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Managers moeten hun rol en daarmee zichzelf compleet opnieuw uitvinden. Ze moeten ont- 

managen. Want dan marcheert het in hun organisatie meteen veel beter. Dat is de boodschap  

van ex-manager Thom Verheggen in zijn boek ‘Ontmanagen voor managers’. 

‘ Ontmanagen is effectiever 
en leuker’

Paul Groothengel

THOM VERHEGGEN:
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‘Ontmanagen is effectiever en leuker’

Hij was zelf twintig jaar manager. Dat ging op zich naar tevre-
denheid. Maar het begon steeds meer aan hem te knagen: 
wat is eigenlijk mijn toegevoegde waarde? Ondertussen be-

zocht hij organisaties die zich bekeerden tot verschillende vormen van 
zelfsturing, waarbij de traditionele rol van de manager langzaam op-
loste; als een bruistablet in een glas water. 
Een paar jaar geleden, tijdens een project gericht op sociale innova-
tie, vielen projectmanager Thom Verheggen definitief de schellen van 
de ogen: het ging met zijn medewerkers én het project beter naarma-
te hij zich minder met hen bemoeide. Hun bevlogenheid en wend-
baarheid werden niet aangewakkerd door hun manager Verheggen, 
integendeel. Zelfsturing en eigenaarschap in combinatie met een hel-
dere missie waren de aanjagers van motivatie en betrokkenheid. Daar 
had je helemaal geen manager meer bij nodig. 
‘Ik ontdekte dat ik, onbewust en onbedoeld, als manager erg goed 
was geworden in het “onteigenen” van de professional. Zeker voor 
zaken die we écht belangrijk vonden bedachten we procedures, af-
spraken waarmee we dachten de boel onder controle te krijgen. In 
feite gebeurde precies het tegenovergestelde, waarna we zeiden: 
zie je wel, we moeten blijkbaar de teugels nóg wat strakker aantrek-
ken.’

Van bewaker naar initiator
En zo kwam hij tot het inzicht wat een effectieve mindset is voor ma-
nagers: ‘Elke dag werken aan je eigen overbodigheid.’ Dan ga je met 
veel fundamentelere zaken aan de slag. Het betekent ook niet dat ze 
werkloos worden. Daar zit de mooie paradox. ‘Als je werkt aan je ei-

gen overbodigheid neemt je toegevoegde waarde alleen maar toe.’ 
En managers kunnen juist een grote rol spelen in de transitie naar 
nieuwe, effectievere vormen van organiseren. Zich omvormen van be-
waker van de traditionele organisatie tot mede-initiator van de nieu-
we organisatie.
Hoe ze dat kunnen doen, beschrijft Verheggen (‘Ik ben geen revolu-
tionair, maar sta nu voor het eerst op de barricades’) in dit boek. Een 
greep uit zijn adviezen en ervaringen: stop met het houden van func-
tionerings- en beoordelingsgesprekken (‘dat is niks anders dan uitbe-
stede en uitgestelde feedback’) en het opstellen van functieprofielen. 
Realiseer je dat controle uitoefenen over medewerkers veel duurder 
uitpakt dan hen vertrouwen geven; laat vakmensen in hun waarde, 
schuif al die targets en KPI’s aan de kant, en werk samen aan het ‘be-
vrijden en richten van hun intrinsieke motivatie’. 

Ontmanagen of ontmanageren?
‘Ontmanagen, dat is met minder managen meer voor elkaar krijgen, 
gericht op een doorleefde missie (‘magneet’), met iedereen in de bes-
te versie van zichzelf’, aldus Verheggen. ‘We stappen dus af van het 
idee van planning & control en dat mensen van anderen moeten ho-

‘Als je werkt aan je eigen 
overbodigheid neemt je 
toegevoegde waarde alleen 
maar toe’

We zijn gewend organisaties te splitsen in ‘hokjes’ met als doel effi-
ciency en controle (figuur links). Dat was vroeger misschien effec-
tief, maar we zijn er in doorgeschoten. Bovendien maken we dan 
veel te weinig gebruik van de denk- en besliskracht in de hele or-
ganisatie. In deze tijd van schaarste en snelle veranderingen kun-

nen we ons dat niet meer permitteren. We zien steeds meer orga-
nisaties ontstaan waarbij beslissen-denken-doen in de héle 
organisatie wordt benut én daarbuiten. Of, zoals een arts het ooit 
mooi voor me samenvatte: ‘Vernieuwing verschuift in en rond de 
organisatie van de organen naar de genen.’

Het organogram
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ren wat ze moeten doen. In deze wereld van snelle veranderingen en 
vastlopende systemen werkt dat niet meer.’ Alles maar loslaten dus? 
Dan komt het goed? ‘Nee, zeker niet, het vraagt om nóg meer focus 
op waarom we iets doen, wat we willen bereiken en wat daarvoor no-
dig is. Noem het de missie, de bedoeling of de “why”. In mijn boek 
noem ik het de magneet. Hoe scherper en krachtiger we dat hebben 
en houden, hoe minder afleidende mechanismen we nodig hebben 
in de vorm van procedures, contracten, verplichtingen enzovoort.’
Verheggen is geen aanhanger van ontmanageren. Een subtiel maar 
belangrijk verschil met ontmanagen. ‘Zomaar de middenlaag wegsnij-
den en tegen de professional zeggen: zoek het nu zelf maar uit. Dat 
gaat niet werken. Daarvoor hebben we te lang op deze manier ge-
werkt. Bovendien, als zelfsturing een “moetje” wordt, ondergraven we 
wéér het eigenaarschap. Ik zoek liever naar oorzaken dan naar schul-
digen. Het is een patroon dat je samen moet doorbreken, manager én 

professional, stap voor stap. Dat begint met een wezenlijk andere ma-
nier van denken. Minder managers is dan mogelijk een gevolg, geen 
doel of altijd werkend middel.’
 
Manager verstopt knooppunt 
Verheggen schrijft openhartig over zijn eigen ervaringen, tegensla-
gen, inzichten en oplossingen. ‘Zat ik weer in mijn auto, op weg naar 
de andere kant van het land. Ik vond het belangrijk iedereen in mijn 
team te spreken. In kleine groepen en een-op-een. En tot mijn ver-
wondering hoorde ik altijd dingen die iemand anders goed van pas 
konden komen. Ik was een spin in het web, de verbindende factor. En 
ja, daardoor voelde ik me heel erg nuttig.’ Maar geleidelijk realiseerde 
hij zich dat hij in deze rol alles ophield: ‘Veel informatie van al mijn pro-
jectmedewerkers moest langs mij, dus ik had voortdurend teveel aan 
mijn hoofd. Ik was het knooppunt en raakte steeds meer verstopt.’ Ver-
heggen trok zich vervolgens, bijna ongemerkt, langzaam terug: hij 
was niet meer de voorzitter die iedere vergadering leidde, stimuleer-
de het gebruik van interne sociale media, waardoor iedereen direct 
met elkaar kon communiceren, schitterde bij teambesprekingen 

‘De weg van de minste weerstand 
begint met een hobbel die 
gewoonte heet’

De missie als magneet

Als je als organisatie iets wilt bereiken, je missie, en alle elementen 
om dat te laten lukken wijzen verschillende kanten op, dan moet je 
veel corrigeren. Daar bedenken we maatregelen voor: procedures, 
dikke contracten, veel afspraken, kortingen, hiërarchie, managen en-
zovoort. De dikke balken in de figuur links. In feite allemaal ‘pleisters’ 
die verhullen dat je allemaal wat anders wilt. Kaders.
Als alle elementen echter een sterk gemeenschappelijke missie (of 

‘why’, of bedoeling) hebben, zijn kaders steeds minder nodig  
(figuur rechts). Ontmanagen zie ik als een verschuiving van de focus 
op de balken naar focus op de magneet. Een krachtige magneet ligt 
ook voorbij je klant. Dan wordt je klant je bondgenoot.

‘Als je focust op de grenzen vervaagt het doel, als je focust op 
het doel vervagen de grenzen.’

visie
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scherp krijgen en houden wat je wilt bereiken en waarom.’ 

Taal
Verheggen ziet ook dat taal hierin een belangrijke rol speelt. En dan 
gaat het niet eens om klassiek of hip managementjargon. ‘We hebben 
zoveel uitdrukkingen die we zó vanzelfsprekend vinden, dat we stop-
pen met nadenken.’ Een voorbeeld? ‘Gelijke monniken, gelijke kap-
pen; het wordt zó makkelijk gezegd, om vervolgens één methodiek 
over de hele organisatie uit te rollen. Wat waar werkt en waar niet, ver-
liezen we dan uit het oog. Juist variatie zorgt ervoor dat we blijven na-
denken en vernieuwen.’ 
Nóg zo één: ‘De weg van de minste weerstand.’ Verheggen: ‘Daar heb-
ben we altijd een negatief gevoel bij. Werken moet blijkbaar wel een 
beetje stroef en vervelend zijn. Inmiddels ben ik de weg van de min-
ste weerstand als een loffelijk streven gaan zien. Kunnen we het zo or-
ganiseren dat het vanzelf lijkt te gaan? En als dat niet lukt, hoe komt 
dat dan?’ Een van de oorzaken volgens Verheggen: ‘De weg van de 
minste weerstand begint met een hobbel die gewoonte heet.’ 

Waarom dit boek?
Er wordt al veel gezegd en geschreven over minder managen, nieuw 
organiseren, nieuw leiderschap enzovoort. Waarom moest dit boek er 
dan tóch nog komen? ‘Het viel me op dat bestaande literatuur en voor-
beelden steeds gaan óver de manager en wat “er” moet gebeuren. 
Vaak met organisaties met verlichte ondernemers aan het roer of be-
drijven die helemaal opnieuw beginnen. Maar wat nou als je zelf ma-
nager bent? Met, traditioneel gedacht, mensen boven je en onder je. 
Bij wie het piept en kraakt. Wat kun je dan zelf doen? Voor die mana-
gers schreef ik dit boek.’ 
Als ex-manager heeft Verheggen recht van spreken. Niet als alweten-
de expert langs de zijlijn, maar als ervaringsdeskundige die zijn ont-
dekkingen deelt. ’Als je veel moet managen is er eigenlijk iets mis. Blijk-
baar is niet helder genoeg wat je samen wilt bereiken, wat daarvoor 
nodig is en hoe iedereen daar zelf en samen richting aan kan geven. 
Het is veel meer de moeite waard om dáár aan te sleutelen, samen.’ 
Verheggen legt in dit boek patronen bloot die we allemaal gewoon zijn 
gaan vinden, maar die niet (meer) effectief zijn. Steeds toewerkend naar 
bruikbare alternatieven en voorbeelden. ‘Het begint altijd met verwon-
dering, maar het is te makkelijk om alleen te bespreken wat er allemaal 
mis is. Het wordt pas interessant als we alternatieven gaan zien. En die 
zijn er. Dan komt er energie los’, zegt Verheggen. ‘“Pijnlijk herkenbaar én 
bruikbaar inspirerend”, dat is de snaar die ik wil raken bij managers. Met 
mijn boek, lezingen en als ik organisaties begeleid. Ik gun managers en 
organisaties de onrust én de hoop en nieuwe inzichten.’ 

Paul Groothengel is freelancejournalist

steeds vaker door afwezigheid. En zijn ego dan? ‘Ja, in het begin moest 
ik wel even slikken. Er gebeurde in mijn team steeds meer waar ik niet 
als eerste weet van had. Totdat ik leerde daarvan te genieten. Trots te 
zijn als er iets gaafs tot stand kwam zónder mijn initiatief, sturing en 
controle. Plaatsvervangende trots ben ik dat gaan noemen. Erg bruik-
baar als je met plezier wilt ontmanagen.’

Stop met belonen en straffen 
Vanuit die optiek is het logisch dat de klassieke managersinstrumen-
ten als belonen en straffen uit de tijd zijn, constateert Verheggen. ‘Maar 
binnen organisaties zijn de systemen van beoordelen, doelstellingen, 
targets, bonussen, hiërarchie, contracten, leveringsvoorwaarden en-
zovoort nog volledig gebaseerd op een systeem van belonen en straf-
fen! Met tegengestelde belangen als vertrekpunt. En managers zijn 
daar maar druk mee. Je moet juist maximaal gebruikmaken van ieders 
intrinsieke motivatie.’ Daarvoor verwijst hij naar het werk van Daniel 
Pink, die in zijn boek Drive: The surprising truth about what motivates 
us drie elementen noemt die belangrijk zijn voor (het vergroten van) 
intrinsieke motivatie: zingeving, meesterschap en autonomie. ‘En dáár 
moet je als ontmanager dus aan werken. Juist in die huidige, snel ver-
anderende, complexe wereld met problemen en kansen die vragen 
om creatieve oplossingen, wordt intrinsieke motivatie alleen maar be-
langrijker.’

Ontmanagen geeft meer voldoening
Iedere manager kan daaruit zijn eigen aanpak destilleren om daarmee 
toe te werken naar zijn eigen overbodigheid. En tegelijk te werken aan 
een nieuwe rol. Naast de pijnlijk herkenbare ongemakken en ineffectie-
ve patronen noemt Verheggen in zijn boek ook alternatieven, uit eigen 
ervaring en van andere organisaties en (ont)managers om hem heen.
Zo schrijft Don Griffioen, voormalig manager van Effectory waar ze wer-
ken met zelfsturende teams en het managementteam zichzelf heeft op-
geheven, in het voorwoord van Ontmanagen voor managers dat het los-
laten van de traditionele relatie manager-medewerker uiteindelijk voor 
hem voelde als een bevrijding. Terugkijkend schrijft hij: ‘Toch is het niet 
altijd eenvoudig en soms is het onzeker. Toen mijn team steeds meer 
zelfsturend werd, bekroop mij regelmatig een gevoel van: “Wat voeg ik 
dan nog toe?” Mijn eerste reactie was dan om de controle terug te pak-
ken, in mijn managersrol te schieten en mij zo weer relevant te voelen. 
Dit werkt natuurlijk contraproductief.’ Effectory werkt nu bijna vier jaar 
zonder managers. Griffioen constateert dat zijn huidige rollen veel be-
ter aansluiten op zijn talenten dan dat het bij zijn managersfunctie ooit 
het geval was. ‘Het werk geeft mij simpelweg nog meer voldoening.’ 
In de optiek van Verheggen hoeft de manager ook niet meer de vakspe-
cialist te zijn die iedere medewerker begrijpt en vanuit de inhoud kan 
aansturen. ‘Om te beginnen is dat niet te doen. Maar daarnaast past dat 
ook niet in een systeem van eigenaarschap en zelfsturing. Laat profes-
sionals en vakspecialisten in hun waarde. Je hoeft als manager echt niet 
alles zelf te weten, maar wel beseffen dat de inhoud het allerbelang-
rijkst is. Je moet de controle durven los te laten en tegelijkertijd samen 

‘Ontmanagen is effectiever en leuker’

Een effectieve mindset voor 
managers: ‘Elke dag werken aan 
je eigen overbodigheid’
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Twintig jaar na de introductie van de theorie bekijken we opnieuw wat zij wel en niet verklaart.

Clayton M. Christensen, Michael Raynor en Rory McDonald

Wat is disruptieve innovatie?
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Wat is disruptieve innovatie?

De theorie van disruptieve innovatie, in 1995 geïntroduceerd in 
Harvard Business Review, blijkt een effectieve manier van den-
ken te zijn over door innovatie gestuurde groei. Veel leiders van 

kleine, ondernemende bedrijven prijzen de theorie als hun richtsnoer, 
evenals veel executives bij grote gevestigde organisaties, waaronder In-
tel, Southern New Hampshire University en Salesforce.com.
Helaas loopt de disruptietheorie het gevaar slachtoffer te worden van 
haar eigen succes. Ondanks de wijde verbreiding ervan worden de 
kernconcepten ervan vaak slecht begrepen en worden de basisprin-
cipes vaak verkeerd toegepast. Daar komt bij dat essentiële verfijnin-
gen in de theorie gedurende de afgelopen twintig jaar lijken te zijn 
overschaduwd door de populariteit van de aanvankelijke formulering. 
Als gevolg daarvan wordt de theorie soms bekritiseerd voor tekort-
komingen die al zijn aangepakt.
Er is nog een verontrustend punt van zorg: wij hebben gemerkt dat 
te veel mensen die het over disruptie – ‘ontwrichting’, ‘verstoring’ – heb-
ben geen serieus boek of artikel over dat onderwerp hebben gelezen. 
Maar al te vaak gebruiken zij deze term losjes om zich te beroepen op 
het concept van innovatie ter ondersteuning van wat het ook moge 
zijn dat ze willen doen. Veel onderzoekers, auteurs en consultants ge-
bruiken ‘disruptieve innovatie’ om ongeacht welke situatie te beschrij-
ven waarin een bedrijfstak wordt opgeschud en tot dan toe gevestig-
de ondernemingen onderuitgaan. Dat is echter een veel te breed 
gebruik.
Het probleem als een disruptieve innovatie wordt verward met on-
geacht welke doorbraak die de concurrentiepatronen van een be-
drijfstak verandert, is dat verschillende soorten innovatie verschillen-
de strategische aanpakken nodig hebben. Om het op een andere 
manier te formuleren: de lessen die we hebben geleerd over succes 
hebben als disruptieve innovator (of jezelf verdedigen tegen een dis-
ruptieve uitdager) zullen niet van toepassing zijn op elk bedrijf in een 
verschuivende markt. Als we slordig worden met onze etiketten of 
nalaten om inzichten uit verder onderzoek en latere ervaringen te in-
tegreren in de oorspronkelijke theorie, is er kans dat managers uit-
eindelijk de verkeerde tools voor hun context gebruiken, wat hun 
kans op succes verkleint. Op den duur zal het de bruikbaarheid van 
de theorie ondermijnen.
Dit artikel maakt deel uit van een poging om de stand van zaken vast 
te leggen. We verkennen eerst de basisprincipes van disruptieve in-
novatie en we gaan na of die van toepassing zijn op Uber. Daarna wij-
zen we op enkele veelvoorkomende valkuilen bij de toepassing van 
de theorie, hoe die ontstaan en waarom het belangrijk is om de the-
orie op de correcte manier te gebruiken. Vervolgens kijken we naar 
grote keerpunten in de evolutie van ons denken en stellen we dat wat 
we hebben geleerd ons in staat stelt om nauwkeuriger te voorspellen 
welke business gaat groeien.
Allereerst even een korte recapitulatie van het idee: ‘disruptie’ be-
schrijft een proces waarin een kleiner bedrijf dat over minder resour-
ces beschikt erin slaagt om een gevestigde onderneming uit te da-
gen. Specifieker: terwijl zittende ondernemingen focussen op 

verbetering van hun producten en diensten voor hun meest eisende 
(en meestal ook meest winstgevende) klanten, gaan ze de behoeften 
van sommige segmenten te boven en negeren ze de behoeften van 
andere segmenten. Toetreders die disruptief blijken te zijn, richten 
zich met succes op die over het hoofd geziene segmenten, waarbij ze 
voet aan de grond krijgen door geschiktere functionaliteit te leveren 
– vaak tegen een lagere prijs. Zittende ondernemingen, op jacht naar 
meer winstgevendheid in meer eisende segmenten, reageren daarop 
vaak niet krachtdadig. De toetreders schuiven vervolgens door naar 
hogere marktsegmenten en leveren de prestatie die gevraagd wordt 
door de mainstreamklanten van zittende ondernemingen, met hand-
having van de voordelen die de drijvende kracht waren van hun aan-
vankelijke succes. Als mainstreamklanten het aanbod van de toetre-
ders in grote volumes beginnen af te nemen, heeft er disruptie 
plaatsgevonden. (Zie het kader ‘Het model van disruptieve innovatie’.)

Is Uber een disruptieve innovatie?
Laten we eens kijken naar Uber, het veelvuldig toegejuichte transport-
bedrijf waarvan de mobiele applicatie consumenten die een rit nodig 
hebben, koppelt aan chauffeurs die de rit willen uitvoeren. Het bedrijf, 
opgericht in 2009, is geweldig gegroeid (het opereert in honderden 
steden in zestig landen en is nog steeds aan het uitbreiden). Het heeft 
enorme financiële successen gerapporteerd (de meest recente finan-
cieringsronde impliceert een ondernemingswaarde in de buurt van 
de 50 miljard dollar). En het bedrijf heeft een hele berg imitators doen 
opkomen (andere start-ups proberen zijn ‘marktmakende’ bedrijfsmo-
del naar de kroon te steken.) Uber is de taxibusiness in de Verenigde 
Staten duidelijk aan het transformeren. Maar is het de taxibusiness 
aan het ontwrichten?
Volgens de theorie is het antwoord nee. Ubers financiële en strategi-
sche resultaten kwalificeren het bedrijf niet als echt disruptief – al 
wordt het bedrijf wel bijna altijd zo gekenschetst. Hier zijn twee rede-
nen waarom dit etiket niet past.

Disruptieve innovaties hebben hun oorsprong in posities aan de 
onderkant van een markt of in een nieuwe markt. Disruptieve in-
novaties worden mogelijk gemaakt doordat ze beginnen in twee soor-
ten markten die zittende ondernemingen over het hoofd zien. Low-
end posities bestaan doordat zittende ondernemingen over het 
algemeen hun meest winstgevende en veeleisende klanten willen 
voorzien van steeds betere producten en diensten, en ze geven min-
der aandacht aan minder veeleisende klanten. In feite overtreft het 
aanbod van zittende ondernemingen vaak de prestatie-eisen van deze 

De disruptietheorie schrijft 
managers niet voor wat ze moeten 
doen, maar helpt ze om strategische 
keuzes te maken



24

MUST READ

MANAGEMENT EXECUTIVE  JANUARI/FEBRUARI 2016  WWW.OVERMANAGEMENT.NL

Er zijn weinig moderne managementtheorieën die zo veel 
invloed hebben gehad op het doen en denken van managers 
als de theorie van disruptieve innovatie. Maar hoe valide 
is Clayton M. Christensens theorie eigenlijk? 

Andrew A. King (hoogleraar bedrijfskunde aan Tuck School of Busi-
ness) en Baljir Baatartogtokh (promovendus aan de University of 
British Columbia) ontdekten dat de validiteit en generaliseerbaar-
heid van de theorie in feite zelden zijn getest in academische lite-
ratuur. Ook is niet duidelijk of de 77 door Christensen en Raynor 
genoemde disruptieve-innovatiecases1 wel allemaal echt disrup-
tieve innovaties zijn. Reden voor King en Baatartogtokh om de 77 
cases – van Amazon.com, eBay en pc’s tot Microsofts DOS-bestu-
ringssysteem, Seiko-horloges en draadloze telefonie – nader te on-
derzoeken. Dat deden ze door voor elke case een of meer specifi e-
ke deskundigen voor het betreffende businessgebied te 
enquêteren en interviewen (waarbij deze experts pas achteraf werd 
verteld dat het om een onderzoek naar Christensens theorie ging).

De vier sleutelelementen van de theorie
King en Baatartogtokh onderscheiden vier sleutelelementen van 
de disruptieve-innovatietheorie:
1. Zittende ondernemingen verbeteren hun producten via een tra-

ject van ‘sustaining’ innovatie.
2. Het tempo van sustaining innovatie gaat de klantbehoeften te 

boven. Met andere woorden: er wordt meer geboden dan veel 
klanten nodig hebben.

3. Zittende ondernemingen beschikken over de capaciteiten om 
te reageren op een disruptieve innovatie, maar ze slagen er 
niet in om die te benutten om de potentiële ontwrichters te 
bestrijden.

4. Zittende ondernemingen gaan bijna altijd ten onder als gevolg 
van de disruptie. Als het disruptieve product eenmaal voet aan 
de grond krijgt in een low-end of en nieuwe markt, zeggen Chris-
tensen en Raynor, ‘bevinden de ontwrichters zich op een traject 
dat de zittende ondernemingen uiteindelijk zal vermorzelen’.

De realiteit
Uit het onderzoek blijkt dat 7 van de 77 cases (dus slechts 9% – 
waaronder Salesforce.com, Intuits Quickbooks en Amazon.com) 
alle vier de sleutelelementen van de theorie bevatten. Ergo: 91% 
van de door Christensen aangevoerde gevallen van disruptieve in-
novatie zijn volgens de disruptieve-innovatietheorie zelf geen ech-
te disruptieve innovaties – want ze bevatten niet alle vier de sleu-
telelementen:
1. In 24 van Christensens 77 cases (31% ) was er volgens de experts 

geen sprake van sustaining innovatie voorafgaand aan de ver-
onderstelde disruptieve innovatie.

