biedt weliswaar nieuwe kansen, maar leidt er ook toe
dat gevestigde posities permanent onder druk staan,’ aldus de WRR, om te vervolgen: ‘De
Nederlandse economie zal zich moeten voorbereiden op een wereld waarin landen nauwer met
elkaar verweven raken, en grondstoffen en geschikte arbeidskrachten schaarser worden. Ze zal
ook moeten leren om in te spelen op het snelle en veelvormige karakter van hedendaagse
innovatieprocessen.’

In haar rapport zet de WRR het begrip ‘responsiviteit’ centraal: de vaardigheid om snel en adequaat
in te spelen op nieuwe omstandigheden. Dat valt volgens de raad uiteen in drie aspecten:

1.  Er moet voldoende veerkracht zitten in het Nederlandse economische systeem om veranderende
externe omstandigheden goed te kunnen opvangen.

2.  Daarnaast moet het systeem soepel georganiseerd zijn om zich te kunnen aanpassen aan een
veranderende situatie. Om dat te kunnen doen, moet er voldoende ruimte zijn voor variatie,
selectie en experimenteren.

3.  Als laatste noemt het adviesorgaan het belang van een proactieve houding. Een mentaliteit
waarbij er voortdurend vooruitgekeken wordt, anticiperend op nieuwe ontwikkelingen, terwijl
men tegelijk leert van eventueel gemaakte fouten. De leercurve tussen actie en resultaat moet
korter: sneller acteren, meer experimenteren, een grotere tolerantie voor fouten en meer
diversiteit. En dit alles terwijl de investeringen van Nederlandse bedrijven in research &
development de afgelopen jaren niet stegen maar juist daalden. [24]

•••
Een interessant voorbeeld van wat de WRR schetst, zag ik toen ik een bezoek bracht aan Dubai, in de



Verenigde Arabische Emiraten. ‘Wij zijn als beleidsmakers voortdurend vooruit aan het kijken. De
wereld ontwikkelt zich zo snel dat we geen moment op onze lauweren kunnen rusten. We moeten
ons blijven aanpassen,’ zegt Mohammad Al Hawi, als hoofd innovatie verbonden aan het kantoor van
de president. Tot de jaren zestig van de vorige eeuw verdienden de (toen nog afzonderlijke)
Arabische staten in de regio vooral hun geld met de verkoop van dadels en parels. Toen werd er olie
gevonden. Dat ontketende een ongekende welvaart. Omdat al snel duidelijk werd dat de olievoorraad
na ongeveer honderd jaar op zou zijn, werd een aanzienlijk deel van het verdiende geld aangewend
om een indrukwekkende infrastructuur en een professionele financiële en toerismesector op te
bouwen. Inmiddels maken de inkomsten uit olie nog maar 5 procent uit van de totale verdiensten.
‘Ondanks onze successen werken we nu alweer hard aan de volgende stap,’ vervolgt Al Hawi,
terwijl ik thee met dadels geserveerd krijg. Die volgende stap bestaat uit het intensief omarmen van
de technologische en digitale revolutie: ‘Binnen een paar jaar willen we een ondernemersklimaat
ontwikkelen waarin we zelf bedrijven als Facebook, Samsung, Google en Spotify kunnen bouwen.
We investeren nu miljarden om ons opleidingsniveau op het gebied van nieuwe digitale technologie
te verhogen, om creatief talent van over de hele wereld aan te trekken en om een klimaat van
experimenteren te realiseren.’

Nu gaat dit alles wellicht een stuk sneller in een autoritair gestuurd land, maar deze ambitie is
zeker inspirerend. Met zo’n instelling zouden we hier in het Westen ook heel wat grote stappen
kunnen zetten. De WRR presenteert een helder en overtuigend verhaal, dat zeer uitvoerig onderbouwd
en uitgewerkt is, en waarmee we dus meteen aan de slag kunnen. Toch kan ik me niet aan de indruk
onttrekken dat het nogal lauw ontvangen werd. De noodzaak tot veranderen wordt nog maar weinig
gevoeld, zowel door de politiek als door het bedrijfsleven.
•••

Minder banen
Wanneer landen en regio’s het moeilijk krijgen, sneuvelen er bedrijven, en dat kost banen. Ook
verdwijnen veel banen omdat mensen vervangen worden door technologie. Uit onderzoek blijkt dat
ongeveer de helft van de huidige banen in de Verenigde Staten binnen afzienbare tijd verdwenen zal
zijn als gevolg van de voortgaande digitalisering en automatisering. [25] De vraag is of het in Europa
en Nederland anders zal zijn.

De technologie is inmiddels zover ontwikkeld dat we aan de vooravond staan van een tijdperk
waarin robots voor allerlei taken ingezet zullen gaan worden, en niet meer alleen voor routinematig,
zwaar en vies werk in fabrieken. [26] Volgens Neil Jacobstein, directeur van de faculteit Robotica van
de Singularity University in Silicon Valley, gaan robots ons veel werk uit handen nemen:
standaardproductiewerk, maar ook routinematig kenniswerk, zoals het controleren van
belastingaangiftes. Artsen krijgen digitale assistenten die veel grotere hoeveelheden informatie
kunnen verwerken dan zijzelf. [27]



•••
Nieuwe kansen

Het is echter niet zo dat banen en businessmodellen in het niets verdampen, de digitale revolutie zorgt
ook voor nieuwe kansen. Heel veel nieuwe kansen zelfs. Het is alleen de vraag of ze genoeg waarde
creëren om de bestaande structuren te legitimeren. Anders gezegd: waarschijnlijk hebben we in veel
gevallen minder mensen, gebouwen, leaseauto’s et cetera nodig om dezelfde (of meer) waarde te
realiseren. Tegelijk is het wel de vraag of iedereen in staat zal zijn om zo gemakkelijk van de ene
baan of het ene businessmodel over te stappen op het andere. Jaron Lanier wijst dan ook niet geheel
onterecht op het risico dat als we op onze handen blijven zitten en niet kunnen of willen meebewegen
de huidige middenklasse wel eens ernstig in de problemen kan komen. [28]

Deze ontwikkelingen gaan iedereen aan, leidinggevenden en medewerkers. Businessmodellen
staan niet meer vast, net als maatschappelijke relevantie, en dienstverbanden van tien jaar zijn geen
vanzelfsprekendheid meer. Olietankers die gestaag een koers varen die al jaren vaststaat, die daarvan
afwijken onwenselijk en zelfs gevaarlijk achten, moeten het roer omgooien. De koers moet constant
worden bijgesteld, en zelfs de samenstelling van de organisatie is aan verandering onderhevig. We
moeten leren omgaan met een nieuwe werkelijkheid, een waarin ons leven en werk verweven zijn met
technologie.
•••

‘We ervaren niet alleen “gewoon” weer een verandering in de business cycles,
maar een herstructurering van onze economische orde.’
– Ian Davis, McKinsey

•••
Intuïtief leiderschap

Dit boek is geschreven voor managers, professionals en ondernemers die benieuwd zijn hoe hun rol
zich in de toekomst zal ontwikkelen. Die willen onderzoeken wat hun toegevoegde waarde is in een
‘lossere’ organisatie, waarin medewerkers steeds beter in staat zullen zijn om hun eigen werk te
organiseren. Het lijkt paradoxaal, maar in dergelijke organisaties is er juist behoefte aan eenheid en
richting, en dus aan sterk leiderschap. Dat krijgt wel een andere vorm dan we gewend zijn;
leiderschap zal meer gedeeld moeten worden en vaker tijdelijk zijn. Dit digitale tijdperk, waarin we
als individuen door allerlei technologie beter dan ooit in staat zijn om elkaar rond een thema te
vinden, biedt de beste voorwaarde voor breed gedragen leiderschap die ooit geweest is. Er zijn nog
niet eerder zoveel leiders geweest die zichzelf niet als zodanig zien, maar die wel degelijk een
beweging starten. Leiderschap komt in vele vormen. Iemand die de organisatie verlaat en daarbij
allerlei mensen meeneemt, is net zozeer een leider van dat bedrijf als de CEO. Voor de stappen die we
met z’n allen moeten zetten is leiderschap een absolute vereiste.
•••



Waarom is het zo moeilijk om de overgang te maken van het industriële tijdperk naar het digitale? Die
vraag is tijdens het schrijven steeds mijn rode draad geweest. Waarschijnlijk omdat we geleerd
hebben om naar ons verstand te luisteren, in plaats van naar onze intuïtie. We worden in organisaties
vaak afgerekend op waar we gestudeerd hebben, hoeveel uren we per week werken, wat onze baas
ergens van vindt, of we het kwartaalrapport wel op tijd af hebben, of we bij alle vergaderingen
aanwezig zijn et cetera.

Het verstand heeft een oneindig potentieel, maar is ook geneigd om zichzelf in te perken, weten we
dankzij de neurowetenschappen. We zijn in de regel, en zeker in ons werk, meer gericht op ratio dan
op iets anders. We hebben geleerd om ons instinct te negeren en naar ‘de baas’ te luisteren.

Onder invloed van de mogelijkheden die internet biedt, leren mensen het echter razendsnel af om
naar hun baas te luisteren. Ze krijgen namelijk allerlei alternatieven aangereikt. We zien dat overal: in
de politiek, in de media en vooral ook in de verhouding tussen consumenten en bedrijven en die
tussen burgers en overheden. Mensen zullen meer dan ooit hun eigen koers bepalen, zonder zich te
veel gelegen te laten liggen aan overbodige structuren en energievretende hiërarchie. Als manager,
professional en ondernemer is het zaak zo snel mogelijk een manier te vinden om in deze dynamiek
mee te bewegen.
•••
•••
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Principe 1 Steeds falen en weer opstaan
•••
•••
•••
In alle gesprekken die ik de afgelopen jaren voerde met ondernemers, managers en professionals
kwamen steeds weer dezelfde principes aan bod. Ik telde er zeven. Allemaal dragen ze bij aan
wendbaar werken, leren en ondernemen. Deze principes gelden in de meeste gevallen zowel op
individueel als op organisatieniveau.

