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Processen. Door processen te 
stroomlijnen maak je de kwaliteit 
(hoog) en de kosten (laag) voor-
spelbaar. We kunnen dus betere 
producten en diensten leveren 
tegen lagere prijzen. Dat is goed 
voor onze marktpositie.
Afspraak = afspraak. We maken 
afspraken en zorgen ervoor dat 
iedereen zich eraan houdt. Meest-
al door die afspraken smart te 
maken (Specifiek, Meetbaar, 
Acceptabel, Realistisch, Tijdge-
bonden) en het halen van de afge-
sproken doelstellingen te belo-
nen met bonussen en/of het niet 
halen te bestraffen met boetes.

Wantrouwen. In die wereld van 
processen en smart-afspraken 
kun je iedereen maar het beste 
wantrouwen. We meten de voort-
gang en ontnemen medewerkers 
en partners de ruimte om met 
die afspraken te sjoemelen. Goed 
voor de betrouwbaarheid.
Grootschaligheid. Schaalgroot-
te geeft schaalvoordelen zoals 
lagere kosten en hogere kwaliteit.
De cloud. De cloud is de ultieme 
schaalgrootte, in ieder geval van 
de it van de onderneming. Maar 
wie weet wat er verder nog alle-
maal in de cloud gaat (Succes as 
a Service?).
Risicomanagement. Door scherp 
zicht op risico’s kunnen we ze 
voorkomen of verminderen. Dat 
scheelt een heleboel geld.

Door al deze zaken systematisch 
toe te passen (te implementeren) 
werden we steeds succesvoller 
- jaar in, jaar uit. De productie 

De Oude en de 
Nieuwe Wereld
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In de afgelopen decennia zijn ondernemingen 
sterk gegroeid: meer omzet, meer winst, meer 

medewerkers, meer succes. Geheel volgens 
de klassieke leer (zoals wordt onderwezen op 

de business schools) is dat succes doorgaans 
gebaseerd op de volgende succesfactoren en 

organisatieprincipes:
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niet de definitie van kwaliteit? Fit 
for purpose: datgene krijgen wat 
nodig is om je doel te bereiken.
Noodzaak. Afspraken hebben de 
neiging te verouderen, al hele-
maal in een snel veranderende 
omgeving. Je moet krijgen wat je 
nodig hebt, niet wat je ooit dacht 
nodig te hebben.
Vertrouwen. Wantrouwen leidt 
tot zeer gedetailleerde afspra-
ken. En ook die verouderen. Als 
je kunt vertrouwen op elkaar, 
kun je er ook op vertrouwen dat 
die ander adequaat reageert op de 
veranderende omstandigheden. 
En dus doet wat er nodig is.
Kleinschaligheid. Grootscha-
ligheid maakt log. Kleinschalige 
multifunctionele teams kunnen 
per direct reageren op verande-
ringen, gebaseerd op vakman-
schap en onderling vertrouwen.
De crowd. De cloud zorgt ervoor 
dat we goedkoper kunnen leve-
ren. Er is buiten de onderneming 
tenslotte veel efficiëntere capaci-
teit dan binnen de onderneming. 
Maar als we de creativiteit, het 

vakmanschap, de kennis, de 
gedrevenheid, het ondernemer-
schap en nog veel meer kwali-
teiten van al die mensen daar-
buiten gaan inzetten voor onze 
onderneming, leidt dat tot betere 
oplossingen, betere producten 
en betere diensten. Dan gaan 
we meer verkopen in plaats van 
alleen maar goedkoper leveren.
Kansenmanagement. Natuur-
lijk nemen in de Nieuwe Wereld 
de risico’s toe. Maar de kansen 
nog veel meer. Dan moeten we 
daar wel zicht op hebben.

Kijk uit voor taxi’s
De Nieuwe Wereld vraagt van 
ondernemingen een heel ander 
gedrag. Vanzelfsprekend moe-
ten ze (op sommige plekken) nog 
steeds betrouwbaar, efficiënt en 
effectief zijn. Maar steeds vaker 
en op steeds meer plaatsen in de 
onderneming zijn wendbaarheid 
en innovatief vermogen gewenst 
en zelfs noodzakelijk. Door al 
die nadruk op de structuur zijn 
organisaties verworden tot een 
doolhof. Als je inzoomt, lijkt het 
allemaal tamelijk gemakkelijk, 
maar het is vaak volstrekt ondui-
delijk wat de kortste weg is van 
A naar B. Wij hebben van orga-
nisaties complexe constructies 
gemaakt, die bestaan uit eenvou-
dige componenten.
Als je iemand een drukke straat 
wilt laten oversteken, kun je pro-
beren een algoritme te schrijven 
dat gegarandeerd werkt. Maar als 
er één situatie is waar je niet op 
hebt gerekend, wordt hij doodge-
reden, Als je overal rekening mee 
houdt, komt hij waarschijnlijk 
nooit aan de overkant. Eén ding 
is zeker: op deze manier is hij niet 

nam toe en zo ook de welvaart, 
met name in de westerse wereld. 
Met dank aan Frederick Taylor 
die dat in 1911 heeft bedacht en 
opgeschreven in The Principles 
of Scientific Management. Steeds 
betrouwbaarder, efficiënter en 
effectiever.