2. In maar liefst 60 cases (78%) produceerden de zittende onder-
nemingen in de ogen van de experts geen producten of dien-
sten die de klantbehoeften te boven gingen.

3. In 30 cases (39%) was het voor de zittende ondernemingen on-
mogelijk om te reageren op de potentiële disruptie (bijvoorbeeld 
vanwege overheidsregulering of door het ontbreken van de be-
nodigde complexe vaardigheden).

4. In 29 cases (38%) werden de zittende ondernemingen niet ver-
vangen door het nieuwe product of de nieuwe technologie: de 
disruptie vulde het gevestigde product aan, bleef naast het ge-
vestigde product bestaan of bediende een andere markt.

Samengevat: sleutelelement 1 is, afgaande op de inzichten van 
de deskundigen, van toepassing op 69% van Christensens ca-

Klopt de theorie van disruptieve innovatie?

laatste groep klanten. Dat opent de deur voor een ontwrichter die er 
(in het begin) op is gericht om een ‘goed genoeg’ product te leveren 
aan deze low-end klanten.
In het geval van nieuwe-marktposities creëren ontwrichters een markt 
die er eerst niet was. Eenvoudig gesteld: ze vinden een manier om 
niet-gebruikers tot gebruikers te maken. In de begindagen van de fo-
tokopieertechnologie bijvoorbeeld richtte Xerox zich op grote onder-
nemingen en rekende het hoge prijzen om de prestaties te leveren 
die door die klanten werken geëist. Schoolbibliotheken, bowlingba-
nen en andere kleine klanten, voor wie deze apparatuur te duur was, 
moesten het doen met carbonpapier of stencilmachines. Toen, eind 
jaren zeventig, introduceerden uitdagers personal copiers en boden 
daarmee een betaalbare oplossing voor individuen en kleine organi-
saties – en er was een nieuwe markt gecreëerd. Vanuit dit betrekkelijk 
bescheiden begin bouwden makers van printers voor thuisgebruik 

geleidelijk een sterke positie op in de mainstream-printermarkt waar 
Xerox op was gericht.
Een disruptieve innovatie begint – per definitie – in een van deze 
twee posities. Uber vindt zijn oorsprong echter in geen van beide. 
Je kunt moeilijk beweren dat het bedrijf een low-end opportunity 
vond. Dat zou hebben betekend dat taxibedrijven de behoeften 
van een substantieel aantal klanten zouden hebben overstegen 
door taxi’s te overvloedig aanwezig, te makkelijk om te gebruiken 
en schoon te maken. Evenmin richtte Uber zich primair op niet-ge-
bruikers – mensen die de bestaande alternatieven zo duur of on-
gemakkelijk vonden dat ze in plaats daarvan het openbaar vervoer 
namen of zelf reden. Uber is gelanceerd in San Francisco (een zeer 
goed bediende taximarkt), en Ubers klanten waren over het alge-
meen mensen die al de gewoonte hadden om een taxi te bestel-
len.
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ses, element 2 op slechts 22%, element 3 op 61% en element 4 
op 62%.

Maakt dat de theorie onbruikbaar?
King en Baatartogtokh concluderen dat de disruptieve-innovatie-
theorie – kennelijk, volgens Christensens eigen normen – slechts een 
klein deel van de ‘disruptieve’ innovaties (wat dat ook mogen zijn) 
kan verklaren. Er zijn dan ook andere factoren aan het werk, beto-
gen zij, die een rol spelen in de patronen van succes en falen in de 
77 cases. Voorbeelden zijn legacy-kosten (investeringen, contracten 
en verplichtingen waar zittende ondernemingen niet tijdig onder-
uit komen, waardoor ze gedoemd zijn de strijd te verliezen) en ver-
anderende schaalvoordelen (bijvoorbeeld, in de boekhandel, van 
stenen megaboekwinkels naar onlinewinkels à la Amazon).
Maakt dat Christensens theorie onbruikbaar? Nee, de theorie van dis-
ruptieve innovatie hoeft niet de prullenbak in. King en Baatartogtokh 
pleiten ervoor om de beste onderdelen ervan te gebruiken naast de 
klassieke aanpakken op het gebied van strategische analyse. Het soort 
complexe situaties en vraagstukken waar we het hier over hebben, 
vereist immers dat managers dingen vanuit meerdere perspectieven 
analyseren. Een belangrijk pluspunt van Christensens theorie is dat hij 
managers kan behoeden voor bijziendheid – of liever: blindheid voor 
innovaties die hun business in potentie op zijn kop kunnen zetten.

Hoe moeten managers reageren als er een 
nieuwe innovatie opduikt?
Diagnose en analyse zijn de sleutelwoorden:
 Bereken hoeveel het waard is om te winnen. Het is niet per de-

finitie zo dat je het gevecht moet aangaan om de baas te blijven, 
zoals Christensen lijkt te suggereren. Bestudeer de opties en be-
paal of je bedrijfstak een aantrekkelijke plek blijft om te concur-

reren en geld te verdienen. Zo nee, dan kan het wijs zijn om je 
er gecontroleerd uit terug te trekken.

 Benut je bestaande capaciteiten maximaal. Analyseer hoe je ze 
het meest winstgevend kunt inzetten, mogelijk ook in een nieu-
we markt. Kijk goed naar potentiële synergieën tussen bestaan-
de en nieuwe businesses. Fujifilm overleefde de verschuiving 
naar digitale fotografie niet, zoals de mythe verkondigt, door een 
nieuwe productlijn van digitale camera’s te ontwikkelen. Het be-
drijf overleefde door zijn capaciteiten in chemische processen 
en IT te benutten om succesvolle producten en diensten te ont-
wikkelen in coatings, cosmetica en documentverwerking. Fujif-
ilms digitale camera’s leveren amper genoeg op om de operati-
onele kosten ervan te dekken.

 Werk samen met de nieuwe toetreders (om ze later al dan niet over 
te nemen). Zoals Walt Disney reageerde op de komst computera-
nimatie: samenwerking met (en uiteindelijk overname van) Pixar 
Animation Studios. En zoals veel farmaciebedrijven doen als ze te 
maken krijgen met concurrentie van biotech start-ups: in plaats 
van elke innovatieve start-ups als potentiële ontwrichter te zien, 
werken ze ermee samen om hun eigen kwaliteiten te versterken.

Niets radicaals dus: gewoon de klassieke manieren om situaties 
strategisch te analyseren. Dat wil zeggen ouderwets spitwerk, zorg-
vuldige overweging vanuit meerdere perspectieven, en reflectie 
op je eigen biases en je (on?)bereidheid om indien nodig in het 
diepe te springen.
 
Noot
1. De cases zijn genoemd in The Innovator’s Dilemma en The Innovator’s Solution.

Bron: Andrew A. King & Baljir Baatartogtokh, ‘How useful is the theory of disruptive 
innovation?’, MIT Sloan Management Review, Fall 2015.

Uber heeft de totale vraag aantoonbaar vergroot – dat is wat er ge-
beurt als je een betere, goedkopere oplossing ontwikkelt voor een 
wijdverbreide klantbehoefte. Maar ontwrichters beginnen door low-
end of niet-bediende consumenten aan te trekken en migreren daar-
na naar de mainstreammarkt. Uber heeft zich precies in de omgekeer-
de richting bewogen: eerst een positie opbouwen in de main- 
streammarkt en vervolgens diensten aanbieden aan van oudsher over 
het hoofd geziene segmenten.

Disruptieve innovaties slaan pas aan bij mainstreamklanten als 
de kwaliteit aan hun normen voldoet. De disruptietheorie maakt 
onderscheid tussen disruptieve innovaties en wat wij sustaining – 
‘kracht bijzettende’ – innovaties noemen. Deze innovaties maken een 
goed product beter in de ogen van de bestaande klanten van een zit-
tende onderneming: het vijfde mesje in een scheermes, het scherpe-

re tv-beeld, de betere ontvangst van een mobiele telefoon. Deze ver-
beteringen kunnen geleidelijke stapjes vooruit of grote doorbraken 
zijn, en ze maken het mogelijk voor bedrijven om meer producten te 
verkopen aan hun meest winstgevende klanten.
Disruptieve innovaties aan de andere kant worden door de meeste 
klanten van een gevestigde onderneming aanvankelijk als inferieur 
beschouwd. Klanten zijn meestal niet bereid om over te stappen naar 
het nieuwe aanbod puur en alleen omdat het goedkoper is. In plaats 
daarvan wachten ze tot de kwaliteit voldoende is toegenomen voor 
hen. Als dat eenmaal is gebeurd, gaan ze over op het nieuwe product 
en aanvaarden ze de nieuwe prijs in dank. (Dit is hoe ontwrichting de 
prijzen in een markt omlaag drijft.)
De meeste elementen van Ubers strategie lijken sustaining innova-
ties te zijn. Ubers dienst is zelden gekwalificeerd als inferieur aan be-
staande taxi’s. Sterker, hij is volgens velen beter. Om een rit te bestel-
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Zittende ondernemingen moeten niet 
overreageren op disruptie door een 
business die nog steeds 
winstgevend is meteen te 
ontmantelen

len hoef je maar een paar keer op een smartphone te tikken, de 
betaling is cashloos en gemakkelijk, en passagiers kunnen na afl oop 
een score geven aan hun rit, wat helpt om hoge normen in stand te 
houden. De diensten van Uber zijn bovendien betrouwbaar en punc-
tueel, en de prijzen zijn doorgaans concurrerend met (of lager dan) 
die van gevestigde taxibedrijven. En, iets wat kenmerkend is als ge-
vestigde ondernemingen bedreigd worden door sustaining innova-
ties, veel taxibedrijven worden geprikkeld om te reageren. Ze ma-
ken gebruik van concurrerende technologieën, zoals apps om taxi’s 
mee te bestellen, en betwisten de rechtmatigheid van sommige van 
Ubers diensten.

Waarom het ertoe doet om het goed te begrijpen
Sommige lezers vragen zich misschien nog steeds af: waarom is het 
belangrijk welke termen we gebruiken om Uber te beschrijven? Het 
is zeker dat het bedrijf de taxibusiness door elkaar heeft geschud: is 
dat niet ‘disruptief’ genoeg? Nee. Om de voordelen van de theorie te 
realiseren is het essentieel dat de theorie correct wordt toegepast. Een 
voorbeeld: kleine concurrenten die aan de randen van je business 
knabbelen, moet je hoogstwaarschijnlijk negeren – tenzij ze zich op 
een disruptief traject bevinden, in welk geval ze in potentie een do-
delijke dreiging zijn. En beide uitdagingen verschillen substantieel 
van pogingen van concurrenten om te dingen naar de klanten waar 
je je boterham mee verdient.
Zoals het voorbeeld van Uber laat zien, is het tricky om echte disrup-
tieve innovatie te identifi ceren. Zelfs executives die goed inzicht heb-
ben in disruptietheorie vergeten vaak enkele van de subtielere aspec-
ten ervan als ze strategische beslissingen nemen. We hebben 
geconstateerd dat er vier belangrijke punten zijn die over het hoofd 
worden gezien of verkeerd worden begrepen.

1. Disruptie is een proces
De term ‘disruptieve innovatie’ is misleidend als hij wordt gebruikt om 
te verwijzen naar een product of dienst op een vast punt in plaats van 
naar de evolutie van dat product of die dienst door de tijd heen. De 
eerste minicomputers waren niet disruptief puur en alleen omdat het 
low-end nieuwkomers waren toen ze op het toneel verschenen, noch 
omdat ze later in vele markten werden toegejuicht als zijnde superi-
eur aan mainframes– ze waren disruptief dankzij het pad dat ze volg-
den van de periferie naar de mainstream.
Bijna elke innovatie – disruptief of niet – begint zijn leven als een 
kleinschalig experiment. Ontwrichters richten zich er vaak op om 
het businessmodel goed te krijgen, en niet alleen het product. Als 
dat ze lukt, holt hun verplaatsing van de periferie (de onderkant van 
een markt of een nieuwe markt) naar de mainstream eerst het markt-
aandeel van de zittende onderneming uit en daarna haar winstge-
vendheid. Dit proces kan tijd kosten, en zittende ondernemingen 
kunnen behoorlijk creatief worden in de verdediging van hun ge-
vestigde posities. Een voorbeeld: meer dan vijftig jaar nadat de eer-
ste discountzaken de deuren openden, runnen mainstreamretailers 
nog steeds hun traditionele warenhuisformats. Volledige vervan-
ging, als die al optreedt, kan decennia in beslag nemen omdat de 
winst die je binnenhaalt door nog een jaar langer bij het oude mo-

Het model van disruptieve innovatie

Dit diagram zet productprestatietrajecten (de roze lijn die laat zien hoe 
producten of diensten door de tijd heen beter worden) af tegen klant-
vraagtrajecten (de blauwe lijnen die bereidheid van klanten weerge-
ven om te betalen voor prestaties). Terwijl zittende ondernemingen 
producten en diensten van betere kwaliteit introduceren (bovenste 
rode lijn) om de bovenkant van de markt (waar de winstgevendheid 
het grootst is) tevreden te stellen, schieten ze de behoeften van low-
end klanten en veel mainstreamklanten voorbij. Dat biedt een ope-
ning aan toetreders om voet aan de grond te krijgen in de minder 
winstgevende segmenten die door zittende ondernemingen worden 
genegeerd. Toetreders die op een disruptief traject zitten (onderste 
rode lijn) verbeteren de prestaties van hun producten of diensten en 
bewegen zich naar de bovenkant van de markt (waar ook voor hen 
de winstgevendheid het grootst is) en ondermijnen de dominantie 
van de zittende ondernemingen.
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del te blijven het steeds wint van voorstellen om de activa in één 
keer af te schrijven.
Het feit dat disruptie tijd kan kosten, helpt te verklaren waarom zit-
tende ondernemingen ontwrichters regelmatig over het hoofd zien. 
Een voorbeeld. Toen Netflix werd gelanceerd, in 1997, was zijn dienst 
niet aantrekkelijk voor de meeste klanten van Blockbuster, die films 
impulsief huurden (meestal net verschenen films). Netflix had uitslui-
tend een online interface plus een grote voorraad films, maar de be-
zorging per gewone post betekende dat het een paar dagen duurde 
voordat een bestelling aankwam. De dienst was aantrekkelijk voor 
slechts enkele klantgroepen – filmfanaten die niet geïnteresseerd wa-
ren in pas verschenen films, early adopters van dvd-spelers en online 
shoppers. Als Netflix niet uiteindelijk was begonnen om een breder 
segment van de markt te bedienen, zou Blockbusters beslissing om 
deze concurrent te negeren geen strategische blunder zijn geweest: 
de twee bedrijven vervulden geheel andere behoeften voor hun (ge-
heel andere) klanten.
Doordat nieuwe technologieën het voor Netflix mogelijk maakten om 
over te stappen naar streaming video via internet, werd het bedrijf 
echter ten langen leste aantrekkelijk voor Blockbusters kernklanten, 
waarbij het bedrijf een bredere selectie van content kon gaan aanbie-
den via een all-you-can-watch, on-demand aanpak met lage prijzen, 
hoge kwaliteit en veel gemak. En het bedrijf kwam daar via een klas-
siek disruptief traject. Als Netflix (zoals Uber) was begonnen door een 
dienst te lanceren die was gericht op de kernmarkt van een grotere 
concurrent, zou Blockbuster hoogstwaarschijnlijk hebben gereageerd 
met een krachtige en misschien succesvolle tegenaanval. Het feit dat 
Blockbuster echter niet effectief reageerde op het traject waarop Net-
flix zich bevond, luidde zijn ondergang in.

2. Ontwichters ontwikkelen vaak businessmodellen die geheel 
anders zijn dan die van zittende ondernemingen
Neem de gezondheidszorg. Huisartsen die buiten hun praktijk wer-
ken, zijn vaak afhankelijk van hun jarenlange ervaring en van testuit-
slagen om de symptomen van patiënten te interpreteren, diagnoses 
te stellen en behandelingen voor te schrijven. Wij noemen dit een so-
lution shop-businessmodel. In tegenstelling hiermee volgt een aantal 
convenient care clinics – die laagdrempelige zorg bieden – een disrup-
tief traject door gebruik te maken van wat wij een procesbusinessmo-
del noemen: ze volgen gestandaardiseerde protocollen voor diagno-
se en behandeling van een klein maar toenemend aantal ziektes. 
Een zeer bekend voorbeeld van het gebruik van een innovatief busi-
nessmodel om een disruptie te bewerkstelligen is Apples iPhone. Het 
product dat Apple in 2007 op de markt bracht, was een sustaining in-
novatie in de smartphonemarkt: het was gericht op dezelfde klanten 
als waar zittende ondernemingen zich op richtten, en het aanvankelij-
ke succes ervan is te verklaren door de superioriteit van het product. De 
daaropvolgende groei van de iPhone is echter beter te verklaren door 
disruptie – niet van andere smartphones maar van de laptop als primair 
toegangspunt tot het internet. Dit werd niet louter en alleen bereikt 

door productverbeteringen maar ook door de introductie van een 
nieuw businessmodel. Door een gefaciliteerd netwerk te bouwen dat 
applicatieontwikkelaars verbond met iPhone-gebruikers, veranderde 
Apple het spel. De iPhone creëerde een nieuwe markt voor internettoe-
gang en was ten slotte in staat om laptops uit te dagen als het apparaat 
van eerste keuze om online te gaan bij mainstreamgebruikers.

3. Sommige disruptieve innovaties slagen, andere niet
Een derde veelvoorkomende vergissing is dat er wordt gefocust op 
de bereikte resultaten – er wordt gesteld dat een bedrijf disruptief is 
als het succesvol is. Succes is echter niet in de definitie van disruptie 
gebouwd: niet elk disruptief traject leidt tot een triomf, en niet elke 
triomferende nieuwkomer volgt een disruptief traject. 
Zo volgde eind jaren negentig een flink aantal internetgebaseerde re-
tailers een disruptief pad, maar slechts enkele daarvan waren succes-
vol. De mislukkingen zijn geen bewijs voor de tekortkomingen van de 
disruptietheorie: het zijn slechts grensmarkeringen voor de toepas-
sing van de theorie. De theorie zegt heel weinig over hoe je wint in de 
markt waar je voet aan de grond krijgt, behalve dan dat je ervoor moet 
gaan om te winnen en directe concurrentie met zittende onderne-
mingen moet vermijden.
Als we elk zakelijk succes een ‘disruptie’ noemen, zullen bedrijven die 
op heel andere manieren de top bereiken worden gezien als bronnen 
van inzicht in een gemeenschappelijke strategie voor succes. Dat is 
gevaarlijk: het kan dat managers gedragingen door elkaar gaan roe-
ren die hoogstwaarschijnlijk inconsistent met elkaar zijn en derhalve 
niet tot het gehoopte resultaat gaan leiden. Zowel Uber als Apples  
iPhone heeft zijn succes te danken aan een platformgebaseerd mo-

De alomtegenwoordige ‘disruptieve innovatie’

‘Disruptieve innovatie’ en ‘disruptieve technologie’ maken nu deel 
uit van de populaire managementterminologie, zoals blijkt uit de 
enorme groei van het aantal artikelen van de afgelopen jaren waar-
in deze termen worden gebruikt.
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del: Uber verbindt passagiers langs digitale weg met chauff eurs, de 
iPhone verbindt app-ontwikkelaars met iPhone-gebruikers. Maar Uber, 
in lijn met zijn aard van sustaining innovatie, heeft zich gericht op uit-
breiding van zijn netwerk en functionaliteit op manieren die de dienst 
beter maken dan die van traditionele taxi’s. Apple daarentegen heeft 
een disruptief traject gevolgd door zijn ecosysteem van app-ontwik-
kelaars te bouwen teneinde de iPhone meer als een personal compu-
ter te maken.

4. De mantra ‘ontwricht of wordt ontwricht’ kan ons misleiden
Zittende ondernemingen moeten wel degelijk reageren op disruptie 
als die zich voordoet, maar ze moeten niet overreageren door een 
business die nog steeds winstgevend is meteen te ontmantelen. In 
plaats daarvan moeten ze de relaties met kernklanten blijven verster-
ken door te investeren in sustaining innovaties. Daarbij kunnen ze een 
nieuwe divisie opzetten die enkel en alleen is gericht op de groeikan-
sen die uit de disruptie voortkomen. Uit ons onderzoek blijkt dat het 
succes van een dergelijke nieuwe onderneming er voor een groot deel 
van afhangt dat zij gescheiden blijft van de corebusiness. Dat bete-
kent dat zittende ondernemingen gedurende enige tijd twee zeer ver-
schillende operaties moeten managen.
Natuurlijk kan het dat de disruptieve zelfstandige business terwijl hij 
groeit op den duur klanten van de core afpikt. Executives moeten ech-
ter niet proberen om dit probleem op te lossen voordat het ook echt 
een probleem is.

Wat een disruptieve-innovatielens duidelijk kan 
maken
Het gebeurt maar zelden dat een technologie of product inherent sus-
taining of disruptief is. En als er nieuwe technologie wordt ontwikkeld, 
schrijft de disruptietheorie niet voor wat managers moeten doen. In 
plaats daarvan helpt hij ze om een strategische keus te maken tussen 
het volgen van een sustaining traject of een disruptief traject.
De disruptietheorie voorspelt dat als een toetreder zittende concur-
renten rechtstreeks aanvalt, met betere producten of diensten, de zit-
tende ondernemingen hun innovatie versnellen om hun business te 
verdedigen. Ofwel ze slaan de toetreder terug door nog betere dien-
sten of producten aan te bieden tegen vergelijkbare prijzen, ofwel een 
van de zittende ondernemingen neemt de toetreder over. De gege-
vens ondersteunen de voorspelling van de theorie dat toetreders die 
een sustaining strategie voeren voor een opzichzelfstaande business, 
met grote ongelijkheden worden geconfronteerd: in Christensens oor-
spronkelijke studie van de diskdrive-industrie lukte het slechts 6 pro-
cent van de toetreders om succes te boeken.
Daarom behoeft Ubers sterke performance uitleg. Volgens de disrup-
tietheorie is Uber een uitschieter, en we beschikken niet over een uni-
versele manier om dit soort atypische uitkomsten te verklaren. In het 
geval van Uber denken wij dat de gereguleerde aard van de taxibusi-
ness een groot deel van het antwoord vormt. Markttoetreding en de 
prijzen staan in veel rechtsgebieden onder strakke controle. Gevolg 

is dat taxibedrijven zelden hebben geïnnoveerd. Individuele chauf-
feurs kunnen maar op weinig manieren innoveren, behalve dan door 
over te stappen naar Uber. Uber verkeert dus in een unieke situatie 
met betrekking tot taxi’s: het bedrijf kan betere kwaliteit aanbieden 
en het is voor de concurrentie moeilijk om te reageren, op z’n minst 
op de korte termijn.
Tot nu toe hebben we alleen gekeken of Uber wel of niet disruptief is 
voor de taxibusiness. De limousinebusiness is een ander verhaal, en 
daar is het veel waarschijnlijker dat Uber zich op een disruptief pad 
bevindt. De UberSELECT-optie van het bedrijf voorziet in luxueuzere 
auto’s en is doorgaans duurder dan Ubers standaarddienst – maar 
doorgaans minder duur dan om een traditionele limousine te huren. 
Deze lagere prijs houdt wel een paar compromissen in, want UberSE-
LECT biedt op dit moment niet een bepalend kenmerk van de leiden-
de zittende ondernemingen in deze markt: acceptatie van reserverin-
gen vooraf. Als gevolg daarvan is dit aanbod van Uber aantrekkelijk 
voor de onderkant van de markt voor limousinediensten: klanten die 
bereid zijn om een gemaksfeature op te off eren in ruil voor een geld-
besparing. Als Uber manieren vindt om de prestatieniveaus van zit-
tende ondernemingen te evenaren of overtreff en zonder toe te ge-
ven op zijn kosten- en prijsvoordeel, lijkt het bedrijf in een goede 
positie te verkeren om naar de mainstream van de limobusiness door 
te schuiven – en zal dat dan hebben gedaan op een klassieke disrup-
tieve manier.