Google heeft een geheime innovatieafdeling: Google X. De ‘X’ staat voor het getal 10. Wat ze hier
namelijk doen, is uitdagingen waar het bedrijf voor staat 10 maal uitvergroten én 10 jaar in de
toekomst plaatsen. De doelstellingen van deze afdeling reiken met andere woorden tot aan de maan.
Astro Teller is als captain of moonshots een van de eindverantwoordelijken bij Google X. Hij en zijn
collega’s zien slechts één weg naar doorbraakinnovaties: veelvuldig falen. ‘Je moet mensen belonen
als ze falen, want als je dat niet doet, zullen ze geen risico’s nemen en niet met doorbraken komen.
Erger nog: ze zullen vasthouden aan projecten die gedoemd zijn te mislukken, enkel en alleen
omdat ze bang zijn voor de gevolgen als ze ermee stoppen. Dat is een verspilling van tijd én funest
voor de energie in de organisatie.’ [1]

Google versloeg Yahoo omdat het bedrijf zichzelf georganiseerd heeft als een ‘voortdurende
explosie aan experimenten’ door zeer getalenteerde mensen. Het schijnt dat ze er drie- tot vijfduizend
per jaar uitvoeren. Iemand die een keer per week Google gebruikt, is dus ongemerkt onderdeel van
ten minste drie experimenten. [2] Veel ervan zijn tot mislukken gedoemd, maar dat geeft niet, want ze
zijn ook dan (of misschien wel juist dan) leerzaam.
•••

Leren
Speelgoedfabrikant Lego heeft met Lego Ideas een platform gecreëerd om heel snel op kleine schaal
nieuwe ideeën te testen. Iedereen kan hier voorstellen voor nieuwe sets indienen, en zodra een set
tienduizend stemmen van de community bij elkaar heeft gesprokkeld, neemt Lego het ontwerp in
productie. Naast dat het de betrokkenheid van fanatieke Lego-fans bevordert, heeft het bedrijf met dit
platform een ‘faalmachine’ gecreëerd, waarvan men heel snel heel veel leert.
•••

‘Soms maak je fouten als je innoveert. Het is het beste om ze snel toe te geven en
weer door te gaan met het verbeteren van je andere innovaties.’
– Steve Jobs [3]

•••
Vaak denken we dat als we ergens aan beginnen, dat we dat koste wat het kost moeten afmaken, of het



nou een succes is of niet. Ik kom regelmatig mensen tegen die tegen beter weten in aan een project aan
het trekken zijn. Het vooruitzicht om te falen weerhoudt deze mensen, wier kwaliteiten en energie
ergens anders wellicht juist erg gewenst zijn, ervan de doodlopende weg te verlaten. Ook andere
motieven kunnen een rol spelen, zoals een projectleider me ooit eens in vertrouwen zei: ‘Als we hier
nu mee stoppen, wat we eigenlijk zouden moeten doen, dan weten we zeker dat we volgend jaar geen
budget meer krijgen.’
•••

Moeilijke vragen
Je kunt deze valkuil ontwijken door regelmatig de voortgang van de projecten waar je aan werkt te
evalueren. Levert je bijdrage nog echt wat op? Heeft het project eigenlijk wel zin? Zou je passie
ergens anders beter tot zijn recht komen? Dit zijn lastige vragen, maar juist daarom zijn ze van belang.
Volgens Frans van Houten van Philips moet je bereid zijn om je handen vuil te maken, moeilijke
vragen te stellen en de cutting edge te verkennen. Fouten maken is goed; dat geldt voor de
professional, maar zeker ook voor de leider. Als hij er niet ‘bovenop’ zit, wie dan wel? En zelfs met
die focus op experimenteren en de ruimte om te kunnen mislukken is het volgens Van Houten maar de
vraag of je als organisatie de concurrentie voor blijft. [4]

•••
‘Succes is het aantal experimenten dat in 24 uur geperst kan worden.’
– Gary Hamel, auteur

•••
Mark Frissora, CEO bij autoverhuurbedrijf Hertz, hanteert het TOM-principe, dat staat voor Total Open
Mind. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat je acties – en de resultaten die daar al dan niet uit
voortkomen – in principe losstaan van je positie in de organisatie. Frissora wil op deze manier
voorkomen dat mensen verlammen uit angst om te falen. Volgens hem heeft deze ‘trots’ een veel te
grote impact op organisaties en staat hij daardoor innovatie in de weg. Falen, het niet bij het rechte
eind hebben, wordt dan namelijk ervaren als een persoonlijke nederlaag. Het motto van Frissora is
dan ook: ‘Geen trots toegestaan.’ [5]

‘Waarom zijn er zo veel briljante Chinese en Indiase CEO’s en ondernemers, en is daar toch nog
niet het nieuwe Facebook uit voortgekomen?’ John Sculleys ogen fonkelen en hij geeft me geen tijd
om een antwoord te bedenken: ‘Dat zit in de cultuur: mislukken is daar veel minder een optie dan
in bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Europa. En in deze tijd zet je alleen een stap verder als je
snel faalt, weer opstaat en ervan leert.’
•••

‘Twitter werd niet gestart omdat we een goed idee hadden; het kwam voort uit
een mislukking. En dat kan vandaag weer gebeuren.’
– Jack Dorsey, oprichter Twitter



•••
Passie

AT&T’s Bell Labs staat bekend als een van de meest innovatieve bedrijven van de 20e eeuw. Het
bedrijf vond de transistor uit, en stond daarmee aan de wieg van de computerchip. Wat is hun geheim?
Medewerkers worden aangemoedigd om kleine foutjes te maken, met als doel hen te stimuleren om te
experimenteren en nieuwe dingen te ontdekken. Angst voor een reprimande mag nooit een
belemmering zijn. Medewerkers worden zelfs zo vrij gelaten om hun werk naar eigen inzicht in te
richten, dat managers soms jarenlang nauwelijks weten wat bepaalde teams doen. Die komen dan
ineens, schijnbaar uit het niets, met een briljante vondst op de proppen. [6]

Gepassioneerde mensen zijn niet gebaat bij de status-quo. Genoeg getalenteerde mensen verlaten
organisaties omdat er geen ruimte is om nieuwe dingen uit te proberen, om hun passie ten volle in te
zetten voor de ontwikkeling van de organisatie, zichzelf en de mensen met wie ze werken. Gelukkig
zijn er steeds meer bedrijven die dat inzien. Jim Maymann, CEO van The Huffington Post, zei mij dit:
‘Hier werken moet meer zijn dan gewoon een baan, anders ga je maar ergens anders heen.’
•••

‘De grootste innovatie komt vaak van één iemand die er heilig in gelooft.’
– Christian Kuhna, hoofd Future Learning & Corporate University bij Adidas

•••
Hulp vragen

Veel mensen ervaren om hulp vragen ook als een vorm van falen. AT&T Bell Labs zocht uit waarom
bepaalde medewerkers meer patenten op hun naam hadden staan dan anderen. Deze succesvolle
medewerkers bleken stuk voor stuk regelmatig te lunchen met een collega die bijzonder bedreven was
in het stellen van de juiste vragen. Als ze vastzaten in een onderzoek, legden ze hem hun probleem
voor. Omdat ze om hulp vroegen, presteerden ze zelf uiteindelijk beter. [7]

Het is dan ook niet toevallig dat designbureau IDEO een bedrijfscultuur nastreeft waarin om hulp
vragen volstrekt normaal is of zelfs verplicht. ‘Ik geloof dat hoe complexer een probleem is, des te
meer hulp je nodig hebt. En juist voor zulke uitdagingen worden wij gesteld. Daarom moeten we
uitvinden hoe we een cultuur kunnen realiseren waarin elkaar helpen veel meer ingebed is,’ zegt
Tim Brown, CEO van designbureau IDEO. [8]

Ook uit onderzoek van TNO blijkt dat medewerkers die intern en extern informatie delen,
samenwerken en om hulp vragen innovatiever zijn. [9]

•••
Karakter

Iets proberen en daarmee durven falen vraagt om een eigenwijs karakter. Dat klinkt misschien raar in
deze tijd van samenwerken, communiceren en kennisdelen. Ik wijs zelf geregeld op het belang van die



eigenschappen. Te veel democratische afstemming kan echter ook averechts werken.
Jeff Bezos, oprichter en CEO van Amazon, ziet overmatige communicatie als een teken van

disfunctioneren. [10] Volgens Bezos moeten organisaties zich vooral inzetten om manieren te vinden
om medewerkers minder met elkaar te laten communiceren. Hij is dan ook een verklaard tegenstander
van allerlei technologische en organisatorische ingrepen om Amazon-medewerkers meer met elkaar
te laten delen. Volgens hem wordt alles er alleen maar complexer op, waardoor het tegendeel van wat
de bedoeling is bewerkstelligd wordt. De oplossing ligt volgens Bezos in de zelfredzaamheid en
inventiviteit van het individu dat het dichtst bij het probleem staat. Om die eigenschappen te
stimuleren introduceerde hij de ‘Just do It!-award’. [11] Dit is een prijs die periodiek uitgereikt wordt
aan de medewerker die zonder toestemming van zijn leidinggevende een oplossing gevonden heeft
voor een ingrijpend probleem. Bezos: ‘Het alternatief – dat mensen altijd toestemming moeten
vragen – is vaak erger dan het op te lossen probleem.’ [12]

•••
‘Het is gemakkelijker om vergeving te vragen dan om toestemming.’
– Grace Hopp, u.s. Navy Rear Admiral

•••
•••
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Principe 2 Een leven lang leren: leerling en leraar
tegelijk
•••
•••
•••
Om veel te kunnen experimenten en te durven mislukken is in onze hoogst complexe tijd een
organisatiecultuur nodig waarin leren centraal staat. Om een speedboot te kunnen zijn moeten
medewerkers altijd en overal toegang hebben tot nieuwe kennis. Dit hoeft niet in de vorm van formele
lessen of trainingen; informeel leren op de werkplek is veel belangrijker. Dat vraagt om een ‘lerende
houding’ van medewerkers: weten wat je leerdoel is, feedback over je verbeterpunten verzamelen,
zelf het initiatief nemen om kennis te vinden, anderen vragen je te helpen en bovenal je ervaringen
met anderen delen. Pamela Hieronymi, professor in de filosofie aan de universiteit van California,
formuleert het zo: ‘Educatie is niet het overbrengen van informatie of ideeën, het gaat om training
om gebruik te kunnen maken van deze informatie en ideeën. Nu informatie “vrijkomt” uit
boekhandels en bibliotheken, en naar computers en mobiele apparaten stroomt, wordt deze
training juist meer in plaats van minder belangrijk.’ [1]

Leren door top-down-overdracht is passé: één keer per jaar bij elkaar komen in een
conferentieoord, te veel drinken en de volgende dag krampachtig wakker proberen te blijven om er
vervolgens weer terug op je werk achter te komen dat je helemaal geen tijd hebt om te implementeren
wat je geleerd hebt.

