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Voorwoord 

De aanleiding voor dit boek is de workshop procesinnovatie 

tijdens de Oostlanddag van 13 oktober 2011 in Nootdorp. De 

uitdaging, zeg maar de procesinnovatie, is het schrijven van 

een boek in 24 uur. Innovatie is volgens de Dikke van Dale de 

invoering van een nieuwigheid. Voor het schrijven van dit 

boek heb ik een aantal nieuwe zaken ingebracht. Één is het 

recyclen van blogs, twee het gebruiken van nieuwe formats, 

drie de inzet van spraakherkennings-technologie en vier de 

medewerking van de deelnemers aan deze workshop. Alleen 

zou het nooit gelukt zijn om dit minder dan 24 uur  tot stand 

te brengen. Ik heb tevens een aantal zaken geleerd. Verklein 

de afhankelijkheid van anderen (niet wachten dus op input 

van anderen), bereid de deelnemers nog beter voor en plan 

voldoende tijd in voor aanpassingen, distributie, e.d. achteraf.  

Ik hoop u hiermee te inspireren, op ideeën te brengen, 

inzichten te geven en vooral aan te zetten tot praktische 

overwegingen van uw huidige processen en organisatie. Het 

boek is geschreven onder de zogenaamde creative commons 

licentie. Delen van kennis = vermenigvuldigen. 

Alle deelnemers aan deze workshop wil ik bij deze bedanken 

voor hun bijdrage. Speciale dank voor Jeroen Cornelissen van 

NieuwStijl Innovatie en Arthur Venselaar, voorzitter OVPN, 

voor de organisatie van deze workshop. Veel nieuwe ideeën 

en gezichtspunten gewenst, evenals nieuw zicht op oude 

ideeën en standpunten.   

 

                                 Vriendelijke groet,   Peter van den Heuvel   
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Leeswijzer 

Na de inleiding, hoofdstuk 1, kun je in hoofdstuk 2 lezen over 

problemen. Wat is nu eigenlijk je probleem en kun je er ook 

anders tegen aankijken? De deelnemers hebben bijvoorbeeld 

andere woorden gegeven aan de problemen die ze hebben.  

Er anders tegen aan kijken blijkt belangrijk te zijn voor het 

effect van de oplossing. In hoofdstuk 3 wordt het ‘in de box 

denken geïntroduceerd.  Als je de verkeerde kant op denkt, of 

met de verkeerde uitgangspunten denkt, kun je nieuwe 

problemen veroorzaken.  

In hoofdstuk 4 tot en met 7 worden de vier boxen van het in 

de box denken toegelicht. Met deze vier bedrijfstypologieën: 

de Marktplaats, het Ecosysteem, de Fabriek en het 

Rangeerstation, kun je problemen en oplossingsrichtingen 

duiden. Als je weet in welke box je probleem en oplossing zit, 

ben je beter in staat om een goede en samenhangende 

oplossing te implementeren. De deelnemers hebben hun 

problemen in de verschillende boxen uitgewerkt, zie 

hoofdstuk 8. 

De samenhangende oplossingen hebben verschillende 

ingrediënten nodig die het welslagen verhogen. Passie, 

plezier, betrokkenheid en inzicht zijn zulke elementen die in 

hoofdstuk 9 zijn beschreven. 

Innovatie is een combinatie van denken, creativiteit en doen, 

wat in hoofdstuk 10 is te vinden. 

Tot slot, je moet ook weten wanneer je moet stoppen. 

Hoofstuk 11 zet er dan ook een punt achter. 
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Deelnemers aan de workshop in willekeurige volgorde: 

 

Gregory Foster, Foster Ventilatiesystemen 

Ron van de Ploeg, Ron Design 

D. Van der Kleij, Velux Elektrotechniek 

Petra de Boer, Rabobank Zuid Holland Midden 

Leonie Claessen, LTO Noord Glaskracht 

Francine Horn, Zorginstelling Pieter van Foreest 

Raymond de Jong, RTData 

Stephan Slee, Slee Communicatie 

Elliz van der Ham, Sense marketing&more 

Lennart de Quartel, Music Entertainment Bookings 

Vincent de Beer, Beerco Schoonmaakgroep 

Monique Spek, Projectbureau Anthe 

Arjen Janmaat, Monteva Techniek BV 

Robin Kuiper, Support 015 Bedrijfsnetwerken BV 

Robert Johnsen, Target Trade Events 

J.P. van Dommelen, J van Dommelen Elektrotechniek BV 

M.J. Beekman, Hoens & Souren Keereweer advocaten 

Henk Schout, de Haagse Hogeschool 

Stephan de Jong, De Jong Diepvries BV 

Martin Schönfeld, VBK Zuid BV  

T. Peekstok 

Yvonne van Elst 

De overige deelnemers vindt u elders in het boek. 

 

Verleg je grenzen door ze te (h)erkennen.  

Denk in de box.  ~Peter van den Heuvel 
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1 Inleiding 
 

In de zaal zit een groep ondernemers die zich hebben 

ingeschreven voor de workshop procesinnovatie. Ze kijken 

naar een korte film, genaamd de roltrap, waarin twee 

personen stil komen te staan op een defecte roltrap. Ze 

schreeuwen om hulp, maar ook de monteur  komt even later 

stil te staan op een andere roltrap. Het lijkt een belachelijke 

situatie als je je bedenkt dat je natuurlijk gewoon verder kunt 

lopen. Toch lijken we vaak vast te zitten op de lopende band 

van ons bestaan. We hebben dan een ander perspectief nodig 

om weer vooruit te komen. In dit boek vind je verschillende 

perspectieven, die eerder in blogs zijn vastgelegd. Daarnaast 

vindt u de bijdragen van de deelnemers uit deze workshop. Ze 

hebben kennis gemaakt met het in de box denken. Een 

methodiek om door middel van vier verschillende scenario's 

snel inzicht te krijgen in problemen en oplossingsrichtingen. 

Wellicht bent u als lezer deelnemer of één van de relaties van 

een deelnemer van deze workshop. Wellicht bent u 

onderdeel geworden van zijn of haar procesinnovatie en kunt 

u een bijdrage leveren aan de vernieuwingen van deze 

wereld. 

Het in de box denken geeft handvatten voor procesinnovatie 

en is bedoeld om inzicht te geven. Het gaat hier niet zozeer 

om het vinden van waarheden, maar veel meer om uit de 

lopende band te stappen en nieuwe ideeën op te doen. Als je 

iets beter wil doen dan anderen, dat moet je het op zijn minst 

anders doen. Spring zo vaak als je wilt in en uit de box. 
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2 Wat is nou eigenlijk nu je probleem? 

 

“Er is nog nooit een probleem geweest waar niemand last van 

had”. 

Je kunt pas 'out of de box denken' als je weet in welke box je 

denkt, ten minste dat denk ik. Ook ik heb mijn box en zo mijn 

beperkingen. Een leuke exercitie vind ik zelf het volgende. 

Wanneer we een probleem oplossen, kijken we vaak naar wat 

er gebeurt of is gebeurd en passen dan onze kennis en 

methoden toe om 'het probleem' op te lossen. Een probleem 

staat echter zelden op zich. Er is volgens mij nog nooit een 

probleem geweest waar niemand last van had. Ten eerste 

omdat er minstens één iemand moet zijn om het als een 

probleem te benoemen en ten tweede omdat als niemand er 

last van heeft het ook geen probleem is. Wel kan de bron van 

een probleem vergeten raken en zijn veel mensen bezig met 

het 'oplossen', zonder dat ze weten wat het probleem nu 

precies was. Vraag in een organisatie maar eens naar wat ze 

doen en welk probleem het oplost. Ik denk dat slechts een 

enkeling weet waar het om draait en velen gewoon hun werk 

uitvoeren. Als je niet meer weet waarom je de dingen doet, is 

het makkelijk om de connectie met het echte probleem en 

dus vaak ook de menselijke kant te vergeten. Zo zetten we 

mensen die onze hulp hard nodig hebben het land uit, 

schepen we mensen aan de servicebalie af, vragen we klanten 

veel dingen te doen en in te vullen, zonder dat de klant daar 

zelf beter van wordt, etc. Als je niet meer weet waar je het 

precies voor doet, word je als een robot en voer je regels en 

taken uit. Dat kunnen we ook aan de computer overlaten. 
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Inclusief denken, helpt die naar mijn idee bij het begrijpen 

van het probleem en de oplossing. Wanneer je inclusief 

denkt, zie je het probleem, maar ook de hele context van het 

probleem. Het probleem staat dus niet los op zich. Voor wie 

zou het een probleem kunnen zijn? Wie zou er baat hebben 

bij het probleem of de oplossing en wie zou er last hebben 

van de oplossing? Was het een probleem van vroeger, nu of 

iets voor de toekomst? Wanneer je de context en al zijn 

facetten begrijpt, ben je denk ik beter in staat om in 

verbinding te blijven met je omgeving en jezelf. Ik denk dat 

dit veel problemen helpt voorkomen. 

Blog 25 januari 2011 juni  
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2.1 Lekker spelen 

Reactie op de volgende blog: 

Projectmanagement is kinderspel 

Ik zie het helemaal voor me hoe dat gaat. Kinderen werken 

lekker vanuit de verbeelding en laten zich dan ook niet 

vertellen hoe het 'moet'. Volwassenen lijken zich makkelijker 

te onderwerpen aan wat hoort of moet volgens de regels. De 

regels zijn dan opgelegd door een leider, of aan zich zelf 

opgelegd door eerdere ervaringen. Kinderen houden zich 

meestal niet aan tijd, ze hebben alle tijd en zijn veel flexibeler 

in hun doen en laten, terwijl in het bedrijfsleven de klok in 

eens een belangrijke rol gaat spelen. Spelen kan, als je de tijd 

krijgt, of accepteert dat na het speelkwartier het spel nog niet 

af is. Ik ben benieuwd wat er in je voorbeeld zou zijn gebeurd 

als er geen projectleider bij zou zijn geweest en er in de 

opdracht was mee gegeven: 'luister goed naar elkaar en bouw 

een mooie rollercoaster', of 'we gaan lekker bouwen en 

maken er een mooie rollercoaster van'. Degene die de 

opdracht overbrengt in een organisatie, bepaalt denk ik in 

belangrijke mate het proces en het eindresultaat. Kinderen 

vragen elkaar vaak eerst 'wil je met me spelen' en bepalen 

daarna wat ze gaan doen, volwassen zeggen eerst wat er 

gedaan moet worden en zeggen daarna dat het wel leuk 

moet blijven. Je uitgangspunt, of het idee van waaruit je iets 

bouwt is dus zeer bepalend voor het resultaat. Ik zou zeggen 

begin met een leuk en aansprekend idee en maak er wat 

moois van.     

Blog, 24 november 2010.

http://www.projectenmanagen.nl/visie-op-projectmanagement/projectmanagement-is-kinderspel/#comment-12
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2.2 Dat is nou net het probleem 

 

Ik zie vaak niet wat de oplossing is wanneer ik in het 

probleem zit. Ik kijk vanuit het probleem en dus ook vanuit 

alle beperkingen van dat probleem.  