Hoe ons denken over disruptie zich heeft ontwikkeld
Aanvankelijk was de theorie over disruptieve innovatie eenvoudig-
weg een statement over een correlatie. Empirische bevindingen lie-
ten zien dat zittende ondernemingen beter presteerden dan nieuw-
komers in een sustaining-innovatiecontext maar dat ze minder 
presteerden in een disruptieve-innovatiecontext. De reden van deze 
correlatie was niet meteen duidelijk, maar een voor een vielen de ele-
menten van de theorie op hun plaats.
Eerst realiseerden onderzoekers zich dat de geneigdheid van een be-
drijf tot strategische verandering diep wordt beïnvloed door de be-
langen van zijn klanten, die voorzien in de middelen die de onderne-
ming nodig heeft om te overleven. Met andere woorden: zittende 
ondernemingen luisteren – heel verstandig – naar hun bestaande 
klanten en concentreren zich als gevolg daarvan op sustaining inno-
vaties. Onderzoekers kwamen daarna tot een tweede inzicht: de fo-
cus van zittende ondernemingen op hun bestaande klanten wordt 
geïnstitutionaliseerd in interne processen die het moeilijk maken voor 
(zelfs) senior managers om investeringen te verschuiven naar disrup-
tieve innovaties. Zo bleek uit interviews met managers van gevestig-
de ondernemingen in de diskdrive-industrie dat in middelentoewij-
zingsprocesssen prioriteit wordt gegeven aan sustaining innovaties 
(die grote marges hadden en gericht waren op grote markten met 
klanten waarover veel bekend is) terwijl disruptieve innovaties (be-
doeld voor kleinere markten met slecht gedefi nieerde klanten) onop-
zettelijk werden afgeknepen.
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Deze twee inzichten hielpen te verklaren waarom zittende onderne-
mingen zelden effectief reageerden (als ze sowieso al reageerden) op 
disruptieve innovaties, maar niet waarom toetreders keer op keer uit-
eindelijk naar de bovenkant van de markt opschoven om zittende on-
dernemingen uit te dagen. Het blijkt dat dezelfde krachten die maken 
dat zittende ondernemingen in een vroeg stadium verkerende dis-
rupties negeren, ook ontwrichters ertoe aanzetten om uiteindelijk te 
ontwrichten.
Wat we hebben beseft, is dat posities onder in markten en in nieuwe 
markten heel vaak niet worden bezet door één enkele ontwrichter in 
de dop maar door verscheidene vergelijkbare toetreders met produc-
ten die eenvoudiger zijn, meer gemak bieden of minder kostbaar zijn 
dan de producten die worden verkocht door zittende ondernemin-
gen. De zittende ondernemingen voorzien feitelijk in een prijspara-
plu, wat veel van de toetreders in staat stelt om winstgevende groei 
te realiseren in de markt waar zij voet aan de grond hebben. Maar dat 
duurt maar even: doordat zittende ondernemingen (weldoordacht 
maar foutief ) afstand doen van deze low-end of nieuwe markt, ver-
wijderen ze in feite de prijsparaplu en heerst er prijsconcurrentie on-
der de toetreders. Sommige toetreders gaan ten onder, maar de slim-
me – de echte ontwrichters – zullen hun producten verbeteren en 
naar de bovenkant van de markt gaan, waar ze – wederom – aan de 
rand kunnen concurreren met duurdere gevestigde concurrenten. Het 
disruptieve effect drijft elke concurrent – zittend en toetredend – naar 
de high-end markt.
Met deze verklaringen in de hand ontwikkelde de theorie van disrup-
tieve innovatie zich van een eenvoudige correlatie tot – ook – een the-
orie over verbanden tussen oorzaken en gevolgen. De sleutelelemen-
ten van die theorie zijn getest en gevalideerd via studies naar allerlei 
bedrijfstakken, waaronder de detailhandel, computers, printing, mo-
torfietsen, auto’s, halfgeleiders, hartoperaties, managementopleidin-
gen, financiële diensten, managementconsulting, camera’s, commu-
nicatie en software voor computer-aided design (CAD).

Wijs worden uit anomalieën
Er zijn aanvullende verfijningen van de theorie aangebracht om uit 
de voeten te kunnen met bepaalde anomalieën, of onverwachte sce-
nario’s, die de theorie niet kon verklaren. We namen bijvoorbeeld oor-
spronkelijk aan dat elke disruptieve innovatie haar oorsprong had in 
de onderste laag van een gevestigde markt – maar soms leken nieu-
we toetreders te concurreren in geheel nieuwe markten. Dit leidde tot 
het hierboven besproken onderscheid tussen low-end posities en po-
sities in nieuwe markten. 
Low-end ontwrichters – denk aan minimills (kleinschalige staalfabrie-
ken) en discountretailers – komen onder aan de markt naar binnen en 
krijgen voet aan de grond binnen een bestaand waardenetwerk voor-
dat ze upmarket bewegen en die laag gaan aanvallen – denk aan ge-
integreerde staalfabrieken en traditionele retailers. Nieuwe-marktdis-
rupties daarentegen krijgen een positie in een geheel nieuw 
waardenetwerk en oefenen aantrekkingskracht uit op klanten die het 

tot dan toe zonder het product deden. Neem de transistorzakradio en 
de pc: die werden grotendeels genegeerd door fabrikanten van ge-
wone radio’s en minicomputers, want de transistorradio en de pc wa-
ren gericht op niet-gebruikers van deze producten. Door te vooron-
derstellen dat de aanvankelijke markt waarin disruptieve innovatie 
kan beginnen in twee smaken komt, is de theorie krachtiger en bruik-
baarder geworden.
Een andere intrigerende anomalie was de identificatie van bedrijfs-
takken die de disruptiekrachten buiten de deur hebben weten te hou-
den – op z’n minst tot voor zeer kort. Eén zo’n bedrijfstak is hoger on-
derwijs in de Verenigde Staten. In de loop der jaren – sterker nog, 
gedurende meer dan honderd jaar – zijn er nieuwe soorten instituten 
met allerlei handvesten opgezet om de behoeften te vervullen van 
uiteenlopende segmenten van de bevolking, inclusief niet-gebruikers. 
Universiteiten op staatsgrond, lerarenopleidingen, tweejarige oplei-
dingen enzovoort zijn aanvankelijk gelanceerd om degenen te bedie-
nen voor wie een traditionele vierjarige alfawetenschapsopleiding 
buiten bereik of niet nodig was.
Veel van deze nieuwe toetreders streefden ernaar om op den duur te 
verbeteren, daartoe aangespoord door analogieën van het streven 
naar winstgevendheid: een verlangen naar groei, prestige en beter 
vermogen om goed te doen. Aldus deden ze kostbare investeringen 
in onderzoek, studentenhuizen, sportfaciliteiten, docentenstaf enzo-
voort, vanuit het streven om elitairdere instituten naar de kroon te ste-
ken. Dat heeft hun prestatieniveau op enkele manieren verbeterd – 
ze kunnen bijvoorbeeld voorzien in een rijkere leer- en leefomgeving 
voor studenten. Maar de relatieve status van instituten voor hoger on-
derwijs blijft grotendeels ongewijzigd: op een paar uitzonderingen 
na is de top 20 nog steeds de top 20, en horen de 50 daarna nog steeds 
bij het tweede echelon, jaar in jaar uit.
Omdat zowel de zittende organisaties als de nieuwkomers dezelfde 
speeltactiek lijken te volgen, is het misschien geen verrassing dat het 
de gevestigde instellingen lukt om hun positie te handhaven. Wat al-
tijd heeft ontbroken – tot voor kort – is experimenteren met nieuwe 
modellen die aantrekkelijk zijn voor de huidige niet-gebruikers van 
hoger onderwijs.
De vraag is nu of er een nieuwe technologie of een nieuw business-
model is dat nieuwe toetreders in staat stelt om naar de bovenkant 
van de markt te bewegen zonder zich de hoge kosten van de geves-
tigde instellingen op de hals te halen – dat wil zeggen: om een dis-
ruptief traject te volgen. Het antwoord lijkt ja te zijn en de innovatie 
die het mogelijk maakt heet online leren, wat momenteel breed be-
schikbaar komt. De prijs van online lessen is aan het dalen en de toe-
gankelijkheid en kwaliteit ervan worden beter. Innovators doen in een 
verbluffend tempo invallen in de mainstreammarkt.
Gaat online onderwijs het model van de gevestigde instellingen ont-
wrichten? En zo ja, wanneer? Met andere woorden: zal het verbete-
ringstraject van online onderwijs kruisen met de behoeften van de 
mainstreammarkt? We zijn ons gaan realiseren dat de snelheid waar-
mee een disruptief traject wordt afgelegd een functie is van hoe snel 
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de enabling technologie verbetert. In de staalindustrie verbeterde 
de technologie va het continugieten nogal langzaam, en het duur-
de meer dan veertig jaar voordat minimill Nucor net zo veel inkom-
sten realiseerde als de grootste geïntegreerde staalfabrikanten. De 
digitale technologieën die het mogelijk maakten dat personal com-
puters minicomputers ontwrichtten, verbeterden daarentegen veel 
sneller: Compaq slaagde erin om in slechts twaalf jaar zijn inkom-
sten meer dan te vertienvoudigen en om de bedrijfstakleider, DEC, 
te evenaren.
Inzicht in wat het tempo van disruptie bepaalt is handig om uitkom-
sten te voorspellen maar verandert niets aan de manier waarop dis-
rupties moeten worden gemanaged. Snelle disrupties verschillen niet 
fundamenteel van andere disrupties: ze hebben geen andere causa-
le mechanismen en ze vereisen geen in conceptueel opzicht andere 
reacties.
Evenzo is het een vergissing om aan te nemen dat de strategieën van 
sommige toetreders die in de schijnwerpers staan een special soort 
disruptie vormen. Tesla Motors is een actueel en treff end voorbeeld. 
Het kan verleidelijk zijn om te zeggen dat het bedrijf disruptief is. Maar 
Tesla heeft voet aan de grond aan de bovenkant van de automarkt 
(met klanten die bereid zijn om 70.000 dollar of meer aan een auto uit 
te geven), en dit segment is niet oninteressant voor zittende onder-
nemingen. Tesla’s toetreding heeft, niet verrassend, geleid tot aan-
zienlijke aandacht en investeringen van gevestigde concurrenten. Als 
de disruptietheorie klopt, brengt Tesla’s toekomst ofwel overname 
door een veel grotere zittende onderneming of een jarenlange en 
zware strijd om een substantiële marktpositie.

We hebben nog steeds veel te leren
We zijn erop gespitst om de theorie van disruptieve innovatie te blij-
ven uitbreiden en verfi jnen, en er is nog veel werk te doen. Zo blijft 
het moeilijk om aan te geven wat universeel eff ectieve reacties op dis-
ruptieve dreigingen zijn. Onze huidige opvatting is dat bedrijven een 

aparte divisie moeten opzetten die onder bescherming van het seni-
or leiderschapsteam opereert en een nieuw disruptief model verkent 
en exploiteert. Soms werkt dit – en soms niet. In bepaalde gevallen 
kan een mislukte reactie op een disruptieve dreiging niet worden toe-
geschreven aan gebrek aan inzicht, onvoldoende executiveaandacht 
of inadequate fi nanciële investering. De uitdagingen die ontstaan 
doordat je een zittende onderneming bent en doordat je een toetre-
der bent, zijn nog niet volledig gespecifi ceerd. En hoe je het best met 
die uitdagingen kunt omgaan, moet nog worden ontdekt.
De disruptietheorie verklaart niet alles over innovatie in het bijzonder 
of over zakelijk succes in het algemeen, en zal dat ook nooit doen. Er 
zijn veel te veel andere krachten in het spel, die elk verder moeten 
worden bestudeerd. Het is een ambitieus doel om ze allemaal te inte-
greren in een omvattende theorie van zakelijk succes – een doel dat 
we waarschijnlijk voorlopig niet zullen bereiken.
Maar er is reden tot hoop. Uit empirische tests blijkt dat het gebruik 
van de disruptietheorie ons meetbaar en aanzienlijk nauwkeuriger 
maakt in onze voorspellingen van welke bedrijven in opkomst succes 
zullen hebben. Terwijl een steeds grotere gemeenschap van onder-
zoekers en praktijkmensen blijft voortbouwen op de disruptietheorie 
en deze theorie blijft integreren met andere perspectieven, zullen we 
tot nog beter inzicht komen in wat bedrijven helpt om succesvol te 
innoveren.

Clayton M. Christensen is de Kim B. Clark Professor of Business Administration aan 
Harvard Business School.
Michael Raynor is als director verbonden aan Deloitte Consulting LLP. 
Rory McDonald werkt als universitair docent aan Harvard Business School.

© 2016 Harvard Business School Publishing Corp./The New York Times Syndicate.
Translated and reprinted by permission of Harvard Business Review. This article was ori-
ginally published under the English title ‘What is disruptive innovation?’ by Clayton M. 
Christensen, Michael Raynor & Rory McDonald in Harvard Business Review, December 
2015. 

Vertaling: drs. E. Kerkman



MANAGEMENT EXECUTIVE  MAART/APRIL 2016  WWW.OVERMANAGEMENT.NL22

MUST READ

MANAGEMENT EXECUTIVE  JANUARI/FEBRUARI 2016  WWW.OVERMANAGEMENT.NL

In de era van Facebook en YouTube is branding een lastige uitdaging geworden. Dat is niet hoe het 

had moeten gaan. Tien jaar geleden voorzagen de meeste bedrijven de komst van een nieuwe 

gouden eeuw op het vlak van branding. Ze huurden creatieve bureaus en hele legers technologen 

in om hun merken in het digitale universum te introduceren. Viral, buzz, memes, stickiness, form 

factor: het werd de lingua franca van de branding. Maar ondanks al het klaroengeschal hebben de 

inspanningen maar heel weinig opgeleverd.

Douglas Holt

Branding in het tijdperk 
van social media
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Branding in het tijdperk van social media

Het was een elementair kenmerk van de digitale strategie van 

bedrijven om grof in te zetten op wat vaak branded content 
wordt genoemd. De gedachtegang was als volgt: social me-

dia zouden je bedrijf in staat stellen om traditionele media rechts in 

te halen en rechtstreeks relaties met klanten te smeden. Als je ze ge-

weldige verhalen vertelde en in real-time met ze verbonden was, zou 

je merk een hub worden voor een klantencommunity. Bedrijven heb-

ben miljarden gestoken in het najagen van deze visie. Toch hebben 

maar weinig merken online inderdaad interesse van enige betekenis 

weten te genereren bij consumenten. Het lijkt er zelfs op dat social 

media merken minder belangrijk hebben gemaakt. Wat ging er mis?

Om die puzzel op te lossen, moet je je allereerst realiseren dat mer-

ken succesvol zijn als ze doorbreken in de cultuur. En: branding is een 

verzameling technieken die ontwikkeld zijn om culturele relevantie 

te genereren. Digitale technologieën hebben niet alleen krachtige so-

ciale netwerken gecreëerd maar hebben ook de manier waarop cul-

tuur werkt ingrijpend veranderd. Digitale crowds fungeren nu als zeer 

effectieve en vruchtbare cultuurvernieuwers – een verschijnsel dat ik 

crowdcultuur noem. Crowdcultuur verandert de spelregels van bran-

ding – welke technieken werken en welke niet. Als we inzicht hebben 

in crowdcultuur, kunnen we uitzoeken waarom branded-contentstra-

tegieën hebben gefaald en welke alternatieve brandingmodellen ko-

men bovendrijven door social media.

Waarom branded content en sponsoring vroeger 
werkten
Hoewel voorstanders beweren dat branded content nieuw en hot is, 

is het in feite een reliek uit het massamediatijdperk – nu verpakt als 

digitaal concept. In de begindagen van dat tijdperk leenden bedrij-

ven methodes uit het populaire amusement om hun merken beroemd 

te maken. Ze gebruikten korte vormen van storytelling, filmtrucage, 

liedjes en empathische persoonlijkheden om doelgroepen voor zich 

te winnen. Klassiekers als Alka-Seltzers’ ‘I can’t believe I ate the whole 
thing’, Frito Lay’s ‘Frito Bandito’ en Farrah Fawcett die Joe Namath in-

smeerde met Namath-scheerschuim: het sloop allemaal de (Ameri-

kaanse) populaire cultuur binnen via entertainment. 
Deze vroege vorm van branded content werkte goed omdat enter-

tainmentmedia oligopolieën waren; de culturele concurrentie was dus 

beperkt. In de VS produceerden drie televisiezenders elk jaar voor on-

geveer 30 weken televisie, waarna de boel in de herhaling ging. Films 

werden uitsluitend gedistribueerd via lokale bioscopen. En de con-

currentie tussen tijdschriften beperkte zich tot wat in de winkelrek-

ken paste. Consumentenmarketingbedrijven konden hun weg naar 

beroemdheid kopen door hun merken een plaats te geven in deze 

strak gecontroleerde culturele arena. 
Merken infiltreerden ook in de cultuur door tv-programma’s en ge-

beurtenissen te sponsoren, waarmee ze zich verbonden aan succes-

volle content. Omdat fans beperkte toegang hadden tot hun favorie-

te entertainers, konden merken als intermediairs optreden. Tien- en 

tientallen jaren was het gewoon voor ons: fastfoodketens die nieuwe 

blockbusterfilms sponsorden, luxe automerken die ons golf- en ten-

niscompetities brachten en ‘jonge’ merken die hun handtekening zet-

ten onder bands en festivals.
De opkomst van nieuwe technologieën die het voor het publiek mo-

gelijk maakten om reclames uit te bannen – van kabeltelevisiezenders 

tot digitale videorecorders en internet – maakte het een stuk moeilij-

ker voor merken om beroemdheid te kopen. Nu moesten ze recht-

streeks gaan concurreren met echt entertainment. Zij tilden hun in-

spanningen daarom naar een volgend niveau. BMW pionierde met 

het maken van korte films speciaal voor internet. Al snel begonnen 

bedrijven grote filmregisseurs in te huren (Michael Bay, Spike Jonze, 

Michel Gondry, Wes Anderson, David Lynch) en gingen ze voor steeds 

spectaculairdere effecten en productiewaarden. 
Deze vroege digitale inspanningen (nog vóór de social media) deden 

bedrijven geloven dat ze een gigantisch, betrokken publiek rond hun 

merk konden verzamelen als ze creatieve content van Hollywood-ni-

veau afleverden op internetsnelheid. Daarmee was de grote verschui-

ving naar branded content geboren. Maar de voorvechters ervan had-

den niet gerekend op nieuwe concurrentie. En deze keer kwam die 

niet van grote mediaconcerns maar van de crowd.

De opkomst van crowdcultuur
Culturele innovatie ontsprong van oudsher in de marges van de sa-

menleving – in randgroepen, maatschappelijke bewegingen en artis-

tieke kringen die normen en opvattingen van de mainstream onder 

druk zetten. Bedrijven en de massamedia fungeerden als intermedi-

airs en verspreidden de nieuwe ideeën naar de massamarkt. Maar so-

cial media hebben alles veranderd.
Social media verbinden gemeenschappen die voorheen geografisch 

van elkaar gescheiden waren, en verhogen het tempo en de intensi-

teit van de uitwisselingen enorm. Nu ooit ver van elkaar verwijderde 

gemeenschappen innig verweven zijn, is hun culturele invloed on-

middellijk en substantieel geworden. De nieuwe crowdculturen ko-

men in twee smaken: subculturen, die nieuwe ideologieën en gebrui-

ken ontwikkelen, en kunstwerelden, die nieuwe gebieden ontginnen 

in het entertainment. 
Versterkte subculturen. Vandaag de dag vind je bloeiende crowdcul-

turen rond zo’n beetje elk onderwerp: espresso, de ondergang van de 

Amerikaanse droom, victoriaanse romans, arts-and-crafts-meubilair, 

libertarisme, het nieuwe urbanisme, 3D-printen, anime, vogels kijken, 

thuisonderwijs, barbecueën enzovoort. Vroeger moesten dit soort 

subculturen fysiek bij elkaar komen en waren er maar heel beperkte 

mogelijkheden om met elkaar te communiceren: tijdschriften en, la-

ter, primitieve Usenet-groepen en conferenties.

PewDiePie is op YouTube 200 keer 
zo populair als McDonald’s, voor nog 
geen fractie van de kosten
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In het kort

De context
Bedrijven hebben miljarden dollars gestopt in het produceren van 

content op social media, in de hoop publiek te verzamelen rond hun 

merken. Maar de consumenten lieten verstek gaan. 

Wat er mis ging
Social media hebben de manier veranderd waarop het werkt in een 

cultuur. Digitale crowds zijn krachtige culturele vernieuwers gewor-

den – een nieuw verschijnsel dat ‘crowdcultuur’ wordt genoemd. Ze 

zijn zo eff ectief in het produceren van creatief entertainment dat be-

drijven er onmogelijk mee kunnen concurreren. 

De weg vooruit
Crowdcultuur mag dan conventionele brandingmodellen hebben 

doen instorten, het maakt een alternatief model – cultural branding 

– juist nog veel sterker. Binnen die aanpak werken merken samen 

met crowdculturen en propageren ze hun ideologieën in de markt.

Social media hebben zulke subculturen groter gemaakt en gedemo-

cratiseerd. Met een paar muisklikken kom je in het hart van welke sub-

cultuur dan ook, en de intensieve interacties van deelnemers bewe-

gen naadloos tussen het web, fysieke plekken en traditionele media. 
Samen schuiven leden nieuwe ideeën, producten, gewoonten en es-

thetiek naar voren – daarbij de poortwachters van de massacultuur 

omzeilend. Met de opkomst van crowdcultuur zijn culturele vernieu-

wers en hun early adopter-markten een en hetzelfde ding geworden. 
Kunstwerelden in turbodrive. Het produceren van populair amuse-

ment vereist een karakteristieke manier van organiseren – iets wat so-

ciologen ‘kunstwerelden’ noemen. In kunstwerelden verenigen kun-

stenaars (musici, fi lmmakers, schrijvers, designers, cartoonisten 

enzovoort) zich in bevlogen collaboratieve competitie: ze werken sa-

men, leren van elkaar, zetten ideeën tegen elkaar af en geven elkaar 

een duw in de rug. De gezamenlijke inspanningen van de leden van 

deze ‘scenes’ leiden vaak tot grote creatieve doorbraken. Vóór de op-

komst van de social media gedijde de massacultuurindustrie (fi lm, te-

levisie, gedrukte media, mode) door het stelen en hergebruiken van 

hun innovaties. 
Crowdcultuur heeft kunstwerelden een turboboost gegeven, door het 

aantal deelnemers en de snelheid en kwaliteit van hun interacties gi-

gantisch op te voeren. Niet langer hoef je zoals voorheen deel uit te 

maken van een lokale scene. Niet langer hoef je eerst een jaar te wer-

ken voor je de fondsen en distributie van de grond krijgt voor je korte 

fi lm. Nu komen miljoenen trendy, culturele ondernemers online samen 

om hun vakmanschap te verfi jnen, ideeën uit te wisselen, hun content 

scherp te stellen en te concurreren om een hit te scoren. Het netto-ef-

fect: een snelle manier van culturele prototyping, waarbij je instantda-

ta krijgt over de receptie van en kritiek op je ideeën in de markt; je kunt 

ze dan op zo’n manier herzien dat de content die de meeste weerklank 

krijgt snel komt bovendrijven. Tijdens dat proces komt nieuw talent 

naar voren en vormen zich nieuwe genres. Omdat de nieuwe content 

in elk hoekje en gaatje van de populaire cultuur doordringt, is die con-

tent vergaand afgestemd op publieksgroepen – en de productie ervan 

is goedkoop. Deze crowdculturen in de kunstwereld zijn de belangrijk-

ste reden dat het misliep met branded content. 