We gaan dat omdraaien: leren is werken en werken is leren.
Daarmee bedoel ik vooral leren van elkaar: social learning. In elke organisatie klotst de kennis

tegen de plinten op, ze hoeft slechts ontsloten te worden om er collectief beter van te worden. Helaas
is dat nog niet overal de realiteit: afdelingen die niet van elkaar weten wat ze doen, medewerkers die
zich afvragen wat de directie nu eigenlijk de hele dag uitvoert en vice versa, klantervaringen die niet
met elkaar gedeeld worden, en ga zo maar door. Door social learning toe te passen in een organisatie
doorbreek je de onwetendheid en het wantrouwen, waardoor de organisatie veel productiever kan
zijn. Organisaties die integraal leren verankeren hebben aanzienlijk minder verloop van talent en
behalen 26 procent meer rendement per medewerker. [2]

•••
‘Een geest die is uitgerekt door nieuwe ervaringen, kan nooit meer teruggaan naar
zijn oude afmetingen.’
– Oliver Wendell Holmes, Amerikaans jurist en rechtsfilosoof

•••
Tools



Er zijn meer technologische middelen dan ooit om het gemakkelijker te maken van elkaar te leren.
Toch zet nog maar 7,5 procent van alle organisaties online sociale tools in. [3] ‘Social learning helpt
groepen mensen om hun kennis te delen op een niet-hiërarchische manier. Het blijft dus niet
beperkt tot het geven van instructies. Het ontwikkelen van traditionele opleidingstrajecten kost te
veel tijd, en bovendien hebben ze hun relevantie al verloren voordat ze van start gaan. De meeste
organisaties hebben een “informeel-leren-kloof” van 95 procent waar ze zich niet van bewust zijn
of die ze niet proberen te dichten,’ aldus Harold Jarche, auteur en adviseur ‘werkplektransformatie’.
[4]

Social learning inzetten om kennis binnen je organisatie te vergroten hoeft niet ingewikkeld te zijn.
Facebook en Twitter wisselen bijvoorbeeld onderling programmeurs uit, en bij app-bouwer Evernote
worden medewerkers actief aangemoedigd om met elkaar mee te lopen en zich zo in elkaars
werkzaamheden te verdiepen. Volgens CEO Phil Libin kreeg hij het idee van een vriend die diende op
een Trident-onderzeeër, een onderzeeër met een nucleaire raket aan boord. Om op een dergelijk schip
officier te worden dien je de taken van alle andere opvarenden te beheersen. Bij Evernote leidde dit
concept tot het ‘Evernote Officer Training’-programma. Daarbij gaat het er niet om dat iedereen
elkaars baan kan uitvoeren, maar wel dat iedereen zich verdiept in het werk van zijn collega’s. Dat
leidt tot meer kennisdeling, meer begrip voor elkaars positie, een betere samenwerking en, wellicht
het allerbelangrijkste, tot voortdurend nieuwe perspectieven op hoe dingen gebeuren. Daarmee wordt
de kans op routinematig werken – ‘Zo doen we dat hier nu eenmaal’ – tot een minimum beperkt. [5]

Het Gates Vascular Institute, een medisch onderzoekscentrum en ziekenhuis in Buffalo in de
Verenigde Staten, brengt in zijn hypermoderne glazen gebouw met tien verdiepingen twee niet voor de
hand liggende beroepsgroepen samen. Op de onderste zes verdiepingen is het in vaatchirurgie
gespecialiseerde ziekenhuis gevestigd, op de bovenste twee verdiepingen huist het
onderzoekscentrum. De twee tussenliggende verdiepingen zijn ingericht als een ontmoetings- en
samenwerkingsplek voor de artsen en de onderzoekers. Ze noemen deze plek de ‘innovatie-hub’. Er
is ook een ‘incubator’ in gevestigd, waar allerlei nieuwe medische toepassingen bedacht en getest
worden. Dit alles heeft tot doel de traditionele muren tussen de verschillende disciplines in de
gezondheidszorg neer te halen en de innovatie op één plek te concentreren. [6]

Reclamebureau Collective Agency organiseert elke woensdagmiddag stipt om 14.00 uur mini-TED-
talks, waarin wisselende medewerkers hun kennis over een bepaald onderwerp delen. Het gaat
daarbij niet zozeer om het ‘zenden’ van kennis, maar vooral om de discussie die erop volgt. Deze
talks worden ook gebruikt om interne projecten te pitchen bij potentiële teamleden. [7] Deze
collectieve aanpak, waarvoor men bewust fysiek bij elkaar komt, helpt het reclamebureau om
innovatiever te worden.
•••

Feedback



Een van de belangrijkste instrumenten om van te leren is feedback. Daarom werkt een organisatie
zoals het Indiase ICT-bedrijf HCL met een intern online-feedbacksysteem. Medewerkers kunnen daar
heel eenvoudig problemen waar ze op dat moment tegen aanlopen adresseren. Zo ontstaat een
realtime feedbacksysteem waarmee heel snel blokkades geïdentificeerd en opgelost kunnen worden.
[8] Daarnaast kan elke medewerker ongevraagd feedback geven aan zijn of haar manager. Sterker nog:
men wordt actief aangemoedigd om dat te doen. Van de managers wordt verwacht dat ze niet alleen
luisteren naar deze feedback, maar ook dat ze laten zien wat ze ermee gedaan hebben. [9]

Ook online-streamingservice Netflix onderkent het belang van feedback. Zij zijn afgestapt van de
een-op-een-beoordelingen van medewerkers door hun leidinggevenden. In plaats daarvan geven
medewerkers elkaar informele 360-gradenfeedback over wat ze meer of juist minder zouden moeten
doen, waar ze beter mee kunnen stoppen of juist mee zouden moeten beginnen. Alle feedback is voor
iedereen in te zien. [10]

Google laat heel frequent haar managers beoordelen door hun medewerkers. De best beoordeelde
managers worden publiekelijk in het zonnetje gezet en ingezet als coaches voor de andere
medewerkers of managers. De managers die het minst goed scoren in de feedbackronde krijgen
intensieve begeleiding op hun verbeterpunten. Zo’n 75 procent van hen scoort bij de volgende
feedbackronde dan aanzienlijk beter. Het bedrijf past deze aanpak ook toe op allerlei vraagstukken.
Teams van vrijwilligers pakken deze uitdagingen vervolgens op en gaan ermee aan de slag. [11]

Vergelijk de aanpak van HCL, Netflix en Google nu eens met de in de meeste organisaties
gebruikelijke functionerings- en beoordelingscycli, waarbij medewerkers en leidinggevenden
eenmaal per jaar bij elkaar gaan zitten om een van tevoren vastgestelde lijst met prestatie-indicatoren
af te vinken. In veel gevallen is dat een soort theoretisch proces, omdat de relatie tussen actie en
feedback vaak ver te zoeken is. Er wordt gepraat over acties en voorbeelden die soms bijna een jaar
geleden plaatsgevonden hebben. Hierdoor is het voor de meeste medewerkers heel lastig om ‘in het
moment’ te leren. Er is geen koppeling tussen een ondernomen actie en de, al dan niet opbouwende,
kritiek, waardoor die medewerker geen instrument heeft om zijn acties bij te sturen en ervan te leren.
•••

Samenklontering
De kracht van de alsmaar groeiende netwerken vormt voor veel organisaties een bedreiging. Ze
kunnen deze echter ook vóór zich laten werken, door ze te gebruiken als bron van innovatie. Auteur
Steven Johnson refereert in Where Good Ideas Come From: The Natural History of Innovation aan
de opkomst van steden en de daarmee samenhangende exponentiële versnelling van de menselijke
beschaving. [12] Volgens Johnson was er vóór de verstedelijking weinig onderlinge samenhang tussen
mensen, in ieder geval geen die een klein stamverband oversteeg. Door het dichte netwerk dat
ontstaat door het samenkomen van een grote groep mensen op een relatief kleine oppervlakte kan zich
een steeds snellere en grotere circulatie van ideeën ontwikkelen. In het Londen van de 18e eeuw



speelden vooral koffiehuizen een belangrijke rol bij innovaties (in 1739 waren er op 700000
inwoners maar liefst 551 koffiehuizen [13] ). Ze werden druk bezocht vanwege de enorme populariteit
van de daar geschonken drank en brachten daardoor allerlei creatieve geesten bij elkaar, die elkaar
anders niet zo snel ontmoet zouden hebben.
•••
•••
•••
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•••
•••
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Principe 3 Persoonlijk contact
•••
•••
•••
Bij bijna elke presentatie is er wel iemand in het publiek die dit issue aan de orde brengt: ‘Maar
Menno, wat betekent deze digitale tijd voor het persoonlijke contact? Straks praten we alleen nog
online met elkaar, of, nog erger, alleen nog maar met robots.’ Een heel begrijpelijke vraag, waar
velen mee worstelen. De technologische ontwikkelingen gaan heel snel, daar doe je niets aan, maar
we hebben zelf in de hand hoe we die technologie inzetten en hoe we ons beschermen tegen een
dergelijk angst inboezemend toekomstbeeld. We moeten technologie niet gebruiken op de plekken en
momenten dat persoonlijk contact mogelijk, nodig en belangrijk is. Dat is wel wat er in veel
organisaties gebeurt. Het nieuwe werken wordt bijvoorbeeld vaak vertaald in een of meerdere dagen
thuiswerken. Dat leidt terecht tot de bovengenoemde reacties. Collega’s weten niet meer van elkaar
wat ze aan het doen zijn, de creativiteit loopt terug en men voelt zich eerder eenzaam dan met elkaar
verbonden.
•••

Goed faciliteren
Tegelijk dragen veel van de dingen die we op kantoor doen niet direct bij aan datgene waarvoor we
ingehuurd zijn: vergaderen, rapporteren et cetera. Nieuwe technologie maakt het mogelijk die zaken
sneller of beter af te handelen. Iemand vertelde me onlangs dat het managementteam van zijn
organisatie had besloten om het pragmatische stuk per WhatsApp en Google Hangout te doen, dat ging
een stuk sneller. De gewonnen tijd werd gebruikt om op een ander moment fysiek bij elkaar te komen
om een paar uur diep op strategische punten in te gaan. Doordat de dringende, praktische zaken al
afgehandeld waren, was er veel meer aandacht en tijd voor deze niet-urgente maar uiterst belangrijke
zaken, die anders vaak van de agenda af vielen.
•••

’In het tijdperk van de geavanceerde technologie is inefficiëntie een zonde tegen
de heilige geest.’
– Aldous Huxley, auteur van onder meer Brave New World

•••
Bij AT&T’s Bell Labs geloofde men ook vurig in het fysiek samenbrengen van getalenteerde
professionals. Experts met allerlei verschillende achtergronden werden expres bij elkaar gezet. Bij
het ontwerp van nieuwe gebouwen voor de organisatie werd er alles aan gedaan om ervoor te zorgen
dat medewerkers elkaar konden ontmoeten. De gangen waren bijvoorbeeld zo lang dat de kans groot
was dat je er collega’s tegenkwam om even mee van gedachten te wisselen. In de fabrieken waar de



uiteindelijke producten gefabriceerd werden, werden kleine satelliet- R&D-afdelingen geopend om zo
de onderzoekers en fabrieksmedewerkers met elkaar in contact te brengen. [1]