Er gaat daardoor vaak heel veel tijd zitten in het oplossen van 

problemen.  

Als je veel beperkingen hebt, moet je dus wel heel creatief 

zijn om er uit te komen. Sommige mensen hebben van nature 

de hoog ontwikkelde vaardigheid om ergens een probleem 

van te maken. Zij zijn het die de Economie draaiende houden. 

Zie maar hoe lang we al bezig zijn met het probleem van 

'klimaat verandering' en 'welvaarts verschillen'. Het zijn niet 

echt problemen natuurlijk, want problemen los je op. We 

proberen onderling tot oplossingen te komen, maar zien 

onszelf niet als onderdeel van het problemen. Een klimaat 

top, of Economische top laat meteen al een oorzaak van veel 

van de problemen zien. Met een klein groepje mensen wordt 

geprobeerd een groot probleem aan te pakken. Dat is nou net 

het probleem. 

Ik las laatst dat wanneer een testgroep eerst een positief 

verhaal leest, het beter in staat is om een test te maken, dan 

wanneer het eerst een negatief verhaal leest. Alsof je IQ 

daardoor even tijdelijk wordt verhoogd of verlaagd. Het 

zelfde geldt denk ik voor het oplossen van problemen. 

Wanneer je in een probleem zit (lees negatief verhaal) is het 

lastiger om een oplossing te bedenken, dan wanneer je dat 

doet vanuit onbeperkte mogelijkheden (of een positief 

verhaal met minder beperkingen). 
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Die onbeperkte mogelijkheden staan buiten het probleem. 

Het helpt dus om afstand te creëren tot het probleem en 

gelukkig is het dus een kwestie van perspectief. Anders 

gezegd, ieder probleem is relatief. We zouden dus veel meer 

moeten leren hoe we perspectief creëren en hoe we 

mogelijkheden kunnen herkennen of creëren. 

Als ik in het probleem zit, probeer ik vaak het probleem te 

vereenvoudigen, alle perspectieven ervan te belichten en dan 

een oplossing te bedenken.Dat kost vaak veel tijd en energie 

en als je niet creatief bent, moet je dus gewoon hard werken. 

Op het ene vlak kun je natuurlijk meer creatief zijn dan op het 

andere vlak, maar toch. Wat echter beter werkt is te zien dat 

er meer oplossingen zijn, dan problemen. Het is makkelijker 

om oplossingen te bedenken en dan te bedenken wat het 

bijpassende probleem is, dan andersom. Creatief zijn is dan 

ook volgens mij steeds een perspectief creëren (buiten het 

probleem), waarin je de ruimte ziet om het probleem heen, in 

plaats van de beperkte ruimte te zien binnen het probleem. 

Inspirerende mensen creëren voortdurend dit soort 

perspectieven en laten daarmee zien dat iets wat voor je 

onmogelijk leek, toch mogelijk is. Je kunt natuurlijk ook 

gewoon stoppen met het te zien als een probleem. Klaar!  

Loop dus even van je probleem weg, doe wat leuks. Bedenk al 

het moois dat je om je heen hebt en waarvoor je dankbaar 

kunt zijn. Schrijf een leuk verhaal, teken een plaatje, maar 

doe iets leuks. Je zult zien dat je je ook nog beter 

voelt......Nou goed, ik ga even lekker dromen...... 

Blog 18 november 2010. 
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2.3 Woorden als probleem, woorden als oplossing. 

De woorden die we gebruiken zijn vaak onderdeel van het 

probleem. Neem bijvoorbeeld het woord verstopt. Je zou in 

plaats daarvan ook kunnen zeggen dat iets niet toegankelijk 

is, dat het in twee richtingen doodloopt, dat je een 

routeringsprobleem hebt, een onhandige gelijktijdigheid, een 

momentum van twee bronnen die elkaar in evenwicht 

houden, et cetera. Zo zou je rommel ook kunnen definieerden 

als onhandig verdeelde ruimte, onjuiste plekverdeling, 

bruikbare goederen op een onbruikbare plek, goederen nog 

niet op de juiste bestemming, logistieke uitdaging, potentieel 

struikelgevaar, ontbrekende archivering's afspraken, et 

cetera. Wanneer je iets  als een probleem ziet, bedenk dan 

goed wat je eigenlijk ziet en probeer het eens op 

verschillende wijze te beschrijven. 

 

Problemen anders benoemd, output van de deelnemers 

De deelnemers van de workshop hebben hun problemen en 

vraagstukken met hulp van de andere deelnemers anders 

benoemd en opgeschreven. De opdracht: “Beschrijf het 

probleem met andere woorden en vraag uw buurman naar 

andere perspectieven’. Opvallend is dat sommigen de neiging 

hebben om niet het probleem met andere woorden te 

beschrijven en een ander te perspectief geven, maar om 

direct naar oplossingen te zoeken. Tevens legt niet iedereen 

makkelijk een probleem voor aan een ander, terwijl een ieder 

achteraf wel aangeeft blij te zijn met de perspectieven van 

een ander.  Dit is overigens allemaal nog voordat de 

deelnemers geleerd hebben ‘in de box te denken’. 
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Hieronder een aantal voorbeelden van de deelnemers. 

Faalkosten: uitgaven waar nog geen rendement van is, 

communicatiegebrek, uitvalkosten in een proces. 

Moeilijke propositie: beperkte kennis van de markt, 

meerwaarde communiceren, concurrentie zit op informatie, 

(probleem groter maken, oplossing komt dan ook) 

Onvoorspelbaarheid orderomvang: pieken en dalen 

(flexibiliteit), wat krijg je voor product, hoe ziet de klant dat, 

Economische ontwikkeling. 

Imago/dienstverlening bekendmaken: onbekend, 

beeldvorming, wat krijg ik ervoor, beleving, ervaring, 

communicatie, interpretatie, USP, prijs-kwaliteit, marketing, 

pr, verbondenheid, gunfactor, de bedrijfsvisie uitdragen, 

personeel moet op de hoogte zijn, klantkennis, op vraag van 

de klant, denken vanuit de klant.  

Tijdgebrek: prioritijd stellen, grenzen stellen, evenwicht 

bewaren, keuzes maken, contact / verbinding houden, 

(te)veel mogelijkheden. 

Welke markt bedienen wij op termijn?: hoe kan ik groei 

creëren?, hoe ik innoveren?, social media gebruiken, wat zijn 

koopmotieven van mensen? 

Afwijkende productie duurt te lang: werkvoorbereiding niet 

op orde, monteurs beter voorbereiden, langere tijd 

nemen/doorlooptijd, te veel oud materiaal waardoor focus 

ontbreekt. 
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Nieuwe opdrachten: leg niet voldoende contacten, weet me 

onvoldoende te profileren/onderscheiden, onvoldoende 

initiatief, te veel capaciteit. 

De missie, visie, strategie maakt nog geen duidelijk 

onderdeel van de bedrijfsvoering uit: hoe kunnen wij onze 

toekomstvisie en wensen duidelijk omschrijven, kunnen wij 

deze wensen vastleggen als richtlijn en er naar opereren? 

Te veel willen doen in 1 dag: Te veel zelf doen, te weinig tijd. 

Goede werknemers “binden”: essentiële procesmiddelen 

veiligstellen, de ideale werkgever zijn voor iedere werknemer, 

imago verbetering/inspiratie, carrière perspectief/interessant 

werk, eigen gras moet groener. 

Veel wisseling van personeel: personeel blijft niet lang, veel 

variatie in personeel, ontslag is niet nodig, geen vergrijzing, 

niet altijd gemotiveerd, veel afwisseling, men voelt zich niet 

prettig in de werkomgeving. 

Allemaal bekende en herkenbare problemen. Opvallend is dat 

veel van de andere-woorden-voor-het-zelfde-probleem 

passen in de ‘box’ waarbinnen de deelnemers zich zelf later in 

de workshop hebben geplaatst. Een bedrijfstype 

‘Rangeerstation’, gebruikt veelal organisatie-, markt- en 

procedure woorden, het bedrijfstype ‘Eco-systeem’ heeft het 

veelal over communicatie en klanten, het type ‘Fabriek’ praat 

over werk, tijd en hokjes, en het type ‘Marktplaats’ spreekt 

van veranderende klantvraag en afstemmen met de markt. 

In de hieropvolgende hoofdstukken vindt u meer over de 

verschillende bedrijfstypen en het in de box denken. 
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2.4 Het is maar hoe je het bekijkt 

 

Vernieuwen is vaak alleen een ander perspectief kiezen op 

iets wat al bestaat en dat nieuwe perspectief creëert weer 

nieuwe vraagstukken en oplossingen. Je zou kunnen zeggen 

"alles bestaat al, je hebt het alleen nog niet zo gezien". Of de 

vernieuwing waardevol is, hangt dan ook sterk af van degene 

die er naar kijkt, de wijze waarop deze kijkt en van waaruit 

deze er naar kijkt. Een bosjesman zal geïnteresseerd maar 

argwanend kijken naar de man met het derde oog, de 

camera, maar er verder weinig waarde aan hechten. Hij kan 

er immers geen wild zwijn mee schieten of vuur mee maken 

en er in zijn primaire levensbehoefte voorzien. Internet, 

sociale media, communities zijn voor vele mensen als het 

derde oog voor de bosjesmensen. Ze zien het, bekijken het 

met interesse en argwaan en gaan door met het gewone 

leven, wat prima gaat zonder deze ontwikkelingen. De 

internetgeneratie, social media guru's en communitisten 

proberen duidelijk te maken dat het toch echt waardevol is, 

zelfs een must, om er aan mee te doen. Sterker nog, als je 

niet meedoet, kon je wel eens buitengesloten en achterop 

raken. Survival of the fittest? Er is ergens een tipping point 

waar de kleine minderheid het wint van de meerderheid en 

dat heeft alles te maken met de snelheid van 

vermenigvuldigen. De grap is nu juist dat dit met internet, 

social media en communities gebeurt door te delen. Het 

medium en zijn toepassingen maken het mogelijk veel sneller 

dan voorheen om visies, documenten, reacties e.d. 

(perspectieven) te delen. Ook de impact op de fysieke wereld 

neemt hierdoor sneller toe. Immers, jij bent degene die dat 

perspectief deelt en dat neem je mee in je dagelijkse leven. 
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Nog meer deelnemers aan de workshop procesinnovatie.  

Het is maar hoe je het bekijkt. 

Marieke de Soet, Zijn waar je bent 

 

Of het goed is dat bosjesmensen op internet gaan, weet ik 

niet, maar google gaat bijvoorbeeld wel de ontbossing 

bijhouden en dat zet de bomenkappers en de maatschappij in 

ieder geval aan het denken. Ik hoop dat de wijze waarop we 

naar dingen kijken geïnteresseerd en geïnspireerd is en het 

standpunt van waaruit we dit bekijken een positieve is met 

waardering, dankbaarheid en begrip. Ik ben er van overtuigd 

dat we daarmee iets moois kunnen maken van deze (virtuele) 

wereld. 

