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De titel van dit magazine ligt al enkele jaren vast. Toch is die voor deze editie 
relevanter dan ooit. 2020 is het jaar waarin elke ondernemer een ‘nieuwe’ on-
dernemer is geworden. Alle zekerheden en bestaande wetmatigheden werden 
van onder onze voeten weggeveegd. Een modewoord als VUCA is niet langer 
een trend, maar een zekerheid. We zijn nu vooral zeker dat alles onzeker is …

Bij die Keure brengen we al jaren boeken uit die ‘nieuwe’ ondernemers 
ondersteunen in wat ze doen. En het woord ondernemers definiëren wij heel 
breed: “Iedereen die als professional ondernemend gedrag vertoont.” Dit 
kan als oprichter/leider van een organisatie, maar evengoed als medewerker 
in diezelfde organisatie. We brengen boeken die handvaten geven, zonder 
mensen expliciet bij het handje te nemen. Ook het voorbije jaar zijn we daar 
volgens mij meer dan in geslaagd. Elke titel die we hebben uitgegeven en die 
in dit magazine een plaats krijgt, is het lezen waard en kan inspiratie geven in 
onzekere tijden. 

Bij sommige titels was het zelfs opmerkelijk hoezeer ze achteraf bekeken 
inspelen op de crisis waar we mee geconfronteerd werden en nog steeds 
worden. We hadden het zeker niet voorspeld. Maar het moest zo zijn. Deze 
boeken moesten geschreven worden. 

In dit magazine vind je boeken vol inspiratie voor ondernemers die ‘zinvol’ wil-
len ondernemen. Want ondernemen is vandaag meer dan puur winstbejag en 
cijferdoelstellingen halen. Ondernemers vandaag proberen hun stempel ook 
te drukken op bredere maatschappelijke thema’s en proberen daar een echte 
impact te hebben. En dat kan op tal van manieren. Die purpose kan van meet 
af aan ingeschreven staan in je bedrijfsdoelstellingen, maar het kan even goed 
impliciet door de manier waarop je werkt en je organiseert. De manier waarop 
je communiceert met mensen of hoe je je hr-beleid intern voert. Hoe je omgaat 
met medewerkers en met klanten. Het heeft te maken met hoe je innoveert en 
hoe je die innovatie inzet voor een hoger doel. 

Ik kan enkel hopen dat we ondernemerschap blijven inzetten om deze wereld 
een betere plaats te maken. En deze boeken kunnen daar richting bij geven. 

Liesbeth Declercq
Uitgever die Keure Professional Publishing
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Samenwerkingen  
(of metasystems) zijn  
de bedrijfsvormen van  
de toekomst IN GESPREK MET

DADO VAN PETEGHEM EN NILS VAN DAM  

Dado van Peteghem is medeoprichter van adviesbureau 
Scopernia, dat bedrijven helpt bij transformatie en 
innovatie. Daarnaast is hij ook oprichter van start-ups 
Social Seeder en Speakersbase. Social Seeder wil met 
zijn platform medewerkers activeren op sociale media. 

Speakersbase is een plaats waar sprekers en eventorganisators 
elkaar eenvoudig kunnen vinden. Hij is geen onbekende in de 
auteurswereld: hij schreef eerder al twee boeken (Digital Trans-
formation met Jo Caudron en Corporate Venturing met Omar 
Mohout). Nils van Dam is CEO bij Milcobel. De grootste Belgische 
zuivelgroep is verantwoordelijk voor de ophaling, verwerking en 
commercialisering van 1,65 miljard liter melk per jaar – afkomstig 
van 2525 melkveebedrijven. Daarnaast is Nils gepassioneerd 
door change management. Hij heeft al heel wat ervaring op zak.
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IN GESPREK MET
DADO VAN PETEGHEM EN NILS VAN DAM  

Waarom zou iemand jullie boek moeten 
lezen?
Dado De toekomst komt te snel 
op ons af om alles alleen te doen. 
Ondernemers moeten meer in 
termen van partnerships nadenken. 
Partnerships zijn de motor van duur-
zame groei. Daarom hebben we ook 
ons boek geschreven. Onderne-
mers hebben er veel baat bij om dat 
gedachtegoed mee te adopteren 
en de handen in elkaar te slaan met 
andere ondernemers. Op die manier 
kunnen ze lokale netwerken opzet-
ten die ons kunnen beschermen 
tegen de grote technologiespelers 
uit de Verenigde Staten.

Waarover gaat ‘Metasystems’?
Nils Het boek gaat voornamelijk 
over het vormen van netwerken en 
partnerships. Vaak wordt er dan 
in één adem ook gesproken over 
ecosystemen. De reden waarom 
wij het hebben omgedoopt naar 

metasystemen, is omdat ecosyste-
men vaak walled gardens zijn. Er 
is één speler die alles controleert 
zoals inkomsten, data, geld, wie 
iets wel of net niet mag doen, … 
Metasystemen gaan voorbij die on-
gelijkheid. We gaan op zoek naar 
partnerships die gelijkwaardig zijn 
en die over meer gaan dan alleen 
maar winst. En daar komt de eerste 
component van metasystems 
aan bod: meta. We kijken verder 
dan enkel winstbejag. De doelen 
van metasystemen zijn niet enkel 
commercieel, ze willen ook een 
bredere maatschappelijke rele-
vantie creëren. Het doel is ook om 
partnerships te vormen die verder 

gaan dan de usual suspects, of 
verder dan de waardeketen waarin 
een bedrijf zich bevindt. 

De tweede component, systems, 
gaat over het creëren van dat net-
werk en de tactiek voor het zoeken 
naar verbanden daartussen. Net-
werken vormen waar verschillende 
spelers zich mee kunnen verbinden 
is een echte must. 

Waarom schreven jullie een boek over 
partnerships? Wat maakt jullie boek 
anders?
Dado Er zijn al veel boeken ge-
schreven over ecosystemen, dat 
klopt. In de meeste boeken zijn 

“ Voor je naar buiten kijkt,
 moet je naar binnen kijken.”
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de partnerships gericht op sa-
menwerkingen met techspelers of 
grote spelers. Kortom, partnerships 
gericht op één bedrijf dat vaak de 
touwtjes in handen heeft. Daar 
willen wij net van af. Een klant van 
ons zei ooit “we always go for the 
win–win: we win twice”. Dat gaat 
niet over een echte samenwerking 
waarbij een partnership voor beide 
partijen goed en voordelig is. Daar-
om is de metacomponent voor ons 
het grootste doel. En we zijn niet de 
enigen: heel wat medewerkers en 
klanten zijn op zoek naar bedrijven 
die een hoger doel nastreven. Werk-
nemers vragen de dag van vandaag 
niet alleen naar hun loon of een 
auto, maar ook naar de doelstel-
ling van het bedrijf in een bredere 
maatschappij. Die metacomponent 
is de grootste onderscheidende 
factor tegenover de andere boeken 
die vaak een meer technologische 
of commerciële insteek hebben. 
Begrijp me niet verkeerd, die 
componenten zijn bij ons zeker niet 
achterwege gelaten, ze zijn gewoon 
niet onze focus. 

Daarnaast zijn de meeste partner-
ships die gevormd worden walled 
gardens. Er mogen maar een 
aantal spelers meedoen, alles wordt 
beschermd en als je er niet bij zit, 
dan zit je er niet bij. Op het niveau 

van metasystems heb je dan wild 
gardens. Die zijn veel minder ge-
controleerd. Alle boeken die al zijn 
geschreven spitsen zich meer toe 
op gecontroleerde partnerships en 
die walled gardens, terwijl ons ver-
haal veel meer gaat over toevallige 
ontmoetingen en chaos. Want daar-
in zit de grootste innovatiekracht.