Voorbij branded content
Bedrijven mogen dan decennia hebben geïnvesteerd in branded con-

tent, ze worden er nu door keihard empirisch bewijs toe gedwongen 

om die keus te heroverwegen. In de ranglijsten van kanalen waarop 

mensen zich abonneren op YouTube en Instagram zie je nauwelijks of 

geen merknamen. Slechts drie merken hebben de top-500 weten bin-

nen te dringen. Daarentegen zie je er wel entertainers bij zitten waar 

je nog nooit van gehoord hebt, die vanuit het niets lijken te komen. 
YouTubes verreweg grootste succesnummer is PewDiePie, een Zweed 

die vrijwel onbewerkte fi lmpjes post met humeurig voice-overcom-

mentaar op de videogames die hij speelt. In januari 2016 stond zijn 

meter op bijna 11 miljard views en had zijn YouTube-kanaal meer dan 

41 miljoen abonnees. 
Hoe kon dat gebeuren? Het verhaal begint met jeugdsubculturen die 

zich rond videogames vormden. Toen zij landden op social media, wer-

den ze een grootmacht. De ooit excentrieke videogaming-als-enter-

tainment-subcultuur van Zuid-Korea veroverde de wereld en creëer-

de een sport met een gigantisch aantal toeschouwers, nu bekend als 

e-sports, met een fanbase van bijna 100 miljoen mensen. (Amazon 

kocht onlangs de e-sportsvideowebsite Twitch voor $970 miljoen.)
In de e-sports geven zenders gedetailleerd commentaar bij video-

games. PewDiePie en zijn kameraden bewerkten dit commentaar, en 

transformeerden het zo tot een nieuwe vorm van vuilspuwende co-

medy. Ook andere gamers die zichzelf fi lmen, zoals VanossGaming 

(19e plaats op YouTube, 15,6 miljoen abonnees), elrubiusOMG (20e 

plaats, 15,6 miljoen), CaptainSparklez (60e plaats, 9 miljoen) en Ali-A 

(nummer 94, 7,4 miljoen) zijn invloedrijke leden van deze clan. De 

crowdcultuur werd aanvankelijk georganiseerd door gespecialiseer-

de mediaplatforms die deze content verspreidden, en door fans van 

binnenuit die zich eromheen verzamelden en er commentaar op ga-

ven (door game-inspanningen te hypen of af te branden). PewDiePie 

werd de ster van deze digitale kunstwereld – net als Jean-Michel Bas-

quiat en Patti Smith ooit in stedelijke kunstwerelden in analoge tijden. 
Het grootste verschil is dat de kracht van de crowdcultuur PewDiePie 

in recordtijd vooruit katapulteerde naar wereldfaam en dito invloed.
Gamingcomedy is slechts een van de honderden nieuwe genres die 

crowdcultuur heeft voortgebracht. Die genres vullen elk denkbaar 

gaatje in de populaire cultuur, van modeadvies door tienermeisjes tot 

walgelijk lekker comfortfood en sportcommentaar van een piepjon-

ge fan. Merken kunnen er niet mee concurreren, ondanks al hun in-
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vesteringen. Vergelijk PewDiePie, die vanuit huis goedkope video’s de 

wereld inspuugt, maar met McDonald’s, een van ‘s werelds grootste 

investeerders in social media. Het McDonald’s-kanaal (9414e plaats) 

heeft 204.000 YouTube-abonnees. PewDiePie is 200 keer zo populair, 

voor nog geen fractie van de kosten.
Of neem Red Bull, het meest gelauwerde succesverhaal op het gebied 

van branded content. Het is een nieuwe-mediahub geworden die ex-

treme en alternatieve sportcontent produceert. Red Bull geeft een 

groot deel van zijn jaarlijkse marketingbudget van $2 miljard uit aan 

branded content – terwijl het YouTubekanaal van Red Bull (184e plaats, 

4,9 miljoen abonnees) links en rechts wordt ingehaald door tientallen 

crowdcultuur-startups met productiebudgetten van onder de $ 

100.000. Zoiets als Dude Perfect (81e plaats, 8 miljoen abonnees) – het 

geesteskind van vijf schoolvrienden uit Texas die video’s maken van 

trick shots en grappige, geïmproviseerde sportprestaties – doet het 

inderdaad een stuk beter. 
Ook Coca-Cola is goed voor een exemplarisch verhaal. In 2011 kon-

digde het concern met luid tromgeroffel een nieuwe marketingstra-

tegie aan, Liquid & Linked genaamd. Het wilde een volledige omme-

zwaai maken van nadruk op ‘creatieve uitmuntendheid’ (de oude 

massamediabenadering) naar nadruk op ‘content-uitmuntendheid’ 

(branded content in social media). Coca-Cola’s Jonathan Mildenhall 

claimde dat Coke non-stop ‘de boeiendste content ter wereld’ zou pro-

duceren, die dan ‘een onevenredig groot deel van de populaire cul-

tuur’ zou innemen en de verkopen tegen 2020 zou hebben verdub-

beld.
Het jaar daarop lanceerde Coca-Cola zijn eerste grote gok: de stati-

sche corporate website werd omgevormd tot een digitaal tijdschrift, 

Coca-Cola Journey. Het brengt verhalen over zo ongeveer elk denk-

baar onderwerp in de populaire cultuur – van sport en voeding tot 

duurzaamheid en reizen. Het tijdschrift is de vleesgeworden branded-

contentstrategie. 
Journey is nu meer dan drie jaar in de lucht en trekt nauwelijks views. 
Het is niet de lijst met de 10.000 populairste sites in de VS binnenge-

drongen, noch die van de 20.000 populairste sites wereldwijd. In lijn 

hiermee heeft het YouTubekanaal van het concern (2749e plaats) maar 

676.000 abonnees. 
Consumenten blijken niet erg geïnteresseerd te zijn in de content die 

merken uitspugen. Maar heel weinig mensen willen die in hun feed. 
Het merendeel ziet het als clutter – als merkspam. Toen Facebook zich 

dit realiseerde, begon het bedrijven te laten betalen voor het plaat-

sen van ‘gesponsorde’ content in de feeds van mensen die geacht wer-

den hun merkfans te zijn. 
Het probleem waarmee bedrijven zich geconfronteerd zien, is struc-

tureel – en geen kwestie van creativiteit. Grote bedrijven organiseren 

hun marketinginspanningen als een antithese van kunstwerelden, in 

wat ik merkbureaucratieën noem. Ze excelleren in het coördineren en 

uitvoeren van complexe marketingprogramma’s in allerlei markten 

overal ter wereld. Maar dit organisatiemodel leidt tot middelmaat als 

het gaat om culturele innovatie.

Merksponsors zijn geen intermediairs meer
De ‘ingrediënten’ van entertainment (performers, atleten, sportteams, 

films, televisieprogramma’s, videogames) zijn ook enorm populair op 

social media. Op alle grote platforms domineren de gebruikelijke top-

celebs. Op YouTube hebben muziekcelebs als Rihanna, One Direction, 

Kate Perry, Eminem, Justin Bieber en Taylor Swift een gigantisch pu-

bliek gegenereerd. Op Twitter vind je een vergelijkbare cast van zan-

gers en zangeressen, samen met mediagrootheden als Ellen DeGene-

res, Jimmy Fallon, Oprah, Bill Gates en de paus. Fans verenigen zich 

rond de tweets van sportcoryfeeën als Christiano Ronaldo, LeBron Ja-

mes, Neymar en Kaká, en teams als FC Barcelona en Real Madrid (die 

veel populairder zijn dan de twee grootste sportmerken Nike en Adi-

das). Op Instagram vind je meer van hetzelfde. Deze beroemdheden 

winnen stuk voor stuk de superbetrokken community’s voor zich waar-

van deskundigen beloofden dat social media ze zouden leveren. Maar 

dat is niet bereikbaar voor bedrijven en hun merkgoederen en -dien-

sten. Achteraf zou dat geen verrassing moeten zijn: interactie met een 

favoriete entertainer is iets anders dan interactie met een huurauto- 

of jus d’orange-merk. Wat voor Shakira werkt, werkt niet voor een tand-

pasta of schoonmaakmiddel. Het idee dat consumenten op dezelfde 

manier zouden willen praten over Corona of Heineken als over de ta-

lenten van Ronaldo of Messi is idioot.
Social media stellen fans in staat om rijke community’s te vormen 

rondom entertainers, die rechtstreeks met hen communiceren in een 

spervuur van tweets, pins en posts. Sportteams huren nu sociale-me-

dia-ambassadeurs in die in real-time met fans in contact treden tij-

dens wedstrijden. En als de wedstrijd voorbij is, sturen de spelers in-

siderfoto’s en chatten ze in de kleedkamer. Los van de belangrijkste 

platforms stimuleren nieuwe-mediasites als Vevo, SoundCloud en Ap-

pleMusic zelfs nog meer rechtstreekse digitale contacten. Natuurlijk 

zijn entertainers nog steeds meer dan blij met sponsorgeld, maar de 

culturele waarde die op het merk zou moeten afstralen is aan het weg-

ebben.

Cultural branding
Hoewel de opkomst van crowdcultuur de impact van branded content 

en sponsorships heeft verkleind, is het tegelijkertijd de wegbereider 

van een alternatieve aanpak die ik cultural branding noem (zie het ka-

der ‘Hoe cultural branding iconen construeert’). De indrukwekkende 

doorbraak van de Mexicaanse fast-casual restaurantketen Chipotle tus-

sen 2011 en 2013 (vóór de recente uitbraken van voedselinfecties…) 

demonstreert de kracht van deze aanpak. Chipotle profiteerde van een 

enorme culturele kans die zich voordeed toen de ooit marginale bewe-

gingen die Amerika’s dominante voedingsindustrie bekritiseerden spe-

lers werden om rekening mee te houden op social media. De keten 

stortte zich in het strijdgewoel als voorvechter van deze crowdcultuur-

ideologie. Chipotle werd een van Amerika’s meest aansprekende en be-

sproken merken (hoewel het imago deuken heeft opgelopen door de 

recente voedselveiligheidsissues). Chipotle was vooral succesvol door-

dat het de volgende vijf regels volgde.
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1 Breng de culturele orthodoxie in kaart. Met cultural branding pro-

moot een merk een innovatieve ideologie die breekt met categorie-

conventies. Om dat voor elkaar te krijgen, moet het merk eerst inven-

tariseren over welke conventies het heen moet springen – conventies 

die ik de culturele orthodoxie noem. Amerika’s industriële voedingsi-

deologie is in de vroege 20e eeuw bedacht door marketingbedrijven 

gespecialiseerd in voeding. Door alle wetenschappelijke ontdekkin-

gen (margarine, instantkoffi  e) en gestandaardiseerde productiepro-

cessen waren Amerikanen gaan geloven dat grote concerns hen – on-

der toezicht van de Food and Drug Administration – zouden voorzien 

van overvloedig, gezond en smaakvol eten. Die aannames hebben de 

fastfoodcategorie ondersteund sinds McDonald’s in de jaren zestig 

van start ging. 

2 Vind de culturele kans. Naarmate de tijd verstrijkt, zorgen versto-

ringen in de samenleving ervoor dat de culturele orthodoxie haar grip 

verliest. Consumenten beginnen te zoeken naar alternatieven, wat in-

novatieve merken een kans biedt om een nieuwe ideologie naar vo-

ren te schuiven in hun categorie.
Voor industriële voeding kwam het omslagpunt in 2001, toen Eric 

Schlosser’s boek Fast food nation deze bedrijfstak sterk onder druk zet-

te. Dit werd in 2004 gevolgd door Morgan Spurlock’s fi lm Super size 
me en in 2006 door Michael Pollan’s invloedrijke boek The omnivore’s 
dilemma. Deze kritieken hadden een ingrijpende invloed op de hoge-

re middenklasse en leidden in korte tijd tot veel zorgen over industri-

ele voeding – wat een enorme duw in de rug gaf aan Whole Foods 

Market, Trader Joe’s en een hele berg andere leveranciers van voeding 

in het duurdere prijssegment. Dezelfde ontwikkeling voltrekt zich in 

andere landen met een dominante industriële voedselideologie. In 

het Verenigd Koninkrijk hebben celeb-chefs Jamie Oliver en Hugh Fe-

arnley-Whittingstall bijvoorbeeld een vergelijkbare rol gespeeld. 
Vóór de social media zou de invloed van de genoemde boeken niet 

verder hebben gereikt dan kleine fracties van de samenleving. Maar 

nu maakten crowdculturen zich meester van de kritieken en bliezen 

ze op, waarmee de ongerustheid over industriële voeding de main-

stream in werd getorpedeerd. Nieuws over elk belangrijk probleem 

dat gelieerd was aan de industriële productie van voeding (bewerkte 

voedingsmiddelen die overladen zijn met suiker, kankerverwekken-

de conserveringsmiddelen, rBGH in melk, bisfenol A die uit plastic lekt, 

ggo’s enzovoort – circuleerden met de snelheid van het internet. Vi-

deo’s van McDonald’s’ vleesachtige ‘roze slijm’-substantie gingen vi-

ral. Ouders maakten zich non-stop zorgen over wat ze hun kinderen 

te eten gaven. Crowdcultuur transformeerde zorgen van de elite in 

een nationaal sociaal trauma dat een brede uitdaging vormde op het 

niveau van de hele samenleving.

3 Mik op de crowdcultuur. Bestrijders van de industriële voedingsi-

deologie hadden al meer dan 40 jaar in de marges op de loer gelegen 

maar werden gemakkelijk terzijde geschoven als zonderlingen die 

bang zijn voor technologie. Er hadden zich kleine subculturen ge-

vormd rond biologische (vee)teelt, die hun kostje bij elkaar verdien-

den aan de rafelranden van de markt met kleinschalige landbouw en 

op boerenmarkten. Maar toen de social media van de grond kwamen, 

ijverde een invloedrijk en gevarieerd cluster van overlappende sub-

culturen hard voor voedselinnovatie. Met inbegrip van voorstanders 

van evolutionaire voeding en paleodiëten, duurzame veehouders, een 

nieuwe generatie milieuactivisten, stedelijke landbouwers, en van-

boer-tot-bord-restaurants. In een korte periode had een enorme cul-

turele beweging zich georganiseerd rond de revival van pre-industri-

ele voeding. Chipotle was succesvol omdat het in deze crowdcultuur 

dook en de ideologie overnam.

4 Verspreid de nieuwe ideologie. Chipotle promootte de pre-indus-

triële voedingsfi losofi e met twee fi lmpjes. In 2011 lanceerde het be-

drijf Back to the start, een animatiefi lm met simpele houten poppetjes. 
Daarin wordt een ouderwetse boerderij getransformeerd tot een pa-

rodie op een hyper-gerationaliseerde industriële boerderij: een be-

tonnen schuur wordt volgepropt met varkens, die dan een assembla-

gelijn in worden geleid waar ze met chemicaliën worden geïnjecteerd 

die ze opblazen als luchtballonnen, waarna ze in blokjes worden ge-

perst en afgeleverd als een serie halff abricaten. De boer ziet dit spook-

beeld voor zich en besluit om zijn boerderij terug te veranderen naar 

de oorspronkelijke pastorale versie.
De tweede fi lm, The scarecrow, parodieerde een producent van indus-

triële voeding die zijn producten in de markt zette met gebruik van 

beelden uit het traditionele boerenbedrijf. Het bedrijf is feitelijk een 

fabriek waar dieren worden geïnjecteerd met medicijnen en onmen-

selijk worden behandeld. Het spuugt prefabmaaltijden uit met het 

stempel ‘100% beef-ish’, die kinderen (zich niet meer bewust van het 

echte proces) gretig oppeuzelen. Een vogelverschrikker die bij de fa-

briek werkt, raakt gedeprimeerd van wat hij ziet – en krijgt een idee. 
Hij plukt wat groenten en kruiden in zijn tuin, neemt ze mee naar de 

stad en begint er een kleine taqueria (tacobar) – een kopie van Chi-

potle. 
De fi lms werden gelanceerd met minieme media-investeringen en 

zaaiden zich uit op social-mediaplatforms. Alle twee de fi lms hadden 

enorme invloed. Ze werden door tientallen miljoenen mensen beke-

ken, werden gigantische mediahits en hielpen indrukwekkende ver-

kopen en winsten te realiseren. Beide fi lms wonnen de Grand Prix op 

het advertentiefestival in Cannes. 
De fi lms van Chipotle werden ten onrechte gezien als louter fantasti-

sche voorbeelden van branded content. Ze werkten omdat ze verder 

gingen dan alleen entertainment bieden. De fi lms waren kunstzinnig, 

maar dat zijn duizenden fi lms die niet doorbreken ook. De verhalen 

die de fi lms vertelden, waren ook niet speciaal heel origineel – ze wa-

ren in pakweg de tien jaar ervoor talloze keren met grote creatieve 

kracht verteld. Maar ze explodeerden op social media omdat het my-

then waren die vol passie de ideologie van de snelgroeiende pre-in-

dustriële-voedingscrowdcultuur wisten te vangen. Chipotle schilder-

de een bezielde visie op een Amerika dat terugkeerde naar bucolische 
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landbouw- en voedselproductietradities en veel problemen in het do-

minante voedingssysteem zou keren. 
Fastfood is voor de pre-industriële-voedingsbeweging de grote boos-

doener, dus het idee dat een grote fastfoodonderneming dit verhaal 

promootte kwam heel krachtig aan in de crowd. Chipotle nam het op 

tegen roze slijm! Daar komt bij: lokaal geproduceerde producten wa-

ren duur in de winkel, maar nu konden mensen bij Chipotle hun on-

gerustheid wegeten met een burrito van 7 dollar. Omdat ze aanhaak-

ten bij ongerustheid die opborrelde in de crowdcultuur, hadden 

Chipotle’s films nooit hoeven concurreren als geweldig entertainment.

5 Innoveer continu, met gebruik van culturele breekpunten. Een 

merk kan zijn culturele relevantie vasthouden door intrigerende of 

omstreden kwesties uit te spelen die de discussie in de media in rela-

tie tot een ideologie aanvoeren. Dat is wat Ben & Jerry’s zo goed deed 

toen het zijn duurzame bedrijfsfilosofie uitdroeg. Het bedrijf gebruik-

te de introductie van nieuwe producten om op een speelse manier te 

sparren met de Reagan-regering over tijdloze zaken als kernwapens, 

de destructie van het regenwoud en de oorlog tegen drugs. 
Om te floreren moet Chipotle met producten en uitingen het voor-

touw blijven nemen op het vlak van culturele hete hangijzers.  

In dat opzicht is de onderneming minder succesvol gebleken:  

Chipotle ging door met een Hulu-serie die weinig impact had in de 

social media omdat de eerdere filmpjes daarin gewoon nog eens dun-

netjes werden overgedaan, in plaats van dat nieuwe kwesties bij de 

hoorns werden gevat. Op een zeker moment ging Chipotle wel over 

op een nieuw thema: het promoten van voeding zonder ggo’s (gene-

tisch gemodificeerde organismen). Los van het feit dat dit Chipotle’s 

geloofwaardigheid onder druk zette (het bedrijf verkocht nog steeds 

vlees van vee dat genetisch gemanipuleerd graan at en softdrinks met 

ggo-zoetstoffen), was ggo een relatief zwakke culturele kwestie; het 

was uitsluitend een kwestie voor de meest activistische consumenten 

en werd al in vele honderden producten getackeld. Hiermee slaagde 

Chipotle er niet in om de crowdcultuur te bundelen. Enkele andere is-

sues, zoals drankjes met veel suiker en industriële plantaardige olie, 

leveren veel meer controverse op en moeten nog worden getackeld 

door een groot foodbedrijf.
Natuurlijk kan het zwaard aan twee kanten snijden als je in een massa-

markt de toon aangeeft met ideologie. Het merk moet zelf echt doen 

wat het zegt, anders zal het worden uitgejouwd. Chipotle is een grote 

en groeiende business met vele industriële processen, geen kleine van-

boer-tot-bord-taqueria. Het leveren van beperkt houdbare verse pro-

Hoe een merk celebs gebruikt om door te breken

Under Armour’s recente campagne ‘I Will What I Want’ laat zien hoe 
je celebrity-sponsorship en cultural branding kunt combineren om 
content met impact te creëren. Under Armour werd een iconisch 
merk door in eerste instantie Nike’s culturele strategie te pikken – 
en dan een stap verder te gaan.

Nike’s aanpak, gelanceerd in de jaren zeventig en geperfectioneerd in 

de jaren negentig, was verhalen vertellen over atleten die sociale barri-

ères overwonnen met pure wilskracht. Maar zo’n tien jaar geleden hing 

Nike deze competitieve-underdogideologie in de wilgen om helemaal 

voor branded content te gaan – waarbij het beroemde atleten inzette 

om onderhoudende sportfilmpjes te maken. Under Armour sprong in 

het gat met fascinerende advertenties – zoals ‘Protect This House’, die de-

zelfde ideologie uitdroegen, startend op social media. 
Under Armour volgde Nike ook met het in beeld brengen van hoe über-

competitiviteit – iets wat van oudsher geassocieerd wordt met manne-

lijkheid – ook op vrouwen van toepassing is, door spotjes uit te zenden 

met vrouwelijke atleten in de hoofdrol. De laatste versies van ‘I Will What 

I Want’ zetten de gendergrenzen nog verder onder druk, door conven-

ties onder vuur te nemen in contexten waar nog steeds traditionele ide-

alen van vrouwelijkheid regeren. 
Balletcoryfee Misty Copeland – die in armoede opgroeide als kind van 

een alleenstaande ouder – is een atletische, gespierde danser in een be-

roep dat fragiele, graatmagere vrouwen verheerlijkt. Under Armour 

maakte een video over hoe zij boven de tegenwerking ging staan (de 

voice-over is een afwijzingsbrief waarin gezegd wordt dat haar lichaam 

volledig ongeschikt is voor ballet), en laat haar dansend zien in nauw-

sluitende sportswear die haar ‘rondere’ vormen onthult.
Een filmpje met Gisele Bündchen volgde hetzelfde regeldoorbrekende 

procedé, maar vermengde ongelijksoortige crowdculturen om respons 

in de social media los te weken. De voormalige Victoria’s Secret-ster wordt 

meestal afgebeeld in de glamourwereld van catwalks en celeb-onder-

onsjes. Under Armour brak met dat kader door haar te plaatsen in iets 

wat neerkwam op een oude Nike-advertentie: een backstage-video van 

Gisele waarin ze een heavy kickboks-workout doet. Het bedrijf kondig-

de de samenwerking met Gisele aan voordat het ging filmen. En dat 

bracht de gemoederen onmiddellijk in beweging: sportfans waren cy-

nisch, fans van Gisele waren nieuwsgierig, fashionista’s waren stomver-

baasd en feministen gingen ervan uit hun dak. Under Armour’s reclame-

bureau schraapte commentaren van het web en projecteerde quotes uit 

de digitale discussie op de muren om Gisele heen in de video. De uitein-

delijke video laat Gisele zien terwijl ze zwetend tegen de bokszak schopt, 

de litanie van commentaren om haar heen straal negerend (‘Is poseren 

nu een sport?’, ‘Ze is niet eens mooi’, ‘Wat is haar sport? Glimlachen?’, ‘Hou 

het bij modellenwerk liefje’).
Under Armour was succesvol omdat het innoveerde met behulp van 

ideologie – door vrouwelijke atleten in te zetten die provocatief gender-

normen oprekken. Het bedrijf richtte zijn boodschappen rechtstreeks 

aan de crowdculturen die deze normen huldigen, wat een debat ople-

verde waar het vuurwerk vanaf spatte.
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Hoe cultural branding iconen construeert

Iconische merken zijn culturele vernieuwers: ze springen ver over 
de conventies in hun categorie heen en dragen nieuwe ideologie-
en uit die betekenisvol zijn voor hun klanten. Het gevolg: intense 
loyaliteit van klanten en superieure verkopen en winsten, naast een 
grote hoeveelheid gratis media-aandacht. In de businesswereld wor-
den weinig prestaties meer gewaardeerd dan het creëren van een 
iconisch merk. Dat neemt niet weg dat de twee dominante bran-
dingmodellen er niet op gericht zijn om dat voor elkaar te krijgen.

Op het eerste model, mindshare branding, hebben bedrijven lang ver-

trouwd. Daarbinnen wordt een merk behandeld als een verzameling 

psychologische associaties (voordelen, emoties, persoonlijkheid). Het 

tweede model, purpose branding, is de laatste tien jaar populair gewor-

den. Daarin omarmt een merk waarden of idealen die zijn klanten delen. 
In de laatste vijftien jaar heb ik nog een andere aanpak ontwikkeld – cul-
tural branding – om wat ooit serendipiteit was om te vormen tot een de-

gelijke discipline. Ik zal illustreren hoe het werkt met de transformatie 

van Jack Daniel’s van een bijna failliete regionale distilleerder tot produ-

cent van toonaangevende Amerikaanse premiumwhisky.
Whisky’s concurreren erop te worden gezien als exclusief en mannelijk. 
In de jaren vijftig waren de grote merken erop uit om af te stemmen op 

het mannelijk ideaal van die dagen: de sophisticated, moderne corpo-

rate executive. Jack Daniel’s, een kleine whisky die mikte op mannen in 

de hogere middenklasse, werd weggevaagd door de landelijke concur-

renten. Hoe kon het merk doorbreken?