Blog, 11 april 2011 
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2.5 Weet je waar je staat? 

 

Als ik nu zou vragen waar u bent, antwoordt u waarschijnlijk 

hier. Het is nog maar de vraag waar dat hier is. De een zou 

zeggen we zitten in een crisis, de ander zal zeggen we krijgen 

een hoop kansen. Waar u staat is natuurlijk relatief en 

afhankelijk van het perspectief dat u kiest. Een klant zal 

mogelijk heel anders tegen uw problemen aankijken dan 

uzelf. Een medewerker die dagelijks met een probleem te 

maken heeft, zal heel anders tegen problemen aankijken dan 

iemand die er niet direct last van heeft. Wat belangrijk is, is 

een begrippenkader dat we delen. Doe bijvoorbeeld de 

aanname dat de wereld statisch is. Er verandert niet zoveel, 

vandaag was als gisteren en morgen is als vandaag. Het is dan 

meer voor de hand liggend dat u geheel volgens een planning 

werkt die tot in de details is uitgewerkt. Als je het 

uitgangspunt neemt dat de wereld dynamisch is en er dus 

voortdurend veranderingen nodig zijn, dan zal je je processen 

waarschijnlijk wat flexibeler hebben ingericht. Als je de 

aanname doet dat de klanvraag simpel is, dan ben je 

waarschijnlijk eerder geneigd om producten en diensten 

helemaal te standaardiseren. Als je vindt dat de klant vraagt 

complex is, dan zal je waarschijnlijk eerder vertrouwen op de 

kennis en ervaring van mensen en meer ruimte laten voor 

eigen inbreng. Door de wereld in te delen in statisch en 

dynamisch, en simpel en complex, kun je inzicht krijgen in 

waar je staat. De uitnodiging is om juist ook die andere 

werelden en vragen te verkennen. 

Uit onderzoek onder meer dan 600 bedrijven is gebleken dat 

bedrijven in de basis steeds kiezen voor een bepaalde set aan 
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waarden. Bedrijven die zich positioneren in de wereld die 

dynamisch en complex is, kiezen voor een combinatie van 

flexibiliteit, innovatie en het individu in plaats van 

kostenbesparing, alles zelf doen en standaardiseren. De 

beslissingen die je maakt en de uitgangspunten die je kiest, 

bepalen in belangrijke mate de uitkomst van je organisatie. 

Meer hierover kunt u lezen in de verschillende boeken en 

publicaties zoals Ondernemen aan de Maas, Search Digital 

World en Waven en Weven. Het model dat hieraan ten 

grondslag ligt, heet het 3C model en is ontwikkeld door Frans 

van der Reep en Peter van den Heuvel. Hiermee wordt het 

klantvertrekpunt bepaald (Customer), de coördinatie 

(Coordination) en de keuzes (Choice) inzichtelijk gemaakt. 

Frans van der Reep heeft de wereld als volgt ingedeeld: 

De uitgangspunten in de 

vier boxen, statisch-

dynamisch en simpel-

complex, bepalen in 

hoge mate de keuze 

voor coördinatie 

mechanismen, 

beslisstructuren en de 

plek van de klant in het 

bedrijf. In iedere box 

staat de klant centraal, 

maar dan op heel 

verschillende wijze. Hoe zou je een klant bedienen in een 

wereld die statisch is en hoe doe je dat in een dynamische en 

complexe wereld? Het blijkt keer op keer een handig 

referentiepunt te zijn.  
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2.6 De bijwerkingen van het medicijn 

 

Wanneer we problemen oplossen, hebben we net als met 

medicijnen vaak te maken met bijwerkingen. Als we de 

oplossing eenmaal geformaliseerd, in procedures en 

afspraken hebben vastgelegd, krijgen we te maken met 

nieuwe problemen. De vraag is of we er aandacht aan 

moeten besteden. Is het niet net als met een medicijn, een 

bijwerking die we maar voor lief moeten nemen? Soms 

bestaan problemen langere tijd en voelt niemand zich 

geroepen om het echt aan te pakken. Als je het probleem 

gaat analyseren, dan kun je dit bijvoorbeeld doen door jezelf 

eerst helder te positioneren in een van de kwadranten die in 

de vorige paragraaf zijn beschreven, en vervolgens te kijken 

naar de kenmerken van je probleem. Heeft dit te maken met 

de dynamiek van de omgeving, er zijn bijvoorbeeld meer 

veranderingen dan gepland, of heeft het te maken met de 

klantvraag, wijkt deze bijvoorbeeld vaker af van de standaard. 

Wanneer je de logica bekijkt van ieder kwadrant, zul je zien 

dat ieder kwadrant zijn eigen logische oplossingsrichtingen 

heeft. Wanneer een probleem zich langere tijd blijft 

voordoen, zou het goed kunnen zijn dat u voor de kwaal het 

verkeerde medicijn hebt gekozen. U denkt waarschijnlijk 

vanuit de oplossingsrichting die primair bij uw bedrijf past. De 

oplossing ligt waarschijnlijk in een van de andere kwadranten, 

waarvan u waarschijnlijk de taal nog niet goed spreekt. 

Wanneer u gewend bent om problemen vanuit planning en 

controle aan te pakken, zullen communicatie- en 

samenwerkingsoplossingen waarschijnlijk niet als eerste bij 

uw opkomen. Ook hier geldt, eerst een goede diagnose en 

dan pas het medicijn, dokter. 
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3 In de box denken 
Vandaag heb ik m'n artikel over het 'in de box denken' 

afgerond en verzonden naar de redactie van ons nieuwe boek 

(van het lectoraat Digital World). Vaak proberen we 'out of 

the box' te denken, zonder te weten in welke box we zitten. 

Ieder mens en iedere organisatie heeft z'n eigen paradigma of 

box. Een paradigma is een set van ideeën, concepten, 

praktijken e.d. waarmee je de wereld bekijkt en vorm geeft. 

Het wordt ook wel vertaald als 'voorbeeld'. Veel van wat we 

doen onder het kopje 'vernieuwen' is eigenlijk hergebruiken 

naar goed voorbeeld en eventueel met elkaar combineren. 

Wanneer je je eigen paradigma kent en dus ook de 

beperkingen ervan, ben je beter in staat om te veranderen, 

dan wanneer je van de 'verkeerde' set van ideeën, concepten 

e.d. uitgaat. Om te veranderen moet je het paradigma van je 

gewenste toekomst kennen. Als je wilt veranderen, zal je dit 

moeten doen vanuit het gewenste paradigma en niet vanuit 

je huidige paradigma. Als de wereld om je heen vraagt om 

flexibiliteit en je kent alleen de wereld van standaardisatie, 

control en hiërarchie, dan zal dit nog een lastige worden. Ten 

eerste moet je de wereld van flexibiliteit leren kennen en dat 

is weer een lastige als iedereen om je heen je 'onder controle' 

probeert te houden. Het is net als reizen. Je kunt niet van 

Amsterdam naar Rotterdam als je in Groningen bent. Als je 

niet weet waar je bent, kun je ook geen goede route 

uitstippelen en je zult je eindbestemming moeten kennen om 

er te komen. In de box denken brengt in ieder geval veel 

creativiteit met zich mee en geeft een hoop inzicht. Dat 

inzicht helpt je om uit je box te komen en echt te vernieuwen. 

Blog, 14 december 2009 
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3.1  Van denken komen problemen 

 

We hebben het uiteindelijk allemaal zelf bedacht. Waar de 

ingang moet komen, waar het kopieerapparaat staat, die wie 

het werk gaat doen, et cetera. Toen ik mijn Tom Tom instelde 

naar een plaats in Duitsland en onderweg allemaal borden 

tegenkwam die wezen op de goede richting, kon ik niet 

vermoeden dat ik volledig op de verkeerde weg zat. Er bleken 

namelijk drie plaatsen met die zelfde naam te zijn. Het idee 

dat de Tom-Tom de goede weg wijst, helpt dus niet altijd. Zo 

komen dingen vaak niet van de grond doordat we het idee 

hebben dat iemand het toch niet gaat doen, het niet kan, of 

dat er niet voldoende middelen gevonden kunnen worden 

om het te realiseren. Het is dus soms goed om onze ideeën 

vanuit verschillende perspectieven tegen het licht te houden. 

De volgende blog over Plato en de beeldspraak van de grot 

laat zien waarom het vaak zo moeilijk is om anderen te 

overtuigen. 

 

Plato vertelde de allogorie van de grot. Een beeldspraak 

waarin mensen geketend en gevangen zitten in een grot en 

maar één kant op kunnen kijken, namelijk de wand. Ze 

kennen alleen de schaduwen die op de wand worden 

geprojecteerd van de mensen en dingen die achter hen langs 

een vuur voorbij lopen. Voor hun zijn de schaduwen de enige 

werkelijkheid. Als één van hen zich vrijmaakt en de grot 

uitloopt en voor het eerst licht ziet en de mensen en 

voorwerpen ziet die de schaduwen veroorzaken, wil hij zijn 

medegevangenen in de grot vertellen wat hij gezien heeft, 

maar zij geloven hem niet. Zij kennen geen licht en geen 

mensen en hij spreekt voor hen dus niet de waarheid. Voor 
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hem zijn alleen de schaduwen echt. Zo gaat het ook in ons 

(zakelijk) leven. We geloven dat de wereld beter af is met 

automatisering, met systemen die het allemaal regelen, met 

regels en toezichthouders die ervoor zorgen dat mensen geen 

fouten maken en geloven de mensen niet die spreken van 

kleinschaligheid, persoonlijke verantwoordelijkheid, bezieling 

en de menselijke maat. Ze kennen alleen de schaduw. Met 

het 'in de box denken' wil ik mensen zowel de grot, als de 

buitenwereld laten ervaren. Eerder schreef ik al dat je pas out 

of de box kunt denken als je weet in welke box je zit. Of te 

wel, je kunt pas uit de grot en het licht in als je weet dat je in 

een grot zit en het licht de schaduwen veroorzaken op de 

wand. Het gaat mij er niet om automatisering of systemen in 

een kwaad daglicht te zetten. In veel gevallen werkt dit zelfs 

prima. Waar het mij wel omgaat is dat veel beslissingen niet 

meer vanuit een ander perspectief worden belicht en zonder 

bezinning worden doorgezet. Mijn 'helden' durven de andere 

kant te laten zien, maar lijken te vergeefs te proberen de 

mensen in de grot te overtuigen. Ik hoop dat de millennia 

oude wijsheden van Plato in een nieuw jasje van het 'in de 

box denken' mensen inzicht geeft en over hun eigen schaduw 

heen kunnen stappen. 