Met ons boek willen we ervoor 
zorgen dat de walled gardens hun 
muren naar beneden halen en over-
stappen naar een wild garden. Dat 
zal niet in één dag gebeuren, want 
er is een reden waarom de walled 
gardens tot op vandaag het meest 
populair zijn: ze zijn het eenvoudigst 
om te controleren. Apple beslist 
bijvoorbeeld heel bewust wie wel 
of niet een plaats krijgt in hun app 
store. Zo zorgen ze ervoor dat ze de 
allesoverheersende baas blijven. Er 
was trouwens heel wat te doen rond 
het feit dat ze een app niet toelieten 
in de app store, want de app leidt 
de gebruiker weg naar een website 
om daar dan een abonnement te 
nemen. Dat is niet voordelig voor 
Apple, want zij ontvangen 30 % 
van de winst van alles wat verkocht 
wordt via de app store. Gebeurt 
dat niet, dan hebben ze daar geen 
controle over en dus ook geen in-
komsten. Ze hebben die app gewei-
gerd, omdat die zich niet gedraagt 

naar Apple zijn ecosysteem. Dat is 
een monopolistisch gedachtegoed 
en gaat niet over partnerships en 
samenwerkingen, maar over het ‘we 
win twice’–principe.

Dat willen we dus met ons boek 
veranderen. We willen veel meer 
streven naar gelijkwaardigheid en 
wild gardens. In het boek spreken 
we trouwens ook over wicked 
problems en de metasystemen die 
dé manier zijn om ze op te lossen. 
Wicked problems zijn problemen 
die te complex zijn om alleen op te 
lossen, zoals bijvoorbeeld plastic 
uit de keten halen, de klimaatop-
warming of het coronavirus uit de 
wereld helpen. 

Welke verschillende stappen moet iemand 
doorlopen om een metasysteem te 
bekomen?
Dado Vooraleer een bedrijf zich wil 
engageren in partnerships, moeten 
ze prospecteren. Kijk naar buiten 
in plaats van naar binnen: denk 
na waar je met je bedrijf naartoe 
wil, wat je waarden zijn en of je 
leiderschap er wel klaar voor is. Van 
daaruit kan je nadenken wat je pre-
cies wil bereiken via partnerships. En 
uiteindelijk stel je jezelf de vraag wie 
dat allemaal zal managen. De eerste 
stap is dus introspectie, tijdens de 
tweede stap definieer je je droom 
en bij de derde stap kijk je wie het 
precies zal doen. Je moet dus op 
zoek gaan naar een partnership ma-
nager en het concept broker of trust 
introduceren binnen je bedrijf. Een 
broker of trust is iemand die de ver-
binding maakt tussen jouw bedrijf en 
andere organisaties waarmee je zou 
kunnen samenwerken. Een broker 

“ Je hebt simpele plannen nodig 
om in een complexe setting

 te kunnen werken.”
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of trust is idealiter iemand die het 
bedrijf wel kent, maar er niet voor 
werkt. Hij of zij kan onderzoeken 
wie er binnen het bedrijfsleven een 
goeie partner zou zijn, op voorwaar-
de dat hij of zij weet waar je naartoe 
zou willen gaan.

Voor je met iemand in zee gaat, 
moet je je partner aftoetsen aan vijf 
stellingen: past je partner binnen 
je strategie, bij je technologie, bij 
de data die je hebt of zoekt? Zoek 
daarnaast een partner die op men-
selijk vlak bij je past en naar het-
zelfde doel werkt. Vooral die laatste 
twee pijlers zijn de grootste focus. 

Kortom, zoek een partner bij de 
mensen aan de andere kant van de 
tafel die sterk op jou lijken qua orga-
nisatie en doelen. Als de manier van 
denken en het doel hetzelfde zijn, 
is de helft van het werk al gedaan. 
Een ander groot deel van het werk 
is het gebouw verlaten. Letterlijk 
dan. En dat is soms een probleem: 
een groot deel van de bedrijven 
begeven zich niet genoeg in de 
buitenwereld. 90 % van de activi-
teiten van een CEO zijn nog steeds 
intern gericht: teams aansturen, 
KPI’s opvolgen, samenzitten om te 
kijken of er resultaten volgen … Er is 
weinig ruimte om menselijk contact 
te hebben. We denken dat artificiële 
intelligentie veel van die functies zal 
overnemen, waardoor we para-
doxaal genoeg meer ruimte zullen 
hebben voor menselijk contact.

De laatste stap is dan uiteindelijk je 
contract opstellen, of zoals wij het 
ook noemen, een trustful partner-
ship agreement. Veel contracten 

zijn wettelijk opgesteld en geven 
weinig vertrouwen. Met een trustful 
partnership agreement ga je veel 
meer uit van vertrouwen waardoor 
je op een positievere manier een 
contract sluit. De allerlaatste stap is 
het communiceren van je activitei-
ten, waarbij je jezelf signaleert als 
mogelijke partner naar de buiten-
wereld. Zie jezelf als een glazen 
huis: stel je zo transparant mogelijk 
op, zodat iedereen kan zien waar je 
mee bezig bent.

Hoe is het boek opgedeeld?
Dado Metasystems start met een 
beschrijving van het metaparadig-
ma: het lijkt alsof je vandaag enkel 
binaire keuzes kan maken. Neem 
nu snel versus traag. We moeten 
snel zijn, we moeten voortdoen en 
actie ondernemen, er is geen tijd te 
verliezen. Maar om partnerships te 
sluiten heb je net tijd nodig. Om een 
voorbeeld te geven: de meeste part-
nerships worden vandaag opgezet 
door middel van een meeting waar 
er op een uurtje tijd een PowerPoint 
wordt getoond. Op het einde stelt 
men de vraag: “En? Wat denk je? 
Zin in een samenwerking?” Dat kan, 
maar eigenlijk ken je elkaar niet. 
Het zou veel waardevoller zijn om 
twee dagen samen te spenderen 
om mekaar beter te leren kennen. 
Dan voer je naast de puur functio-

nele gesprekken ook persoonlijke 
gesprekken. Dan pas kan je goed 
beslissen of je partnership al dan 
niet zal werken. Er moet helemaal 
niet gekozen worden tussen snel 
of traag, een combinatie is perfect 
mogelijk. Je kan bijvoorbeeld de 
eerste twee dagen de tijd nemen 
om elkaar te leren kennen. Daarna 
kan het snel gaan om je partnership 
vorm te geven en te evalueren of 
het een goede samenwerking zou 
kunnen zijn. Dat metaparadigma 
lijkt een ogenschijnlijke tegenstel-
ling, maar dat is het net niet. We 
moeten meer nadenken in termen 
van connecties in plaats van een 
wereld waarin iets goed of slecht is. 
De tegenstelling tussen A en B, wij 
geloven dat die snel zal verdwijnen.

In het tweede deel van het boek 
wordt er uitgelegd wat een metasys-
teem nu exact is. Wat houdt het 
concreet in? Vervolgens duiken we 
dieper in die introspectie: hoe kan 
je je als bedrijf evalueren? Daarna 
tonen we aan hoe je die trustful 
partnership concreet kan invullen. 
Welke rol geef je aan de partnership 
manager?

Het boek bevat ook heel wat inter-
views met uiteenlopende profielen: 
een professor in marketing, een 
dj, een ondernemer, een CEO, 

“ Samenwerking is de bedrijfsvorm
 van de toekomst.”
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twee special force agenten, … De 
special force agenten spreken over 
complexe en onzekere omgevin-
gen, bijvoorbeeld als ze op missie 
gaan. Ze weten op voorhand niet 
wat op hen afkomt. Hun motto is 
dan ook: “Je hebt simpele plannen 
nodig om in een complexe setting 
te kunnen werken.” Daarom hamer 

ik er altijd op dat ondernemers 
hun afspraken zo simpel mogelijk 
houden.