Mindshare-brandingexperts adviseerden de onderneming om zeer con-

sistent de centrale merkassociaties over te brengen: mannelijk, sophis-

ticated, zacht van smaak, klassiek. Maar dat was precies wat Jack Daniel’s 

deed – de advertenties van Jack Daniel’s kopieerden de landelijke mer-

ken; ze brachten alfa-executives in beeld die een soepele whisky dron-

ken. En die advertenties werkten niet. 
Purpose-brandingexperts moedigden het bedrijf aan om zijn kernwaar-

den over te brengen. Met die aanpak was de focus niet veel anders: die 

waarden hadden van doen met het produceren van klassieke whisky 

met houtskoolfi ltering voor een gesofi sticeerde drinker.
In plaats daarvan ging Jack Daniel’s (stilzwijgend) voor een cultural-bran-

dingaanpak. Omdat mannelijke idealen worden gevormd door de sa-

menleving, veranderen ze door de tijd heen. De Koude Oorlog had de 

Amerikaanse perceptie van mannelijkheid ingrijpend getransformeerd. 
In het licht van nucleaire dreiging leek de corporate executive te ‘geves-

tigd’. Het publiek voelde zich meer aangetrokken tot iets wat kort daar-

voor nog als een anachronisme werd gezien: de met revolvers zwaaien-

de individualist uit het oude Wilde Westen, die in de Amerikaanse 

mythologie het land zo succesvol had helpen maken. De enorme popu-

lariteit van westerns was een indicatie van die verschuiving. Deze grote 

culturele kans, die ook door Marlboro en Levi’s werd uitgebuit, dringt 

zich op als je ernaar kijkt door een cultural-brandingkader, maar is zon-

der dat kader onzichtbaar. 
De distilleerderij van Jack Daniel’s stond in een rurale regio van Tennes-

see, door de naoorlogse massamedia neergezet als een tot armoede ver-

vallen hillbilly-streek. Maar in de Amerikaanse verbeelding was de regio 

ook een van de laatste manifestaties van de wild frontier waar volkshel-

den als Davy Crockett en Daniel Boone hun faam verwierven. Dus toen 

Amerikaanse mannen ernaar verlangden om de frontier-ideologie te la-

ten herleven, bood de whisky groot potentieel als symbool. 
Dit thema werd het eerst ontdekt door mannentijdschriften (Fortune, 
True), die de distilleerderij portretteerden als plek die werd gerund door 

frontier-mannen en die weinig was veranderd sinds de 19e eeuw. Jack 

Daniel’s advertentiecampagne in de gedrukte media scherpte die ver-

halen eenvoudigweg nog wat aan, door er wat volkse taal aan toe te voe-

gen. 
Jack Daniel’s werd daarna in korte tijd dé whisky voor mannen uit de ho-

gere middenklasse in stedelijke omgevingen. De branding vormde de 

ooit gestigmatiseerde locatie om tot een plek waar mannen nog echt 

mannen waren. Conventionele brandingmodellen zouden nooit een 

strategie centreren rond zo’n ‘lagere’ versie van mannelijkheid. Maar in 

cultural branding is het omkeren van marginale ideologieën juist een 

van de kneepjes van het vak.

ducten, waaraan de onderneming zich gecommitteerd heeft als voor-

vechter van pre-industriële voeding, is een gigantische operationele 

uitdaging. Chipotle’s reputatie heeft een gevoelige klap gekregen door 

uitbraken van E. coli- en norovirusbesmettingen, waar enorm veel me-

dia-aandacht voor was. Chipotle gaat het consumentenvertrouwen niet 

terugwinnen via advertenties en pr-inspanningen. In plaats daarvan zal 

de onderneming de crowdcultuur ervan moeten overtuigen dat het 

dubbel inzet op zijn commitment om goede pre-industriële voeding te 

brengen – pas dan zal de crowd het merk weer aanbevelen.

Concurreren om crowdculturen
Voor eff ectieve branding in social media zullen ondernemingen zich 

moeten richten op crowdculturen. Bij de jacht op relevantie kijken de 

meeste merken tegenwoordig naar trends. Maar dat is een standaard-

benadering van branding: honderden bedrijven doen precies hetzelf-

de met dezelfde algemene lijst van trends. Geen wonder dat consu-

menten niet geïnteresseerd zijn. Door zich te richten op nieuwe 

ideologieën die voortvloeien uit crowdculturen, kiezen merken een 

gezichtspunt dat boven het maaiveld uitsteekt in het overvolle me-

dialandschap. 
Neem persoonlijke verzorging. Drie merken – Dove, Axe en Old Spice 

– hebben enorme belangstelling van consumenten gegenereerd in 

een categorie die van oudsher weinig betrokkenheid triggert en waar-

van je nooit zou verwachten dat je er aandacht mee zou trekken in so-
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cial media. Ze slaagden erin door opvallende genderideologieën uit 

te dragen, waaromheen zich crowdculturen vormden. 
Axe ontginde de lad crowd. In de jaren negentig ventileerden acade-

mici aan Amerikaanse universiteiten feministische kritieken op de pa-

triarchale cultuur. Deze aanvallen wakkerden een conservatie reactie 

aan waarin de spot werd gedreven met ‘politiek correcte’ genderpoli-

tiek. Die kwam erop neer dat mannen onder vuur lagen en hun tradi-

tionele mannelijkheid moesten doen herleven. In het VK en daarna de 

VS leidde deze rebellie tot een vorm van seksisme met een knipoog, 

die lad culture werd genoemd. Nieuwe tijdschriften als Maxime, FHM 

en Loaded riepen herinneringen op aan het Playboy-tijdperk, met 

schuine verhalen en soft-pornofoto’s. Deze ideologie sloeg aan bij veel 

jonge mannen. Tegen de eeuwwisseling was ‘lad culture’ op het web 

een vitale crowdcultuur. 
Axe (verkocht onder de merknaam Lynx in het Verenigd Koninkrijk en 

Ierland) was in Europa en Latijns-Amerika gemarket sinds de jaren 

tachtig – het was een gedateerd nevenmerk geworden. Totdat het 

concern op de lad culture-wagen sprong met ‘The Axe Effect’, een cam-

pagne die politiek incorrecte seksuele fantasieën opvoerde tot bom-

bastische niveaus. De campagne verspreidde zich als een lopend vuur 

over internet en bombardeerde Axe tot ‘over the top’ gangmaker voor 

de ‘lad crowd’.
Dove voert de body-positive crowd aan. Axe’s agressieve stellingname 

creëerde een perfecte kans voor een ander merk om de feministische 

kant van deze ‘genderoorlog’ te verdedigen. Dove was een alledaags, 

ouderwets merk in een categorie waarin marketing meestal lippen-

dienst bewees aan de beautytrends die werden gedicteerd door mo-

dehuizen en media. Rond de eeuwwisseling was het ideaalbeeld van 

het vrouwenlichaam tot belachelijke proporties uitvergroot. De kri-

tiek van feministen op uitgehongerde modellen met kindermaatjes 

begon te circuleren in traditionele media en social media. In plaats 

van dat beautymarketing een streefdoel presenteerde, was die ontoe-

gankelijk en vervreemdend geworden voor veel vrouwen.
Doves ‘Campaign for Real Beauty’ haakte aan bij deze opkomende 

crowdcultuur met een eerbetoon aan vrouwen in al hun realistische 

soorten en maten – oud, jong, met ronde vormen, slank, kort, lang, met 

rimpels of glad. Vrouwen van over de hele wereld sprongen bij om fo-

to’s te maken, te verspreiden en toe te juichen van vrouwenlichamen 

die niet stroken met de beautymythes. Het afgelopen decennium is 

Dove doorgegaan met het aanboren van zulke hete hangijzers – zoals 

het gebruik van zwaar gefotoshopte foto’s in modetijdschriften – om 

het merk in het hart van dit genderbetoog te houden.
Old Spice gaat voor de hipster crowd. De ideologische strijd tussen de 

‘jongensachtige’ invalshoek en het body-positive feminisme liet een 

andere culturele kans in de persoonlijke verzorging ongemoeid. Rond 

de eeuwwisseling ontstond in stedelijke subculturen een nieuwe ‘hip-

sterideologie’, die definieert wat sophisticated is onder jonge, kosmo-

politische volwassenen. De hipsters omarmden het oude bohemien-

ideaal met verve maar ook met milde zelfspot en ironie. Ironische white 
trash-outfits (polyester truckerpetjes, lelijke Leger des Heils-truien) en 

gezichtshaar (gewaxte krulsnorren. bossige baarden) raakten wijdver-

breid. Brooklyn was vergeven van de ‘houthakkers’. Het gevoel ver-

spreidde zich snel door het land, versterkt door crowdcultuur.
De branding van Old Spice liftte mee met de gesofisticeerde hipsters 

via een parodie op Axe en mannelijke clichés. De campagne had de ge-

spierde, voormalige voetballer Isaiah Mustafa in de hoofdrol, die Old 

Spice met ontbloot bovenlijf aan de man bracht als ‘the man your man 

could smell like’. De filmpjes waren voor de hipstersubcultuur midden 

in de roos: ze laten een over de top hot guy zien die er lol in heeft om 

de draak te steken met de conventies rond mannelijke aantrekkings-

kracht. Ook jij kunt hot zijn als je je vriendin duizelingwekkende avon-

turen bezorgt, overlaadt met diamanten en goud en voortdurende stud-

houdingen – dat alles oversproeid met agressieve wolken Old Spice.
De drie merken braken door in social media omdat ze cultural bran-

ding gebruikten – een strategie die anders werkt dan het conventio-

nele branded-contentmodel. Elk van de merken gebruikte een breed 

cultureel discours over gender en seksualiteit in de social media – een 

crowdcultuur – die een uitgesproken ideologie verdedigde. Elk van 

de merken fungeerde als missionaris bij het promoten van die ideo-

logie naar het massapubliek. Zulke kansen komen uitsluitend in zicht 

als je door het prisma van cultural branding kijkt – onderzoek doen 

om ideologieën op het spoor te komen die relevant zijn voor een ca-

tegorie en terrein winnen in crowdculturen. Bedrijven die vertrouwen 

op traditionele segmentatiemodellen en trendrapportages zullen al-

tijd moeite hebben met het identificeren van zulke kansen.

*****

Na tien jaar worstelen bedrijven er nog steeds mee om een branding-

model te vinden dat werkt in de chaotische wereld van social media. 
De grote platforms – de YouTubes, Facebooks en Instagrams – lijken 

het voor het zeggen te hebben, terwijl de grote meerderheid van mer-

ken cultureel doofstom blijft ondanks miljarden aan investeringen. 
Bedrijven moet hun aandacht verleggen van die platforms zelf naar 

de ware plek van digitale macht – crowdculturen. Die creëren meer 

kansen dan ooit voor merken. Old Spice dankt zijn succes niet aan een 

Facebook-strategie maar aan een strategie die de ironische hipster-

esthetiek benutte. Chipotle slaagde niet met een YouTube-strategie 

maar met producten en communicatie gericht op de pre-industriële-

voedingsbeweging. Bedrijven kunnen opnieuw het gevecht om cul-

turele relevantie winnen met cultural branding, en zo profiteren van 

de kracht van de crowd.

Douglas Holt is oprichter en president van de Cultural Strategy Group en was voorheen 
hoogleraar aan de Harvard Business School en University of Oxford. Hij is auteur van 
How brands become icons: the principles of cultural branding (Harvard Business School 
Press, 2004).

© 2016 Harvard Business School Publishing Corp./The New York Times Syndicate.
Translated and reprinted by permission of Harvard Business Review. This article was ori-
ginally published under the English title ‘Branding in the age of social media’ by Doug-
las Holt in Harvard Business Review March 2015. 
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Als organisaties in een 
 crisis zitten, komt dat 
meestal doordat de 
 business gebreken heeft.

Het ligt 
niet aan de 
 CULTUUR
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Het ligt niet aan de cultuur

Als organisaties in grote moeilijkheden raken, is het voorschrift 
meestal dat de cultuur moet worden gerepareerd. Dat is wat 
volgens bijna iedereen zei dat General Motors moest doen na 

zijn terugroepcrisis in 2014 – en sindsdien richt CEO Mary Barra zich 
erop om ‘de juiste omgeving’ te creëren teneinde accountability te be-
vorderen en toekomstige rampen af te wenden. Experts uit alle hoe-
ken en gaten riepen om dezelfde remedie toen aan het licht kwam 
dat het Amerikaanse ministerie van Veteran Affairs, door federale on-
derzoekers beoordeeld als een verlammende bureaucratie, veteranen 
maanden liet wachten op kritieke gezondheidszorg. Op soortgelijke 
manieren is culturele hervorming voorgesteld als oplossing voor ex-
cessief gebruik van geweld door politiekorpsen, onethisch gedrag in 
banken en verder zo’n beetje elk groot organisationeel probleem dat 
je kunt bedenken. Alle ogen zijn gericht op cultuur als de oorzaak en 
de remedie.
Maar de corporate leiders die wij hebben geïnterviewd – huidige en 
voormalige CEO’s die met succes leiding hebben gegeven aan grote 
transformaties – zeggen dat cultuur niet iets is wat je kunt ‘repareren’. 
Uit hun ervaringen blijkt dat culturele verandering is wat je krijgt na-
dat je nieuwe processen of structuren hebt neergezet om zware bu-
sinessuitdagingen aan te pakken, zoals het omvormen van een ver-
ouderde strategie of achterhaald businessmodel. Daarbij ontstaat 
vanzelf een andere cultuur.
Hoewel het ingaat tegen de gangbare wijsheid over hoe dingen ten 
goede moeten worden gekeerd bij GM, het ministerie van veteranen-
zaken en elders, klinkt het op intuïtief niveau logisch dat je naar cul-

tuur moet kijken als een uitkomst – en niet als een oorzaak of een  
oplossing. Organisaties zijn complexe systemen met talloze rimpel-
effecten. Als je fundamentele praktijken omvormt, zal dat onvermij-
delijk leiden tot bepaalde nieuwe waarden en nieuw gedrag. Mede-
werkers gaan hun bijdragen aan de samenleving bijvoorbeeld in een 
geheel nieuw licht zien. Dit is wat er gebeurde bij Ecolab toen CEO 
Doug Baker beslissingen doorschoof naar de frontlinies om de rela-
ties met klanten te versterken. Of mensen gaan minder vijandig staan 
tegenover senior managers – wat bij Northwest-medewerkers gebeur-
de nadat Delta-CEO Richard Anderson deze luchtvaartmaatschappij 
had overgenomen en werknemers meekreeg door tegemoet te ko-
men aan hun dagelijkse behoeften.
De leiders met wie we hebben gepraat, hanteerden uiteenlopende 
aanpakken voor uiteenlopende doeleinden. Alan Mulally bijvoorbeeld 
haalde bij Ford barrières tussen units neer, terwijl Dan Vasella stevig 
centraliseerde om creatieve energie vrij te maken bij Novartis. Maar 
in alle gevallen – waarbij de leiders gebruikmaakten van tools als be-
sluitvormingsrechten, performancemeting en beloonsystemen om 
hun specifieke businessuitdagingen aan te pakken – ontwikkelde de 

Als je fundamentele praktijken 
omvormt, leidt dat onvermijdelijk tot 
nieuwe waarden en nieuw gedrag

DOUG BAKER

CEO VAN ECOLAB

Businessuitdaging:  Verbonden blijven met klanten en on-
dertussen in grootte verdrievoudigen.

Gebruikte hefbomen:  Stimuleerde tot meer besluitvorming in 
de frontlinies en stelde een meritocrati-
scher beloonsysteem in.

Culturele verandering:  Verschuiving van vader-weet-het-het-
best-management naar goed samen-
werkende, onafhankelijke medewerkers.
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organisatiecultuur zich als gevolg daarvan op interessante manieren, 
daarbij de nieuwe richting versterkend.
Door naar hun verhalen te kijken krijgen we rijker inzicht in corporate 
transformatie en de rol van cultuur daarin, dus delen we hier enkele 
opvallende punten uit onze gesprekken. In de meeste van deze ver-
halen speelt een of ander aspect van fusie-integratie – een van de 
moeilijkste transities voor bedrijven om te managen. En alle verhalen 
laten zien, tegen uiteenlopende achtergronden, dat cultuur geen eind-
bestemming is. De cultuur verandert mee met de concurrentieomge-
ving en de doelstellingen van het bedrijf. Het is echt meer een soort 
tijdelijke aanlegplaats – daar waar de organisatie op dat moment zou 
moeten zijn als aan de juiste managementhefbomen is getrokken.

Doug Baker
Doug Baker nam in 2004 het roer over als de CEO van Ecolab, een be-
drijf dat industriële schoonmaakmiddelen maakt. Op dat moment be-
droegen de inkomsten 4 miljard dollar, en hij stelde zich ten doel dat 
bedrag te verdrievoudigen – een zeer gewaagde doelstelling. In 2014 
had hij zo’n vijftig overnames gedaan, waarvan de bekendste aankoop 
Nalco was, een waterbehandelingsbedrijf uit Naperville, Illinois. De 
omzet was gegroeid naar 14 miljard en het aantal medewerkers was 
meer dan verdubbeld.
De acquisities maakten het Ecolab mogelijk om een diverser pakket 
producten en diensten aan te bieden – in essentie one-stop shopping 
– voor de reinigingsbehoeften van zijn klanten. Maar terwijl de onder-
neming elke nieuwe entiteit in zich opnam, nam de complexiteit toe. 
Het aantal organisatielagen verveelvoudigde en managers raakten si-
lomatig opgesloten in hun kantoren en units. De centrale beslissers 
besteedden minder tijd aan interacties met klanten en met elkaar. De 
uitdijende bureaucratie vrat aan Ecolab’s ‘klantcentrische’ cultuur, en 
dat bracht schade toe aan de business.
Baker wilde klantenfocus weer terugbrengen als kernkracht van Eco-
lab. Het model van het bedrijf was om bij klanten op locatie beoorde-
lingen uit te voeren en training te geven en om op basis van die be-
zoeken op maat gesneden portfolio’s van producten en diensten 
samen te stellen. Veel cliënten werkten al jarenlang met het bedrijf en 
het was essentieel om die sterke relaties in stand te houden. 
De oplossing, vond Baker, was om te stimuleren dat er meer beslissin-
gen werden genomen aan de frontlinies door de werknemers die zich 
het dichtst bij de klanten bevonden zorgvuldig te trainen. Hoe meer 
kennis zij opdeden over alle producten en diensten die de onderne-
ming leverde, hoe beter ze uitgerust zouden zijn om zelf uit te puzze-
len welke oplossingen bij de behoeften van klanten pasten.
Het lijkt misschien riskant om beslissingen naar beneden te duwen, 

De cultuur verandert mee met 
de concurrentieomgeving en de 
doelstellingen van het bedrijf

maar Baker vond dat de slechte beslissingen op die manier sneller 
werden onderschept en gecorrigeerd. Uiteindelijk begonnen mana-
gers de touwtjes te laten vieren en hun mensen te vertrouwen, wat 
een gigantische culturele verschuiving was. Het kostte tijd om werk-
nemers te trainen, en er waren continu ingrepen en herbeoordelin-
gen nodig doordat voorkeuren van klanten en de businessdynamiek 
bleven veranderen. Maar uiteindelijk stelde het cultiveren van front-
linieverantwoordelijkheid Ecolab in staat om verbonden te blijven met 
zijn klanten.
Baker benadrukte ook het belang van meritocratie bij het motiveren 
van werknemers om businessdoelen uit te voeren. ‘Mensen kijken wie 
promotie krijgen’, zegt hij. Promoties en andere beloningen werden 
gebruikt om aan te geven welk soort gedrag werd gewaardeerd bij 
de onderneming. Baker vond dat openbare erkenning op den duur 
zelfs nog belangrijker was dan fi nanciële incentives. ‘Waar daag je 
mensen toe uit, wat vier je, hoe krijgen mensen erkenning van hun 
collega’s? De bonuscheque is niet onbelangrijk, maar hij is stil en niet 
openbaar’, geeft hij aan. De glorie ging naar managers die beslissin-
gen delegeerden naar medewerkers die face-to-face contact hadden 
met klanten en die deze medewerkers, als zij initiatief toonden, stimu-
leerden om de touwtjes in handen te nemen.
Dit was met name van kritiek belang in de kleinere organisaties die 
door Ecolab werden overgenomen. Daaronder bevond zich een aan-
tal particuliere bedrijven met een ‘vader weet het het best’-stijl van 
managen: de oprichters vaardigden de orders uit en de mensen voer-
den die uit. Hoewel dit in een kleine organisatie misschien werkt, stond 
het groei in de weg en maakte het samenwerking tussen divisies bij 
Ecolab moeilijk.
Doordat medewerkers werden beloond voor het onder hun hoede 
nemen van klantenrelaties en voor onderlinge coördinatie, ontstond 
er een cultuur van autonomie. (Dit maakte ook senior-management-
tijd vrij, zodat executives zich op bredere kwesties konden gaan rich-
ten.) Zodra mensen in alle gelederen voelden dat ze werden ver-
trouwd, gingen zij op hun beurt de onderneming meer vertrouwen 
en begonnen zij hun werk en hun missie – om de wereld schoner, vei-
liger en gezonder te maken – te zien als echte bijdragen aan de sa-
menleving. En vanuit hun versterkte, belangrijkere rol konden zij van-
uit de eerste hand zien hoe zij het leven van klanten beter maakten. 
Deze verschuiving nam echter wel tijd in beslag, want bij elke overna-
me moest dit proces steeds weer opnieuw plaatsvinden. ‘Als we be-
drijven kopen, gaan ze niet meteen van de nieuwe onderneming hou-
den, zegt Baker. ‘Het duurt even voordat er liefde ontstaat.’

Richard Anderson
Al snel nadat hij CEO van Delta was geworden, gaf Richard Anderson 
leiding aan de overname van Northwest, in 2008, waardoor de groot-
ste luchtvaartmaatschappij ter wereld ontstond, met ongeveer 70.000 
medewerkers. In die tijd waren beide maatschappijen net uit een sur-
seance van betaling ontsnapt en betraden ze een periode waarin het 
aantal vliegreizen sterk afnam.
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RICHARD ANDERSON

CEO VAN DELTA

Businessuitdaging:  Snelle integratie van een gigantische overna-
me ten tijde van een terugval.

Gebruikte hefbomen:  Deelde de uitvoerende macht, bouwde direc-
tere relaties met medewerkers op, en focus-
te op tegemoetkoming aan hun behoeften 
qua werkplekontwikkeling en beloning.

Culturele verandering:  Verschuiving van vijandige management-me-
dewerkerrelatie naar wederzijdse loyaliteit en 
onderling vertrouwen.