 

Blog, 6 juni 2011 

3.2 Iets om over na te denken! 

 

Ik las net in een Tweet 'iets om over na te denken' en ik 

dacht, 'hoe werkt dat eigenlijk, dat nadenken?' Ik denk dat er 

goede manieren zijn om ergens over na te denken en minder 

goede en wat is de beste manier?  Iedereen heeft basis 
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ideeën van waaruit je denkt en van waaruit je handelt. Stel je 

basis idee is: de wereld is duaal, dan denk je al snel in goede 

en minder goede manieren van denken. Stel je basisidee is: 

'nadenken  zorgt voor oplossingen', dan vind je oplossingen, 

maar als je dit combineert met 'duaal denken', dan vind je 

dus goede en slechte oplossingen en wat is dan de beste 

oplossing? Nu heb ik het nog maar over twee ideeën 

combinaties, maar stel nou eens dat je 4, 100 of misschien 

wel 6 miljoen van dit soort ideeën hebt, wat dan? 'Iets om 

over na te denken' zet je wel aan het denken! Als ik nu één 

basis idee kies om vanuit te werken, zoals 'het idee dat ik nu 

bedenk hierover, is het meest vooruitstrevende idee van deze 

tijd', dan kom ik op: 'het idee is er al, het hoeft je alleen nog 

maar te vangen'. Met andere woorden er zijn heel veel 

ideeën die 'los rondwaren' en alleen nog maar aangetrokken 

moeten worden door een persoon die een idee wil hebben. 

Als ik deze persoon zou zijn, dan zou ik eens nadenken over 

de aantrekkingskracht die ik heb op ideeën en alleen nog 

maar goede ideeën willen aantrekken. Lijkt me een goed 

idee! 

Blog, 4 april 2011 

Als reactie op deze blog kreeg ik van Frank Schenk de 

opmerking dat er onderzoek in Engeland is gedaan hoe 

ideeën zich in het universum verplaatsen. Als experiment 

hebben ze gemeten hoe snel mensen in de ochtendkrant de 

kruiswoordpuzzel konden oplossen. De mensen die de krant 

later in de ochtend kregen, hadden de puzzel gemiddeld 

sneller opgelost. De verklaring: de ‘antwoorden hingen al in 

de lucht’. 
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3.3 Top down denken 

 

Bij top down denken, denken we vaak aan de hiërarchie, 

managementlagen, aansturen en management versus 

werkvloer. Down, is dan de werkvloer. Overigens, down is een 

wel erg deprimerende benaming voor de mensen die veel 

goed werk verrichten voor de organisatie. Ik gooi er dan ook 

even nieuwe denkwijze tegen aan.  

Top down, is wat mij betreft letterlijk de top down, of te wel 

management en werkvloer gewoon naast elkaar aan het werk 

op de werkvloer. Waarom zou een manager niet werken, 

toch? 

Even een side step, bottom up, wat als tegenhanger van top 

down geldt, is eigenlijk een top down term. Het dwingt je als 
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het ware te denken in een afstand tussen management en 

werkvloer en is ons ook 'top down' opgelegd. Ik weet niet 

welk doel de bedenker van de term voor ogen had, maar het 

lijkt nu een barrière te zijn voor goede samenwerking. 

Wellicht was samenwerking vroeger wat minder nodig en is 

het de logische stap na de industriële revolutie. Als de hele 

bottom 'up' moet, wordt het overigens wel erg druk in de 

bestuurskamer. Met internet kan dat natuurlijk wel. Er zijn 

geen muurtjes en lagen en iedereen is een 'mouse click away'. 

Zie je trouwens hoe mijn taal 'verengelst'? Ik stel voor om een 

aantal termen gewoon te vergeten, niet meer te gebruiken en 

beter aan te sluiten bij wat we willen bereiken. 

Als de bedoeling is om samen te werken, of de klant meer als 

uitgangspunt te nemen, of het denken van de individuen te 

verenigen, noem dat dan ook zo. Daar zit namelijk actie in. 

Deze activiteiten kun je doen en zijn meer verbindend, dan de 

twee-deling van top en down. Top lijkt me dat!  

 

Blog, 27 januari 2011 
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3.4 Denken als oplossing 

 

Goede en verkeerde manier om doelen te stellen 

Je hebt goede en verkeerde manieren om doelen te bereiken 

en vaak realiseren we ons dat niet voordat we ergens aan 

beginnen. Ook niet dat de ene manier in de ene situatie goed 

is en in de andere situatie niet. Zo heb je persoonlijke doelen, 

organisatiedoelen, projectdoelen en vaak begint het met de 

vraag, 'wat moet er gebeuren?' en is het antwoord al snel 

nieuwe doel. Vaak worden doelen SMART gemaakt, maar is 

dat wel zo slim? Formuleer een doel eens op minstens 10 

andere manieren, kijk eens wat dat oplevert. Heb je dat 

gedaan, verdubbel het aantal dan nog eens. Zitten er doelen 

tussen die meer inspireren dan de ander? Zitten er doelen 

tussen die concreter zijn dan andere? Zitten er doelen tussen 

die de één wel aanspreken en de ander niet? en was dat ook 

de bedoeling? Een andere manier is om een lijn te tekenen, 

de uitersten te bepalen m.b.t. een onderwerp, bijv. helemaal 

alleen werken tot met minstens 100 anderen samen, en 

bepaal waar jij wil zitten. Kijk wat er gebeurt als je iets naar 

links of rechts opschuift. Wat gebeurt er dan met je? Vind je 

dat leuk, of kun je beter een doel op een ander speelveld 

kiezen. Een anderen manier: begin met een doel, 

bijvoorbeeld een eigen zaak beginnen, maak dan een 

overtreffende trap van dat doel, bijvoorbeeld een eigen zaak 

met eigen personeel, en herhaal deze stappen. Inspireert het 

je? geeft het je energie, of gaat het je alleen maar meer 

energie kosten? wordt je er gelukkig van? en worden anderen 

er ook gelukkig van? Net als wanneer je gaat wandelen, kun je 

een begin en eindpunt op de kaart zetten. Als het je doel is 
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om zo veel mogelijk natuur en ontspanning te beleven, zul je 

een andere route kiezen dan wanneer je zo snel mogelijk, zo 

veel mogelijk kilometers wil maken. Er zijn vele manieren om 

doelen te stellen en het ene doel zal wel en het andere niet 

bij je passen. En soms is het gewoon lekker om doelloos te 

verdwalen. Je bereikt altijd je doel, de vraag is of dat ook het 

doel is dat je wilde bereiken? Ik ga zo eerst nog eens een paar 

manieren bedenken en vinden om doelen te stellen. 
 

Blog, 15 oktober 2010 

Nog meer deelnemers aan de workshop procesinnovatie, die 

denken in oplossingen 

Thiemo Vonk, Aannemersbedrijf Vonk 

Eric Koster, EnergieMeetbedrijf 2020 

G.J. Spek, Solyco 

Cock van Adrichem, Alfa Accountants 

Eric Poot, Wageningen UR Glastuinbouw 

 

3.5 Doen als oplossing 

Hoe krijg je mensen zo ver dat ze willen meedoen? Meedoen 

aan een weblog, meedoen aan een initiatief, een wedstrijd, 

een community, etc. Hier zijn verschillende technieken en 

methodieken voor. De methode Usman Haque is bijvoorbeeld 

een interessante. 10 stappen die bijdragen aan participatie 

zijn (in het Engels) dilemmas, incentives, increments, trust 

and evidence, tools for evidence, opting out, granularity, 

coupling, complexity en tot slot public spectacle. Voor de 

inhoud hiervan verwijs ik naar toekomstige blogs of google 

search. In alle stappen gaat het over intentie en is de barrière 

(angst) voldoende klein om de volgende stap te maken. Vaak 

http://www.haque.co.uk/papers/notesonthedesignofparticipatorysystems_eng.pdf
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zijn we bezig met beschermen i.p.v. creëren (mezelf incluis). 

Als je wil meedoen, laat je jezelf zien en dat is (in het eigen 

denken) niet altijd gewenst, tenzij je niets te verbergen hebt. 

Doe dan ook vooral mee wanneer je mooie dingen wil laten 

zien en creëren en sluit aan als 'me too' individu bij mensen 

die mooie dingen willen creëren. Of begin er zelf aan, dan zijn 

die 10 stappen vanzelfsprekend 

Blog 25 juni 2010. 

Usman Haque begint zijn betoog in “NOTES ON THE DESIGN 

OF PARTICIPATORY SYSTEMS – FOR THE CITY OR FOR THE 

PLANET” dat coöperatie moeilijk is. `Zelfs wanneer iedereen 

het eens is met een einddoel en de activiteiten die nodig zijn 

om dat doel te bereiken, wil dat nog niet zeggen dat 

iedereen, of zelfs maar één iemand, in staat is om de eerste 

stap te zetten´. 

Om dingen te kunnen doen, moeten dus dilemma´s worden 

opgelost, het makkelijk worden gemaakt om stappen te 

zetten, ieder op zijn of haar eigen niveau, heb je beloning 

nodig en bewijzen, vertrouwen en de eenvoud om toe te 

treden, maar ook om er weer uit te stappen. Ga met meer 

mensen samenwerken als het complex wordt in plaats van te 

proberen te vereenvoudigen. De dilemma´s zijn interessant 

om te onderzoeken. Ik kocht laatst het boekje ´Domheid voor 

beginners, een stoomcursus´ van Mattijs van Boxtel. Hierin 

staan mooie voorbeelden van zaken die we wel weten, maar 

gewoon lijken te negeren. We weten dat het beter is dat we 

het één doen, maar doen het niet, of we nemen maatregelen 

die elkaar tegenwerken. Dweilen met de kraan open.  
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Ga maar bij u zelf na wanneer u in beweging komt en wat 

gaat doen. 

 

Nog meer deelnemers aan de workshop procesinnovatie, die 

graag doen en oplossen. 

G.J. van den Berg,TU Delft, valorisatie Centre 

Laurens van den Akker, Arkoel 

 

3.6 Kickboxen of .... 

 

Het lijkt vaak alsof we lijnrecht tegen over elkaar staan. Zelfs 

binnen het eigen bedrijf komt strijd voor. We staan niet naast 

elkaar, maar lijnrecht tegenover elkaar. Op zijn minst staat er 

dan één iemand met de rug naar de klant toe. Organisaties 

zouden veel meer de flexibiliteit van geest moeten hebben, 

om snel van standpunt te kunnen wisselen en te onderzoeken 

welk standpunt het beste is voor iedereen. Op een speelse 

manier onderzoeken wat werkt, of niet werkt. Denken in 

scenario's kan helpen inzicht te krijgen in een situatie waarin 

we anticiperen op kansen en mogelijke problemen. Dit houdt 

ook in dat we ons oordeel zo lang mogelijk uitstellen. 

Wanneer we aan het onderzoeken zijn, hebben we interesse 

en nieuwsgierigheid. Ons ingraven in onze standpunten kan 

altijd nog. Het is dan ook handig dat een ieder die aan de 

dialoog mee doet, weet dat het een scenario is, dat 

onderzocht moet worden. 