Wat is voor jullie het mooiste voorbeeld/
de mooiste case van een ‘metasystem’?
Dado Brainport in Eindhoven is een 
site waar vroeger Philips was ge-
vestigd. Brainport heeft die locatie 

overgenomen als een technologisch 
metasysteem. Het is mooi dat het 
nieuwe bedrijf gebouwd is op de 
assen van de Philips site. Dat toont 
mooi het ‘la familia’-principe aan. 
Italiaanse families hangen heel erg 
aan mekaar en zijn sterk op vertrou-
wen gebouwd, net als metasyste-
men. Dat vertrouwen is nodig als je 
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“ Partnerships zijn  
de motor van  
duurzame groei.”

langere engagementen aangaat met 
elkaar. Het vertrouwen tussen de fa-
milies was er na het Philips tijdperk 
nog steeds, waardoor ze snel een 
nieuw partnership hebben opge-
steld. Dat is een mooi voorbeeld 
van een metasysteem. Doordat dit 
voorbeeld een wild garden is, is 
het moeilijker te bevatten dan een 
walled garden zoals Amazon, Apple 
of Alibaba die duidelijk hun ecosys-
teem afbakenen.

Dichter bij huis zijn Colruyt en 
Delhaize een mooi voorbeeld: 
ondanks de concurrentie sloegen ze 
de handen in elkaar om de zorg-
medewerkers te helpen tijdens de 
coronacrisis. Ze dienen samen een 
hoger doel.

Wat is jouw mening over de quote  
“Trusting is hard. Knowing who to trust, 
even harder.” - Maria V. Snyder
Dado Ik zal jouw quote beantwoor-
den met een andere quote van 
Hemingway: “The best way to find 
out if you can trust people is to ac-
tually trust them”. De meesten gaan 
altijd uit van wantrouwen, maar we 
moeten meer vertrekken vanuit ver-
trouwen. Daarna kan je je samen-
werking evalueren. We spenderen 
zoveel tijd in het vooraf evalueren 
van een andere speler, terwijl je dat 
pas kan weten als je ermee samen-
werkt. Je moet vertrouwen kunnen 
geven om het te kunnen krijgen. Dat 
aspect is van fundamenteel belang 

om een metasysteem te doen 
slagen, maar het is tegelijkertijd de 
grootste achilleshiel. 

Het voordeel hier is dat er uiteinde-
lijk een zelfregulerend systeem zal 
ontstaan. Als iemand zich onbe-
trouwbaar opstelt, dan zal het niet 
lang duren voordat iedereen het 
weet. Hoe meer mensen in part-
nerships beginnen denken, hoe 
sneller de rotte appels eruit zullen 
vallen. Het zal misschien drie van 
de honderd keer verkeerd aflopen. 
Maar voor die drie keer mag je geen 
uitzondering maken voor de 97 die 
positief zijn. Kijk maar naar schoe-
nenwinkel Zappos. Hun motto was 
“als je schoenen koopt bij ons, dan 
heb je één jaar lang het recht om ze 
terug te sturen”. Iedereen verklaarde 
de CEO gek, want er zouden mensen 
misbruik van kunnen maken. “Zo zijn 
er zeker”, vertelde de CEO, “maar het 
gros van de mensen is eerlijk en zal 
op een goede manier handelen.” Op 
die manier creëert Zappos een basis 
van vertrouwen binnen hun com-
munity. Het verlies dat ze zouden 
kunnen lijden door mensen die er 
misbruik van maken is veel kleiner 
dan de winst die ze zullen maken 
door vertrouwen te geven. Proactief 
vertrouwen is fundamenteel en het 
zelfregulerende aspect zorgt ervoor 
dat we de slechte samenwerkingen 
er snel uit filteren.

Wat wil je dat de mensen onthouden uit 
het boek?
Dado
1. De toekomst komt snel op ons af. 

Samenwerking is de enige manier 
om ons daar goed op voor te 
bereiden. Samenwerkingen zijn 
de bedrijfsvorm van de toekomst.

2. We moeten als bedrijven doel-
gerichter nadenken en meer dan 
enkel winstbejag nastreven. We 
bereiken ons doel sneller als we 
samenwerken.

3. Heb vertrouwen in elkaar: het 
gaat niet om jouw stukje van de 
taart alleen, maar hoe je samen 
de taart groter kan maken. In 
plaats van te denken wie jouw 
stukje taart zal nemen en of jouw 
stuk al dan niet groter zal zijn, 
moet je mekaar leren vertrouwen. 
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Waarom heb je het boek geschreven?
David Omdat het niet bestond. Ik 
ben altijd al gefascineerd geweest 
door alle mogelijke samenwerkings-
vormen tussen bedrijven en heb 
er vrij veel research over gedaan. 
Helaas bleef ik altijd op mijn honger 
zitten. De enige bruikbare informatie 
waren sporadische omschrijvingen 
links en rechts die dan wel ingingen 
op het waaróm van een transactie 

en er deelaspecten van toelichten, 
maar niet over hóe men dat nu 
eigenlijk moet doen. Op die manier 
rijpte geleidelijk aan het idee om 
een stramien te ontwikkelen over 
hoe je een samenwerking afsluit 
tussen twee bedrijven. Welke sa-
menwerkingsvormen zijn er allemaal 
en wat zijn de richtlijnen om dat aan 
te pakken?

Door een algemeen handboek te 
maken, hoop ik anderen te inspire-
ren. Er wordt eerst via een alge-
meen kader omschreven dat als je 
samenwerkt je eerst de objectieven 
moet bepalen en eveneens reke-
ning moet houden met belangrij-
ke risico- en succesfactoren. De 
individuele samenwerkingsmodellen 
en de manier waarop je ze best 
vormgeeft, worden dan getoetst 
aan die factoren. Het boek is echt 

Zakenadvocaat  
David Dessers  

bundelt tips voor
ondernemers

IN GESPREK MET
DAVID DESSERS

Het lijkt een ongeschreven wet dat start-ups enkel 
kunnen groeien door eerst extern kapitaal op te halen 
bij investeerders, gevolgd door een verkoop van hun 
bedrijf aan investeerders. Er zijn andere, creatieve 
manieren volgens David Dessers, oprichter en mana-

ging partner van Crescolaw. Met zijn boek Innovate. Collaborate. 
Grow! wil hij start-ups, scale-ups en de ondernemer-bezielers 
ervan inspireren, maar ook waarschuwen voor slordige onderhan-
delingen.
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geschreven op maat van de onder-
nemer zodat hij de richtlijnen kan 
gebruiken om zich voor te bereiden 
op commerciële onderhandelingen.

Is het boek dan enkel voor ondernemers?
David Ondernemers moeten het le-
zen, vind ik persoonlijk (lacht). Maar 
ik heb ook veel feedback gekregen 
van kaderleden uit grote bedrijven 
die het boek lezen omdat ze willen 
weten hoe ze het best met start-ups 
en scale-ups moeten samenwerken. 
Er worden daar nog dikwijls fouten 
tegen gemaakt. Het is een handig 
naslagwerk voor iedereen die na-
denkt over een samenwerking, of ze 
nu een klein of groot bedrijf zijn.

Wat zijn die soorten samenwerkingen?
David Er zijn heel veel mogelijke 
vormen van samenwerkingen. 
Stel dat je bijvoorbeeld een klein 

bedrijf hebt met een product en je 
wil groeien, hoe kan je dat doen? 
Verkoop je je product aan een grote 
corporate op een standalone basis, 
werk je via een integratie in product 
offering van het grote bedrijf of 
zorg je voor een cocreatieregeling 
waarbij je samen iets ontwikkelt? Je 
kan ook investeringen binnenhalen, 
joint ventures opzetten of dan ultiem 
overgenomen worden als kleine 
speler door een grote speler.

De titel van jouw boek is ‘Innovate.  
Collaborate. Grow!’. Waarom ligt de 
nadruk op grow?
David De naam van ons kantoor, 
Cresco, betekent in het Latijn ‘ik 
groei’. We zijn gespecialiseerd in het 
helpen groeien van bedrijven. Groei 
is naar mijn mening algemeen be-
langrijk omdat er in de maatschappij 
veel noden zijn die ingevuld moeten 

worden. Er is altijd geld nodig om 
die noden in te vullen en om dat te 
kunnen doen heb je een economie 
nodig die minstens even snel groeit 
als de nood aan bijvoorbeeld socia-
le uitgaven.

Groei is dus belangrijk om alles 
betaalbaar te houden. We moeten 
er ook voor zorgen dat er in Europa 
voldoende ondernemerschap en 
groei is om competitief te blijven 
in de wereld én de economie. Ook 
vanuit die insteek is groei belangrijk.