Steve Jobs had hier ook een duidelijke visie op: ‘Het systeem is dat er geen systeem is. Maar dat
betekent niet dat we geen processen hebben. Apple is een erg gedisciplineerd bedrijf en we hebben
geweldige processen. Maar dat is niet waar het om gaat. Processen maken je efficiënter, maar
innovatie komt van mensen die elkaar op de gang tegenkomen, of die elkaar om half elf ’s avonds
bellen met een goed idee, of omdat ze iets bedenken dat gaten schiet in hoe we over een probleem
gedacht hebben. Het zijn de ad-hocbijeenkomsten van zes mensen die samengeroepen zijn door
iemand die denkt dat hij het coolste nieuwe ding ooit bedacht heeft en wil weten wat andere
mensen vinden van zijn idee.’ [2]

•••
Buiten de deur

Lego probeerde haar innovatie een extra zet te geven door creatief designtalent in te huren. Nu is het
zo dat het hoofdkantoor in het plaatsje Billund zit, in the middle of nowhere van Denemarken, zeker
drie uur rijden van enig grootstedelijk vertier. Dat maakt het niet gemakkelijk om talent aan te trekken.
Daarom zetten ze externe ‘designhubs’ op in steden als Milaan. Zo kon het bedrijf veel eenvoudiger
‘intappen’ op het creatief talent dat graag in dergelijke wereldsteden verblijft. Ze vergaten echter om
deze teams regelmatig in contact te brengen met de collega’s in Billund. Het resultaat was dat er veel
nieuwe ideeën en designs waren, waarvan er uiteindelijk maar heel weinig daadwerkelijk op de
markt kwamen. De productontwikkelaars op het Lego-hoofdkantoor ontwikkelden namelijk al gauw
een weerzin tegen die hippe figuren ver weg, die naar hun idee niets begrepen van waar Lego over
ging. Dat daar wel een kern van waarheid in zit, blijkt uit de volgende uitspraak van een van die
‘hippe figuren’: ‘Lego vond het cool dat we goed konden tekenen, maar niemand vertelde ons ooit
dat je het, om er als bedrijf geld mee te verdienen, ook in Lego moest kunnen maken.’ [3]

Toenmalig CEO Poul Plougmann en zijn team hadden het bij het rechte eind om wereldwijd creatief
talent aan de organisatie te binden om zo de innovatieve kracht te vergroten, maar ze vergaten die te
koppelen aan de kernprincipes en doelstellingen van het bedrijf. Uiteindelijk was er te weinig
synergie, liepen de kosten onhoudbaar hoog op, leverden de nieuwe innovaties naar verhouding te
weinig op en liepen de interne verhoudingen schade op. Een andere designer merkte op: ‘We hadden
niet de juiste feedback om die reality check te krijgen.’ [4]

•••
•••

Doe zoals het bedrijf Automattic. Laat medewerkers wekelijks bij elkaar komen
om korte presentaties (in de stijl van ted-talks) aan elkaar te geven. Het format en
de inhoud zijn vrij, als het maar over een passie van de betrokkene gaat. Neem de
presentaties op en stream ze live via het internet, zodat ook collega’s die niet op



kantoor zijn of op andere locaties in het land of op de wereld werken ze kunnen
bekijken. Betrek deze collega’s door ze te laten participeren via bijvoorbeeld
Twitter of Google Hangout. Zet de streams naderhand op Youtube of intranet voor
de collega’s die ze later willen terugkijken. Besluit elke presentatie met een even
korte brainstormsessie (van zo’n tien minuten) om te zien wat men heeft
opgestoken en waar eventueel een link gelegd kan worden naar het verbeteren
van de organisatie, producten en/of diensten. Als die vertaalslag niet lukt, is het
ook prima; het gaat er vooral om het persoonlijke contact te versterken, elkaars
passie te delen en de blik naar buiten te wenden.

•••
Regelmatig contact

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken ondersteunen het bovenstaande pleidooi om
medewerkers fysiek samen te brengen als je innovatie wilt stimuleren. Een voorbeeld daarvan is het
onderzoek van Isaac Kohane naar het verband tussen fysieke afstand en de kwaliteit van de
samenwerking. [5] Kohane toonde aan dat de kwaliteit van wetenschappelijke publicaties (gemeten
aan de hand van het aantal verwijzingen door collega-academici) hoger was naarmate de coauteurs
fysiek dichter bij elkaar woonden. Onderzoeker Stefan Hennemann en zijn collega’s tonen aan dat
lokale samenwerking tussen wetenschappers tien tot vijftig keer waarschijnlijker is dan dat een
dergelijke samenwerking internationaal tot stand komt. Dit ondanks alle beschikbare technologie om
de geografische afstanden te overbruggen. [6]

•••
‘Je zou nooit iets belangrijks moeten doen zonder dat je de persoon die daarvoor
relevant is ook persoonlijk ontmoet hebt.’
– Kai Hattendorf, verantwoordelijke voor Digital Business, Communications en
Marketing bij beursorganisatie Messe Frankfurt

•••
Zeer frequent contact hebben met collega’s is een van de belangrijkste manieren om veelvuldig
feedback te krijgen op je eigen activiteiten. Dit is in principe ook met technologische tools te
bereiken. In het geval van Lego hadden digitale hulpmiddelen kunnen helpen om de fysieke kloof
tussen de verschillende locaties te overbruggen. Zelfs dit bleek voor het Lego-management echter een
brug te ver. ‘Om eerlijk te zijn waren er geen software-experts in het topmanagement,’ aldus een
van de betrokken designers. [7] Door de beperkte ICT-kennis van het management werd er dus
onvoldoende gebruikgemaakt van digitale tools om het onderlinge contact te verhogen en de
feedbackstroom te vergroten en versnellen. Daarmee heeft het management niet alleen de creatieven
afgesloten van feedback, maar ook zichzelf.



•••
Toevallige ontmoetingen

In de biografie over Steve Jobs vertelt auteur Walter Isaacson over de tijd waarin Jobs zitting had in
de Raad van Bestuur van animatiestudio Pixar. In de plannen voor het nieuw te bouwen kantoor was
voorzien in verschillende gebouwen voor de afzonderlijke afdelingen binnen Pixar. Jobs veegde dit
plan echter onmiddellijk van tafel. Ontmoeting en samenwerking moesten centraal staan. Dit leidde
tot een ontwerp voor een reusachtig atrium waarop alle kantoren uitkwamen, bedoeld om
medewerkers uit te nodigen of zelfs te dwingen elkaar te ontmoeten. Jobs zag het als volgt: ‘Als een
gebouw niet uitnodigt om samen te werken, dan verlies je een groot deel aan innovatie en de magie
die ontstaat uit de toevallige ontmoeting.’ [8] Gedurende zijn hele carrière is Jobs bezig geweest om
vaste posities te ondermijnen en afdelingsmuren te slechten, vaak zonder dat medewerkers dat door
hadden.
•••

‘Innovatie is vaak het resultaat van willekeurige gesprekken waarbij ideeën van
buiten je eigen branche toegepast worden op die van jezelf.’ [9]

– Tony Hsieh, ceo Zappos
•••
•••

De innovatieve ruimte
Mocht je – wellicht door Jobs geïnspireerd – morgen je kantoor willen verbouwen,
zorg dan dat de ruimtes zo hoog mogelijk zijn. Joan Meyers-Levy van de
universiteit van Minnesota ontdekte namelijk dat mensen die in kantoren met een
hoog plafond werken eerder onverwachte verbindingen zien, het begin van
innovatie. [10] Ruim bovendien zo min mogelijk je bureau op, want hoe rommeliger
je werkplek, des te creatiever je bent. [11] Over bureaus gesproken, Christian
Kuhna, bij Adidas verantwoordelijk voor alles wat met leren te maken heeft,
vertelde me dat medewerkers samen met Ikea de meubels ontwierpen voor de
trainingslocaties. Niet alleen was hierdoor het meubilair precies afgestemd op hun
wensen, maar het is ook een voorbeeld van leren door met professionals van
buiten de eigen organisatie mee te kijken.

•••
•••
[1] http://www.nytimes.com/2012/02/26/opinion/sunday/innovation-and-the-bell-labs-miracle.html?
pagewanted=all&_r=0

http://www.nytimes.com/2012/02/26/opinion/sunday/innovation-and-the-bell-labs-miracle.html?pagewanted=all&_r=0


[2] BusinessWeek, 12 oktober 2004
[3] Brick by Brick: How LEGO Rewrote the Rules of Innovation and Conquered the Global Toy
Industry, David Robertson
[4] Brick by Brick: How LEGO Rewrote the Rules of Innovation and Conquered the Global Toy
Industry, David Robertson
[5] http://hms.harvard.edu/news/close-proximity-leads-better-science-12-15-10
[6] http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1110/1110.2980.pdf
[7] Brick by Brick: How LEGO Rewrote the Rules of Innovation and Conquered the Global Toy
Industry, David Robertson
[8] http://officesnapshots.com/2012/07/16/pixar-headquarters-and-the-legacy-of-steve-jobs/
[9] http://www.fastcompany.com/3003118/zappos-ceo-tony-hsieh-focusing-collisions
[10] http://www.carlsonschool.umn.edu/assets/71190.pdf
[11] http://www.inc.com/ilan-mochari/creativity-messy-offices.html
•••
•••
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Principe 4 Slimmer en sneller werken en leren
•••
•••
Het digitale tijdperk zorgt ervoor dat de tijd tussen actie en reactie steeds korter wordt. Om relevant
te blijven in dit tijdperk dient je kennis meer dan ooit up-to-date te zijn. De kennis die je opdeed
tijdens je opleiding of management-developmentprogramma is niets of nauwelijks nog wat waard, en
vertrouwen op de informatiebronnen van weleer voldoet vaak ook niet. Waarom acht weken wachten
tot het nieuwe nummer van een vakblad verschijnt of tot iemand de website van het blad heeft
bijgewerkt als je ook ’s ochtend het voor jou relevante vaknieuws in je Twitter-feeds kunt lezen?
Heel moeilijk is het niet om dat te organiseren, toch gebruikt nog maar 10 procent van de
professionals Twitter als tool om bij te blijven. [1]

•••
•••

Bezoek congressen voortaan virtueel. Het bijwonen van congressen is vaak duur,
je moet ervoor reizen en een deel van wat je te horen krijgt, gaat volledig aan je
voorbij omdat maar een paar bijdragen echt relevant voor jou zijn. Een congres is
heel goed online te volgen. Via Twitter kun je bijvoorbeeld onder de speciale
hashtag (#) die voor de bijeenkomst gekozen wordt de bijdragen, samenvattingen
en reacties van bezoekers lezen. Vaak zijn de sprekers ook nog bereid om via
datzelfde Twitter een paar vragen te beantwoorden. Bovendien worden de
presentaties steeds vaker live gestreamd of zijn ze na een paar uur (of hooguit
een dag) online te bekijken. Kom je vooral om te netwerken, sluit dan gewoon aan
bij de (gratis) borrel na afloop van het congres.