In de volgende vier hoofdstukken komen de vier boxen aan 

bod die meer inzicht moeten geven in waarom de dingen 
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lopen zoals ze lopen. Iedere box kun je zien als een scenario 

dat onderzocht moet worden. Je kunt je bedrijf als geheel in 

een box positioneren, of alleen een bedrijfsonderdeel. Alle 

vier de boxen, met bijbehorende kenmerken, zult u 

tegenkomen binnen uw bedrijf. Één van de boxen zal echter 

dominant zijn en deze box bepaalt in hoge mate de 

speelruimte binnen uw organisatie. Gaat u gerust op 

onderzoek uit. 

Iedere box, een combinatie van klantvraag en omgeving, 

heeft een aantal logische kenmerken, die bepalen hoe de 

organisatie is ingericht, welke ICT componenten geschikt zijn, 

welk type personeel nodig is en welke ‘taal’ men spreekt.  

In bovenstaand figuur (3C model, van der Reep, van den 

Heuvel)  ziet u de namen die we aan de boxen hebben 

gegeven, het streven naar excellence, de belangrijkste keuzes 

3C 
model 

Klantvraag 

Simpel Complex 

O
m

ge
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ng
 D
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1.              Marktplaats 
 

Core excellence 
 

uitbesteden, standaardisatie 
kostenbesparen 

 
 producten / markten

2.            Eco systeem 
 

Communicational excellence 
 

flexibiliteit, innovatie 
individualiteit 

 
 diensten / klanten

St
at

is
ch

 

3.                 De fabriek 
 

Control excellence 
 

kosten besparen, 
standaardisatie, continuiteit 

 
 product / werkordernummers

4.          Rangeerstation 
 

Operational excellence 
 

functionaliteit, innovatie, 
standaardisatie 

 
 processen / markten
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en de focus ten aanzien van klanten. De kleuren komen 

overeen met de kleuren van de komende hoofstukken. 

‘De Marktplaats’ in box geel staat voor de verschillende 

‘productkraampjes’. De organisatie heeft klanten volgens een 

format ingedeeld naar markten en producten daar op 

aangepast, of vice versa. Het ‘Eco systeem’ in box groen is 

een beeldspraak voor het netwerk van verschillende 

elementen dat maatwerkdiensten levert aan klanten. De 

organisatie is meer ingericht als samenwerkende teams en 

past zich aan de omgeving en klantvraag aan. ‘De Fabriek’ in 

box blauw staat voor de ‘lopende band’ verwerking van 

klantorders. Deze is in hoge mate gestandaardiseerd en 

gepland volgens vaste productlijnen en procedures. Het 

‘Rangeerstation’ in box oranje is een complex van lijnen en 

processen die bij elkaar komen en gecombineerd kunnen 

worden. Deze zijn in hoge mate gestandaardiseerd, maar 

doordat de inhoud en combinaties kunnen varieëren kan er 

gestandaardiseerd maatwerk worden geleverd.  

Het is eenvoudig voor te stellen wat de gevolgen zijn wanneer 

een Eco-systeem wordt gemanaged als een Fabriek of een 

Rangeerterrein als een Marktplaats. Het kiezen van het juiste 

vertrekpunt is dan ook essentieel. Problemen en fouten met 

betrekking tot systemen, processen, personeel en klanten 

kunnen in hoge mate worden voorspeld wanneer een 

verkeerd vertrekpunt wordt gekozen. Iedere box heeft zijn 

eigen kracht en bestaansrecht. Iedere box heeft z’n eigen 

verbeterrichting, of wel het streven naar excellence. Soms 

communiceren bedrijven echter wat ze willen zijn, 

bijvoorbeeld ‘we zijn een innovatief, flexibel en klantgericht 

bedrijf’, terwijl de processen en klantingangen voornamelijk 
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Advertentie 

zijn ingericht als een fabriek om grote aantallen te verwerken, 

met targets op doorlooptijd en omzetwaarde. U kunt zich 

voorstellen hoe de klant dit ervaart. Met het juiste 

klantvertrekpunt is het wel degelijk mogelijk om innovatief, 

flexibel en klantgericht te zijn én grote aantallen te verwerken 

én kosten te besparen. 

 

 

 

 

 

 
verbindt strategie, ondernemerschap en uitvoerend vermogen. 

 

 

Voelt een nieuwe situatie, probleem of vraagstuk 

ongemakkelijk aan? Zitten er teveel “onbekenden” in?  

U zoekt creative oplossingen en nieuwe business? 

 

In een complexe en dynamische wereld zijn next practices nodig die 

snel te realiseren zijn tegen lage kosten en een duurzaam voordeel 

opleveren voor alle stakeholders. Wilt u perspectief van het 

nextpractice-institute? Of een blind business date organiseren voor uw 

relaties om nieuwe verbindingen te creëren? Greenfield oplossingen die 

de impact van veranderen minimaliseren? 
 

Kijk op www.nextpractice-institute.com en stel uw vraag op: 06-22408344 

  

http://www.nextpractice-institute.com/
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4 Als er geen Tijd is. 

4.1 Precies zoals gepland 

Als iedere dag hetzelfde zou zijn, kan je alles vastleggen in 

een planning. Je bent volledig in controle. Het lijkt haast wel 

alsof de tijd niet bestaat. Er is in ieder geval geen tijd voor 

andere dingen, anders dan gepland. Naast dat de omgeving 

statisch is, gaat dit ook nog eens gemakkelijker wanneer de 

klantvraag simpel is. Je kunt in hoge mate voorspellen wat er 

wordt gevraagd, er zijn weinig variaties of aanpassingen nodig 

en producten en diensten zijn makkelijk te standaardiseren. 

De beeldspraak die hierbij past is ‘de Fabriek’. De Fabriek 

staat symbool voor de lopende band, massa afhandeling, 

hoge mate van processtandaardisatie, etc. Uit onze 

onderzoeken (van der Reep, van den Heuvel) blijkt dat dit 

vooral de bedrijven zijn die kostenbesparing, standaardisatie 

en eigen beheer belangrijk vinden. Deze bedrijfstypologie 

vindt u in alle bedrijfstakken en bij ieder formaat bedrijf. Ook 

een bank kan bijvoorbeeld als een Fabriek zijn ingericht, 

evenals een dienstverlener. De beeldspraak van de Fabriek is 

meer om aan te geven hoe er gedacht wordt over 

standaardisatie, afhandeling van klantvragen en bijvoorbeeld 

management. What way? One-way! 

Alles gaat precies zoals gepland en je hebt de macht over alles 

wat je gepland had, todat...... Het komt nog al eens voor dat 

de wereld niet zo statisch is als gewenst en dat er invloeden 

van binnenuit, of van buiten af zijn, die het noodzakelijk 

maken om van de planning af te wijken.  Dan wordt het tijd 

om ook naar andere boxen te kijken.  

 



   38 
 

4.2 Geen Ja geen Nee 

Belangrijk voor de Fabriek is het hebben van duidelijke 

afspraken, rangorde, planningen en contouren. Wat is ja en 

wat is nee.  Wanneer er onduidelijkheid is, kunnen 

aaneengesloten processen of productiemiddelen elkaar flink 

in de weg zitten. Het lijkt op het spelletje ‘geen ja, geen nee’. 

De quizmaster doet er alles aan om de deelnemer een ja of 

een nee te ontlokken. In plaats van de quizmaster kun je de 

klant, een leverancier, een financier, of iets dergelijks denken. 

Het is verleidelijk om toch ja of nee te zeggen, maar het zal 

het proces danig verstoren. Daar ligt ook de valkuil voor de 

‘Fabriekbedrijven’. Als je even niet uitkijkt, mis je de 

ontwikkelingen bij klanten of in de markt en ga je heel 

efficiënt failliet.  

4.3 Nu even wel! 

In de Fabriek kan het maar één 

kant op. De one-way oplossing 

werkt hier goed, doordat het z’n 

nut en effect heeft bewezen. Het 

loopt gesmeerd en ‘het nu even 

niet’, is niet aan de orde. Ik denk 

dat u inmiddels wel een beeld 

heeft gekregen van de Fabriek. 

Als gedachte-exeriment kunt u zelf de vraag stellen: wat zou 

ik doen als de wereld niet verandert (statisch) en de 

klantvraag in hoge mate te standaardiseren is (simpel). In ‘de 

Fabriek’ draait het om begrippen als: bestuur, beheer, 

standaardisatie, taakverantwoordelijk, punctueel, 

geprogrammeerd, concentratie, aan/uit, massa. Het gaat hier 

over de ‘right practice’. Het kan maar op één manier. 
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5 Waar zal ik het laten? 

5.1 Rust, Regelmaat en Reinheid 

Wellicht kent u deze zin nog van uw moeder of grootmoeder. 

Het devies dat moet leiden tot een gezond en welvarend 

leven. In ‘de Fabriek’ kan alles tot in detail worden geregeld,  

maar soms zijn er zo veel variaties mogelijk dat het niet 

handig is om alles als een lopende band vast te leggen. 

Wanneer er echter wel een hoge mate van planning mogelijk 

is, kan het bedrijf ook worden ingericht als een 

Rangeerstation. De infrastructuur ligt klaar, de wagonnetjes 

zijn beschikbaar en afhankelijk van de klantvraag, wordt de 

inhoud ervan aangepast en getransporteerd. Het klaar 

hebben staan van gestandaardiseerde dienstverlening, zorgt 

ervoor dat er in enige mate maatwerk kan worden geleverd. 

Het ‘Rangeerstation’ staat symbool voor bedrijven die 

operational excellence nastreven. De dienst (mensen, 

middelen, kennis, e.d.) staat klaar en de kwaliteit van de 

dienst wordt ook gegarandeerd. Ook hier geldt dat wanneer 

de regelmaat wordt verstoord door invloeden van buitenaf of 

binnenuit, het nuttig is om naar andere boxen te kijken. De 

omgeving zou wel eens dynamischer kunnen zijn dan in 

eerste instantie ingeschat. De rust en reinheid ontbreken dan 

en er zullen waarschijnlijk meer fouten worden gemaakt, of 

meer kosten worden gemaakt om het allemaal in de hand te 

houden, of om de klant van dienst te zijn. In het 

Rangeerstation gaat het om ordening en best practices. What 

way? The best way! 
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5.2 Doe wat je laten kan. 

Je kunt het doen, of je laat het. Het staat er klaar voor en er 

hoeft alleen nog maar een klant te zijn die een combinatie 

van producten en diensten afneemt en je zet het in. Het zou 

natuurlijk mooi zijn als er een continue vraag is en dat alles 

goed te plannen is, maar dat is niet de opzet van het 

Rangeerstation. Als het zo eenvoudig was en alles te plannen 

is, kun je het net zo goed als een Fabriek aanpakken.Doen wat 

je laten kan, betekent dat je iets de ene keer wel inzet en de 

andere keer niet, maar dan wel helemaal onder eigen 

controle. Regelmatig zie ik allerlei subprocessen en informele 

circuits ontstaan, omdat het toch allemaal net even anders 

moet. Er is dan van best practice geen sprake meer, maar van 

een one time only solution. Soms komt het vaker voor en 

wordt het in een proces gestandaardiseerd, maar als het 

voortdurend voortkomt, is het wellicht een optie om uit te 

kijken naar één van de andere boxen.  
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5.3 Best practice. Ik wil graag 2de worden? 