Hoe vinden start-ups en scale-ups 
partners of partijen om mee samen te 
werken?
David Dat hangt ervan af welke 
partners het zijn. Als het gaat om 
investeerders, die eigenlijk ook 
partner zijn, moet je een investeer-
dersnetwerk vinden en opbouwen. 
Wanneer het gaat om commerciële 
relaties, dan is het afhankelijk van 
het product dat wordt aangeboden. 
Dan zijn reclame, netwerkevene-
menten en cold calling allemaal 
opties. Er zijn heel wat manieren 
die start-ups en scale-ups kunnen 
aanwenden om te kijken waar er 
potentiële partners zijn.

IN GESPREK MET
DAVID DESSERS

“ Een grote freedom 
to operate is nodig 
om je bedrijf te  
kunnen laten  
groeien.”
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Een strategische aanpak om te groeien is 
een must. Kan je enkele trucs geven die 
start-ups en scale-ups kunnen helpen om 
hun doel te bereiken?
David De belangrijkste tip die ik met 
iedereen kan delen is het belang 
van jouw freedom to operate of 
vrijheid van handelen. Stel jezelf de 
vraag hoe vrij je als ondernemer 
eigenlijk bent om je activiteiten te 
ontwikkelen zoals jij denkt dat ze 
moeten worden ontwikkeld en die 
jou toelaten om snel op wijzigende 
omstandigheden in te pikken. De 
markt kan bijvoorbeeld altijd ver-
anderen, waardoor je product plots 
niet meer interessant is. Dan moet 
het mogelijk zijn om te pivoteren 
naar iets anders. 

Stel: je werkt voor een klant die de 
ontwikkeling van je product betaalt. 
Achteraf zegt de klant ‘prima dat 
ik die ontwikkeling moest betalen, 
maar nu wil ik ook eigenaar worden 
van een module van dat product’. 
Als hij eigenaar is kun je die module 
of dat product niet meer voor ie-
mand anders gebruiken. Als je met 
dit voorstel instemt, heb je je eigen 
vrijheid van handelen ingeperkt. 
Het komt op hetzelfde neer als je 
de eigendom behoudt en de klant 
zou zeggen ‘ik ben een financiële 
instelling en ik wil wat betreft ban-
caire toepassingen van dat product 
exclusiviteit’. Door die exclusiviteit 
te geven creëer je een uitsluiting en 
kan je voor niemand anders binnen 
de sector werken. 

Een ondernemer moet dus heel 
goed waken over zijn vrijheid van 
handelen en maximale flexibiliteit 
behouden. Als je toch aan een 

klant exclusiviteit moet geven, dan 
moet het prijskaartje dat daaraan 
verbonden is heel hoog zijn. Met 
andere woorden: iemand moet je 
serieus betalen voor het opportu-
niteitsverlies dat je hebt omdat je 
niet meer met andere partijen mag 
samenwerken.

Mijn tweede tip is het behouden van 
voldoende flexibiliteit. Als je bijvoor-
beeld geld ophaalt bij een partner of 
investeerder moet je goed naden-
ken over welke rechten je die partij 
geeft binnen je onderneming. Mag 
die in de raad van bestuur zitten? 
Krijgen ze al dan niet vetorechten?

Waar gaat het vaak mis bij Corporate 
Partnering?
David Bij veel ondernemingen is 
een langetermijnstrategie te vaag 
of niet goed uitgewerkt. Nochtans 
is het als ondernemer cruciaal om 
je productontwikkeling daarop af te 
stemmen. Je kan nooit alles in één 
keer ontwikkelen. Een idee kan al 
snel vijf verschillende toepassings-
mogelijkheden hebben en voor elk 
van die dingen moet er een module 
ontwikkeld worden. Dat lukt niet van 
dag één. Al die ideeën komen in 
een product roadmap te zitten met 
een blik naar de toekomst.

Wat je langetermijnstrategie ook is, 
ze moet altijd goed bewaakt blijven. 
Je hebt bijvoorbeeld een start-up, 
je haalt je eerste klant binnen die je 
heel onredelijke voorwaarden op-
legt die je op korte termijn wel cash 
opleveren, maar die je langetermijn-
strategie in het gedrang brengen.
Hoe moeilijk het ook is, dat zijn 
zaken die je écht niet mag doen. 

Ook al heb je geen klanten en geen 
geld, geef niet toe aan de makke-
lijke oplossing die op lange termijn 
niet goed is. Bewaak de langeter-
mijnstrategie en word beloond!

Wat erna? Wat als je je partner hebt 
binnengehaald?
David De vraag is beter: hoe haal je 
een partner binnen? Het is belang-
rijk om te werken met een gedetail-
leerd voorakkoord. In dit document 
zet je op een bevattelijke en korte 
manier de essentie van de samen-
werking op papier. Het voorakkoord 
is de basis om tot een definitief 
akkoord te komen. Het voordeel 
hiervan is dat het beide partijen in 
de samenwerking verplicht om na te 
denken over alle aspecten van een 
Corporate Partnership. Zo vermijd je 
dat je al begint samen te werken en 
je dan achteraf alles moet structure-
ren in contracten en de ene minder 
leuke verrassing na de andere 
boven water komt omdat je op 
voorhand geen duidelijke afspraken 
hebt gemaakt.

Wat is volgens jou het meest inspire-
rende voorbeeld op vlak van Corporate 
Partnering?
David De mooiste case die we dit 
jaar gezien hebben in België is Ga-
lapagos. De CEO is erg ambitieus en 
heeft duidelijk te kennen gegeven 
dat hij de verkoop van het bedrijf 
voor een paar miljard niet zag zitten 
en dat hij en zijn team het bedrijf 
verder wensten uit te bouwen tot 
een mooi, zelfstandig en groot 
farmabedrijf. De deal die hij heeft 
afgesloten verzekert zijn autonomie 
voor de komende jaren. Dat is echt 
wel heel mooi gedaan.

“ Als ondernemer is het cruciaal om je  
productontwikkeling af te stemmen  
op de langetermijnstrategie.”
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T O P N O T C H

Wat denk je van deze quote van Henry 
Ford? “Coming together is a beginning, 
staying together is progress, and working 
together is success.”
David Wat Corporate Partnering 
moeilijk maakt is dat het geen one-
off transacties zijn. Het is niet: ‘ik 
onderhandel hier met jou en nadien 
zien we elkaar niet meer’. Dikwijls 
gaat het om complexe samenwer-
kingen waar partijen jarenlang 
met elkaar moeten samenwerken 
en mekaar moeten vinden. Beide 
partijen moeten in principe kunnen 

39
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“ Flexibiliteit is de sleutel tot succes.”

denken ‘het is een goed idee, we 
zien allebei het voordeel in van de 
samenwerking en zullen er alles aan 
doen om die te laten slagen’. Het 
is altijd spannend om te zien of die 
samenwerking effectief een succes 
is en slaagt. Je ziet helaas nog 
veel transacties die mislopen. De 
bedoeling van ‘Innovate. Collabora-
te. Grow!’ is om vanuit een bepaalde 
invalshoek tools en middelen aan te 
reiken die de succesratio van een 
samenwerking zo hoog mogelijk 
maken.
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Breng een expert in sociale impact en een doorgewin-
terde technologie ondernemer samen en je krijgt … 
een boek! Auteur Kaat Peeters voelt zich als een vis in 
het water wanneer ze bezig is met sociale innovatie en 
sociaal ondernemerschap. Ze gelooft dat iedereen de 

verantwoordelijkheid heeft om de wereld zowel sociaal als ecolo-
gisch mooier te maken. Toen opschalingsexpert Omar Mohout op 
haar pad kwam, was het idee voor Leaving a Legacy snel gebo-
ren. Omar zijn ervaring en expertise in innovatie gedreven onder-
nemerschap (hij is Entrepeneurship Fellow bij Sirris en adviseur 
voor snelgroeiende start-ups en fortune-500 bedrijven) zorgden 
voor een match made in heaven.