Het ligt niet aan de cultuur

In tegenstelling tot Baker, die niet tot haast dwong bij zijn postfusie-
integraties, vond Anderson dat deze overname snelheid en kracht ver-
eiste. Hij had geen tijd en geen zin om rustig naar de gunst van North-
west te dingen. ‘Er is niet zoiets als een fusie tussen gelijken’, zegt hij. 
‘Wij waren op alle punten de baas. Ze werden in Atlanta gevestigd. Ze 
gingen Delta heten. Er ging geen gezamenlijke branding komen. Het 
was behoorlijk dictatoriaal.’ 
Om systemen, processen en mensen – in een ontzettend complexe 
bedrijfstak – snel te integreren, moest Anderson de mensen om zich 
heen ‘empoweren’ om te leiden. Hij gelooft sterk in een constructie 
met een non-executive chairman, die de agenda’s en processen van 
de board overziet, en een aparte president, die deals onafhankelijk 
managet. ‘De president en ik hebben hetzelfde cachet’, zegt Ander-
son, ‘dus kunnen we twee keer zo veel voor elkaar krijgen. Hij kan aan 
de Virgin Atlantic-transactie gaan werken terwijl ik in China ben om 
te proberen een deal te sluiten met onze twee Chinese partners.’ An-
derson heeft ook veel verantwoordelijkheid gedelegeerd naar zijn 
chief operating officer en chief marketing officer.
Omdat Anderson in het verleden drieënhalf jaar CEO van Northwest 
was geweest, bezag hij het bedrijf als een insider – en was hij op de 
hoogte van een groot obstakel waar hij tegenaan ging lopen. Vakbon-
den hadden er zeer sterke voet aan de grond, wat volgens Anderson 
een vijandige dynamiek creëerde tussen medewerkers en manage-
ment. Het bemoeilijkte ook de communicatie tussen de twee groe-
pen. Het management was afhankelijk van de vakbonden om erach-
ter te komen wat de behoeften van medewerkers waren – in plaats 

van dat dit gebeurde via rechtstreekse interacties met de medewer-
kers. Omdat alles via een derde partij verliep, duurde het langer om 
issues aan te pakken.
Dat is waarom een cruciaal onderdeel van de snelle integratie – nadat 
Anderson duidelijk had gemaakt dat Delta de boel runde – eruit be-
stond dat er sterke relaties met medewerkers werden opgebouwd. 
Dus zocht hij naar manieren om ze tevreden te stellen en te motive-
ren om de onderneming en haar klanten te dienen. Hij besloot om 
zich erop te richten tegemoet te komen aan hun behoeften, zowel op 
het werk als persoonlijk. Delta bood de medewerkers eersteklastrai-
ning aan, flexibele inroostering, goed onderhouden vliegtuigen met 
apparatuur van wereldklasse, en goede hotels voor de bemanning. 
Deze dingen waren relatief goedkoop, vooral in vergelijking met 
brandstof – en ze betaalden zich ruimschoots terug in de vorm van 
loyaliteit en vertrouwen.
Wat ook een verschil maakte, was dat mensen goed werden beloond 
– het motiveerde ze om te presteren. ‘Je wilt dat ze zeer productief zijn 
en enorm hard werken en alles goed doen’, zegt Anderson, ‘maar in 
ruil daarvoor wil je voorzien in een echt goed benefitsysteem en een 
zeer goed betalingssysteem.’ Elk jaar reserveerde Delta 10 procent van 

Foto: Hollandse Hoogte

‘Als we bedrijven kopen, gaan 
de mensen niet meteen van de 
nieuwe onderneming houden’
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Oosten waar vakbonden vrijwel geen voet aan de grond hebben.
Hoe blijer werknemers zijn, hoe langer ze willen blijven. Dus is de ‘le-
venslang’-cultuur van het bedrijf nog sterker geworden, wat Anderson 
als iets goeds beschouwt. ‘We hebben in deze onderneming veel me-
dewerkers die 40 of 45 zijn, en vaak zijn zij de tweede of derde genera-
tie’, zegt hij. ‘Maar we hebben geen nepotismeregel, want ik wil dat ver-
schillende generaties van dezelfde familie hier werken.’ Zijn fi losofi e is 
dat als familieleden van medewerkers bij Delta gaan werken, dat de al-
gehele loyaliteit versterkt. Deze mensen komen al binnen met een be-
paald begrip van Delta en een positieve kijk op hoe het bedrijf werkt.

Alan Mulally
Toen Alan Mulally in 2006 het roer overnam bij Ford, was de onderne-
ming bijna failliet. Het bedrijf was sinds 1990 bijna 25 procent van zijn 
marktaandeel kwijtgeraakt. Hij wist echter, nadat hij Boeing door een 
zware terugval had geloodst, hoe hij tijdens een crisis zware beslissin-
gen moest nemen en handelend moest optreden. Bij zijn eerste fi nan-
ciële vergadering bij Ford besefte hij dat de onderneming binnen een 
paar maanden zonder cash zou komen te zitten. Mulally keerde het 
tij: toen hij vertrok, in 2014, maakte Ford al vijf jaar achtereen winst en 
was de aandelenkoers fl ink gestegen.
De uitdaging waar hij voor stond was echter niet alleen fi nancieel van 
aard. Om het bedrijf op de rails te zetten moest hij het management-
team zover krijgen om beter samen te werken. Het managementteam 
was er berucht om dat het nietsontziend en agressief was. Executives 
uit andere units hielden informatie voor elkaar verborgen in plaats 

zijn inkomsten vóór belasting en managementbonussen voor mede-
werkersbonussen. Eén jaar na de fusie stopte de luchtvaartmaatschap-
pij 15 procent van het aandelenvermogen van het bedrijf in een aan-
delenplan voor piloten, cabinepersoneel en grond- en ondersteunend 
personeel. De hogere beloning liet zien dat het management om zijn 
mensen gaf, wat de cultuur van vertrouwen verder voedde.
Hij erkende ook dat elke medewerker specifi eke behoeften had. Neem 
het onderhoudspersoneel dat dienst heeft in de tweede ploeg. ‘Het is 
vanochtend buiten 10 graden onder nul in Minneapolis, met een 
sneeuwstorm, en zij moeten hun werk gewoon gedaan krijgen’, zegt 
Anderson. ‘Zij moeten dat vliegtuig ontijzelen en weg van de gate zien 
te krijgen.’
Anderson heeft er dus zwaar op ingezet om de behoeften van mede-
werkers te vervullen, en dat lijkt de kwellende ‘wij versus management’-
dynamiek te hebben omgekeerd. Twee jaar nadat hij CEO was gewor-
den, stemden de werknemers ervoor om zich te ontdoen van de 
vakbonden (behalve de piloten, die meer invloed binnen de bedrijfstak 
hebben als ze in een vakbond zitten, want dat stelt ze op gelijke voet 
met hun collega’s bij andere luchtvaartmaatschappijen). Vandaag de 
dag is Delta de enige grote luchtvaartmaatschappij buiten het Midden-

ALAN MULALLY

VOORMALIG CEO VAN FORD

Businessuitdaging:  Een mondiale fabrikant redden die op de 
rand van een faillissement staat.

Gebruikte hefbomen:  Vergrootte de transparantie onder unit-
hoofden en stroomlijnde bedrijfsproces-
sen.

Culturele verandering:  Verschuiving van defensieve en geïsoleer-
de naar samenwerkende en verbonden bu-
sinessunits.

Foto: Hollandse Hoogte

Hoe blijer werknemers zijn,  
hoe langer ze willen blijven
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Het ligt niet aan de cultuur

Aston Martin en Volvo, en ging zich richten op de productie van klei-
nere, energiezuinige auto’s, waaronder de Fiesta en de Focus, die groei-
potentieel hadden. Ford keerde terug naar zijn oorspronkelijke mis-
sie om kwaliteitsauto’s voor de massa’s te produceren. 
In het begin waren executives bang om naar voren te komen met pro-
blemen – ze maakten zich zorgen dat hun collega’s er bovenop zou-
den springen als ze het geringste teken van kwetsbaarheid lieten zien. 
Bij de eerste vergaderingen waren alle grafieken groen, maar Mulally 
pikte dat niet: ‘We hebben vorig jaar miljarden verlies gedraaid, en jul-
lie vertellen me dat er geen enkel probleem is?’ Uiteindelijk gingen 
enkele moedige executives vrijuit spreken, en hij prees hen vanwege 
hun transparantie. (Een van hen was Mark Fields, die Mulally later als 
CEO zou opvolgen.) Na verloop van tijd realiseerden mensen zich dat 
ze door eerlijk te zijn konden samenwerken en sneller oplossingen 
konden vinden, en vanaf dat moment gaven de grafieken weer wat 
er echt gebeurde in hun units.

Dan Vasella
Nadat Dan Vasella de fusie tussen Sandoz en Ciba-Geigy had georkes-
treerd, in 1996, werd hij benoemd tot CEO van de gecombineerde on-
derneming – Novartis. Dit bedrijf werd uiteindelijk de grootste produ-
cent van farmaceutica ter wereld.
Om een breder scala van klantenbehoeften te vervullen – en om het 
bedrijf beter te isoleren – vond er onder Vasella’s leiding een verschui-
ving plaats van een op ‘geneesmiddelen op recept’-gebaseerde busi-
ness naar een gediversifieerde portfolio van gezondheidszorgproduc-

van die te delen. Mulally zegt dat Ford als een ‘stelletje aparte bedrij-
ven’ was toen hij er aan de leiding kwam. Elke unit maakte andere au-
to’s, richtte zich op andere markten en opereerde onafhankelijk – wat 
allemaal de mentaliteit versterkte om de eigen grondgebiedjes te ver-
dedigen, en wat enorme verspilling voortbracht.
Zich baserend op zijn ervaringen bij Boeing stelde Mulally regelmati-
ge vergaderingen in waar executives bij elkaar kwamen om updates 
over hun units uit te wisselen. Zij maakten gebruik van een systeem 
met kleurcodes (groen voor goed, geel voor oppassen geblazen en 
rood voor problemen) om de algehele performance van Ford in een 
scala van initiatieven op snelle en holistische wijze te beoordelen.
In de periode dat de problemen van Ford het ernstigst waren, kwam 
de groep dagelijks bijeen. Mulally hoopte dat de meetings zouden 
helpen om issues te identificeren voordat ze onhandelbaar zouden 
worden en dat ze executives zouden stimuleren om ideeën uit te wis-
selen en elkaar te ondersteunen. Hij wilde ook persoonlijke accoun-
tability cultiveren: managers moesten uitleg geven van de problemen 
die ze hadden en van de vooruitgang die ze boekten.
Mulally lanceerde ook ‘One Ford’, een strategie om Ford-units wereld-
wijd te integreren zodat het bedrijf verspilling kon elimineren en pro-
cessen kon stroomlijnen. Hij stelde mondiale hoofden voor fabricage, 
marketing en productontwikkeling aan om internationaal leiding te 
geven aan de samenwerking en om operaties te vereenvoudigen.
Doordat alle executives in openheid gingen werken, als team, kon 
Mulally slecht presterende merken makkelijker identificeren. Hij ver-
kocht verschillende van Fords luxe automerken, waaronder Jaguar, 

DAN VASELLA

VOORMALIG CEO VAN NOVARTIS

Businessuitdaging:  Een diversere portfolio van producten en 
klanten managen.

Gebruikte hefbomen:  Articuleerde een heldere visie, doelen en 
verwachtingen, en decentraliseerde de 
besluitvorming.

Culturele verandering:  Verschuiving van smal gefocuste en bu-
reaucratische naar een klant- en perfor-
mancegerichte organisatie.

Foto: Hollandse Hoogte
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ten. Voor deze grote transformatie was een veel complexere orga-
nisatie nodig.
Voor Vasella begon deze verandering met een heldere visie aan de 
top. Hij hield in een vroeg stadium een serie besprekingen met een 
kleine groep senior managers om de visie en doelstellingen van de 
onderneming helder te krijgen. Het hoofddoel – ‘steeds weer opnieuw 
betere geneesmiddelen ontdekken, ontwikkelen en beschikbaar ma-
ken voor patiënten’ – appelleerde rechtstreeks aan de uitdaging om 
het aanbod van de onderneming te verbreden. Om het te bereiken 
vergrootte Vasella de uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling.
In deze bijeenkomsten beschreef hij ook helder wat hij van de mede-
werkers verwachtte. Ze moesten om te beginnen fl exibel zijn. Als 
groeiend bedrijf dat nieuwe geneesmiddelen ontwikkelde, ging No-
vartis tegen uitdagingen aanlopen die niemand kon voorzien, en het 
team zou alle issues die ontstonden gewoon moeten tackelen. En de 
medewerkers moesten accountable zijn en in het belang van de klan-
ten handelen.
Daartoe stelde Vasella heldere metrics in voor het meten van de per-
formance en het zeker stellen van de kwaliteit in de steeds gediversi-
fi eerdere units en productgroepen van de onderneming. Naarmate 
Novartis groeide, zo wist hij, zouden meer mensen de touwtjes in han-
den moeten nemen, en een goed performancemanagementsysteem 
zou de medewerkers helpen om gefocust te blijven op de juiste din-
gen. ‘Je moet ook duidelijk maken wat je niet zult tolereren’, zegt hij. 
‘Ik tolereer geen omkoping. Ik tolereer geen slechte verhalen intern.’
Vasella vond dat samenwerking en afstemming tussen divisies niet 
moesten worden afgedwongen in een groeiende onderneming, dus 
decentraliseerde hij de besluitvorming en gaf hij mensen de ruimte 
om te doen wat het best was voor hun eigen unit. Hij was van mening 
dat dit teams in staat stelde om sneller te bewegen en om creatiever 

te denken en handelen. ‘Mijn zienswijze was om op de buitenwereld 
te focussen – op de concurrentie en de klanten’, zegt hij. ‘Laat je niet 
weerhouden of afremmen door je er druk over te maken of je wel goed 
samenwerkt met mensen waarvoor je helemaal niet hoeft samen te 
werken voor je resultaten.’
Terwijl de nieuwe praktijken werden geïmplementeerd, werden de 
Novartis-medewerkers meer klantcentrisch én performance-minded. 
‘Eerst moet je aan je klanten leveren wat zij hopen geleverd te krijgen 
(betere geneesmiddelen en vaccins)’, zegt Vasella, ‘en daarna kun je in 
ruil daarvoor een opbrengst vragen.’ Bij elke organisatieverandering 
die hij doorvoerde, besefte hij dat de cultuur van het bedrijf steeds 
meer aansloot bij de visie die hij had uitgezet in zijn aanvankelijke be-
sprekingen met senior executives. 
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Een goed performance-
managementsysteem helpt 
de medewerkers om gefocust 
te blijven op de juiste dingen
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Agile innovatiemethoden hebben een revolutie teweeggebracht in de informatietechnologie. 

De afgelopen 25 tot 30 jaar hebben ze de succespercentages en speed-to-market in de software-

ontwikkeling sterk opgevoerd, en gaven ze een boost aan de motivatie en productiviteit van 

IT-teams.

Darrell K. Rigby, Jeff  Sutherland en Hirotaka Takeuchi

Agile worden

HOE JE HET PROCES IN DE VINGERS KRIJGT DAT MANAGEMENT 
TRANSFORMEERT
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Agile worden

Momenteel verspreiden agile methoden – met bijbehoren-
de nieuwe waarden, grondslagen, werkwijzen en voorde-
len, en ingrijpend anders dan de ‘command-and-control’-

managementstijl – zich over een breed spectrum van branches en 
functies, tot aan de C-suite aan toe. Een Amerikaanse publieke ra-
diozender gebruikt agile methoden voor het samenstellen van de 
nieuwe programmering. John Deere gebruikt ze om nieuwe machi-
nes te ontwikkelen, Saab om nieuwe gevechtsvliegtuigen te maken. 
Intronis, koploper op het gebied van cloud-backupdiensten, gebruikt 
agile in zijn marketing. C. H. Robinson, mondiaal opererend logistiek 
dienstverlener, past agile methoden toe in zijn HRM. Mission Bell Wi-
nery gebruikt ze voor alles van wijnproductie tot opslag tot het run-
nen van zijn senior managementteam. En General Electric neemt zijn 
toevlucht tot agile om vaart te zetten achter zijn veelbesproken tran-
sitie van 20ste-eeuws conglomeraat tot 21e-eeuws ‘digitaal industri-
eel bedrijf ’. Doordat de agile aanpak mensen uit hun functionele si-
lo’s haalt en in zelfsturende, op de klant gefocuste interdisciplinaire 

teams plaatst, versnelt agile niet alleen winstgevende groei maar 
helpt het ook een nieuwe generatie vaardige algemeen managers 
van de grond te krijgen. 
De verspreiding van agile werpt intrigerende mogelijkheden op. Wat 
als een bedrijf bij nieuwe productlanceringen 50% meer positief ren-
dement zou realiseren? Wat als marketingprogramma’s 40% meer in-
formatievragen van klanten zouden opleveren? Wat als HRM 60% meer 
hoogste-prioriteittargets zou kunnen aantrekken? Of als twee keer zo 
veel werknemers emotioneel betrokken zouden zijn bij hun werk? Ver-
beteringen van deze omvang heeft agile binnen de IT gebracht. De 
kansen in andere bedrijfsonderdelen zijn substantieel. 
Maar er is ook een serieuze belemmering. Als we executives vragen wat 
ze van agile weten, is het antwoord meestal een ongemakkelijke glim-
lach en een kwinkslag als ‘genoeg om gevaarlijk te zijn’. Ze strooien met 
agile-achtige termen (‘sprints’, ‘time boxes’) en beweren dat hun bedrij-
ven er steeds bekwamer in worden. Maar doordat ze er geen training in 
hebben gehad, begrijpen ze de aanpak niet helemaal. Met als gevolg dat 
ze zonder het te weten doorgaan met managen in een stijl die haaks staat 
op agile grondslagen en werkwijzen, en die de effectiviteit ondermijnt 
van agile teams binnen de afdelingen die aan hen rapporteren. 
Deze executives lanceren eindeloze aantallen initiatieven met moor-
dende deadlines in plaats van dat ze aan twee of drie van die initiatie-
ven de hoogste prioriteit toekennen. Ze verdelen hun eigen aandacht 
en die van hun beste mensen over te veel projecten. Ze roosteren heel 
vaak vergaderingen in met leden van agile teams, waardoor die werk-
sessies missen of vervangers moeten sturen. Veel van deze executives 
raken te zeer betrokken bij het werk van afzonderlijke teams. Ze pra-

ten meer dan dat ze luisteren. Ze promoten marginale ideeën die een 
team eerder al in overweging had genomen en heeft verworpen. Ze 
veranderen routineus beslissingen van teams en voegen controlela-
gen toe om zich ervan te vergewissen dat een fout geen tweede keer 
wordt gemaakt. Vanuit de allerbeste bedoelingen eroderen ze de voor-
delen die agile innovatie te bieden heeft. 
Agile gaat over innovatie. De methode levert minder op bij routine-
matige operaties en processen. Maar tegenwoordig opereren de mees-
te bedrijven in zeer dynamische omgevingen. Ze hebben niet alleen 
nieuwe producten en diensten nodig, ze hebben ook behoefte aan 
innovatie in hun functionele processen, vooral gezien de snelle ver-
spreiding van nieuwe softwaretools. Bedrijven die een omgeving cre-
eren waarin agile floreert, vinden dat teams op alle twee deze terrei-
nen sneller innovaties rondkrijgen. Vanuit ons werk, waarbij we zulke 
bedrijven adviseren en bestuderen, zijn we zes cruciale praktijken op 
het spoor gekomen die leiders zich eigen moeten maken als ze het 
potentieel van agile te gelde willen maken.

1 Leer hoe agile écht werkt
Sommige executives lijken agile te associëren met anarchie (iedereen 
doet waar hij zin in heeft); anderen vatten het op als: doen wat ik zeg, al-
leen sneller. Maar agile is geen van tweeën. (Zie het kader ‘Agile waarden 
en uitgangspunten’). Agile komt in meerdere smaken, die veel met elkaar 

Sommige leidinggevenden lijken agile te associëren met anarchie

In het kort

Het probleem
Agile-methoden als scrum, kanban en lean ontwikkeling verspreiden 
zich vanuit de IT naar andere functiegebieden. Hoewel agile sommi-
ge bedrijven grote productiviteitsverbeteringen, speed-to-market en 
klant- en medewerkertevredenheid oplevert, worstelen andere be-
drijven ermee.

De hoofdoorzaak
Executives begrijpen agile niet echt. Het gevolg is dat ze zonder 
het te weten steeds conventionele managementpraktijken blijven 
toepassen, die agile projecten ondermijnen.

De oplossing
Leer de basisbeginselen van agile. Begrijp onder welke omstandig-
heden agile wel en niet werkt. Begin klein en laat agile zich op or-
ganische wijze verspreiden. Sta ‘masterteams’ toe om agile werk-
wijzen op maat te maken. Werk agile aan de top. En ruim barrières 
voor agile gedrag uit de weg.
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gemeen hebben maar waarbij het accent net anders ligt. Zo heb je scrum, 
waarin de nadruk ligt op creatief en adaptief teamwork bij het oplossen 
van complexe problemen. Je hebt lean ontwikkeling, met het accent op 
het continu elimineren van verspilling. En je hebt kanban, waarbij de fo-
cus ligt op het verminderen van de doorlooptijd en de hoeveelheid werk 
in uitvoering. Een van ons (Jeff  Sutherland) hielp de scrummethode ont-
wikkelen. Hij werd daar deels toe geïnspireerd door het artikel ‘The New 
New Product Development Game’ (Harvard Business Review, 1986), waar-
van Hirotaka Takeuchi coauteur was. Omdat scrum en daarvan afgeleide 
methoden minstens vijf keer zo vaak worden gebruikt als de andere tech-
nieken, gebruiken we hier de scrummethodologie om de agile manier 
van werken te illustreren.
De beginselen van scrum zijn relatief eenvoudig. Om een kans te grijpen, 
vormt en autoriseert een organisatie een klein team, van meestal drie tot 
negen mensen, grotendeels fulltime. Het team is crossfunctioneel en heeft 
alle vaardigheden in huis die nodig zijn om de taak uit te voeren. Het ma-
naget zichzelf en is volledig aansprakelijk voor elk aspect van het werk.
De initiative owner van het team (ook wel product owner) is eindverant-

Agile innovatie leunt zwaar op de 
aanwezigheid van enthousiaste 
deelnemers 

woordelijk voor het leveren van waarde aan klanten (inclusief interne 
klanten en toekomstige gebruikers) en de businesses. Degene met deze 
rol komt in de regel uit een businessfunctie en verdeelt zijn aandacht 
tussen werken met het team en coördinatie met de belangrijkste 
stakeholders: klanten, senior executives en businessmanagers. De ini-
tiative owner kan een techniek als designdenken of crowdsourcing in-
zetten om een uitgebreide portfolio backlog of veelbelovende kansen 
te creëren. Hij brengt dan continu en heel strikt een rangorde aan in de 
lijst met werkzaamheden, in lijn met de recentste inschattingen van de 
waarde voor interne en externe klanten en voor het bedrijf.
De initiative owner vertelt het team niet wie wat moet doen of hoe-
veel tijd een taak in beslag neemt. In plaats daarvan maakt het team 

Agile waarden en uitgangspunten

In 2001 kwamen 17 rebellerende softwareontwikkelaars (onder wie 
Jeff  Sutherland) bijeen in Snowbird (Utah) om hun ideeën uit te wis-
selen over verbetering van de traditionele manier van ‘waterval’-ont-
wikkeling – daarbij worden vooraf gedetailleerd de eisen en het plan 
van aanpak bepaald, die dan vervolgens opeenvolgend van functie 
naar functie gaan. Die aanpak werkte prima in stabiele omgevingen, 
maar niet meer toen softwaremarkten op een snelle en onvoorspel-
bare manier begonnen te veranderen. Binnen dat scenario waren pro-
ductspecifi caties achterhaald tegen de tijd dat de software aan klan-
ten werd geleverd, en ontwikkelaars vonden dat ze werden 
tegengewerkt door bureaucratische procedures. 
De rebellen stelden vier nieuwe waarden voor bij het ontwikkelen van 
software, ze beschreven hoe je die waarden naleeft en ze noemden hun 
wapenfeit ‘The Agile Manifesto’. Tot op de dag van vandaag staan ont-
wikkelingskaders die deze waarden en beginselen volgen bekend als 
‘agile technieken’. Dit is een aangepaste versie van het manifest.

Mensen gaan voor processen en tools
Projecten moeten worden opgetrokken rond gemotiveerde individu-
en die de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, mensen bij wie 
je erop vertrouwt dat ze de klus geklaard krijgen. Teams moeten de 
assemblagelijnmentaliteit laten varen voor een spannende, creatieve 
probleemoplossingsomgeving en continu de vaart erin blijven hou-
den. Werknemers moeten face-to-face met elkaar overleggen en ma-
nier voorstellen om hun werkomgeving te verbeteren. Het manage-
ment moet struikelblokken uit de weg ruimen ten behoeve van 
gemakkelijkere en vruchtbaardere samenwerking. 

Werkende prototypes gaan voor uitputtende documentatie
Vernieuwers die de resultaten van hun innovaties onder echte 
marktomstandigheden kunnen zien, leren sneller, zijn gelukkiger, blij-
ven langer en doen meer waardevol werk. Teams moeten experimen-
teren met kleine onderdelen van het product met een paar klanten 
gedurende korte perioden. Als klanten er blij mee zijn: houden zo. Als 
klanten er niet blij mee zijn, dan moeten teams remedies bedenken 
of doorgaan naar het volgende ding. Teamleden moeten onenigheid 
oplossen met experimenten, niet met eindeloze discussies of een be-
roep op autoriteit. 