 

Volgens mij noemen we degene die 1ste is geworden, 

meestal de beste. Die heeft dus de best practice. Een hele 

goede onderneming in de mode is bijvoorbeeld Zappos. Echt 

een unieke combinatie van 'weird' people, fun, learning, etc. 

We willen de successen graag kopiëren, maar worden we dan 

niet sEcond best en zijn we dan niet sEcond best practices aan 

het implementeren? Ik denk niet dat de wereld er veel 

slechter van hoeft te worden, maar het houdt ons een beetje 

weg van waar we zelf goed zijn. Ik denk dat het beter is te 

kijken naar onze eigen 'besten' en die steeds weer opnieuw te 

implementeren, tenzij dat 'best' niet goed genoeg is om je 

zaak in de lucht te houden. Dan zou ik vooral wat anders gaan 

doen. Het beste wat je kunt worden is jezelf, is volgens mij 

een Loesje uitspraak. Lijkt me heerlijk, de hele dag de beste 

zijn. 

Blog 22 februari 2011 
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6 Moet je niet bij mij wezen. 

6.1 Ik ben goed, anderen zijn beter 

Het is soms al lastig om te erkennen dat je ergens goed in 

bent, maar nog lastiger is wanneer anderen beter zijn. Toch 

kan dat nu net de kracht zijn van je bedrijf. Je besteedt die 

zaken uit waar anderen veel beter in zijn en samen ben je de 

beste combinatie die je maar kunt bedenken. De beeldspraak 

die we hier aan gekoppeld hebben is ‘de Marktplaats’. Ieder 

heeft z’n eigen kraampje en koopwaar en gezamenlijk bedien 

je een grote markt met een grote verscheidenheid aan 

klanten en wensen. De Marktplaats is in hoge mate 

gestandaardiseerd op een eenvoudige vraag. Doe mij maar 

die vis, of ik wil een nieuwe tas. Door de grote variatie aan 

producten, kan de klant toch in één keer al zijn of haar 

boodschappen doen.   Bedrijven die zo werken, kijken uit naar 

partners waarmee ze gezamenlijk iets kunnen aanbieden. 

Ieder z’n core business.  
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6.2 Bestedingsgedrag 

Waar geeft u uw geld aan uit? Koopt u het zelf in, maakt u het 

zelf, of laat u het anderen maken. Wat we (van den Heuvel, 

van der Reep) in onderzoek terug vonden is dat bedrijven die 

uitbesteden, hun ICT bijvoorbeeld, kiezen voor een 

combinatie van kostenbesparing en standaardisatie. 

Uitbesteden is voor deze bedrijven een logische keuze. 

Hiermee laat je een stukje controle los, maar ben je beter in 

staat om een markt te bedienen. Vertrouwen is in deze vorm 

van samenwerking uiteraard belangrijk, maar veel vaker zie je 

in plaats van vertrouwen dikke tot in detail uitgewerkte 

contracten en service level agreements (SLA’s). Door te 

partneren zijn deze bedrijven bijvoorbeeld sneller in staat om 

zich aan de dynamiek van de omgeving aan te passen en een 

passend aanbod neer te leggen voor hun klanten. Voor de 

klant is de afweging dan ook vaak: kosten en de juiste 

combinatie van producten voor mijn wensen.  

Op de Marktplaats gaat het over bezit en over verdelen, zelf 

doen of uitbesteden. Waar besteedt men het geld onder 

andere aan? Marktsegmentatie, marktanalyse, samenwerken,  

product/marktcombineren, informatie verzamelen, 

vertrouwen, outsourcing. What way? A-way! 
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7 Bedrijfsdating 

7.1 Verliefd op.... 

Wanneer het allemaal wat complexer wordt en het wat 

moeilijker is om te standaardiseren, komen we meer op het 

persoonlijke vlak terecht. Hier gaat het dan ook over echte 

liefde en passie. Je zou kunnen zeggen dat in een complexe 

en dynamische wereld het veel meer mensenwerk is dan in 

de wereld die volledig is te standaardiseren en te 

automatiseren. De beeldspraak voor dit type bedrijf is ‘het 

Eco-systeem’. Een netwerk van mensen en middelen die in 

verschillende samenstellingen problemen oplossen voor 

klanten of op vrijwel iedere klantvraag een antwoord hebben. 

Natuurlijk kun je ook hier in hoge mate allerlei zaken 

standaardiseren. De basishouding is er echter één van 

luisteren, begrip en maatwerk. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat deze bedrijven kiezen voor een individuele 

aanpak, innovatie en flexibiliteit. Net als in een goed huwelijk 

moeten partijen zich aan elkaar aanpassen en het helpt dan 

als je dat met liefde doet. Dit type bedrijf is er op uit om te 

daten, is naar buiten toe gericht en dienstbaar naar de 

omgeving.  
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Advertentie 

VBK Zuid BV heeft alle (bouw) kennis in huis om uw totaalproject van 

ontwerp tot en met realisatie en onderhoud uit te voeren. 
 

VBK Zuid BV 

Martin Schönfeld 

Achterlaan 1                   / Postbus 116 

2665 LZ Bleiswijk            / 2700 AC 

Zoetermeer 

Bel naar: 079 5931760 
e-mail:    m.schonfeld@vbkgroep.nl 
fax:          079 5932011 

 
www.vbkzuid.nl 

 

7.2 Relatiemarketing 

Jonge man met interesse in bedrijfskunde en techniek zoekt 

ditto vrouw om een leuke relatie op te bouwen en nieuwe 

zaken te ontwikkelen. In Eco-systeembedrijven is het flexibel 

matchen van vraag en aanbod een belangrijk onderdeel. 

Waar de andere bedrijfstypen voornamelijk gericht zijn op 

markten en massaverwerking, gaat het hier veel meer om de 

juiste man of vrouw, op het juiste moment op de juiste plek 

krijgen om de juiste oplossing te bieden. Dienstbaar. Als je dit 

handig organiseert, ben je nog steeds in staat om grote 

aantallen te verwerken, maar in 

eerste instantie gaat het hier om 

relatiemarketing en verbinden, 

waarbij de mens en zijn/haar 

relaties en behoefte centraal staan. 

Hierin staan woorden centraal als: 

creativiteit, innovatie, diversiteit, 

http://www.vbkzuid.nl/
http://www.vbkzuid.nl/
http://www.vbkzuid.nl
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´vreemd´, verandering, passie, leren, fun, familie, open, 

dienstbaar, verantwoordelijkheid, flexibel en avontuurlijk. 

Hierin wordt bijvoorbeeld gewerkt in communities, met co-

creatie, crowd sourcing en sociale innovatie. Als je wil 

oogsten,  kun je dat vaak beter samen doen en het is meestal 

leuker ook  . What way? All-ways. 

Ik vond onderstaand stappenplan wat mij aansprak op de 

blog van Alexander Osterwalder, ‘An innovation competence 

process coming from knowledge management’, d.d. 24 

augustus 2006 op internet: http://www.businessmodelalchemist.com  

http://www.businessmodelalchemist.com/
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7.3 Pay it forward 

 

Gisteren introduceerde ik één van mijn business partners aan 

een andere business partner en vertelde daarbij wat hij goed 

kan en vervolgen anders om en vertelde wat zij goed kan. Al 

snel vertelden beiden daarna wat ik goed kan. Het 

(h)erkennen van elkaars krachten biedt een goede basis voor 

samenwerking. Het werd een prettig gesprek, waarin ik zeker 

ben dat we hier een mooie business van gaan maken. 

Vandaag heb ik met een student een mogelijke 

afstudeeropdracht verkend op het gebied van sociale media 

en studenten. Wat creëert waarde? wanneer gaat men 

meedoen? Wat ik geleerd heb, is dat werken vanuit je kracht 

waarde creëert en dat het helpt om oprecht de ander te 

waarderen en dit ook uit te spreken. Het heeft iets 

kwetsbaars in zich want het zegt direct iets over mij. De 

waarde die ik er aan toe ken, is de waarde die ik er aan toe 

ken en zegt wellicht meer over mijzelf dan over de ander. Als 

de ander het herkent, is dat natuurlijk mooi meegenomen. 

Pay it forward: de ander waardeert jou belangeloos en ergens 

ontstaat er een keten van waarden die uiteindelijk weer naar 

je zelf terug voert. Kijk maar eens wat er gebeurt wanneer je 

iemand een compliment geeft. Ik denk dat het oprecht 

promoten van anderen om hun kunnen, niet alleen de keten, 

maar ook jezelf sterker maakt. Ook al zit je zelf in dezelfde 

business of branche. Als iemand echt goed of veel beter is 

dan jij, kun je het beter aan die ander overlaten. Het komt 

vast op de één of andere wijze terug, zonder dat dit nu 

specifiek je doel is. Pay it forward, of te wel, geef het door. 

Blog 21 mei 2010 
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Nog meer deelnemers aan de workshop procesinnovatie, met meer 

aandacht voor anderen: 

Mariska Stolp, Kikker Communicatie 

 

7.4 Meer aandacht voor anderen 

 

Als ik aan anderen denk, zie ik hoe veel geluk ik heb. Niet 

omdat anderen het slechter hebben dan ik, dat gebeurt soms 

ook, maar meer omdat ik aandacht vrij heb voor anderen. 

Soms ben ik zo met mezelf bezig, dat ik anderen vergeet en 

dan vind ik het gek dat anderen mij vergeten. Meer en meer 

realiseer ik me dat wanneer ik aandacht aan anderen geef, ik 

daar als eerste baat bij heb. De Dalai Lama zei dit al. Als ik aan 

anderen denk, zonder daarbij eerst aan mezelf te denken, 

geeft me het gevoel er echt te zijn, een gevoel van 

verbondenheid en eenheid in plaats van alleen zijn. Hoe meer 

ik aandacht vrij maak voor anderen, des te meer voel ik me 

vrij om dingen te doen. Het gaat dan niet om mij, maar om 

wat ik voor de ander kan betekenen. En hoe meer ik voor 

anderen beteken, des te meer kan ik rekenen op een veilig 

heenkomen, vriendschap en geborgenheid. Als een ieder 

meer aandacht voor anderen zou hebben, zou de wereld er 

denk ik voor iedereen beter uitzien. Dat begint soms met 

alleen maar een 'dank je wel' of een andere blijk van 

waardering, een compliment of gewoon de deur voor iemand 

openhouden. Let maar eens op hoe mensen dat doen, of hoe 

mensen dit niet doen. 