IN GESPREK MET
KAAT PEETERS

Doelgericht je positieve 
impact vergroten:
een must

 Sophie Nuytten
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In juni 2020 verscheen ‘Leaving A Lega-
cy’. Hoe kwamen jullie op het idee om een 
boek te schrijven over sociale impact?
Kaat Door mijn job in de Sociale 
Innovatie Fabriek kwam ik vaak in 
contact met start-ups. Deze sociale 
ondernemers groeiden stelselmatig 
mee met onze organisatie: toen 
we zo’n vijf jaar bestonden waren 
heel wat van deze start-ups aan 
het doorgroeien naar een scale-up. 
Onze community groeide verder, net 
als het aandeel scale-ups. Ik was 
daar enorm door geïntrigeerd: hoe 
kijken sociale ondernemers naar 
de groei van hun onderneming? 
Wat hebben zij nodig aan kennis en 
inzichten om hun onderneming te 
kunnen doen groeien? 

Na een intensief traject met enkele 
sociale ondernemers merkten we 
dat ze voornamelijk hun impact 
willen vergroten. Een business 
doen groeien was niet het hoofd-
doel. Ze wilden hun impact groter 

maken, zoals Paulien van Blommm. 
Als bloemist die de bloemensector 
ecologischer wil maken, vindt ze dat 
ze beter af en toe een uitspraak kan 
doen om een debat aan te wak-
keren, dan dat ze meer boeketten 
verkoopt. Exemplarisch zijn is be-
langrijk voor sociale ondernemers. 
Toen Omar binnenwandelde bij de 
Sociale Innovatie Fabriek, merkte ik 
dat hij helemaal anders keek naar 
de businesswereld. Hij werkte voor-
namelijk samen met scale-ups. Zij 
maken hun bedrijf groot, verhogen 
hun capaciteit en kijken dan voor 
een exit strategie, zoals hun bedrijf 
verkopen. Enkel dan ben je in hun 
ogen succesvol. Maar dat druist zo 
in tegen sociale ondernemers die 
iets hebben van ‘Exit? Helemaal 
niet, ik wil net die impact kunnen 
waarborgen en daarvoor blijven 
gaan’.  En op die manier raakte ik 
in gesprek met Omar over onze 
manier van denken rond duurzame 
groei. De niche van sociale onder-

nemers en scale-ups samenbrengen 
leek ons een fantastisch project. 
Bedrijven moeten zichzelf in vraag 
durven stellen. Wat willen ze eigen-
lijk veranderen?   

Waarover gaat ‘Leaving A Legacy’?
Kaat We willen allemaal herinnerd 
worden als mensen die iets in bewe-
ging hebben gezet. Ook met je or-
ganisatie kan je dat doen. Willen we 
niet allemaal iets positiefs betekend 
hebben? Het is zoveel waardevoller 
als je met je organisatie ook een so-
ciale en/of ecologische verbetering 
realiseert. Het boek geeft inspiratie, 
handvaten en concrete tools om 
doelgericht je positieve impact te 
vergroten. 

Je kan bijvoorbeeld als bedrijf niet 
claimen dat je goed bezig bent 
op vlak van duurzaamheid als je 
werknemers met een elektrische 
fiets naar het werk komen, maar je 
ondertussen een zwaar vervuilende 

OMAR MOHOUT

“ De toekomst gebeurt niet vanzelf,  
we zijn allemaal vandaag bezig  
met ze te maken.”



16

productielijn hebt. Dan heb je op dat 
moment helemaal geen positieve 
impact, maar ben je bezig met de 
schade te beperken. Veel bedrijven 
raken helaas niet verder dan dit 
spreekwoordelijke ‘doekje voor het 
bloeden’. 

Waarom zou iedereen impact moeten 
maken? 
Kaat De toekomst gebeurt niet van-
zelf, we zijn die allemaal vandaag 
aan het maken. We dragen allemaal 
de verantwoordelijkheid om een be-
tere wereld na te laten aan de vol-
gende generaties. Onze acties van 
vandaag bepalen wat er morgen, de 
komende jaren en zelfs de komende 
decennia zal gebeuren.

Wanneer kan je spreken over een 
‘legacy’?
Omar Een legacy is iets wat er 
nog zal zijn als je er zelf niet meer 
bent. Het is een nalatenschap, een 
positieve impact die er nog altijd is 
op het moment dat je organisatie of 
bedrijf niet meer bestaat. Bedrijven, 
maar ook personen, zijn het niet ge-
woon om in die horizon te denken.

Welke strategieën zijn er allemaal om die 
positieve impact te verkrijgen?
Omar First things first: denk als 
organisatie na over wat je wil 
betekenen voor de wereld en de 
maatschappij. Maak eerst je legacy 
statement: stel jezelf de vraag welk 
verschil jij met je organisatie wil 
maken. Eens je dat hebt vastgesteld 
kan je een scale-up, scale deep, 
scale down en/of scale-out strategie 
gebruiken.  Wanneer je voor een 
scale-up aanpak gaat, dan is het 
hoofddoel je organisatie uitbreiden. 

Ga je voor scaling deep, dan speel 
je in op het beleid, de opinie en 
het veranderen van mensen hun 
gedragspatroon door bijvoorbeeld 
zelf heel exemplarisch te handelen. 
Je wil de mensen zelf doen inzien 
dat zij zich misschien op een andere 
manier moeten gedragen. Wanneer 
je voor een scaling-out strategie 
gaat zorg je ervoor dat anderen met 
jouw oplossing aan de slag kunnen. 
Als je een model uitvindt waarmee 
je erin slaagt om een betere impact 
te creëren, en je weet dat je er daar-
mee ook in slaagt om een betere 
wereld na te laten voor de volgende 
generatie, dan is het geweldig dat 
andere mensen met jouw oplossing 
aan de slag gaan. Meubelbedrijf 
NNOF (Nearly New Office Facilities)
bijvoorbeeld wil niets liever dan dat 
alle meubelmakers hun ‘concurren-
ten’ worden binnen de circulaire 
economie en hun model over-
nemen. Op die manier verschuift 
circulaire economie van margin 
naar mainstream. Als je voor een 
scaling-out strategie opteert, verbe-
ter je dus je eigen business omdat 
de klant jouw werkwijze als de 
norm zal beschouwen. Nu denken 
klanten nog te vaak dat meubels 
uit gerecycleerde stukken minder 
kwalitatief zijn. Maar als iedereen zo 
produceert, dan wordt het de norm. 
Het overdraagbaar maken van je 
impact en de mogelijkheid om je 
ontwerp te kopiëren zijn een grote 
meerwaarde.

Last but not least kan je ook nog 
voor scaling down kiezen. Soms 
moet je durven om bepaalde activi-
teiten af te bouwen binnen je bedrijf, 
om je zo meer te kunnen concen-

treren op activiteiten die er echt toe 
doen en die impact hebben.

Voor wie hebben jullie dit boek geschre-
ven?
Omar Leaving A Legacy is vooral 
gericht op organisaties. Het gaat 
natuurlijk ook over de professio-
nele context waarin je je bevindt. 
Organisatie is een breed begrip. 
Daar vallen bedrijven, overheden, 
kennisinstellingen, non-profits en 
nog zoveel meer instanties onder. 
Het is vooral gericht op de wereld 
van sociale ondernemers, maar ik 
hoop dat het boek bedrijven aanzet 
tot nadenken.

Wat is voor jullie het mooiste voorbeeld/
de mooiste case van een ‘legacy’?
Kaat Iedereen die ermee bezig is 
vind ik echt fantastisch, maar we 
kunnen veel leren van cases zoals 
NNOF, Rising You en Bosch. 