Reageer op verandering in plaats van louter een plan te volgen
De meeste gedetailleerde prognoses en planningen uit het traditio-
nele projectmanagement zijn een verspilling van tijd en geld. Teams 
moeten wel een visie en een plan hebben, maar ze moeten alleen ta-
ken plannen die niet alweer veranderd zijn tegen de tijd dat ze eraan 
beginnen. En je zou blij moeten zijn om dingen te vernemen die je 
van richting doen veranderen, zelfs laat in het ontwikkelingsproces. 
Dat brengt je dichter bij de klant en levert betere resultaten op.

Samenwerking met klanten gaat voor onbuigzame contracten
De time-to-market en kosten zijn doorslaggevend. Specifi caties moe-
ten zich in de loop van het project ontwikkelen, want klanten kunnen 
zelden voorspellen wat ze eigenlijk willen. Via rapid prototyping, vaak 
markttests doen en constant samenwerken houd je het werk gefocust 
op wat klanten uiteindelijk belangrijk vinden.
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een eenvoudige roadmap. Daarin plannen ze in detail alleen die acti-
viteiten in die niet veranderen voordat ze worden uitgevoerd. De 
teamleden splitsen de taken die boven aan de lijst staan op in modu-
les, bepalen hoeveel werk het team op zich neemt en hoe ze dat gaan 
uitvoeren, formuleren een heldere definitie van ‘gedaan’ en maken 
dan werkversies van het product in korte cycli (minder dan een 
maand), die sprints worden genoemd. Een procesfacilitator (vaak een 
speciaal opgeleide scrummaster) begeleidt het proces. Deze persoon 
beschermt het team tegen afleiding en helpt de teamleden om hun 
collectieve intelligentie in te brengen. 
Het proces is voor iedereen transparant. Teamleden houden korte, da-
gelijkse ‘stand-up’- bijeenkomsten om de voortgang te bespreken en 
struikelblokken te identificeren. Ze lossen onenigheid op door te ex-
perimenteren en via feedback, in plaats van via eindeloze vergaderin-
gen of met een beroep op autoriteit. Ze testen kleine, werkende pro-
totypes van het gedeeltelijke of hele aanbod met een paar klanten 
gedurende korte periodes. Als klanten enthousiast zijn, kan een pro-
duct onmiddellijk worden gelanceerd – zelfs als een of andere senior 
executive er geen fan van is, of als anderen vinden dat het meer toe-
ters en bellen behoeft. Het team brainstormt dan over manieren om 
toekomstige cycli te verbeteren en bereidt zich voor op het aanpak-
ken van de volgende topprioriteit. 
In vergelijking met traditionele managementmethoden biedt agile 
een aantal grote voordelen, die stuk voor stuk onderzocht en gedo-
cumenteerd zijn. Agile vergroot de teamproductiviteit en medewer-
kertevredenheid. Het minimaliseert de verspilling die inherent is aan 
overbodige bijeenkomsten, steeds opnieuw plannen, excessief docu-
menteren, kwaliteitsproblemen, en productkenmerken met weinig 
waarde. Doordat agile dingen beter zichtbaar maakt en zich steeds 
aanpast aan de veranderende prioriteiten van klanten, komt het ten 
goede aan de betrokkenheid van klanten en klanttevredenheid, 
brengt het de meest waardevolle producten en kenmerken sneller en 
op een beter voorspelbare manier op de markt en reduceert het risi-
co’s. Doordat het teamleden uit diverse disciplines laat samenwerken 
als collega’s, verbreedt het de ervaring in de organisatie en schept het 
wederzijds vertrouwen en respect. En tot slot: door de tijd die ver-
kwanseld wordt met het micromanagen van afdelingsprojecten in-
grijpend te reduceren, stelt de agile aanpak senior managers in staat 
om zich te concentreren op werk van grotere waarde dat alleen zij 
kunnen doen: het creëren en aanpassen van de corporate visie, het 
prioriteren van strategische initiatieven, het vereenvoudigen en fo-
cussen van werk, de juiste mensen op de juiste taken zetten, cross-
functionele samenwerking opvoeren, en belemmeringen voor voor-
uitgang uit de weg ruimen. 

2 Begrijp waar agile wel en niet werkt
Agile is geen panacee. Het is het effectiefst en makkelijkst te imple-
menteren in omstandigheden die je normaliter in de software-inno-
vatie tegenkomt: het op te lossen probleem is complex, oplossingen 
zijn in eerste aanleg onbekend en de producteisen zullen heel waar-

schijnlijk onderweg veranderen, het werk kan in modules worden ver-
deeld, nauwe samenwerking met eindgebruikers (en snelle feedback 
van eindgebruikers) is haalbaar, en creatieve teams presteren beter 
dan van bovenaf aangestuurde teams. 
Onze ervaring is dat deze omstandigheden zich voordoen bij veel 
functies op het gebied van productontwikkeling, bij marketingpro-
jecten, activiteiten op het vlak van strategische planning, supplychain-
uitdagingen en beslissingen over het toewijzen van middelen. Je ziet 
ze minder vaak bij routinematige werkzaamheden als onderhoud van 
installaties, inkoop, verkoopgesprekken en boekhouding. (Zie het ka-
der ‘De juiste omstandigheden voor agile’.) En omdat agile scholing, 
gedragsverandering en vaak ook nieuwe informatietechnologie vergt, 
moeten leidinggevenden beslissen of de verwachte opbrengsten de 
tijd en kosten van de transitie rechtvaardigen. 
Agile innovatie leunt daarnaast ook zwaar op de aanwezigheid van 
enthousiaste deelnemers. Een van de grondbeginselen van agile is: 
‘Trek projecten op rond gemotiveerde individuen. Bied ze de omge-
ving en de ondersteuning waaraan ze behoefte hebben, en vertrouw 
erop dat ze de klus klaren.’ Als het grootste deel van een bedrijf, func-
tiegebied of team ervoor kiest om agile methoden te gebruiken, kan 
het nodig zijn dat managers druk uitoefenen op tegenstanders om 
ook de agile lijn te volgen, of ze desnoods te vervangen. Maar het is 
beter om enthousiaste vrijwilligers aan boord te halen dan dwarslig-
gers in het gareel te dwingen. 
OpenView Venture Partners, een firma die geïnvesteerd heeft in rond 
de 30 bedrijven, koos voor die weg. Scott Maxwell, de oprichter van 
het bedrijf, hoorde over agile van sommige bedrijven in de portfolio 
en begon de agile methode ook in het eigen bedrijf te gebruiken. Hij 
ontdekte dat agile beter bij de ene activiteit past dan bij de andere. 
Agile werkte bijvoorbeeld goed bij strategische planning en marke-
ting, waar complexe problemen vaak in modules kunnen worden op-
gesplitst en kunnen worden gekraakt door multidisciplinaire creatie-
ve teams. Dat was niet het geval bij verkoop: elk verkoopgesprek kan 
het to do-lijstje van een vertegenwoordiger meteen veranderen; het 
zou te ingewikkeld zijn en te veel tijd kosten om elk uur het salesteam 
bijeen te roepen, de portfolio backlog aan te passen en accounts op-
nieuw toe te wijzen. 
Maxwell bood alle bedrijven in de portfolio van OpenView een trai-
ning aan in de beginselen en werkwijzen van agile en liet ze vervol-
gens zelf beslissen of ze de methode wel of niet gingen gebruiken. 
Sommige van deze bedrijven waren onmiddellijk om en implemen-
teerden het; andere bedrijven hadden andere prioriteiten en beslo-
ten om zich afzijdig te houden. Een van de fans was Intronis. De mar-
ketingafdeling van Intronis werkte met een jaarlijkse planning die zich 
centreerde rond beursactiviteiten. Intronis’ verkoopafdeling klaagde 
dat marketing te conservatief was en te weinig resultaten opleverde. 
Daarop huurde het bedrijf Richard Delahaye in, een webdeveloper die 
marketeer werd, om agile te implementeren. Onder zijn leiding leer-
de het marketingteam bijvoorbeeld hoe het een webinar over een 
specifiek onderwerp opzette in een paar dagen in plaats van een paar 
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den van technologieën die Deere’s aanbod een revolutionaire duw in 
de rug konden geven. Unithoofd Jason Brantley maakte zich zorgen 
dat traditionele projectmanagementtechnieken de innovatie vertraag-
den; de twee mannen besloten om te bekijken of agile de zaken zou 
kunnen versnellen. Tome nodigde twee andere functionele managers 
uit voor agile-trainingen. Maar alle terminologie en voorbeelden kwa-
men uit de softwarehoek. Voor een van de managers, die geen soft-
wareachtergrond had, was het allemaal wartaal. Tome realiseerde zich 
dat anderen op dezelfde manier zouden reageren. Daarom traceerde 
hij een agile coach die wist hoe hij moest werken met mensen zonder 
softwareachtergrond. De afgelopen jaren hebben Tome en deze coach 
teams getraind uit alle vijf de centra van de R&D-groep. Tome begon 
wekelijks korte artikelen te publiceren over de beginselen en werk-
wijzen van agile. Die werden gemaild naar alle belangstellenden en 
later gepost op de Yammer-site van Deere. Honderden Deere-mede-
werkers sloten zich aan bij de discussiegroep. ‘Ik wilde een kennisbank 
ontwikkelen over agile die specifi ek was voor Deere, op zo’n manier 
dat iedereen in de organisatie het kon begrijpen’, zeg Tome. ‘Dat zou 
een fundament leggen van waaruit agile zich kon uitbreiden naar welk 
onderdeel van het bedrijf dan ook.’ 
Met gebruik van agile technieken heeft Enterprise Advanced Marke-
ting de duur van projectcycli ingrijpend teruggebracht – soms met 
meer dan 75%. Een voorbeeld is de ontwikkeling van een ‘nieuw soort 
machine’ die Deere nog niet heeft onthuld, in acht maanden tijd. ‘Bij 
een traditioneel proces had het als alles helemaal perfect was gelo-
pen minstens anderhalf jaar gekost’, zegt Brantley, ‘en dat had kunnen 
oplopen tot tweeëneenhalf tot drie jaar.’ Agile leidde ook tot andere 

weken. (Op een snel voorbereide sessie over CryptoLocker-malware 
schreven zich 600 mensen in – nog steeds een record voor Intronis.) 
De teamleden maken nog steeds kalenders en budgetten voor de af-
deling digitale marketing, maar met veel minder details per item en 
grotere fl exibiliteit met het oog op serendipiteit bij de ontwikkeling. 
Het salesteam is er gelukkig mee. 

3 Begin klein en laat het organisch uitgroeien
Grote bedrijven lanceren veranderprogramma’s in de regel grootscha-
lig. Maar de meest succesvolle introducties van de agile aanpak zijn 
meestal kleinschalig. Het begint vaak in de IT, waar softwareontwik-
kelaars de beginselen van agile meestal wel kennen. Van daaruit kan 
agile zich uitbreiden naar een ander functiegebied, waarbij de oor-
spronkelijke agile kenners optreden als coaches. Elk succes lijkt een 
groep enthousiaste evangelisten op te leveren, die bijna niet kunnen 
wachten om anderen in de organisatie te vertellen hoe goed agile 
werkt. 
Een voorbeeld is de adoptie en expansie van agile bij John Deere, het 
landbouwwerktuigenconcern. George Tome, een softwareontwikkelaar 
die projectmanager werd in Deere’s corporate IT-groep, begon in 2004 
op laagdrempelige wijze agile principes toe te passen. In de loop van 
de jaren begonnen andere softwareontwikkelingsafdelingen in ande-
re onderdelen van Deere ze ook beetje bij beetje te gebruiken. De groei-
ende interesse maakte het makkelijker om agile te introduceren bij de 
businessdevelopment- en marketingorganisaties van het concern. 
In 2012 werkte Tome als manager bij de Enterprise Advanced Marke-
ting-unit van de R&D-groep, die verantwoordelijk was voor het vin-

De juiste omstandigheden voor agile

Omstandigheden Gunstig Ongunstig

Marktomgeving De voorkeuren van klanten en opties voor oplossin-
gen veranderen vaak.

De marktomstandigheden zijn stabiel en voorspel-
baar.

Betrokkenheid klanten Nauwe samenwerking en snelle feedback zijn haal-
baar. Klanten weten beter wat ze willen naarmate 
het proces vordert.

De eisen zijn van meet af aan duidelijk en blijven 
stabiel. Klanten zijn niet disponibel voor voortdu-
rende samenwerking.

Type innovatie De problemen zijn complex, de oplossingen onbe-
kend en de reikwijdte is niet helder gedefi nieerd. 
De productspecifi caties kunnen veranderen. Crea-
tieve doorbraken en de time-to-market zijn belang-
rijk. Crossfunctionele samenwerking is essentieel.

Er is al eerder vergelijkbaar werk verzet, en vernieu-
wers vinden dat de oplossingen duidelijk zijn. Ge-
detailleerde specifi caties en werkplanningen zijn 
voorspelbaar en je moet je eraan houden. Proble-
men kunnen een voor een worden opgelost in func-
tionele silo’s.

Modulariteit van het werk Incrementele ontwikkelingen zijn waardevol, en 
klanten kunnen die meteen al gebruiken. Het werk 
kan worden opgesplitst in gedeelten en worden in-
gericht in snelle, iteratieve cycli. Late veranderingen 
zijn beheersbaar.

Klanten kunnen niet beginnen met testen van on-
derdelen van het product voor het helemaal af is. 
In een late fase dingen veranderen is duur of niet 
mogelijk.

Impact van tussentijdse fouten Ze leren je waardevolle lessen. Ze kunnen catastrofaal zijn.

Bron: Bain & Company
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verbeteringen. De betrokkenheid in het team en het welbevinden van 
mensen in de unit schoten omhoog van het onderste derde deel van 
de bedrijfsbrede scores tot in de bovenste 30%. De kwaliteit verbeter-
de. Het werktempo (de velocity, gemeten naar de hoeveelheid werk 
die in elke sprint werd verzet) steeg, gemiddeld genomen, met meer 
dan 200%; sommige teams haalden een stijging van 400%, andere 
scoorden 800%. 
Dit soort successen trekt aandacht. Volgens Tome is nu bij John Dee-
re op bijna elk terrein wel iemand bezig om ofwel te starten met het 
gebruik van agile of om te bedenken hoe agile kan worden ingezet. 

4 Sta ‘masterteams’ toe om agile werkwijzen aan 
te passen
Wie zich oefent in Japanse vechtsport moet zich vaak een proces ei-
gen maken dat shu-ha-ri heet, vooral bij aikido. In de shu-fase leer je 
vaardigheden die zich hebben bewezen. Heb je die onder de knie dan 
kom je in de ha-fase, waarin je diversifieert en traditionele vormen be-
gint te veranderen. Uiteindelijk bereik je het ri-stadium, waarin je de 
regels en beginselen zo grondig beheerst dat het je vrij staat om naar 
believen te improviseren. 
Bij het aanleren van agile innovatie zie je iets vergelijkbaars. Voordat 
een individu of team agile begint te veranderen of op maat gaat ma-
ken, profiteren ze van de alom gebruikte methoden die succes heb-
ben opgeleverd in duizenden ondernemingen. Zo blijkt het verstan-
dig om niet te beginnen met parttime lidmaatschap van teams, noch 
met roterend lidmaatschap. Empirische data laten zien dat stabiele 
teams 60% productiever zijn en eveneens 60% responsiever bij input 
van klanten dan teams met roterende leden. 
In de loop van de tijd zou ervaren agile gebruikers moeten worden 
toegestaan om agile werkwijzen aan te passen. En voorbeeld. Een van 
de beginselen van agile is dat teams hun voortgang en de barrières 
die ze daarbij tegenkomen continu in het zicht moeten houden. Oor-
spronkelijk was de populairste manier om dat te doen post-its ver-
plaatsen van de ‘doen’- kolom naar de ‘mee bezig’-kolom naar de ‘ge-
daan’-kolom op grote whiteboards (‘kanban-borden’ genoemd). Veel 
teams doen het nog steeds graag op die manier en vinden het leuk 
om buitenstaanders in hun teamruimtes te zien om de voortgang te 
tonen en bespreken. Maar anderen schakelen over op softwarepro-
gramma’s en computerschermen om hun invoertijd te minimaliseren 
en het mogelijk te maken dat informatie op hetzelfde moment wordt 
gedeeld op meerdere locaties.
Een cruciaal uitgangspunt bij dit soort improvisatie: als een team be-
paalde werkwijzen wil veranderen, moet het experimenteren en de 
resultaten bijhouden om er zeker van te zijn dat de veranderingen de 
klanttevredenheid, het werktempo (velocity) en het teammoreel ver-
beteren in plaats van afnemen.
De muziekstreamingdienst Spotify is een voorbeeld van een ervaren 
aanpasser. De onderneming, opgericht in 2006, was van meet af aan 
agile. Spotify’s volledige businessmodel – van productontwikkeling 
tot marketing en algemeen management – is erop toegerust om be-

tere klantervaringen te leveren via agile innovatie. Maar senior execu-
tives dicteren er niet langer specifieke werkwijzen; in tegendeel: ze 
stimuleren flexibiliteit en experimenteren, zolang veranderingen maar 
in overeenstemming zijn met agile principes en de resultaten aan-
toonbaar verbeteren. Het gevolg ervan is dat de werkwijzen variëren 
bij de 70 squads (Spotify’s naam voor agile innovatieteams) en chap-
ters van de onderneming (Spotify’s term voor functionele vaardighe-
den als testen op kwaliteit en de ontwikkeling van userinterfaces). Bij-
na alle squads bestaan uit een klein, crossfunctioneel team en werken 
met een of andere vorm van visuele voortgangstracking, rangordes 
van prioriteiten, adaptieve planning en brainstormsessies over hoe 
het werkproces kan worden verbeterd. Maar: veel teams werken niet 
met de burndown charts (die al uitgevoerd en nog resterend werk to-
nen) die gebruikelijk zijn in agile teams. Wat ze evenmin altijd doen is 
de velocity meten, voortgangsrapporten bijhouden en dezelfde tech-
nieken gebruiken voor het inschatten van benodigde tijdsinvesterin-
gen voor een taak. Deze teams hebben hun wijzigingen getest en ge-
constateerd dat ze de resultaten verbeteren.

5 Werk agile aan de top
Sommige activiteiten van de C-suite zijn niet geschikt voor agile me-
thodologieën. (Routinematige en voorspelbare taken – zoals presta-
tiebeoordeling, interviews met de pers, en bezoeken aan fabrieken, 
klanten en toeleveranciers – vallen in deze categorie.) Maar veel acti-
viteiten, en wellicht de belangrijkste, zijn dat wél. Inclusief strategie-
ontwikkeling, de toewijzing van middelen, het genereren van baan-
brekende innovaties, en het verbeteren van de samenwerking in de 
organisatie. Senior executives die bij elkaar komen als agile team en 
de agile discipline leren toepassen op deze activiteiten behalen ver-
strekkende voordelen. Hun eigen productiviteit en moreel verbete-
ren. Ze spreken de taal van de teams die ze empoweren. Ze ervaren 
gemeenschappelijke uitdagingen en leren hoe ze die te boven ko-
men. Ze herkennen gedrag dat agile teams in de weg staat en roepen 
dat een halt toe. Ze leren werk te vereenvoudigen en te focussen. De 
resultaten verbeteren, wat het vertrouwen en de betrokkenheid door 
de organisatie heen vergroot. 
Sommige bedrijven hebben 25% of meer van de tijd van een selectie 
van leiders verplaatst van functionele silo’s naar agile leiderschaps-
teams. Deze teams rangschikken bedrijfsbreed portfolio backlogs, vor-
men en coördineren elders in de organisatie agile teams om de hoog-
ste prioriteiten aan te pakken, en ruimen systematisch de barrières uit 
de weg die verhinderen dat de teams succesvol zijn. We geven drie 
voorbeelden van C-suites die agile hebben opgepikt.

 Gelijke tred houden met de troepen. Systematic, een software-
bedrijf met 525 werknemers, begon in 2005 met het toepassen van 
agile methodologieën. Toen die zich verspreidden naar alle software-
ontwikkelingsteams, begon CEO en medeoprichter Michael Holm zich 
zorgen te maken dat zijn leiderschap voortuitgang in de weg stond. 
‘Ik had het gevoel dat ik zei: volg me, ik loop net achter jullie’, zei hij 
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satie laat zien dat ‘executives net zo werken als softwareontwikkelaars’, 
wat de motivatie van medewerkers en hun betrokkenheid bij agile 
manieren van werken vergroot.

Afdelingen en functiegebieden verenigen rond één gemeen-
schappelijke visie. Eric Martella is vice-president en algemeen direc-
teur van Mission Bell Winery, een productiefaciliteit van het bedrijf 
Constellation Brands. Hij introduceerde agile en hielp agile versprei-
den door de organisatie heen. De leiders van elke afdeling fungeer-
den als initiative owners in de uiteenlopende agile teams van hun af-
delingen. Die individuele teams haalden indrukwekkende resultaten, 
maar Martella maakte zich zorgen dat hun tijdsinvesteringen te veel 
werden verspreid en dat de prioriteiten van het bedrijf en de afdelin-
gen niet altijd goed waren afgestemd. Hij besloot om met de functi-
onele managers een executive agile team te vormen, dat zich zou gaan 
richten op de initiatieven van de onderneming met de grootste waar-
de en de grootste kansen voor crossfunctionele samenwerking, zoals 
vermeerdering van de processtromen via het warehouse. 

Het team is verantwoordelijk voor het opbouwen en continu verfi j-
nen van de backlog van bedrijfsprioriteiten, wat ervoor zorgt dat de 
teams aan de juiste problemen werken en genoeg middelen hebben. 
Teamleden beschermen de organisatie ook tegen favoriete projecten 
die geen hoge prioriteit zouden moeten krijgen. Martella kreeg bij-
voorbeeld kort nadat hij agile implementeerde een e-mail van een su-
perieur uit het Constellation-hoofdkantoor, met de suggestie dat de 
Winery een persoonlijke passie van de afzender zou kunnen explore-
ren. Voorheen had Martella’s reactie op zo’n suggestie kunnen zijn: 
oké, we gaan er meteen mee aan de slag. Maar in plaats daarvan ant-
woordde hij dat de Winery agile principes volgde: het idee zou op een 
lijst met kansen worden gezet en worden geprioriteerd. De executive 
in kwestie bleek voorstander te zijn van de agile aanpak; toen hij hoor-
de dat zijn suggestie lage prioriteit had gekregen, legde hij zich met-
een bij die beslissing neer.
Werken in agile teams kan daarnaast functionele managers – die zel-
den uit hun silo’s breken in de overgespecialiseerde organisaties van 
tegenwoordig – ook helpen voorbereiden op een rol als algemeen 
manager. Het brengt ze in aanraking met mensen van andere discipli-
nes, leert ze samenwerkingsvaardigheden aan, en onderstreept het 
belang van nauw samenwerken met klanten – allemaal essentieel voor 
toekomstige leiders.

6 Ruim barrières voor agile gedrag uit de weg
Onderzoek van Scrum Alliance, een non-profi torganisatie met meer 
dan 400.000 leden, laat zien dat ruim 70% van de mensen die agile 
werken spanningen rapporteren tussen hun teams en de rest van de 
organisatie. Het mag weinig verbazing wekken: ze volgen verschillen-
de routes en bewegen zich voort op verschillende snelheden. 
Een memorabel voorbeeld. Een grote fi nanciële dienstverlener die we 
onderzochten lanceerde met gebruik van agile methodologieën een 

tegen ons. ‘De softwareontwikkelingsteams gebruikten scrum en de-
den dingen op een andere manier, terwijl het managementteam bleef 
hangen in dezelfde ouderwetse aanpak’ – te langzaam voortbewe-
gend, en vertrouwend op te veel schriftelijke verslagen die altijd ach-
terhaald leken te zijn. In 2010 besloot Holm daarom zijn negenkoppi-
ge executive group als agile team te gaan opzetten. Het team 
prioriteerde opnieuw managementactiviteiten. Daarbij elimineerden 
ze de helft van de reguliere rapportages en transformeerden ze ande-
re tot realtime systemen, terwijl ze meer gingen focussen op zaken 
die cruciaal waren voor de business als verkoopproposals en klantte-
vredenheid. De groep startte met elke maandag een of twee uur bij 
elkaar komen, maar de leden vonden het besluitvormingstempo te 
traag. Daarom gingen ze over op dagelijkse stand-ups om 8:40 uur, 
om te bespreken wat leden de dag ervoor hadden gedaan, wat ze die 
dag zouden gaan doen en waarbij ze hulp nodig hadden. Later ging 
het senior team fysieke borden gebruiken om zijn eigen activiteiten 
en de verbeteringen uit de businessunits bij te houden. Andere disci-
plines – inclusief HR, de juridische afdeling, fi nanciën en sales – ope-
reren nu tot op grote hoogte op dezelfde manier.