•••
Alternatieven voor e-mail

Voor veel mensen gaat er op een gemiddelde werkdag enorm veel tijd verloren aan zaken die niet
direct bijdragen aan het werk waarvoor ze eigenlijk aangenomen zijn. Luis Suarez, freelance
veranderexpert en voormalig consultant bij IBM, is een van het toenemende aantal mensen die het
gebruik van e-mail uitbannen of zo veel mogelijk beperken. Volgens Luis zijn we verslaafd aan e-
mail, terwijl het bij heel veel van wat we elkaar sturen maar de vraag is of het werkelijk
noodzakelijke informatie betreft. Zijn tip is om gewoon te stoppen met het beantwoorden van e-mail,
al is het maar voor een dag (een week is natuurlijk nog beter). Dat wil niet zeggen dat je niet
antwoordt, alleen dat je live of via een ander medium communiceert. Het dwingt je bewust om andere
tools te gaan verkennen. Luis zelf ervoer dat het aantal e-mails al snel met tachtig procent daalde,
zonder dat zijn werk er ook maar iets onder leed: ‘E-mail is vaak een excuus om elkaar niet te



hoeven opzoeken; mensen die in hetzelfde gebouw zitten, sturen elkaar eindeloos mailtjes. En het
is onvoorstelbaar hoeveel werk daaruit voortkomt dat vaak niet of slechts zijdelings met je echte
werk te maken heeft. Het minimaliseren van het gebruik van e-mail heeft me geholpen om mijn
productiviteit spectaculair te laten toenemen.’
•••
•••

Zeg alle onlinenieuwsbrieven op. Je zult versteld staan hoeveel mail dat al scheelt.
Vaak weet je niet eens meer dat je je ooit aangemeld hebt of heb je na één keer
lezen al door dat hij weinig nieuwswaarde heeft. Je eerste ingeving is vaak om de
nieuwsbrieven gewoon snel te deleten. Op de langere termijn is het echter veel
efficiënter om net die paar extra stappen te zetten om je uit te schrijven. Krijg je te
maken met hardnekkige afzenders, blokkeer ze dan botweg in je mailprogramma.

•••
‘In plaats van mensen op cursus te sturen zouden bedrijven werk op zo’n manier
moeten omvormen dat het leeraspect een grotere rol krijgt toebedeeld. Werken,
leren en samenwerken zijn allemaal onderling verbonden. De trainingsstrategie bij
mijn eigen consultancy bestaat uit drie woorden: “iedereen moet twitteren.” Het
nieuwe leren is een kwestie van constant onderzoeken, ontdekken,
becommentariëren en je standpunt beargumenteren.’
– Don Tapscott, auteur, adviseur en spreker [68]

•••
Douglas Rushkoff schrijft in Present Shock over de impact van e-mail: ‘Bekeken vanuit het
perspectief van vloeiende en statische informatie is de e-mailinbox een grote informatiecirkel die
nooit “af te maken” valt.’ Hoewel we er bewust voor kiezen om ons open te stellen voor het
ontvangen van e-mail, hebben we volgens Rushkoff geen enkele controle over wat er over ons
uitgestort wordt zodra we een specifieke e-mail openen: ‘Het probleem is dat de verzender heel veel
tijd en energie heeft gestopt in een bericht, zodat het klikken erop zoiets is als het openen van een
doos van Pandora vol data en achterliggende verantwoordelijkheden. Een week van voorbereiding
aan de kant van de verzender kan op elk moment ons leven binnenstromen.’

Als organisaties ervoor zorgen dat de interne communicatie ‘organischer’ verloopt, heeft dat als
bijkomend voordeel dat de snelheid van de kennisuitwisseling omhoog gaat. Uit onderzoek blijkt
namelijk dat snelle antwoorden op vragen zorgen voor een hogere productiviteit. [2] Als leiders
sneller op berichten reageren, dan doen hun contacten dat ook. Daardoor worden niet alleen sneller
beslissingen genomen, maar er ontstaan ook minder elkaar overlappende onderwerpen om over te
beslissen. Er blijft simpelweg minder ‘op de stapel’ liggen.



Uit dat onderzoek blijkt ook dat het gevoel van informatie-overload niet zozeer voortkomt uit de
vele mails, tweets et cetera, maar eerder uit het moeten graven naar relevante informatie. Op korte en
concrete berichten geven mensen dan ook eerder antwoord dan op lange, onsamenhangende epistels.

Ook hier is het weer zoeken naar de balans, want bij wie voortdurend op elk binnenkomend
bericht snel reageert, dreigt het gevaar van fragmentatie. Het gevolg daarvan is dat de kostbare
aandacht continu versnipperd raakt. In het boek De 4-urige werkweek doet Tim Ferris de suggestie
om het werk in batches op te delen, geconcentreerde perioden van tijd waarin je een bepaalde
activiteit snel en gefocust uitvoert.
•••

Het goede voorbeeld
Het managementteam van energiebedrijf International Power uit Londen heeft de woorden van
Rushkoff ter harte genomen, want toen het zich ten doel stelde om de organisatie efficiënter te maken,
werd vooral gekeken naar e-mail. Uit een onderzoek bleek namelijk dat de enorme hoeveelheid aan
intern verzonden e-mail weleens het grootste probleem zou kunnen zijn. In eerste instantie ging het
managementteam ervan uit dat dit kwam door het e-mailgedrag van de medewerkers, totdat bleek dat
zij zelf met gemiddeld 56 verzonden mailtjes per dag flink bijdroegen aan de informatieoverdaad. In
plaats van een geavanceerd mailmanagementsysteem te installeren besloot het management om het e-
mailgedrag aan te pakken. Ze richtten zich daarbij op allerhande zaken die de productiviteit hinderen,
zoals verwarrende, onnodige en ineffectieve berichten, die vaak weer tot even zinloze reacties
leiden. Ze stelden zich ten doel zelf ten minste 20 procent minder e-mails te versturen, en wisten dit –
na de nodige training in effectief communiceren en wekelijkse feedback – terug te brengen tot maar
liefst 54 procent. Dit effect druppelde door naar de andere medewerkers, die (zonder enige training)
hun e-mailproductie met 64 procent verminderden. In totaal leverde dit de organisatie meer dan
10000 mensuren op en een productiviteitsstijging van 7 procent. [3]

•••
•••

Organiseer een aantal malen per jaar een zogenaamde ‘hack-dag’. Het idee is om
een dag lang gezamenlijk een uitdaging waar de organisatie voor staat te lijf te
gaan. Je kunt samen een nieuwe dienstverlening ontwerpen, manieren bedenken
om slimmer samen te werken, een plan van aanpak maken om kosten te
reduceren, de productielijn verbeteren et cetera. Iedereen die niet per se nodig is
om de organisatie draaiende te houden doet mee. En nodig waar mogelijk ook
mensen van buiten de organisatie uit, zoals klanten, leveranciers en wellicht zelfs
familieleden van de werknemers. Verdeel iedereen in groepjes en laat elk groepje
een presentatie geven waarin een oplossing aangedragen wordt voor een van de
benoemde uitdagingen. Maak aan het eind een samenvatting van de ideeën en



zorg dat je eindigt met een stuk of drie daadwerkelijk uit te voeren plannen, met
een bijbehorende verantwoordelijke of aanjager. Kom hier op de eerstvolgende
hack-dag ook op terug. Vier de successen, door bijvoorbeeld één keer per jaar 10
procent van de inkomsten die uit een hack zijn voortgekomen te besteden aan iets
geks of leuks.

•••
Interne sociale netwerken

In De slimme organisatie schreef ik uitgebreid over organisaties als Leaseplan, Atos en Philips, die
actief bezig zijn om het gebruik van e-mail terug te dringen en te vervangen door een intern sociaal
netwerk waarmee medewerkers op een meer efficiënte en transparante manier met elkaar kunnen
communiceren. Volgens Antonio Hidalgo, Chief Innovation, Marketing and Strategy Officer bij
Philips Consumer Lifestyle, zorgt het interne sociale netwerk ConnectUs ervoor dat iedereen kan
aanhaken bij organisatiebrede dialogen. Daarnaast helpt het om elkaar op een heel open manier
feedback te geven. Dat geldt voor medewerkers onderling, maar ook voor het management. Het is
volgens Hidalgo niet ongebruikelijk dat medewerkers Frans van Houten (de CEO) een vraag stellen.
Andere medewerkers kunnen daar dan weer vanuit hun eigen verantwoordelijkheid heel snel
feedback op geven. Zo organiseert men bij Philips over de verschillende afdelingen en hiërarchische
niveaus heen collectieve kennis.
•••
•••
[1] http://www.hrsquare.be/nl/nieuws/5927/35-van-hrmers-zit-niet-op-linkedin
[2] Managementboek magazine, mei 2013
[3] http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1709943
[4] Harvard Business Review, december 2013
•••
•••
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Principe 5 Transparantie
•••
•••
•••
In Genève bezocht ik het onderzoekscentrum CERN, bekend van de deeltjesversneller waarmee naar
de kleinste bouwstenen van alle materie gezocht wordt. Anders dan je wellicht zou verwachten heeft
dit instituut geen gesloten intranet. Iedereen kan dus online inzicht krijgen in de lopende projecten.
Een aantal zaken is geheim, maar meer dan 90 procent van de data van CERN is vrij doorzoekbaar. [1]

Deze openheid en transparantie vormen zelfs de kernprincipes van CERN. [2] Ze wil een publieke
organisatie zijn die midden in de maatschappij staat.
•••

Van elkaar leren
Zo’n mentaliteit heeft ook een positieve invloed op het innovatievermogen van een organisatie.
Leiders en medewerkers kunnen de transparantie in organisaties gebruiken om hun eigen functioneren
te verbeteren. HCL gebruikt het interne feedbacksysteem dat eerder besproken werd al jaren om haar
meer dan tienduizend leidinggevenden door de medewerkers te laten beoordelen. De toenmalige CEO,
Vineet Nayar, doorbrak de initiële weerstand onder zijn managers door zelf als eerste een
feedbackronde te ondergaan en de resultaten online te publiceren. Goed voorbeeld deed goed volgen.
Deze transparantie zorgt ervoor dat de beoordeelde managers onderling kunnen zoeken naar managers
die goed scoren op punten waarop zij zelf niet goed presteren. Zo kunnen ze elkaar coachen. Volgens
Nayar ontstaat op deze manier een cultuur van kwetsbaarheid, waarin medewerkers hun
ontwikkelpunten onder ogen durven te zien en in staat zijn om hulp te vragen. [3] HCL gebruikt het dus
niet zozeer als beoordelingstool, maar juist als instrument om te leren.