NNOF is een pionier wat ‘building a 
legacy’ via scaling out betreft. Waar-
om zou je openlijk je strategieën, 
plannen en ervaringen delen met ie-
dereen, waaronder de concurrentie? 
Moeten we onze bedrijfsgeheimen 
niet beschermen? NNOF toont dat 
als je serieus bent over je nalaten-
schap, je jouw idee beter beschik-
baar maakt voor anderen, zeker op 
lange termijn. Als je wil dat mensen 
betalen voor wat jij aanbiedt, moet 
je ze in de eerste plaats overtuigen 
dat ze het nodig hebben. En dat 
is net wat NNOF doet, zij hopen 
dat andere bedrijven hun circulair 
economisch model delen. Ze maken 
nieuwe meubels uit materialen die 
ze krijgen van hun klanten. Door ac-
tief hun concurrenten te voeden met 

“ We willen allemaal herinnerd worden als 
mensen die iets in beweging hebben gezet. 
Ook met je organisatie kan je dat doen.”
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strategieën, voor dit doorgetrokken 
circulair model, promoot NNOF zijn 
visie, want het intellectueel aandeel 
is belangrijker dan het marktaan-

deel. Mensen zullen enkel hun 
opinie over gerecycleerde meubels 
veranderen wanneer ze het rondom 
zich zien.

Rising you is een Belgische sociale 
onderneming die de integratie van 
vluchtelingen faciliteert door middel 
van trainingsprogramma’s die hen 
voorbereiden op jobs op ‘hoogte’. 
Deze innovatieve oplossing heeft 
een opmerkelijke impact: 93 % 
van de jonge vluchtelingen die 

deelnemen aan het programma 
kunnen een job strikken. Ze slaan 
twee vliegen in één klap: ze helpen 
personen, maar ook bedrijven die 
voor deze jobs – het onderhoud 
van windmolens of zendmasten 
bijvoorbeeld – vaak moeilijk goed 
opgeleide kandidaten vinden. Hun 
concept krijgt dan ook navolging 
in het buitenland en Rising You zet 
in op internationalisering waarbij 
impact centraal staat.

“ Welk verschil wil 
jij maken met jouw 
organisatie?”

 Scale up  

 Scale deep 

 Scale out  

 Scale down  

Legacy Canvas

constraints

LEGACY 
STATEMENT 

 

CURRENT STAGES OF IMPACT AMBITION

4: leaving a legacy

3: scaling impact

2: positive impact

1: becoming less harmful

0: recognizing your negative impact

-1: negative impact

2050NOW
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Bij Bosch lanceerden ze het Papillon 
Project, wat heel wat extra positieve 
impact brengt binnen het bedrijf. Dit 
project faciliteert een circulaire eco-
nomie binnen een sociale context. 
Verouderde en energieverslindende 
huishoudapparaten bij gezinnen met 
financiële moeilijkheden worden 
vervangen door nieuwe, energie-ef-
ficiënte exemplaren. Deze wasma-
chines, droogkasten, koelkasten, 
diepvriezers of vaatwassers worden 
gedurende een periode van 10 
jaar verhuurd aan gezinnen, die er 
hun energie- en waterfactuur door 
zien dalen. De producent neemt 
de toestellen naderhand ook terug, 
volgens de principes van de circulai-
re economie. Papillon is het eerste 
verhuurmodel met circulaire inslag 
op de Belgische markt.

Het zijn drie fantastische, maar ver-
schillende bedrijven die elk op hun 
manier hun impact vergroten.

Hoe kan je impact meten?
Omar Er is geen one size fits all op 
het vlak van impact meten. Je kan je 
er al snel in verliezen. Ik raad vooral 
aan om het proces pragmatisch aan 
te pakken en te weten waaróm je je 
impact wil weten. Ik hoop vooral dat 
bedrijven hun managementstrategie 
aanpassen om nog meer impact 
te hebben. Dat ze echt hun impact 
kunnen zien groeien. Denk eerst en 
vooral echt na over welk verschil je 
wil maken en kijk dan naar de data 
die je in huis hebt om dat te meten. 
Sta bewust stil bij de gegevens die 
je hebt liggen en analyseer. Combi-
neer kwantitatieve met kwalitatieve 
data. De data die je dan niet hebt, 
kan je dan af en toe meer in de 
diepte meten.

Wat is de ultieme tip die je kan geven aan 
mensen die een ‘legacy’ willen bekomen?
Kaat Wees trouw aan je eigen 
legacy goal. Bepaal wat jij met je 
organisatie of bedrijf voor de wereld 
wil betekenen en wees daar vooral 

“ Wees trouw aan  
je eigen legacy.”
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trouw aan. Toets de handelingen 
die je doet af aan de vraag “Draagt 
het bij aan deze wereld of niet?” 
Je moet een legacy statement zien 
als een mission statement, maar 
dan ruimer. Dit gaat over écht op 
lange termijn durven denken en 
jezelf constant in vraag stellen. En 
vertrouw erop dat iedereen een 
potentiële changemaker is. Leg de 
verantwoordelijkheid om de wereld 
te verbeteren niet bij anderen, want 
we kunnen het eigenlijk allemaal. 
Begin vooral vandaag.
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Hoe werkt het spaghetti principle voor 
innovatie?
Lars Je kan innovatie niet opleggen 
aan teams en organisaties, maar 
je kan er wel een succesvol kader 
voor creëren: het spaghetti portfolio. 
Jaren geleden had de methode in 
de context van organisaties geen 
positieve reputatie. Het klinkt 
ongepland, alsof je niet goed weet 

waarmee je bezig bent en zomaar 
iets probeert. Nu is de mentaliteit 
helemaal anders en wordt experi-
menteren als iets positiefs gezien. 
Het spaghetti principle is een goede 
praktijk geworden. 

Waarom moet elk bedrijf het spaghetti 
principle omarmen?
Lars De wereld is nu veel dynami-
scher. Een jaar vooruitplannen is 
aartsmoeilijk. De wereld verandert 
zodanig snel dat wendbaar zijn 
een overlevingstactiek is. In een 
complexe, snel veranderende 
wereld en in onzekere tijden botsen 
we tegen de limieten van bekende 
methodes, processen en tools die 
al jarenlang werkten en moeten we 
meer met spaghetti gooien. Dingen 
uitproberen werkt écht voor organi-

Wat moet ik mij voorstellen van het spaghetti prin-
ciple hoor ik je denken? Simpel: als je pasta kookt 
en je wilt weten of die al dan niet gaar is, dan gooi 
je een sliert tegen de muur. Blijft hij kleven, dan is 
hij perfect. Zo niet, is hij voor de vuilbak. Vertaald 

naar de ondernemerswereld: de bruikbare ideeën blijven hangen, 
wat op de grond ligt, is voor de vuilbak. Lars Sudmann, voormalig 
executive van Procter & Gamble Belgium en TEDx-spreker legt uit.

Wat is het nut van 
spaghetti binnen 
een bedrijf?

IN GESPREK MET
LARS SUDMANN
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saties. Experimenteren binnen een 
structuur kan werkelijk wonderen 
doen. Ik doe het zelf nog elke dag 
als keynotespreker. Soms pas ik een 
onderwerp of een bepaalde zin in 
een speech aan en dan test ik bij 
een groep mensen wat blijft hangen. 
Een tip voor bedrijven: voeg aan 
elke nieuwe presentatie één nieuw 
onderwerp toe en haal er tegelijk 
altijd iets uit. Zo blijft het nieuw.

Werkt het spaghetti principle voor 
iedereen?
Lars Jazeker! De realiteit bepaalt of 
innovatie al dan niet geslaagd is, of 
het idee ‘plakt’. Als je je idee niet 
aan de werkelijkheid aftoetst, dan 
blijft het een gedachte-experiment 
dat misschien zou kunnen werken, 
maar misschien ook niet. Voor alles 
wat je in de realiteit kan testen, kan 
je het spaghetti principle toepassen: 
een product, een app, een proces, 
een methode, een techniek, een 
ingrediënt … Experimenteren en 
randomness inbouwen werkt eigen-
lijk overal. Je kan er zelfs een per-
soonlijke leidraad van maken. Als je 
bijvoorbeeld elk jaar naar dezelfde 
bestemming reist, probeer altijd een 
nieuw hotel en schrap een bepaalde 
uitstap. Zo hef je de ijzeren wet op 
van “You don’t know what you don’t 
know about”. Het kan interessant 
en verrijkend zijn om ook dingen te 

leren kennen die niet in jouw bubbel 
passen. Ook daar moet je een struc-
tuur en systeem in brengen.