Blog 31 maart 2010 
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8 Zienswijze van de deelnemers 
 

In dit hoofdstuk zijn de vier praktijkopdrachten van de 

deelnemers uitgewerkt. Aan de deelnemers is gevraagd om 

één probleem te pakken en deze centraal te stellen in de 

case. De groepen hebben zich verdeeld over de vier boxen en 

hebben eerst het probleem opgelost vanuit de gekozen box. 

Vervolgens is het probleem opgelost vanuit de andere boxen. 

Niet alle problemen zijn vanuit andere boxen bekeken, 

vanwege tijdgebrek. 

8.1 Marktplaats: minder hoeveelheid lokaal werk 

Het probleem dat de deelnemers in de ‘Marktplaats-box’ 

oplossen is ‘de hoeveelheid werk wordt lokaal minder’. De 

basis denkreferentie is: je zit in en dynamische wereld met 

simpele klantvragen. De kernwoorden zijn weergegeven. 

De antwoorden vanuit de Marktplaats: 

 Andere markten zoeken 

 Gebied uitbreiden 

 Nieuwe toepassingen 

 Lokale netwerk onderzoeken op samenwerking 

 Relatiebeheer (oude klanten) 

 In ketens denken 

 Werk voor concurrenten 

 Meer export 

 Reclame maken 

Opgelost vanuit een Ecosysteem: 

 Flexibiliteit 
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 Duurzame relatie met klant 

 Inspiratie 

 Leren, kwaliteitszorg 

 Netwerken 

 Samenwerken met service bedrijven 

 Aftersales versterken 

 Samenwerken met bedrijf/partner/concurrent die 

lokaal aftersales doet 

 Verwachting management van de klant 

Opgelost vanuit de Fabriek: 

 Productieproces standaardiseren 

 Offertes standaardiseren 

8.2 Eco: van productiegedreven naar marktgedreven 

Het probleem dat de deelnemers in de ‘Eco-box’ oplossen is 

‘hoe kom je van productiegedreven naar marktgedreven?’. De 

basis denkreferentie is: je zit in een dynamische wereld met 

complexe klantvragen.  

De antwoorden vanuit het Eco-systeem: 

 Klant centraal stellen 

 Ken je klant. Wie zijn je potentiële klanten 

 Ken je omgeving 

 Bestaansrecht, MVO en duurzaamheid maximalisatie 

 De buitenwereld naar binnen halen 

Opgelost vanuit een Marktplaats: 

 Zoek partners en besteedt uit 
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8.3 Fabriek: moeite om afspraken na te komen 

Het probleem dat de deelnemers in de ‘Fabriek-box’ oplossen 

is ‘moeite om afspraken na te komen’. De denkreferentie is: 

je zit in een statische wereld met simpele klantvragen.  

De antwoorden vanuit de Fabriek: 

 Voortraject/planning verbeteren 

 Sturen op GOKIT (Geld Organisatie, Kwaliteit, 

Informatie, Tijd) 

 Relatie informeren 

 Wat moet er echt gebeuren? 

 standaardiseren 

Opgelost vanuit een Ecosysteem: 

 probleem is er niet meer 

 veel partners 

 minder regels/meer ruimte 

 creativiteit belonen 

 andere contractvormen 

8.4 Rangeren: missie, visie, strategie onduidelijk 

Het probleem dat de deelnemers in de ‘Rangeerstation-box’ 

oplossen is ‘missie, visie, strategie onvoldonde duidelijk’. De 

basis denkreferentie is: je zit in een statische wereld met 

complexe klantvragen.  

De antwoorden vanuit het Rangeerstation: 

 Definiëren 

 Toetsen (duidelijkheid) 

 Structuur aanbrengen 
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 Implementeren 

 Stappenplan 

 Standaardisatie concrete processen 

 Periodieke verbetering 

Opgelost vanuit een Ecosysteem: 

 Workshop achtige uitwerking 
Opgelost vanuit een Marktplaats: 

 Zo veel mogelijk uitbesteden 
Opgelost vanuit een Fabriek: 

 Zo veel mogelijk vastleggen 

8.5 Beschouwing in de box denken 

De deelnemers hebben slechts beperkt de tijd gekregen, zo’n 

15 tot 20 minuten, om de vraagstukken te definiëren en op te 

lossen. De reacties zijn de primaire antwoorden op de 

vraagstukken. In vergelijking met eerdere sessies zie ik steeds 

weer dezelfde type antwoorden uit een groep of individu 

komen. In de ene groep is meer discussie dan in de andere 

groep. De één wil duidelijk een punt maken, de ander wil 

meer verkennen en exploreren. Beiden zul je tegenkomen in 

een organisatie. Degene die meerdere boxen hebben 

verkend, hebben gezien dat de box zeer bepalend is voor de 

oplossingsrichting, evenals de grenzen van die oplossingen. 

Wanneer er meer tijd wordt gegeven, kunnen de implicaties 

van iedere oplossing nog beter in kaart worden gebracht. Wat 

betekent dit bijvoorbeeld voor het personeel, de organisatie, 

de business en de ICT? Wat gebeurt er als ik een ander 

vertrekpunt en een andere oplossingsrichting kies? Binnen de 

box kan dit gestructureerd worden verkend, maar dat is weer 

een boek op zich. Kijk eens naar de overeenkomsten en 

verschillen in de antwoorden per box. Wat valt op? 
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9 Passievrucht 

9.1 Passievrucht 

De vruchten van passie zijn goed 

herkenbaar. Loopt er iemand bij je in 

de buurt die je vak-idioot, nurd, zo’n 

over enthousiasteling of guru noemt? 

De woorden hebben soms een 

negatieve bijklank, maar wat 

belangrijk is, is dat deze mensen 

passie hebben. Passie werpt z’n 

vruchten af. Stel je eens voor, een 

organisatie met alleen maar 

gepassioneerde mensen. Heb je wel 

eens een project gedaan met louter 

en alleen enthousiaste mensen die 

iets goed kunnen? Wat was daarvan 

het resultaat? Via een collega kreeg ik 

bijgaand plaatje, waar de bron helaas niet van bekend is. Het 

laat mooi zien waar de winst te vinden is. Wat soms gebeurt 

in organisaties is dat de passie en de visie niet op dezelfde 

plek liggen. Wanneer je met toegewijde professionals werkt, 

die het liefst in een stabiele geplande omgeving werken, dan 

kan het schuiven naar een andere box, bijvoorbeeld de 

dynamische omgeving van het Eco-systeem voor problemen 

zorgen en vice versa. Weet dus goed waar, wanneer en onder 

welke omstandigheden passies het beste tot z’n recht komen.  

Doe het met passie! 
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Nog meer deelnemers aan de workshop procesinnovatie, die Genieten 

en Iederen Elke dag Plezier wensen: 

Ted Duijvestein, Gebroeders Duijvestein 

Carla Holland, Bibliotheek Oostland 

9.2 Genieten, Iedereen Elke Dag Plezier 

De oprichter van de LinkedIn groep Iedereen Elke Dag Plezier 

(IEDP) kon niet vermoeden dat in zo’n korte tijd meer dan 

46.000 personen zich verbonden aan de groep. Plezier en in 

het bijzonder voor iedereen en elke dag, trekt kennelijk veel 

mensen aan. Plezier een belangrijk onderdeel uit laten maken 

van de bedrijfsvoering heeft menig bedrijf al explosief laten 

groeien. Een mooi voorbeeld vind ik zappos.com. In korte tijd 

uitgegroeid tot een miljarden bedrijf met kernwaarden die 

succes geven, waaronder: Create Fun and A Little Weirdness, 

Build a Positive Team and Family Spirit, Be Passionate and 

Determined, Embrace and Drive Change, Be Humble en 

Pursue Growth and Learning. Het komt er op neer dat je met 

plezier en inspiratie de verwachtingen van klanten kunt 

overtreffen en dat ze de ervaring met jou waarschijnlijk nog 

lang zullen blijven herinneren en ze graag bij je terug komen.  

 

 

 

 

9.3 Maatschappelijk Betrokken Ondernemen 

 

Komt een man bij een bedrijf en vraagt of hij iets kan doen 

voor het bedrijf. Dat lijkt me mooi. Maatschappelijk 

Betrokken Ondernemen (MBO). Zomaar iemand uit de 

maatschappij die betrokken wil zijn bij het ondernemen. 

Meestal denken we bij MBO aan een bedrijf die tijd van 
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medewerkers beschikbaar stelt aan maatschappelijke doelen, 

of het bedrijf zo heeft ingericht dat het goed is voor de 

maatschappij. Andersom zie je niet zo vaak. Toch denk ik dat 

dit steeds belangrijker wordt. Het eens van een andere kant 

bekijken en gewoon een ander helpen. Of dat nu een persoon 

of een bedrijf is, dat maakt niet uit. Ik denk alleen dat ze raar 

zullen staan te kijken en je waarschijnlijk niet geloven als je je 

diensten op deze wijze zou aanbieden. Ook raar eigenlijk. Wil 

je iets goeds doen en dan is de kans groot dat ze het niet 

willen aannemen. Ik denk dat het goed is als de maatschappij 

betrokken is bij het ondernemen. Sowieso goed als meer 

mensen ondernemend worden. Ondernemerschap heeft 

volgens mij veel te maken met het vertrouwen dat als je 

nieuwe paden inslaat het goed gaat komen. Als we meer 

betrokken zijn met elkaar, elkaar meer vertrouwen, dan denk 

ik dat de wereld er beter uit zou zien. Een betrokken 

maatschappij is denk ik eerder bereid om te ondernemen. Ik 

ga in ieder geval niet wachten totdat iemand bij me aanklopt. 

Mijn volgende MBO project staat al klaar. Ik wens een ieder 

een Maatschappelijk Betrokken Ondernemer toe en de 

maatschappij, dat ben jij....... 

Blog, 27 februari 2010 

 

9.4 Meten wat we niet willen weten 

Vandaag sprak ik iemand over de veiligheidsmonitor. Het 

gekke is dat in deze monitor wordt gemeten hoeveel geweld 

er is en hoe de onveiligheid wordt beleefd. Vreemd eigenlijk 

om zo de veiligheid te meten. Als je de 'prettigheid' zou willen 

meten vraag je volgens mij ook niet naar allemaal onprettige 



   56 
 

dingen. Wanneer iemand zich een aantal malen onprettig 

voelt, is dit voor mij geen maatstaf voor de mate van 

prettigheid. Dan zou prettigheid = ? - onprettigheid. 

Veiligheid = ? - onveiligheid. Het lijkt er op dat we de 

positieve benadering, veiligheid of prettigheid, moeilijker 

kunnen uitdrukken dan de onveiligheid of onprettigheid. Ik 

denk dat de prettigheid en veiligheid geen aftrek som is, maar 

een optel som. Prettigheid (als voorbeeld) = geluk + welvaart 

+ fun. Schoonheid = mooi + eenvoud + uitstraling. Veiligheid 

zou dan iets kunnen zijn als = oplettendheid + 

overzichtelijkheid + voorspelbaarheid + 

handelingsvaardigheid. De aftreksom zoekt naar ontbrekende 

elementen. Maakt het ontbreken van onveiligheid veiligheid? 