Namasté Solar, een bedrijf in de Verenigde Staten dat gespecialiseerd is in zonnepanelen, gaat nog
wat verder in de transparantie, want daar zijn ook alle salarissen openbaar. ‘Gewoonlijk is het thema
“salaris” een emotioneel en ongemakkelijk onderwerp,’ zegt co-founder en CEO Blake Jones. ‘Het
heeft een emotionele impact op ons allemaal en uiteindelijk verspillen medewerkers veel tijd en
energie met de vraag wat anderen verdienen en het vermoeden dat zij onderbetaald worden.’
Verder moeten bij Namasté Solar belangrijke beslissingen unaniem worden genomen door de
aandeelhouders, in dit geval het overgrote deel van het bedrijf, want iedereen die dat wil kan mede-
eigenaar worden. [4]

•••
Verantwoordelijkheid geven en nemen

Niet alleen voor eenmalige gebeurtenissen als een beoordeling of het opvragen van een overzicht van
de salarissen kan extreme transparantie een groot voordeel opleveren, ook in de dagelijkse praktijk is



er veel mee te winnen. Het onlinemarketingbureau Bite Studio in Londen heeft een groot whiteboard
dat letterlijk centraal staat in het kantoor. De belangrijkste taken worden daar per dag, week en maand
genoteerd. Elke medewerker schrijft op wat zijn of haar bijdrage is en niemand verlaat het pand
voordat ze op het whiteboard aangegeven hebben hoever ze zijn met hun taken. Dit is een heel
eenvoudige manier om in één keer een overzicht te krijgen van alle projecten en activiteiten van de
organisatie. [5] Ik sprak met een aantal medewerkers over het bord. Zij vinden dat het bijzonder goed
werkt. Het systeem maakt het werk eenvoudig navolgbaar, met alle tijdwinst van dien en zonder de
frustratie die gepaard gaat met het doorspitten van hoe de beslissingslijnen lopen en wie waarvoor
verantwoordelijk is. [6] Als je open bent over wie een beslissing heeft genomen en vervolgens over
wie er verantwoordelijk is voor de gevolgen van die beslissing, dan zijn medewerkers veel minder
bezig met de vraag hoe een beslissing tot stand is gekomen. Dit werkt echter wel alleen als in de
praktijk ook verantwoording wordt afgelegd.
•••

Een nieuwe medewerker in het laboratorium van Thomas Edison vroeg de
ontdekker om een kopie van de werkvoorschriften voor het laboratorium, waarop
deze antwoordde: ‘We hebben hier geen regels, we proberen iets te bereiken.’ [7]

•••
•••
Google mag dan naar buiten toe niet het toonbeeld zijn van openheid, intern doet de zoekgigant er
alles aan om iedereen zo goed mogelijk te informeren. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld nog steeds
elke week vragen stellen aan de oprichters Larry en Sergey en het senior management. [8]

Medewerkers krijgen bovendien dezelfde (financiële) informatie als de Raad van Bestuur, en via de
interne systemen zijn alle projectresultaten, persoonlijke doelstellingen en discussies terug te vinden.
Volgens Laszlo Bock, senior vicepresident People Operations, kan het ook niet anders. Als je als
organisatie zegt dat je mensen je belangrijkste ‘bezit’ zijn, dan kun je niet anders dan open zijn. Dat is
de enige manier om te bewijzen dat je hen als betrouwbare volwassen mensen ziet die over een goed
beoordelingsvermogen beschikken. Bovendien kunnen medewerkers hun kennis en kwaliteiten ook
efficiënter inzetten als ze de context kennen. Daar kan geen manager tegenop. Google zet daarom alle
mogelijke middelen in, van fysieke brainstormsessies tot geavanceerde online-samenwerkingstools en
social media.

Bock vertelt dat hij eens door een kennis werd gevraagd om advies over hoe haar organisatie
creatiever kon worden. Ze was van plan om dat te bereiken door zitzakken, een koffiebar en een
pingpongtafel te plaatsen. Bock deed haar echter de suggestie om de directievergaderingen voortaan
op te nemen en online beschikbaar te stellen voor de medewerkers. Dat was volgens zijn kennis een
onhaalbaar idee, net als jonge medewerkers de vergaderingen te laten observeren of de CEO

rechtstreeks vragen van medewerkers te laten beantwoorden. Toch blijft Bock erbij: creativiteit volgt



vanzelf als mensen ervaren dat ze als volwassen behandeld worden in een open en stimulerende
cultuur. Zitzakken zijn dan een leuke bijkomstigheid, maar zeker niet essentieel. [9]

•••
Respect

Transparantie is dus belangrijk, en dan met name openheid van het management naar de medewerkers
toe. Antonio Hidalgo van Philips zei me hierover: ‘Leiden in een digitale wereld is een test van de
authenticiteit en heldere geest van elke leider. Er zijn geen mogelijkheden voor nieuwe kansen. De
snelheid en de transparantie van de communicatie is zodanig dat we als leiders alleen maar
kunnen leiden als we volledig authentiek zijn en onze woorden en daden zowel on- als offline
consistent zijn. Tegelijk biedt het een kans om onze interesses en denkbeelden te delen. Ik heb
bijvoorbeeld zelf een passie voor het verbeteren van het leven van mensen door betekenisvolle
innovatie. Wat ik “digital leadership” noem, stelt me in staat om contact te maken en in dialoog te
gaan met mensen die dezelfde passie delen.’

Hildalgo noemt het ‘authenticiteit’, maar tijdens de vele gesprekken die ik met uiteenlopende
mensen voerde, realiseerde ik me dat het voor mij veel meer neerkomt op respect, zonder aanzien des
persoons. Dat is naar mijn stellige overtuiging de meest fundamentele vaardigheid. Daaromheen
bouw je ‘lagen’ van authenticiteit, transparantie, nederigheid en een oprechte interesse in de meningen
en zienswijzen van anderen. Meer dan ooit zul je als professional en als leider bereid moeten zijn om
te delen en anderen moeten aanmoedigen om hetzelfde te doen.
•••
•••
•••
[1] https://search.cern.ch/Pages/default.aspx
[2] http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-
view/news/cern_and_unesco_60_years_of_science_for_peace/back/9597/#.U8OQVrHmeDk
[3] http://www.quantumworkplace.com/leadership-360s-are-best-when-brought-into-the-light/
[4] Culture Shock: A Handbook For 21st Century Business, Will McInnes
[5] http://www.worldblu.com/awardee-profiles/2013.php
[6] http://thecollaborationimperative.com/2012/11/why-collaboration-matters/
[7] Harper’s Magazine, September 1932, ‘Edison in His Laboratory’, Martin André Rosanoff
[8] http://www.google.com/about/company/facts/culture/
[9] http://www.thinkwithgoogle.com/articles/passion-not-perks.html
•••
•••
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Principe 6 De juiste balans
•••
•••
•••
Een kwart van de werknemers in Nederland gaat moe naar zijn werk, en voor 92 procent komt een
goede balans tussen werk en privé op de eerste plaats. [1] Voor algemeen directeur Chris Heutink van
Randstad Nederland maken deze onderzoeksuitkomsten duidelijk dat investeren in gezond leven en in
een goed evenwicht tussen werk en privé uiteindelijk voordelen heeft voor zowel werkgevers als
werknemers. ‘Daarbij gaat het zowel om fysieke als om mentale fitheid. Mensen die goed in hun
vel zitten en ook af en toe met een jobcoach kunnen praten over hun toekomst, werken prettiger en
beter en zijn bovendien minder geneigd een switch te maken. Werkgevers die op dit punt een
bewust beleid voeren, plukken daar op den duur de vruchten van.’

Voor veel mensen is het vinden van een goede werk-privébalans echter een enorme uitdaging.
Organisaties zien dat ook en proberen in toenemende mate professionals te ondersteunen bij het
vinden van die balans. Norbert Reithofer, CEO van BMW, stelt bijvoorbeeld dat medewerkers het recht
hebben om ‘niet bereikbaar te zijn’, bij zakenbank Goldman Sachs worden jonge medewerkers
aangemoedigd om de weekenden echt vrij te nemen en Volkswagen sluit bij sommige medewerkers
een halfuur nadat hun dienst erop zit de e-mail af. [2] Hoewel een natuurlijk evenwicht in werk en
privé uiteraard heel prettig is, bestaat de perfecte balans volgens mij niet. Bij heel veel mensen zal
het werk toch steeds winnen. Het is daarom zinvoller om werk en privé te integreren en een balans te
vinden in actief en passief, en in online en offline werken. Dat vraagt om een mentaliteitsverandering,
zowel bij professionals als bij hun werkgevers.
•••

Resultaat
Om te beginnen moeten we resultaten meten in plaats van aanwezigheid. Dat klinkt simpel, maar in
heel veel gevallen zijn we nog steeds heel slecht in het goed definiëren van welke resultaten we van
welke activiteiten verwachten. Ook blijkt het niet altijd gemakkelijk te accepteren dat de weg naar
die resultaten grillig kan zijn. Soms doe je veel op een dag, op een ander moment komt er niets uit je
handen en kun je beter met de kinderen gaan wandelen, een boek lezen of sporten. Toch zit daar vaak
de pijn; professionals die zich schuldig voelen omdat ze tijdens het thuiswerken even boodschappen
gaan doen, terwijl ze zonder enig schuldgevoel naar zichzelf, hun partner of kinderen op zondagavond
nog even een presentatie in elkaar zetten.

Het gaat dus om wat je bereikt, wat je deelt en wat je aflevert, en niet om hoe lang je achter je
bureau zit. Toch is in veel gevallen de bedrijfscultuur taai. Ik hoorde over een ICT-bedrijf waar
professionals vaak niet op kantoor werken, maar vanaf andere plekken inloggen. En zoals dat vaak



gaat, is door iedereen precies te zien wie er ingelogd is. Ondanks de beloofde vrijheid om hun
werktijden naar eigen inzicht te kiezen en zo een betere balans tussen werk en privé te creëren, bleek
dat er juist minder balans ontstond. Veel professionals gingen harder werken dan ooit, met alle
negatieve gevolgen, zoals burn-out en verstoorde relaties. Uiteindelijk bleek men vooral zo lang te
werken omdat men zag dat de leidinggevenden dat ook deden; die logden vaak pas als laatste uit.
Daarmee gaven ze het impliciete signaal dat iedereen van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat paraat
moest staan.