Hoe breng je dan een structuur in die 
randomness?
Lars Laat voor elke drie bekende 
ideeën waar je het mee eens bent 
één nieuwe toe. Maar giet het wel in 
een proces. Je moet niet permanent 
vernieuwen om te vernieuwen. Wij 
proberen bijvoorbeeld één nieuw 
ding uit tijdens onze maandelijkse 
meetings. Het blijft haalbaar dankzij 
de systematiek die we daar in 

brengen. Dat is heel anders dan te 
blijven pushen voor succes, zonder 
dat daar echte verandering uit voor-
komt. Kijk maar naar Google met zijn 
mislukte ‘Google Glass’ bijvoor-
beeld. Dat noem ik niet mislukken, 
maar failing forward. 

Start-ups kunnen dus zelf het spaghetti 
principle uitproberen zonder een grote im-
pact te hebben op hun productieproces?
Lars Tuurlijk, kijk maar naar de me-
tafoor van Lijn 12. Er is bijvoorbeeld 
een lijnmanager van een afvulsite 
waar flessen frisdrank worden 
gevuld. Probeer 11 van die produc-
tielijnen perfect te krijgen, maar hou 
lijn nummer 12 opzij als je joker, een 
lijn waarop je kan experimenteren. 
Omdat de andere 11 goed draaien 
heb je een overschot. Elk bedrijf of 
team moet zijn eigen Lijn 12 vinden, 
een eigen spaghetti portfolio. Je 
kan het natuurlijk niet overal op 

“ Een bedrijf moet zijn buitenbeentjes  
omarmen, omdat zij vaak de personen zijn 
die verandering teweeg kunnen brengen.”
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toepassen. Stel je voor dat dokters 
zouden experimenteren tijdens een 
routineoperatie. De methode is niet 
geschikt voor zaken die een grote 
impact hebben en moeilijk om te ke-
ren zijn. Maar bekijk je het spaghetti 
portfolio als een optimalisatie met 
een error quote erin, dan kan het 
zeker werken. 

Dus: gooien met die spaghetti?
Lars Ja, maar ook niet té veel. De 
methode is zo eenvoudig en levert 
zo snel feedback op, dat mensen 
soms overenthousiast worden en 
alles willen uittesten en heel wat 
experimenten willen uitproberen. 
Het is te gemakkelijk om van alles te 
proberen en wanneer het niet werkt 
te reageren met ‘jammer, het was te 
verwachten, volgend experiment’. 
Wanneer je constant nieuwe dingen 
uitprobeert en er achter het gooien 
met spaghetti geen doel meer zit, 
ben je verkeerd bezig.

Hoe motiveer je je werknemers om mee te 
gaan in het verhaal?
Lars Het is van cruciaal belang dat 
de medewerkers ook open staan 
voor verandering en buiten de 
lijntjes willen kleuren. Een bedrijf 
moet zijn buitenbeentjes omarmen, 
omdat zij vaak de personen zijn 
die verandering teweeg kunnen 
brengen. Te veel kennis of te veel 
overpeinzingen werken beperkend 
en zijn de vijand van innovatie en 

creatief out of the box denken. Je 
hebt personeel nodig dat openstaat 
voor nieuwe dingen. Als je ervan 
uitgaat dat je alleen maar vooruit-
gaat wanneer je successen boekt, 
dan zal je problemen krijgen. Dan 
creëer je een sfeer waar mensen 
gewoon maar dingen doen waar 
ze zeker zijn van succes. Dat is zo 
contraproductief. Die houding kun je 
je als leider niet meer veroorloven. 
Integendeel: stel je beleid juist af 
op mensen die met nieuwe ideeën 
aan de slag gaan. Bedrijven die dat 
snappen zijn gewapend voor de 
toekomst. 

Heb je nog een laatste tip voor onderne-
mers die het spaghetti principle willen 
implementeren?
Lars Combineer het beste van de 
twee werelden. Randomness en bui-
tenbeentjes die verandering teweeg 
brengen, maar dan wel binnen een 
duidelijke structuur. Think inside the 
box: gooi er binnen je structuren op 
los met van alles en blijf op die ma-
nier het experiment omarmen. Het 
échte experiment. Want als je toch 
al weet dat iets gaat werken, dan is 
het geen experiment meer.

“ De bruikbare ideeën blijven hangen,
 wat op de grond ligt, is voor de vuilbak.”

“ Experimenteren binnen een  
structuur kan wonderen doen.”
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Loods je organisatie  
de nieuwe realiteit  
van het werk binnen

In maart 2020 verscheen ‘Mis geen 
talent’. Hoe kwamen jullie op het idee om 
over het thema ‘integraal talentbeheer’ 
(ITB) een boek te schrijven?
Marleen Ik werkte jarenlang met 
grote organisaties in de hr-dienst-
verlening en ging al in 2011 met een 
klant op zoek naar een manier om 
iedereen die voor de organisatie 
werkt te omarmen. Daar zijn eigen-
lijk de eerste stappen naar integraal 
talentbeheer gezet. In 2016 kreeg ik 
dan de kans om bij VRT het denken 
rond ITB uit te werken. Tijdens dit 
traject kwam Mark in beeld als pro-
jectleider. We zijn gaan samenwer-
ken en zagen dat ITB kan én werkt. 

Het is niet eenvoudig, maar wel de 
way to go. Vanuit deze vaststelling 
is het idee gekomen om er een 
boek over te schrijven.

Mark Sinds 2013 schrijf ik voor 
ZiPconomy in Nederland, de zus-
terwebsite van Nextconomy (van 
Marleen). Ik ben daarmee begon-
nen omdat ik de discussie wilde 
aangaan waarom hr niets doet met 
ingehuurd talent. Ik schreef over het 
feit dat er eigenlijk maar heel weinig 
verschillen zijn in het inzetten van 
vaste werknemers en ingehuurd ta-
lent en dat er dus veel redenen zijn 
om het samen te doen. In de loop 

IN GESPREK MET
MARLEEN DELEU EN MARK VAN ASSEMA
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der jaren is daar meer en meer over 
geschreven, ook in het buitenland, 
en alles kwam perfect samen toen 
Marleen en ik bij VRT aan de slag 
gingen. We konden toen samen 
de reis rond ITB verderzetten en 
verfijnen.

Kan een van jullie even kort samenvatten 
wat jullie verstaan onder ITB?
Marleen ITB is het punt waarop 
een organisatie het hr-beleid dat ze 
uitstippelt, toepast voor iedereen 
die bijdraagt aan het succes van de 
organisatie. Dat gaat over het end-
to-end-hr-proces, dus van strategi-
sche personeelsplanning tot het uit-

betalen en eventueel de uitstroom 
van talent. Al die hr-stappen zijn dan 
geregeld voor alle contractvormen. 
Ze gaan uit van het principe ‘Het zijn 
mensen die voor onze organisatie 
werken en mensen dragen bij tot 
ons succes, hun contractvorm is van 
ondergeschikt belang.’ Wanneer 
je als organisatie de juiste man of 
vrouw op de juiste plaats zet en je 
hem of haar aandacht schenkt, en 
waarbij alles bovendien goed gere-
geld is binnen het wettelijk kader, 
dan kan je spreken van ITB.

De non-believers maken vaak de 
denkfout dat het juridisch gezien 

niet mag. Het mag wel, maar er zijn 
restricties in de wet- en regelge-
ving, wat het hier en daar moeilijker 
maakt. Maar moeilijk gaat ook: het 
is een kwestie van willen, een visie 
hebben en die tot in detail uitwerken.

De ondertitel van het boek luidt ‘Loods 
je organisatie de nieuwe realiteit van 
het werk binnen’. Wat zien jullie als de 
nieuwe realiteit?
Mark Enerzijds is de nieuwe realiteit 
de opkomst van zelfstandigen in 
de hele wereld en zeker ook in 
Nederland en België. Het is namelijk 
de wens van mensen om flexibeler 
om te gaan met hun tijd en zelfstu-

“ We zijn gaan samenwerken en zagen dat  
ITB kan én werkt. Het is niet eenvoudig, 
maar wel de way to go.”