 De transitie van het bedrijf versnellen. In 2015 lanceerde Ge-
neral Electric een rebranding: het positioneerde zichzelf als ‘digitaal 
industrieel bedrijf’, met een focus op digitaal mogelijk gemaakte pro-
ducten. Een deel van deze transformatie had betrekking op het 
opzetten van GE Digital, een bedrijfsonderdeel met alle ruim 20.000 
medewerkers van GE die werk deden dat iets met software van doen 
had. Brad Surak, die zijn carrière begon als softwareontwikkelaar en 
nu chief operational offi  cer is van GE Digital, wist alles van agile. Hij 
deed een scrumpilot met het leiderschapsteam dat verantwoordelijk 
is voor de ontwikkeling van industriële internettoepassingen. Later 
ging hij agile ook gebruiken voor de managementprocessen van de 
unit, zoals operationele rapportages. Surak is de initiative owner; een 
engineering-executive is de scrummaster. Samen hebben ze voor het 
team de aan te pakken backlog-onderwerpen geprioriteerd, inclusief 
de vereenvoudiging van het administratieve proces dat de teams vol-
gen bij de aanschaf van hardware en het oplossen van heikele prijs-
stellingskwesties voor producten, waarvoor input van meerdere GE-
divisies nodig is. 

De leden van het scrumteam runnen tweewekelijkse sprints en hou-
den drie keer per week stand-up bijeenkomsten. Ze brengen hun vor-
deringen in kaart op een bord in een open vergaderruimte, dat elke 
werknemer kan zien. Surak: ‘Het haalt het geheimzinnige weg van wat 
executives elke dag doen. Onze mensen willen weten of we op één 
lijn zitten met wat zij als werknemers belangrijk vinden.’ Het team voert 
enquêtes uit naar medewerkertevredenheid, analyseert de oorzaken 
van belemmeringen die eff ectiever werken in de weg staan en rap-
porteert terug aan mensen in de organisatie. Bij dat laatste is de uit-
eindelijke boodschap: we hebben gehoord wat jullie zeiden. Dit is hoe 
we dingen gaan verbeteren.’ Surak gelooft dat dit binnen de organi-
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pilot om zijn volgende mobiele app te bouwen. Uiteraard was de eer-
ste stap een team samenstellen. Er moest daartoe een verzoek wor-
den ingediend om het project te autoriseren en er budget voor vrij te 
maken. Het verzoek kwam op de stapel terecht met inzendingen die 
wedijverden om goedkeuring in het volgende jaarlijkse planningpro-
ces. Na maanden van beoordelingen ging het bedrijf uiteindelijk ak-
koord met het toekennen van budget. De pilot leverde een effectie-
ve app op waar klanten zich vol lof over uitlieten, en het team was 
trots op zijn werk. Maar voordat de app officieel zou worden gelan-
ceerd, moest die worden onderworpen aan een kwetsbaarheidstest 
in een traditioneel ‘watervalproces’ (een uitgebreide sequentie waar-
in de computercode wordt getest op documentatie, functionaliteit, 
efficiency en standaardisatie). De wachtrij voor dat proces was lang. 
Vervolgens moest de app worden geïntegreerd in de centrale IT-sys-
temen – weer een watervalproces, dat voor een vertraging van zes tot 
negen maanden zorgde. Al met al ging de volledige tijdsspanne waar-
in het product gelanceerd werd er ondanks de agile aanpak nauwe-
lijks op vooruit.
Dit zijn een paar technieken om dit soort barrières voor agile werken 
uit de weg te ruimen:

Zorg dat je iedereen op dezelfde pagina krijgt. Afzonderlijke teams 
die focussen op kleine onderdelen van grote, complexe problemen 
moeten dezelfde lijst met bedrijfsbrede prioriteiten voor zich zien en 
moeten daar allemaal aan werken – zelfs als niet alle teams die ver-
antwoordelijk zijn voor die prioriteiten agile processen hanteren. Als 
een nieuwe mobiele app topprioriteit is voor softwareontwikkeling, 
dan moet die ook topprioriteit zijn voor budgettering, bij de kwets-
baarheidstests en voor software-integratie. Anders is het een gevecht 
om agile innovaties geïmplementeerd te krijgen. Dit is een belangrij-
ke verantwoordelijkheid voor een executive team dat zelf ook agile 
werkt.
Verander niet meteen structuren; verander rollen. Veel executives 
denken dat het instellen van een groter aantal crossfunctionele teams 
grote veranderingen nodig maakt in de organisatiestructuur. Dat is 
zelden waar. Crossfunctionele teams met vergaande bevoegdheden 
hebben per definitie behoefte aan een of andere vorm van matrixma-
nagement; maar dat vereist vooral dat verschillende disciplines leren 
hoe ze gelijktijdig moeten samenwerken, in plaats van afzonderlijk en 
sequentieel.
Zorg dat slechts één iemand de baas is over elke beslissing. Men-
sen kunnen meer dan één baas hebben, maar beslissingen niet. In een 
agile werkmodel moet kristalhelder zijn wie verantwoordelijk is voor 
het verstrekken van opdrachten aan een crossfunctioneel team, voor 
het selecteren en vervangen van teamleden, het toewijzen van de 
teamleider, en goedkeuren van de beslissingen van het team. Een agi-
le leiderschapsteam autoriseert vaak een senior executive om de cru-
ciale kwesties te identificeren, het ontwerpen van processen om ze te 
lijf te gaan, en om voor elk innovatie-initiatief één enkele eigenaar toe 
te wijzen. Andere senior leiders moeten de beslissingen van de eige-

naar niet in twijfel trekken of gaan terugdraaien. Het is prima om be-
geleiding en ondersteuning te bieden, maar als de resultaten je niet 
bevallen zit er maar één ding op: de initiative owner vervangen; maak 
hem het leven niet onmogelijk. 
Focus op teams, niet op individuen. Onderzoek van het MIT Center 
for Collective Intelligence en ook van anderen laat zien: hoewel de in-
telligentie van individuen de teamprestaties beïnvloedt, is de collec-
tieve intelligentie van het team nog belangrijker. Die collectieve intel-
ligentie is ook veel makkelijker te veranderen. Agile teams gebruiken 
procesfacilitators om continu hun collectieve intelligentie te verbete-
ren – bijvoorbeeld door het verhelderen van rollen, het aanleren van 
conflictoplossingstechnieken, en ervoor te zorgen dat teamleden in 
gelijke mate bijdragen. Dat de metriek verschuift van output- en ge-
bruikscijfers (hoe druk mensen het hebben) naar businessresultaten 
en de tevredenheid in het team (hoe waardevol en betrokken men-
sen zijn) helpt ook, evenals erkenning en beloningssystemen waarin 
teamresultaten hoger worden gewaardeerd dan individuele inspan-
ningen.
Geef leiding via vragen, niet met opdrachten. Beroemd is het ad-
vies van generaal George S. Patton Jr. aan leiders om mensen nooit te 
vertellen hoe ze dingen moeten doen: ‘Vertel ze wat ze moeten doen, 
en ze zullen je verbazen met hun vindingrijkheid.’ In plaats van dat ze 
orders uitdelen leren leiders in agile organisaties hoe ze leiding moe-
ten geven met vragen. Zoals: wat adviseer jij? En: hoe zouden we dat 
kunnen testen? Deze managementstijl helpt functionele managers 
uit te groeien tot algemeen managers; en het helpt bedrijfsstrategen 
en organisaties om hun silo’s, die wedijveren om macht en middelen, 
te transformeren in collaboratieve crossfunctionele teams.

Agile innovatie heeft een revolutie teweeggebracht in de software-
branche, die aantoonbaar snellere en fundamentelere verandering 
heeft ondergaan dan welke andere bedrijfstak dan ook in de afgelo-
pen dertig jaar. Nu is agile innovatie klaar om bijna elke andere disci-
pline in welke branche dan ook te transformeren. Op dit moment is 
de grootste drempel niet de behoefte aan betere methodologieën, 
empirisch bewijs, significante voordelen of welk bewijs dan ook dat 
agile ook buiten de IT werkt. Het grootste struikelblok is het gedrag 
van executives. Wie leert hoe je de uitbreiding van agile naar veel meer 
businessactiviteiten kunt aansturen, zal de winstgevende groei ver-
snellen.
 
Darrell K. Rigby is partner bij Bain & Company (Boston). Hij geeft leiding aan de mondi-
ale innovatiepraktijk en retailpraktijk van de firma. 
Jeff Sutherland is cocreator van de scrumvorm van agile innovatie en CEO van Scrum 
Inc., een consultancy- en opleidingsorganisatie. 
Hirotaka Takeuchi is hoogleraar bij het strategiedepartement van Harvard Business 
School.
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Hij is de grote man achter de elektrische Tesla-auto’s, het ruimtevaartbedrijf SpaceX en de  

grootste batterijfabriek ter wereld: Elon Musk. Een ultieme Wavemaker, een leider die telkens 

zelf de golven van vernieuwing weet te veroorzaken. In het boek ‘Musk Mania’ schetsen Hans 

van der Loo en Patrick Davidson ‘de 5 waanzinnige succesprincipes’ van deze geniale, manisch- 

positieve gek.

Paul Groothengel

Elon Musk, lessen van een 
geniale gek
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Hans van der Loo (links) is expert op het gebied van energiek veranderen. Samen met 
Patrick Davidson zijn zij eigenaar van betterday en EnergyFinder

Elon Musk, lessen van een geniale gek

H
et boek begint met een spectaculaire opsomming van de za-
ken waarmee Elon Musk de wereld begin april dit jaar verrast. 
In een tijdsbestek van een week nemen tienduizenden men-

sen, à raison van duizend dollar, een optie op een auto die pas over 
twee jaar leverbaar is, de Tesla Model 3; neemt Tesla de ‘Gigafactory’ 
in gebruik, een inderdaad gigantische batterijfabriek die innovatieve 
batterijen gaat produceren die drie keer sterker en beter zijn dan tot 
nu toe mogelijk was, waarmee Tesla in één klap de grootste batte-
rijproducent ter wereld wordt; en slaagt SpaceX, het ruimtevaartbe-
drijf van Musk, erin een raket te laten landen op een klein, onbemand 
platform in zee. Volgens kenners een ultraknappe prestatie, nog nooit 
eerder vertoond. 

Denk groots en zet door
Eigenlijk waren Hans van der Loo en Patrick Davidson helemaal niet 
van plan dit boek te schrijven. Maar ze kwamen Elon Musk telkens 
weer tegen in hun onderzoek naar ‘Wavemakers’, een project naar de 
achtergrond en succesfactoren van leiders die de wereld willen ver-
beteren door dingen tien of meer keer sneller, beter en goedkoper te 
willen doen. Zeg maar de echte disruptieve innovators, die altijd voor-
uitkijken, niet bang zijn voor wat er allemaal mis kan gaan, maar zien 
wat er wél kan. Dat boek over Wavemakers verschijnt half 2017. Maar 
het hoofdstuk over Musk dijde zo snel uit, dat ze besloten om nu vast 
een heel boek aan hem te wijden. Hun idee daarbij: leer van Musk. 
Denk groots, durf en zet door. Wees een Wavemaker op jouw eigen 
manier. Vrijwel niemand kan of durft wat Musk doet; maar dat hoeft 
ook niet, schrijven Van der Loo en Davidson. Maar in een tijd waarin 
de golven van vernieuwing op elkaar botsen, is het zaak het vernieu-
wingsvuur in jezelf te laten ontbranden. 

De vijf principes van een Wavemaker
Ze onderscheiden vijf principes (zie kader ‘De vijf principes die je tot 
“Wavemaker” maken’) die een Wavemaker onderscheiden van de rest 
van de wereld. Een van die principes is: bied hoop in bange dagen. 
Musk doet dat onder meer door zijn ongelooflijke plan om leven naar 
Mars te willen brengen. Waarom? Omdat de energiebronnen op aar-
de ooit op zullen raken. Musk gelooft niet dat duurzame energiebron-
nen als wind en zon een blijvende, duurzame oplossing zullen bieden. 
Om Mars bewoonbaar te maken wil Musk de planeet veranderen, zo-
dat het er warmer wordt en het ijs op de planeet smelt. Dat wil hij aan-

pakken door een paar kleine kernbommen op de polen tot ontplof-
fing te brengen. Daarna zouden er planten kunnen groeien die 
zuurstof afgeven aan de lucht. Musk verwacht dat de eerste beman-
de Marsvlucht mogelijk is wanneer hij ergens in de vijftig is (zijn ner-
dy gevoel voor humor blijkt uit de naam van die raket: de BFR, een af-
korting die staat voor Big Fucking Rocket). 

Mik op de maan
Een ander principe van Wavemakers is dat ze ‘mikken op Mars’. Ofte-
wel, groots durven denken. Daar komen we vaak totaal niet aan toe, 
constateert Van der Loo: ‘We krijgen allemaal dag in dag uit enorm 
veel informatie binnen. Onze aandacht versnippert, we kunnen ons 
steeds moeilijker concentreren op belangrijke taken. Daardoor staat 
ons leven vaak in het teken van triviale “to do’s”, voornemens en taken 
waarvan we ons verplicht voelen om ze zo snel mogelijk te realiseren. 
Voor bezinning hebben we geen tijd meer. Daardoor verliezen we uit 
het oog wat echt belangrijk is en wat we echt willen.’ 
Davidson en Van der Loo beschrijven hoe de NASA eind jaren zestig in 
deze valkuil tuimelde: de Amerikanen raakten hun tecÚologische voor-
sprong op het gebied van ruimtevaart kwijt aan de Russen. Niet omdat 
ze stilzaten, integendeel. De NASA joeg maar liefst 531 doelen na. Maar 
voor de meeste medewerkers was het volstrekt onduidelijk waar NASA 
voor stond, waarheen ze op weg was. Kennedy maakte een Muskiaan-
se move: hij schrapte die honderden NASA-doelen en verving ze door 
een droom om binnen tien jaar een mens op de maan te zetten. Hij ha-
merde er telkens op dat dat een waanzinnig belangrijke droom was, 
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‘Bij Musk is het manische en 
waanzinnige positief: het gaat over 
bevlogenheid, eigenzinnigheid en 
enthousiasme’
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diep geworteld in de Amerikaanse waarden van lef tonen en grenzen 
doorbreken. In 1961 zei Kennedy letterlijk: ‘Ik geloof dat deze natie zich 
moet verplichten om als doel te stellen, voordat dit decennium voorbij 
is, een mens op de Maan te laten landen en hem veilig terug te bren-
gen naar de Aarde.’ De rest is geschiedenis: het succes van die eerste 
maanmissie was enorm. NASA hervond zo haar scherpte en wist in rap 
tempo vrijwel onmogelijke doorbraken te realiseren. De droom bleek 
besmettelijk: nadat Neil Armstrong de eerste stappen op de maan zet-
te, brak in heel de Verenigde Staten een ware ‘moon Mania’ uit.

Musk completer dan Jobs
Terug naar Musk. Als kind (zie kader ‘Elon Musk: de beginjaren’) was 
hij nogal een betweter die zijn klasgenoten voortdurend corrigeerde. 

Hij werd gepest en geregeld in elkaar geslagen. Hij was een in zich-
zelf gekeerde denker en dromer. Eenmaal volwassen, drukt Musk nu 
zijn stempel op een manische wijze op de wereld, vertelt Van der Loo: 
‘Hij doet dat met een ongelooflijke passie en groot enthousiasme, 
maar ook in een waanzinnig tempo. Begrippen als manisch en waan-
zinnig worden vaak gebruikt in de betekenis van “gek zijn”. Maar bij 
Musk zien wij het manische en waanzinnige vanuit een positief ge-
zichtspunt, gaat het over zaken als bevlogenheid, eigenzinnigheid en 
enthousiasme.’ Ze hebben hun boek niet alleen Musk Mania genoemd 
vanwege het manische karakter van de hoofdpersoon, maar ook van-
wege de waanzinnige impact die hij nu heeft. Als Musk weer iets 
nieuws presenteert, luistert de hele wereld ademloos toe. Hij weet 
massa’s mensen in vervoering te brengen. Vaak wordt de vergelijking 
gemaakt met Steve Jobs, maar Elon Musk is veel completer, stelt Van 
der Loo: ‘Hij is zowel nerd, visionair als ondernemer. Kortom, veel com-
pleter dan mensen als Jobs, Richard Branson of Jeff Bezos van Ama-
zon. Hij behoort tot een kleine groep mensen, die volgens de Myers-
Briggs Type Indicator een soort meesterbrein zijn. Dat zijn zowel 
denkers, doeners als dromers. Door hun scherpe observatievermo-
gen, creativiteit en formidabele logica ziet de buitenwereld deze mees-

‘Voor bezinning hebben we geen tijd 
meer; daardoor verliezen we uit het 
oog wat we echt willen’

Elon Musk: de beginjaren

Elon Musk wordt in 1971 geboren in Pretoria. Zijn vader is een Zuid-
Afrikaanse elektromechanisch ingenieur, zijn moeder een Canadees 
model. Als hij zes jaar oud is, scheiden zijn ouders; twee jaar later be-
sluit Musk om bij zijn vader te gaan wonen. 
Op zijn tiende leert hij zichzelf programmeren op een van de eerste 
Commodore-computers. Als hij twaalf is, verkoopt hij de software van 
zijn eerste computerspel voor ongeveer 500 dollar aan een tijdschrift.
In Zuid-Afrika gaat Musk naar een privéschool. Vlak voordat hij acht-
tien wordt, verhuist hij naar Canada. Zo kan hij de Zuid-Afrikaanse 
dienstplicht ontlopen. Bovendien weet Musk dat het vanuit Canada 
makkelijker is om naar de Verenigde Staten te kunnen emigreren dan 
vanuit Zuid-Afrika.
Op zijn 21ste gaat Musk naar Pennsylvania, om natuurkunde en eco-
nomie te gaan studeren. Op zijn 24ste promoveert hij in natuurkun-
de. Maar hij verlaat de wetenschap en start bedrijven op het gebied 
van internet, duurzame energie en de ruimte. Zo richt hij met zijn broer 
het internetbedrijf Zip2 op, dat zich bezighoudt met het ontwikkelen 
van een online stadsgids. De Musk-broeders verkopen dit bedrijf voor 
22 miljoen dollar, Musk wordt op zijn 27ste miljonair. Daarna zet hij 
internetbank PayPal op, dat in 2001 wordt gekocht door eBay, voor 
180 miljoen dollar. 
Vervolgens begint hij met zijn ruimtevaartavonturen en Tesla Motors. 
Tussen de bedrijven door heeft Musk ook nog tijd voor leuke ideeën: 
zo wil hij een achtbaan bouwen in de Tesla-fabriek, die in de plaats 
moet komen van de liften. 

Elon Musk, meesterbrein 

achter Tesla en SpaceX
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terbreinen vaak als dwingende persoonlijkheden. De gewone werke-
lijkheid nemen ze nooit voor lief.’ 

Wel opwinderder, maar leuker?
Kritiek op Musk is er ook. Omdat hij zo uitgesproken is, ontstaan er 
twee kampen: je houdt van hem of je haat hem. In het nawoord van 
Musk Mania nuanceert Martijn Arets, bedenker van de Crowd Expedi-
tion, de toepasbaarheid van het ‘model Musk’ voor Nederlandse on-
dernemers en managers. Omdat de prijs die Musk voor zijn succes be-
taalt zo ongekend hoog is, betoogt Arets. Zo werkt de man vrijwel 
continu. Arets schrijft: ‘Zijn aanpak is typisch Amerikaans, waarbij een 
deel Europese “relaxtheid” ontbreekt. De wereld kan door types als 
Musk wel opwindender worden, maar wordt ze er ook leuker op?’ Te-
recht wijst Arets erop dat er bij een levensstijl à la Musk geen ruimte 
is voor belangrijke waarden als reflectie, rust en gewoon ‘zijn’. 
Van der Loo wijst erop dat Musk zeer tiranniek kan zijn tegenover zijn 
medewerkers: ‘Hij gedraagt zich tegenover zijn mensen soms als een 
houwdegen, een slavendrijver. Van ja-knikkers en strooplikkers moet 
hij niets hebben. Wij zijn hier in Europa gewend geraakt aan een die-
nend, of zelfs “unbossed” leiderschap; Musk ziet er niets in om mede-
werkers alleen maar positief aan te moedigen. Complimenten zijn 
goed voor het ego, vindt hij, maar slecht voor de kwaliteit van je pro-
ducten.’ Daarom vraagt Musk ook altijd aan medewerkers, als ze een 
product testen, wat ze er niet goed aan vinden, wat er mis mee is. Dat 
doet hij met alles. Want negatieve feedback houdt hem naar eigen 
zeggen scherp en alert. Ooit zei hij: ‘Iemand die mij een fout niet meldt, 
een probleem laat ontstaan, het zelf denkt op te lossen, maar het toch 
uit de hand laat lopen, die is vrij zeker van ontslag.’

Niets is onmogelijk
Is Van der Loo, tijdens het schrijven van dit boek over Elon Musk, zelf 
ook ‘aangeraakt’ c.q. veranderd door het denken en doen van deze 
man? ‘Ha, goede vraag. Ik ben mijn hele leven al nieuwsgierig en po-
sitief ingesteld, dus dat heb ik wel met ‘m gemeen. Maar hij heeft me 
er wel op gewezen hoe ontzettend belangrijk het is om zeer sterk te 
focussen op de taken die je nu doet. Dat je daar alles voor opzij moet 
zetten. Ik heb een aantal boeken geschreven, en altijd was mijn uit-
gangspunt dat je daar toch wel een jaar voor nodig had. Musk zou dat 
onzin vinden. Hoezo een jaar? En kijk, dit boekje hebben we in drie 
weken gemaakt! Ok, erg dik is het niet, maar toch. Niets is onmogelijk 
bij Musk en dat kan je heel goed op je eigen leven en werk betrekken. 
Dat vind ik ook zo inspirerend aan deze man.’

Paul Groothengel is freelance journalist

De vijf principes die je tot ‘Wavemaker’ maken 

1 - Bied hoop in bange dagen 
Hoop is het geloof dat je droom werkelijkheid wordt. Musk biedt hoop. 
Zo wijst hij op het dreigende tekort aan fossiele brandstoffen. Dat 
dwingt ons na te denken over de mogelijkheid van een buitenaardse 
beschaving. De plek heeft Musk al gevonden: Mars. 

2 - Neem waanzinnig goed waar 
Elon Musk is meer dan een hoopbieder met wilde ideeën. Hij is ook 
een waanzinnig goed waarnemer. Staat voortdurend open voor nieu-
we inzichten en ideeën. Hij kan op verschillende manieren naar de 
werkelijkheid kijken; met een brede blik om het grote plaatje te zien, 
maar ook meteen weer inzoomend op de allerkleinste details.

3 - Mik op Mars 
Denk groter dan groot. Rommelen in de marge is aan Musk niet be-
steed. Hij drijft op visionaire vergezichten en mateloze ambities. Zijn 

visie om de wereld te verduurzamen en menselijk leven op Mars mo-
gelijk te maken, is daarbij leidend. 

4 - Speel om te winnen 
In het woordenboek van Elon Musk komt het woord verliezen niet 
voor. Hij speelt uitsluitend om te winnen. Hij maakt vaak werkdagen 
van achttien uur. Als het erom spant, is hij niet te beroerd om in zijn 
slaapzak op kantoor te kruipen. Het werktempo dat hij erop nahoudt 
is waanzinnig hoog.

5 - Breng mensen in beweging 
Elon Musk is geen meester op het emotionele en sociale vlak. Hij kan 
compleet voorbijgaan aan andermans gevoelens, maar hevig geëmo-
tioneerd raken door zoiets abstracts als het redden van de mensheid. 
Zijn fans waarderen dat en komen erdoor in beweging. 

‘Musk ziet er niets in om 
medewerkers alleen maar 
positief aan te moedigen’

Elon Musk, lessen van een geniale gek