Juist in een tijd dat we altijd online kunnen zijn, moeten we af en toe even ‘unpluggen’. Volgens
Monica Fahlbusch, senior vicepresident Global Employee Success bij softwarebedrijf Salesforce,
gaat het om het balanceren tussen werk en privé zonder daar dogmatisch in te zijn: ‘Progressieve
bedrijven zoeken actief naar de verbinding tussen privé en zakelijk. Dat zorgt voor extra
betrokkenheid, en mensen hoeven niet elke ochtend hun “werkuniform” aan te doen om zich
vervolgens op het werk als een ander mens te gedragen dan ze thuis doen. Weten dat je met elkaar
verantwoordelijk bent om een bepaald resultaat te behalen, maar dat je tegelijk vrij bent in hoe en
wanneer je dat resultaat gaat behalen, geeft medewerkers zoveel rust. Kijk eens hoeveel energie en
regeldrift alleen al aan het gebruik van zaken als Twitter en Facebook in veel organisaties
verloren gaat. En dan hebben we het over volwassen mensen. Het probleem zit hem er vaak in dat
we ons onttrekken aan de wederzijdse verantwoordelijkheid om de doelen met elkaar helder te
krijgen. En soms hebben we de doelen wel helder, maar gaan we er ons als managers toch nog mee
bemoeien op welke manier deze bereikt moeten worden, of geven we de medewerkers niet de juiste
(technologische) middelen om het maximale uit hun talenten te halen. En dat in een tijdperk
waarin het steeds lastiger is om te zeggen wanneer je aan het werk bent en wanneer niet, een
wereld die steeds internationaler wordt en waar werken van 9 tot 5 volstrekt achterhaald raakt.’
•••

Keuzes maken
We moeten niet vergeten dat de inzet van al die beschikbare technologie geen doel op zich is, maar
een middel. Als we ons laten opjagen door wat er allemaal mogelijk is, wanneer we proberen om
elke snipper en byte aan informatie tot ons te nemen, hebben we een groot probleem. Binnen
afzienbare tijd zal het namelijk niet langer de vraag zijn of de technologie iets kan doen, maar of wij
willen dat die iets kan doen. Technologie kent geen ethiek. Niet voor niets luidt een van de zes wetten
van technologie van Melvin Kranzberg: ‘Techniek is niet goed of fout; ze is neutraal.’ [3] Als we
geen goed beeld hebben van wat we als organisatie of als individu willen bereiken met alle
informatie en technologie die we tot onze beschikking hebben, zullen we er al snel in verzuipen. [4]

•••
‘We worden beperkt door cognitieve limieten. Veel leiders denken dat ze meer
informatie tot zich kunnen nemen dan uit onderzoek blijkt dat mogelijk is.’



– Onderzoekers Rita Gunther McGrath en Gökçe Sargut [5]

•••
Rust en afzondering

Als ik dat laatste vertaal naar wat dat voor het individu betekent, dan denk ik aan wat Nicholas G.
Carr schreef in Is Google Making Us Stupid?: ‘Het web lijkt mijn vermogen om me te concentreren
en na te denken weg te nemen. Mijn brein verwacht nu informatie tot zich te nemen zodra dat door
het web gedistribueerd wordt: in een snel bewegende stroom aan deeltjes.’ Carr pleit ervoor dat we
regelmatig afstand nemen van de snelle digitale wereld, dat we ons er letterlijk en figuurlijk van
afzonderen.
•••

Gevaar?
Volgens Peter Etchells, experimenteel psycholoog aan de universiteit van Bristol,
is de bewering van Carr dat het internet ons brein verandert een weinig
substantiële opmerking, omdat volgens hem álles wat we doen (dus ook ons
internetgebruik) ons brein verandert. Etchells stelt dat dat het fundament is van
hoe wij leren. [6] Bovendien blijkt de angst van Carr, dat we als mensen ten onder
gaan aan de alsmaar aanzwellende informatiegolf, er een van alle tijden. Zo
schreef de Franse geleerde Adrien Baillet al in 1685: ‘We hebben redenen om te
vrezen dat het enorme aantal boeken, dat elke dag fenomenaal groeit, ervoor zal
zorgen dat we de komende eeuwen vervallen tot een staat van barbaarsheid,
vergelijkbaar met die die volgde op de val van het Romeinse rijk.’ [7] Bij de
opkomst van de ict hoorden we hetzelfde alarmerende geluid: ‘We staan op het
punt te verdrinken,’ schreef Richard Saul Wurman in 1989 in zijn boek met de
treffende titel Information Anxiety, om te vervolgen met onderbouwingen als: ‘Er
worden wereldwijd elke dag ongeveer 1000 boeken gepubliceerd en zo’n 9600
verschillende tijdschriften.’ [8]

•••
De oproep van Carr valt in ieder geval in goede aarde bij William Deresiewicz, een voormalig
professor aan de Yale-universiteit. Volgens hem hebben juist leiders rust en afzondering nodig om tot
de juiste inzichten te komen. De invasie aan technologie zorgt ervoor dat het steeds moeilijker wordt
om deze rust en afzondering te vinden. [9] Deresiewicz wijst er verder op dat we excellentie en
leiderschap op één hoop schuiven. ‘Ondernemend zijn’ en ‘veel bereiken’ worden al snel gezien als
de ultieme leiderschapskwaliteiten, terwijl kunnen nadenken over uitdagingen, verschillende
inzichten kunnen ontwikkelen, deze kunnen afwegen en er vervolgens naar kunnen handelen misschien



nog wel belangrijker zijn. Maar juist dat is lastig als je je laat voortstuwen door de snelheid van het
alledaagse leven.
•••

‘We worden voortdurend uitgedaagd om nieuwe inzichten te ontdekken, terwijl we
onszelf gaandeweg niet toestaan om ook maar een enkel nieuw inzicht werkelijk te
laten indalen in ons brein.’
– Alain de Botton, filosoof

•••
Afzondering en diep nadenken zorgen er dus voor dat je veel meer je eigen ideeën kunt ontwikkelen
in plaats van dat je reageert op wat anderen bedacht hebben. De digitale technologie kan er
vervolgens voor zorgen dat we deze inzichten heel snel en gemakkelijk met elkaar kunnen delen. Dat
werpt weer een andere vraag op bij mensen als Carr: lopen we door onze focus op ons netwerk niet
het gevaar een tunnelvisie te ontwikkelen? Daardoor zouden we minder openstaan voor afwijkende
inzichten en als gevolg daarvan weer minder goed zelf een visie kunnen ontwikkelen. [10] , [11] Anders
gezegd: juist door het vele netwerken zou er weleens minder sprake kunnen zijn van serendipiteit (het
vinden van iets onverwachts maar bruikbaars terwijl je op zoek was naar iets totaal anders). [12] Ook
hier lijkt de uitkomst nog niet definitief. Onderzoeker en blogger Ethan Zuckerman vergeleek in een
experiment de voorpagina van The New York Times met de homepage van de krant. Vanuit het
gedachtengoed van Carr zou je verwachten dat de website ons op minder oorspronkelijke paden zou
brengen dan de fysieke krant, maar het omgekeerde bleek het geval: de homepage bevatte 315 links,
terwijl de voorpagina slechts 23 referenties telde. [13]

•••
•••
[1] https://www.randstad.nl/over-randstad/pers/persberichten/2014/03/werkmonitor-kwart-heeft-
niet-genoeg-energie-om-elke-dag-te-werken
[2] http://herald-review.com/business/national-and-international/employers-push-workers-to-
disconnect/article_8dc1bf6a-60c8-11e3-a630-001a4bcf887a.html
[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Kranzberg%27s_laws_of_technology
[4] http://archive.wired.com/wired/archive/8.04/joy_pr.html
[5] Harvard Business Review, september 2011
[6]
http://www.wired.co.uk/magazine/archive/2013/12/features/hyperstimulation/viewgallery/330469
[7] Reading Strategies for Coping With Information Overload ca. 1550-1700, Ann Blair
[8] Too Big to Know: Rethinking Knowledge Now That the Facts Aren’t the Facts, Experts Are
Everywhere, and the Smartest, David Weinberger
[9] http://theamericanscholar.org/solitude-and-leadership/#.UyFr2YWvC3I
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[10] http://www.realtimeperformance.com/RealTimeLeadership/?p=770
[11] http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/306868
[12] http://nl.wikipedia.org/wiki/Serendipiteit
[13] http://www.ethanzuckerman.com/blog/2008/06/09/the-architecture-of-serendipity
•••
•••
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Principe 7 Omring je met talent
•••
•••
•••
Eind jaren negentig liep mijn avontuur als internetondernemer stuk op het knappen van de ‘internet-
bubbel’. Om van de nood een deugd te maken, gunde ik mezelf een paar maanden vrij om te bedenken
wat ik zou gaan doen. Omdat ik zelf een aantal persoonlijke ontwikkelingstrajecten gevolgd had, leek
het trainerschap mij een interessante nieuwe carrière. Ik nam me echter wel voor: ‘Als ik dan toch
iets nieuws ga leren, dan ook maar van de beste in het vak.’ Na wat rondvragen werd me duidelijk
dat De Baak het instituut was met de meest getalenteerde mensen, in ieder geval in Nederland. Ik had
niet minder dan negen gesprekken nodig om hen van mijn potentiële talent te overtuigen, maar ik werd
uiteindelijk aangenomen. Gedurende bijna tien jaar heb ik mogen ervaren hoe het is om met de meest
getalenteerde mensen uit een bepaald vakgebied te werken; zij waren vele malen beter toegerust voor
het vak van trainer dan ik zelf ooit zou blijken te zijn. Na deze ervaring heb ik me voorgenomen me
bij alles wat ik doe zo veel mogelijk te omringen met toppers op het betreffende vakgebied. In plaats
van te proberen op allerlei gebieden redelijk mee te kunnen komen, richt ik me op die paar dingen
waar ik echt goed in ben. Ik probeer mezelf daarin steeds verder te verbeteren door nog meer te leren
van de besten. Alle andere zaken laat ik met een gerust hart over aan de besten uit die betreffende
discipline.
•••

Plaats maken
Patty McCord, voormalig Chief Talent Officer bij Netflix, vertelt een fascinerend verhaal over de
kracht van het streven naar excellentie. [1] In de begindagen van Netflix was men na het barsten van de
internetzeepbel gedwongen om 30 procent van de medewerkers te laten gaan. Toen bleek echter
ineens de verkoop van dvd-spelers enorm te groeien en daarmee de vraag naar het abonnement
waarbij Netflix actuele dvd’s per post verspreidde. Er moest plotseling driemaal zoveel werk
verricht worden met aanzienlijk minder medewerkers. In deze periode sprak McCord met een van de
engineers, die vóór de ontslagronde nog leiding had gegeven aan drie anderen. Nu maakte hij extra
lange werkdagen. McCord probeerde hem op te beuren door te zeggen dat ze misschien binnenkort
wel weer mensen zouden gaan aannemen, waarop de engineer antwoordde daar geen behoefte aan te
hebben omdat hij zich nu veel beter voelde. Hij had gemerkt dat hij liever alleen werkte dan dat hij
gehinderd werd door matig presterende collega’s die steeds ondersteuning nodig hadden, terwijl hij
uiteindelijk alsnog een deel van hun werk opnieuw moest doen. Netflix kijkt nu anders naar haar
werknemers. CEO Reed Hastings zegt hierover: ‘Als het gaat om het identificeren van talent in de
organisatie, vraag je dan als manager steeds af voor welke werknemer je zou vechten om hem te



behouden als die zou aankondigen om volgende maand voor de concurrent te gaan werken.’
Iedereen die niet aan dit criterium voldoet, mag met een mooie genoegdoening het bedrijf verlaten,
om zo plek maken voor betere mensen. [2]