Maakt het ontbreken van ongeluk geluk? Kunnen we een 

beetje 'prettig' of een beetje 'veilig' zijn? Ik zou in het beleid 

gaan voor totale prettigheid en totale veiligheid. Je stuurt ook 

niet op een beetje veiligheid. 'We willen dat Nederland een 

beetje veilig is", klinkt niet echt logisch. Toch nemen we veel 

maatregelen gericht op een beetje veiligheid of een beetje 

prettigheid. Veiligheid en Prettigheid zijn beginselen, van 

waaruit je de dingen doet. Hoe meer je van daaruit handelt, 

des te meer hou je veiligheid en prettigheid in stand. In de 

grondwet zou ik dan ook deze grondbeginselen opnemen. 

Nederland = prettig + veilig + gelukkig + welvarend + gezond + 

vriendelijk + ..... 

De Bruto Binnenlandse Pret (BBP) en het Bruto Binnenlands 

Geluk (BBG) zouden dan mooie exportartikelen kunnen zijn. 

En aangezien Pret Pret is en Geluk Geluk, is bruto in deze ook 

netto. Kijk, dat zou ik nou graag willen meten. 

Blog, 12 april 2011 
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Nog meer deelnemers aan de workshop procesinnovatie, die 

innoveren: 

Marieke Westgeest, Markenizer BV 

René van Winkelen, Van Winkelen Marketing Diensten 

Peter van der Sar, Syntens 

Carlo Straver, Carlo Straver Culinair 

Jeroen Cornelissen, NieuwStijl Innovatie 

 

10 Innovatie 
 

 

 

 

 

 

10.1 Denken en doen 

Innovatie wordt beschreven als: ontwikkeling van nieuwe 

ideeën en dingen, een eerste commerciële toepassing van 

iets nieuws, alle activiteiten die gericht zijn op vernieuwing in 

een bedrijf, het invoeren van nieuwe technieken in het 

productieproces of het voortbrengen van nieuwe of 

verbeterde producten, een op de markt gerichte vernieuwing, 

welke betrekking kan hebben op een produkt, het 

produktieproces of op de benadering van de markt, zich met 

een onderzoekende en nieuwsgierige geest richten op 

toekomstige vernieuwing van strategie, producten, diensten, 

markten, het vernieuwen van productiemethodes, het 

vernieuwen en verbeteren van een gebied of een product, 

het toepassen van nieuwe mogelijkheden of 

producten/processen. 

 (bron: http://www.encyclo.nl/begrip/innovatie). 

Wat denk je, hoe belangrijk is de manier van denken hierin? 

En de wijze van doen? Als iets niet lukt, verander je dan de 

wijze van doen? 

http://www.encyclo.nl/begrip/innovatie
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Advertentie 

 

Jeroen Cornelissen 
Interim Manager 

         0644418980 
      jeroen@nieuwstijl.nl 
           www.nieuwstijl.nl 
    LinkedIn.com/in/jcornelissen 
 

 

Voor daadkrachtig Innoveren! 

 

 

 

 

Voorwaarde. Maakt uw klanten blij.  

Social media. En nu? Het is een sociaal medium, waarbij de 
dialoog, de interactie en de persoonlijke aspecten het verschil 
maken. Voorwaarde wil blije klanten, medewerkers en 
leveranciers zien. U leert de basisbeginselen, praktisch 
gebruik en strategische inzet van social media in presentaties, 
trainingen, workshops, advies en coaching.  
 
Nieuwe Uitleg 29 A   
2514 BR  Den Haag   
T: 070 - 365 03 18 
F: 070 - 346 01 80 
E: blij@voorwaarde.nl                www.twitter.com/voorwaarde 
W: www.voorwaarde.nl                   LinkedIn groups Voorwaarde 

mailto:blij@voorwaarde.nl
http://www.voorwaarde.nl/
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10.2 Pepermunt, een goede leermeester 

 

Vandaag een creatieve business sessie gehouden en het 

pepermuntje speelde een belangrijke rol. Als je op zoek bent 

naar wat nieuws moet je niet op dezelfde manier naar je 

probleem blijven kijken als je deed op het moment dat je het 

als een probleem bent gaan zien. Je bent namelijk altijd 

onderdeel van het probleem, al was het maar omdat je het 

zelf een probleem noemt. Één van de manieren van 'creative 

problem solving' is een willekeurig voorwerp, plek of situatie 

te pakken en te kijken naar wat het je leert over jouw 

probleem. Er stond een bakje met pepermuntjes op tafel en 

heb daarbij aan de anderen gevraagd wat de relatie was 

tussen het concept waar we mee bezig waren en het 

pepermuntje. Wat onwennig in het begin, maar snel kwamen 

verschillende nieuwe gezichtspunten naar boven. Zowel de 

nieuwe ideeën en inzichten als het feit dat je even los komt 

van je probleem helpen hierbij. En 't pepermuntje smaakte 

bovendien ook nog goed. Zo is alles verbonden met elkaar, als 

je het maar wilt zien en is alles en iedereen altijd een goede 

leermeester, zelfs een pepermuntje. 

Blog, 11 november 2010 
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11 Hou er nou eens mee op 

11.1 Punt 

Innovatie vraagt om lef. Lef om te starten, maar ook lef om er 

mee te stoppen. Wanneer de vernieuwing bedacht is, komt 

een nieuw vraagstuk naar voren, de implementatie. Iedere 

box vraagt om een andere implementatie van de 

vernieuwing. Mensen, middelen en doelen worden anders 

gecoördineerd in de ene box in vergelijking tot andere boxen. 

Zorg ervoor dat de eigenschappen van deze mensen, 

middelen en doelen passen bij de box. Allemaal creatieve 

mensen in de Fabriek gaat waarschijnlijk niet werken, alles 

met mensenhanden oplossen waarschijnlijk ook niet.  

Op een gegeven moment is nieuw niet nieuw meer, kent 

iedereen het en wordt het uitgevoerd als ware het van alle 

dag. Je bent in een nieuwe fase terecht gekomen, waarbij 

innoveren en leren meer wordt overgenomen door managen 

en beheren. Ook hier geldt weer, management en beheer is 

in iedere box anders ingericht. Ga een Marktplaats maar eens 

in de planning stoppen van een Rangeerstation of anders om. 

Als je teveel statisch bent ingericht, kun je de boot van 

nieuwe ontwikkelingen wel eens missen. Ben je teveel 

dynamisch ingericht, dan kun je het effect van standaardisatie 

en efficiëntie wel eens missen. Zet tijdig een punt achter de 

innovatie en weet ook tijdig vernieuwing te beginnen. Heb je 

je punt gemaakt, verken dan andere standpunten. Alle boxen 

komen in meer of mindere mate voor in uw organisatie, maar 

weet wat je primaire box is en begrijp waarom de zaken lopen 

zoals ze lopen.  Dan kun je er waarschijnlijk sneller een punt 

achter zetten. Punt. 
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Neem eens contact op met de deelnemers, ze hebben niet 

voor niets gekozen voor de workshop procesinnovatie op de 

Oostlanddag van 13 oktober 2011. 

Wil je een eigen ervaring met het in de box denken? Zelf 

verkennen waar nieuwe mogelijkheden liggen? Een probleem 

oplossen binnen je bedrijf of organisatie? 

 
Peter van den Heuvel 

nextpractitioner 
social media strategist 

 
mobiel: 06-22408344 
twitter: @vandenheuvel 
LinkedIn.com/in/petervandenheuvel 
Blog: petervandenheuvel.com/over-vandaag.html 
peter.vandenheuvel@nextpractice-institute.com 
www.petervandenheuvel.com 
www.nextpractice-institute.com 
 

 
Voor social media trajecten partner van Voorwaarde B.V. 

 

Dank aan een ieder die heeft meegewerkt aan dit digiboek. 

 

 

 

Vergeet u het niet te delen met anderen? 
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Vergroot de innovatiekracht van uw eigen bedrijf  
Doe mee aan het KITE-ondernemersnetwerk 
 
Verandert uw omgeving sneller dan u erop in kunt spelen? 
Om u te onderscheiden ten opzichte van uw concurrenten is het nodig te ontwikkelen door te 
innoveren. U als MKB ondernemer merkt dat: 
- Uw klanten veeleisender worden 
- Bestaande klanten ook bij uw concurrent ‘shoppen’  
- Branchevreemde bedrijven steeds vaker diensten of producten aanbieden die ook u levert 
- Door gebrek aan kennis bij een aantal van uw klanten ‘appels met peren’ worden vergeleken 
- Uw onderscheidend vermogen voor veel klanten slecht herkenbaar is en het er soms op lijkt 

dat u sneller op deze veranderingen in moet spelen dan uw product of dienst zich ontwikkelt. 
Kortom: u bent toe aan innoveren! 
 
KITE120 
KITE staat voor Knowledge and Innovation Towards 
Entrepreneurship: voor versterking van Kennis en 
Innovatie binnen het ondernemerschap. 120 is het 
aantal bedrijven waarmee we in 4 jaar tijd een 
"amazing jump" willen maken: een radicale vernieuwing in product, dienst en/of proces. 

 
Weten hoe innoverend u bent? Bent u zo innoverend als u zelf denkt? 
Binnen KITE is een op het Midden- en Kleinbedrijf gerichte methode ontwikkeld 
om innovatie op een doelgerichte en inzichtelijke manier te meten: de KITE 
Innovatie Kracht Ratio (KIKR). Deze KIKR (spreek uit kikker) geeft u inzicht in de 
waarde van uw innovatieinspanningen. Ook maakt de KIKR het mogelijk de 
innovatiekracht van uw bedrijf met andere bedrijven te vergelijken. 
 
Wat levert het u op? 
Met behulp van het programma KITE120 verbetert u uw 
ondernemersvaardigheden en uw onderneming. Uw collega ondernemers 

vormen samen met u een netwerk om uzelf ook in de toekomst uit te dagen en te verbeteren. 
Nieuwe vaardigheden maken dat zowel u als uw onderneming groeit. KITE120 biedt u ook een 
ingang om nieuwe kennis op te doen en in te zetten om vraagstukken binnen uw onderneming 
op te lossen. Zo kunt u de doorlooptijd van processen en producten versnellen of werken aan 
een verbeterde kwaliteitsbeleving bij klanten of gebruikers. 
Zo gebruikt u innovatie- en concurrentiekracht om onderscheidend te zijn en een ‘amazing 
jump’ te maken! 
 
Ook meedoen? 
 
De Haagse Hogeschool 
Innovatie & Ondernemerscollege 
Johanna Westerdijkplein 60 
2521 EN  Den Haag 
Denise Helmes: 070 - 445 8496 
d.n.p.helmes@hhs.nl 

 
 
Rotterdamseweg 137 
2628 AL  Delft 
Henk Schout: 015 – 260 6389 
h.j.schout@hhs.nl 

of kijk op: www.kite120.nl 

 

  

Advertentie 
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