De Oude en de 
Nieuwe Wereld
Maar de wereld is veranderd. 
De aarde is plat geworden en we 
moeten concurreren met de hele 
wereld. Of samenwerken met de 
hele wereld en onze producten en 
diensten wereldwijd verkopen. 
Bovendien verandert die platte 
aarde voortdurend - zelfs dage-
lijks - en ook nog eens ingrijpend. 
We leven in één enorm chaotisch 
systeem, waarbij kleine veran-
deringen grote gevolgen kunnen 
hebben. Dat stelt andere eisen 
aan ondernemingen. Natuur-
lijk moeten we nog steeds (een 
beetje) betrouwbaar, efficiënt en 
effectief zijn, maar we moeten 
nu vooral wendbaar en innova-
tief zijn. Voortdurend in staat om 
te reageren op het onverwachte. 
En dan blijken de succesfacto-
ren en organisatieprincipes van 
de Oude Wereld - processen, 
afspraken, wantrouwen, groot-
schaligheid, de cloud en risico-
management - niet de oplossing, 
maar vaak zelfs het probleem 
te zijn. De Nieuwe Wereld, de 
platte, vraagt om alternatieven, 
met nieuwe succesfactoren en 
organisatieprincipes:

Vakmanschap. Vakmensen 
maken wat nodig is, niet per se 
wat er is afgesproken. En is dat 
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snel met oversteken. Veel beter 
kun je zeggen: ‘Ga maar naar 
de overkant, maar kijk uit voor 
taxi’s.’ Dan is hij er waarschijn-
lijk zo. Zonder allerlei procedu-
rele beperkingen is hij wendbaar.

Operationele 
wendbaarheid
De oversteker hierboven is een 
goed voorbeeld van operationele 
wendbaarheid. Door te vertrou-
wen op het ondernemerschap 
en het vakmanschap van mede-
werkers, door medewerkers 
en teams los te laten, creëer je 
een eenvoudige organisatie die 
bestaat uit complexe elemen-
ten. Een eenvoudige structuur, 
omdat kan worden volstaan met 
heldere verantwoordelijkheden. 
En complexe componenten: dat 
zijn de medewerkers en de teams, 
want zij kunnen de ingewikkelde 
situaties zelf de baas. Dat maakt 
een organisatie operationeel 
wendbaar. 

Tactische 
wendbaarheid
Soms moet je in staat zijn om 
grote veranderingen in korte tijd 
door te voeren. Samsung was 

lange tijd misschien niet zo ver-
nieuwend als Apple. Maar tel-
kens als Apple een nieuw product 
introduceerde, bracht het Zuid-
Koreaanse bedrijf binnen een 
half jaar iets soortgelijks op de 
markt. Met een aantal extra fea-
tures en tegen een concurrerende 
prijs. Samsung had een strategi-
sche keus gemaakt: om niet de 
innovator te zijn maar een heel 
erg vroege volger. En stap voor 
stap de achterstand in te lopen. 
Daar was de organisatie op inge-
richt. Tactisch wendbaar dus.

Strategische 
wendbaarheid
Soms voldoet operationele of 
tactische wendbaarheid niet en 
moet je strategisch wendbaar 
kunnen zijn. Je moet je bestaans-
recht kunnen herformuleren. Doe 
je dat niet of niet op tijd, dan kan 
je lot snel bezegeld zijn. De voor-
beelden liggen voor het oprapen. 
De geschiedenis laat zien dat in 
tijden van grote veranderingen 
(paradigmashift) in een aantal 
jaren soms wel driekwart van 
de bestaande ondernemingen 
verdwijnt.
Het gaat uiteindelijk om de 
balans. Tussen betrouwbaar-
heid, efficiency en effectiviteit 
(Oude Wereld) en wendbaarheid 
en innovatief vermogen (Nieuwe 
Wereld). We moeten de goede 
elementen van de Oude Wereld 
in stand houden en meenemen 
naar de Nieuwe Wereld.

Bart Stofberg is organisatie-
veranderaar, columnist, 
presentator en innovator op 
het gebied van samenwer-
king en innovatie.

HET GAAT UITEINDELIJK 
OM DE BALANS. TUSSEN 
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