Misschien komt je dit wel erg ‘Amerikaans’ over, maar toch is het een interessante visie. Er is
namelijk geen betere manier om talentvolle mensen aan te trekken dan hun het vooruitzicht te geven
dat ze met net zo talentvolle mensen kunnen samenwerken. Talent voelt zich aangetrokken tot
organisaties die voortdurend bezig zijn om hun processen en structuren zo in te richten dat iedereen
het beste uit zichzelf en uit elkaar kan halen. Onderzoek door TNO heeft laten zien dat zo’n cultuur er
ook voor zorgt dat medewerkers uitdagender werk krijgen, waardoor ze ook meer innovatiegedrag
zullen vertonen, terwijl bijvoorbeeld een hoger salaris daar geen positieve invloed op heeft. [3]

Een organisatie als Netflix heeft het streven naar excellentie inmiddels als een van hun
belangrijkste HR-uitgangspunten genomen: ‘Middelmatige prestaties leiden tot een riante
afvloeiingsregeling.’ Volgens Netflix veranderen de eisen die aan professionals gesteld worden zo
snel dat het lang niet voor iedereen te doen is om ze bij te houden. Toch wil het bedrijf mensen die
niet mee kunnen komen ook niet zomaar terzijde schuiven. Daarom krijgen medewerkers wier
kwaliteiten niet meer aansluiten bij de eisen van dat moment een heel genereus vertrekpakket
aangeboden. In nagenoeg alle gevallen wordt dit uiteindelijk geaccepteerd en gaat men in goed
overleg uit elkaar.
•••

Mentaliteit
Michele R. Weslander-Quaid, Chief Technology Officer bij Google, vertelde me dat ze vindt dat
bedrijven te gemakkelijk mensen aannemen. Volgens haar kun je beter wat langer zoeken, zodat je de
juiste mensen binnenkrijgt. Gevraagd naar waar zij mensen op selecteert, antwoordde ze: ‘Het heeft
het meeste te maken met mindset: het hart op de juiste plek en willen bijdragen aan een groter
geheel. Als ze dat hebben, dan kun je ze opleiden en sturen, anders lukt het niet.’ Volgens
Weslander-Quaid is het een misvatting dat alleen de jonge, digitale generatie talent en creativiteit
binnenbrengt: ‘Ik heb met senior managers gewerkt die niets hadden met technologie, maar die
heel open en nieuwsgierig waren en daarom actief mensen om zich heen verzamelden die het wel
begrepen.’

Patty McCord van Netflix herkent dat de juiste mentaliteit doorslaggevend is: ‘Door de jaren heen
hebben we geleerd dat als we mensen vragen te vertrouwen op hun eigen logica en gezond
verstand in plaats van op formele regels, we over het algemeen betere resultaten behalen tegen
minder kosten.’ [4]

Net als Netflix en Google is ook Apple een bolwerk van talent. Vooral onder de bezielende leiding
van Steve Jobs werd er alles aan gedaan om het gevoel dat men met andere zeer getalenteerde mensen
samenwerkt nog verder te vergroten. Jobs organiseerde elk jaar een bijeenkomst van wat hij de top



100 van Apple-medewerkers noemde. De deelnemers werden niet zozeer geselecteerd op hun
formele positie, maar op basis van de impact die zij met hun werk hadden op de producten van
Apple. De driedaagse bijeenkomsten waren omhuld met geheimzinnigheid. Uitverkorenen werden in
bussen naar een geheime locatie vervoerd, hun aanwezigheid mocht niet in de agenda’s genoteerd
worden en ook niet worden besproken met collega’s. De geheimhoudingsplicht ging zo ver dat de
vergaderzalen gecontroleerd werden op verborgen opnameapparatuur. Jobs gebruikte deze haast
rituele bijeenkomsten niet alleen om zijn visie op een efficiënte manier van werken met de
belangrijkste beïnvloeders in zijn organisatie te delen, maar ook om de cultus rond het merk en het
bedrijf verder te verstevigen. Zelf zei hij erover: ‘Als ik het bedrijf opnieuw zou moeten starten, dan
zou ik deze honderd mensen meenemen.’ [5] Misschien heeft Jobs zijn extreme focus op talent en hoe
je dat talent inzet wel van zijn vader. Die zei namelijk ooit: ‘Als je een timmerman bent die van zijn
vak houdt en je maakt een nieuwe kast, dan gebruik je geen goedkope plaat voor de achterkant,
ook al zal niemand die zien als de kast tegen de muur staat.’ [6]

•••
Concentratie

Het kenmerk van talentvolle mensen is in mijn ervaring dat zij enorm goed weten te focussen op
datgene wat ze het beste kunnen en waarin ze dus de meeste toegevoegde waarde kunnen leveren. Een
van mijn favoriete boeken, The 80/20 Principle: The Secret to Achieving More with Less van
Richard Koch, gaat over het ‘Pareto-principe’: 20 procent van je inzet zorgt voor 80 procent van het
resultaat. Je moet echter wel zien te ontdekken welke 20 procent dat is. Dat lukt het beste door steeds
meer bijzaken te elimineren.

Focussen op de essentie en het wegsnijden van alles wat niet noodzakelijk is, was waar Steve
Jobs in excelleerde. De ontwerpers bij Apple kwamen uiteindelijk uit bij het iconische ontwerp voor
de iPhone, waarop slechts één bedieningsknop aan de voorzijde zit, omdat Steve Jobs zijn team maar
bleef dwingen te ontwerpen rond dit uitgangspunt. Door de ontwerpers te dwingen om vanuit
schaarste te denken, wist hij nieuwe deuren te openen. [7]

•••
•••
•••
[1] Harvard Business Review, januari/februari 2014
[2] http://www.businessinsider.com/management-tip-of-the-day-reed-hastings-2010-
6#ixzz31aiDAXbZ
[3] TNO-rapport HRM en innovatief werkgedrag: een verkenning, 2008
[4] Harvard Business Review, januari/februari 2014
[5] http://tech.fortune.cnn.com/2011/08/25/how-apple-works-inside-the-worlds-biggest-startup/
[6] Steve Jobs, Walter Isaacson

http://www.businessinsider.com/management-tip-of-the-day-reed-hastings-2010-6#ixzz31aiDAXbZ
http://tech.fortune.cnn.com/2011/08/25/how-apple-works-inside-the-worlds-biggest-startup/


[7] Brick by Brick: How LEGO Rewrote the Rules of Innovation and Conquered the Global Toy
Industry, David Robertson
•••
•••
•••
•••



Conclusie
•••
•••
•••
Om als professional relevant te blijven zullen we ons moeten blijven ontwikkelen. Daarbij helpt het
enorm om aan te haken bij de passie die je voelt voor een bepaald soort werk. Hier is ook een
belangrijke rol weggelegd voor werkgevers: zij moet organisaties letterlijk en figuurlijk zo inrichten
dat ze uitnodigen om te experimenteren en te leren. Het is daarbij van belang dat werknemers elkaar
ontmoeten, uiteraard fysiek, maar ook virtueel. Informatie moet heel snel gedeeld kunnen worden om
die aan elkaar te kunnen koppelen, te kunnen duiden en om te vormen tot bruikbare kennis. Steeds
opnieuw moet gekeken worden hoe de processen in de organisatie het best ingericht kunnen worden.
Is het op moment x het meest efficiënt en stimulerend om een ochtend in de week te vergaderen of kan
dat ook op een andere manier, bijvoorbeeld door videoconferencing? Hoe kunnen we technologie
inzetten om sneller van elkaar en de buitenwereld te leren? Bij dit soort vragen moet men in het
achterhoofd houden dat de buitenwereld slimmer is dan welke organisatie dan ook. Zonder
technologie zullen we in de traditionele organisaties, die gebouwd zijn in het pre-internettijdperk,
nooit in staat zijn om relevant te blijven. Dit vraagt om professionals die begrijpen dat het gebruik
van technologie een steeds belangrijker onderdeel wordt van hun functie. Tegelijk vraagt het ook om
leiders die ervoor zorgen dat hun medewerkers met de best mogelijke middelen worden uitgerust.
Maar daarnaast mogen we niet vergeten dat het gebruiken van al die beschikbare technologie geen
doel op zich is, maar een middel. De focus op innovatie en voortdurend leren moet centraal staan. Dat
lukt het best in een transparante omgeving, waar duidelijk is wat iedereen doet, waar de kwaliteiten
liggen, hoe verschillende projecten lopen en wat de individuele en teamdoelstellingen zijn. Alleen
dan kunnen passie, creativiteit en kennis floreren.
•••



Verder lezen
•••
•••
•••
Ben je na het lezen van dit boekje nieuwsgierig en hongerig naar meer? Natuurlijk kun je dan het hele
boek Olietankers en speedboten lezen, maar er zijn meer interessante bronnen. Dit zijn de boeken en
sprekers waar ik in het bijzonder van heb genoten:
•••
Boeken
De toekomst van werk, Laszlo Bock
Management mythes, Glenn van der Burg
Creativity, Inc., Ed Catmull
Triggers – Hoe je je gedrag voorgoed verandert en wordt wie je wilt zijn, Marshall Goldsmith
Verdraaide organisaties, Wouter Hart met Marius Buiting
Reinventing Organizations, Frederic Laloux
Holacracy – De nieuwe manier van werken in een snel veranderende wereld, Brian J. Robertson
Een voor allen, allen voor een – Waarom leiders een cultuur van veiligheid moeten creëren, Simon
Sinek
Zero to One – Creëer de toekomst, Pieter Thiel
Minimal Management, Paul Verburgt
•••
TED-talks
Jason Fried, ‘Why Work Doesn’t Happen at Work’
Elizabeth Gilbert, ‘Your Elusive Creative Genius’
Dan Pink, ‘The Puzzle of Motivation’
Simon Sinek, ‘Why Good Leaders Make You Feel Safe’



Over de auteur
•••
•••

•••
Menno Lanting geldt als dé expert op het gebied van de impact van digitale technologie op
leiderschap, ondernemerschap en hoe wij werken. Hij is veelgevraagd spreker en adviseur.

Meer dan 60.000 mensen lazen zijn bestsellers, waarvan Connect! Managementboek van het Jaar
werd.
•••
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