24

render te zijn in hun loopbaan. Er 
is dus een heel stuk flexibilisering 
voortgekomen uit het zoeken naar 
een goede work-life balance. Daar-
naast is het percentage ingehuurd 
talent bij organisaties de laatste 
jaren gegroeid. Bij grotere organi-
saties kan dit oplopen tot 20 % à 
30 %. Die evolutie is heel geleide-
lijk aan gebeurd, maar wij willen 
dit nu expliciet op tafel gooien en 
ervoor zorgen dat organisaties die 
groeiende populatie meenemen in 
hun beleid. Veel van deze externen 
zijn immers kenniswerkers die met 
de kerntaken van de organisatie 
bezig zijn. Zij zijn een cruciale factor 
in het succes en de continuïteit van 
de organisatie en dus veel meer dan 
alleen een flexibele ‘schil’.

Anderzijds heb je ook nog de 
opkomst van de werkplatformen 
waar vanuit de hele wereld werk 
gesourcet kan worden. Bijvoorbeeld 
een freelancetekst schrijven, een 
freelancedesigner inhuren enzo-
voort. Een Nederlandse redacteur 
die in Chili woont, zoals ik zelf heb, 
of een illustrator die in Boston 
woont en werkt: dat kan tegenwoor-
dig allemaal en dat is ook de nieuwe 
realiteit van werk.

Marleen Als je het bekijkt vanuit 
de organisaties, is de realiteit ook 
dat vast werk niet meer zo vast is. 
Een organisatie kan niet meer aan 
werknemers beloven dat het werk 
voor de rest van hun leven is. Wat 
mensen nodig hebben aan kennis 
en competenties is heel erg aan 
verandering onderhevig en ook het 
volume van werk kan zomaar ver-
anderen. Dat maken we tijdens de 

coronacrisis heel extreem mee. In 
normalere tijden zit daar ook nooit 
een constante lijn in, en organisaties 
zijn daar niet goed op georgani-
seerd. Vast werk kan en moet dus 
veel fluïder worden georganiseerd. 
Dan kunnen organisaties over de 
afdelingen heen met de mensen 
schuiven en kan er makkelijk 
worden op- en afgeschaald om die 
volatiliteit in werkvolume flexibel te 
kunnen opvolgen.

Wat is voor bedrijven concreet de meer-
waarde van ITB? 
Mark De belangrijkste zaak is dat 
je geen talent gaat missen, wat ook 
terugkomt in de titel van het boek. 
Organisaties hebben voorkeuren 
voor een bepaalde contractvorm 
en halen daarmee een bepaald 
profiel talenten in huis. Als je als 
organisatie alleen maar mensen 
vast in dienst wilt bijvoorbeeld, dan 
zul je alleen maar mensen vinden 
die graag zekerheid willen en die 
graag voor langere termijn op een 
plaats zitten. Dat zijn natuurlijk prima 
werknemers, alleen mis je daar-
door een groep mensen die graag 
flexibeler werkt, meer verschillende 
ervaringen opdoet en die daardoor 
toegevoegde waarde geeft op 
allerlei andere vlakken. Je mist dus 
talent als je niet in alle vijvers met 
talenten vist. 

Marleen Klopt, heel veel organisa-
ties hebben daarnaast een blind 
spot en weten niet wie nu reeds 
de externen zijn in hun organisatie. 
Ze kunnen dus niet zeggen welke 
toegevoegde waarde ze hebben en 
bepalen of ze eigenlijk wel nodig 
zijn. Ze weten ook niet of alles 

“ Het zijn mensen die voor onze  
organisatie werken en mensen dragen 
bij tot ons succes.”

juridisch goed geregeld is en of ze 
al dan niet risico lopen. Er zijn een 
hele hoop consequenties aan die 
onwetendheid verbonden die je lie-
ver vermijdt en dat kan alleen door 
aan ITB te doen. Als je daarnaast 
kijkt naar de medewerkers die op 
de loonlijst staan, doe je hun ook 
vaak onrecht aan door ondoordacht 
in te huren. Mensen hebben zich 
vanuit hobby’s of interesses verder 
ontwikkeld, alleen wordt dat niet 
benut door de organisaties en dat is 
ook ‘mis geen talent’. Kijk daar eens 
met een vergrootglas naar en benut 
al die talenten aan de hand van ITB. 

In het boek vinden we enkele concrete 
cases terug als inspiratie, welke is jullie 
het meest bijgebleven en waarom?
Marleen Voor mij is dat de case 
van VRT aangezien die samen met 
UCB (een biofarmaceutisch bedrijf) 
de eerste echte case in België is 
waarbij een grote organisatie inzet 
op ITB. Er was bij VRT een scheef-
gegroeide situatie met inhuur van 
externen op grote schaal. Het gaat 
over grote groepen freelancers: 
cameramannen, klankmannen, 
redacteuren … die met de core-
business van de organisatie bezig 
waren. Die zijn dus onmisbaar voor 
de organisatie, maar toch was er 
geen visie en beleid rond dat inhu-
ren. De filosofie was ‘het gaat toch 
goed, en we zien wel als het eens 
fout loopt’, iets wat ik wel vaker hoor 
in gesprekken met organisaties. Dat 
risico kan een organisatie natuurlijk 
nooit nemen. Bij VRT heeft hr daar-
om eigenaarschap genomen van 
iedereen die voor VRT werkt. De 
onderliggende processen moesten 
worden ingericht zodat inhuur trans-
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parant werd, maar ook zodat er voor 
iedereen die bij VRT werkt geen 
verschil is in hoe ze benaderd en 
behandeld worden. Dat is de visie 
die uitgerold is, uiteraard binnen het 
wettelijk kader.
 
Mark Ik werk al 2,5 jaar bij VRT 
voor de implementatie van hun 
ITB-programma, dus dat is voor mij 
natuurlijk ook een hele mooie case. 
Om toch een andere, ook heel in-
spirerende case te vermelden, kies 
ik FMO, de Nederlandse Financie-
rings-Maatschappij voor Ontwikke-
lingslanden. Die case geeft aan dat 
je elementen die nodig zijn om ITB 
te implementeren op een vrij een-
voudige manier kunt doorvoeren. In 
dit geval ging het over het proces 
voor achtergrondscreening bij 
indiensttreding van nieuw talent van 
over de hele wereld. Je controleert 
dan bijvoorbeeld of mensen wel zijn 

wie er op hun paspoort staat, of ze 
al dan niet fraude hebben gepleegd 
en of hun diploma en referenties 
kloppen. Hiervoor moest eerst 
een beleid gemaakt worden waar 
alle talenten gelijkvormig worden 
gecontroleerd. Er zijn wel wettelijke 
verschillen tussen ingehuurd talent 
en vaste mensen, maar dat is geen 
‘hobbel’ om geen geïntegreerd 
beleid te kunnen maken. Vervol-
gens is dat beleid uitgewerkt in een 
integraal proces waar we de drie 
invalshoeken (mens, technologie en 
proces) voor dit specifieke proces 
volledig ITB-proof hebben neerge-
zet. Daarom vind ik dit een mooie 
case.

Wanneer is voor jullie de opzet van dit 
boek geslaagd?
Marleen Ten eerste is het voor mij 
de bedoeling om een wake-upcall 
te geven aan bedrijfsleiders in 

België en Nederland, in middelgrote 
en grote bedrijven, maar ook van 
scale-ups. Scale-ups zijn organisch 
aan het groeien met veel inhuur. 
Mijn boodschap voor hen luidt: zorg 
dat je vanaf een bepaald moment 
toch een visie en een beleid hebt 
voor de vele externen, want anders 
wordt het zo groot en ga je in de-
zelfde valkuilen stappen als andere 
grote, bestaande organisaties in het 
verleden.

Ten tweede hoop ik dat het boek 
ook een wake-upcall kan zijn 
voor het wetgevend kader. Onze 
arbeidsmarkt in België is niet 
voldoende flexibel. Het wetgevend 
kader en de sociale zekerheid zijn 
constructies die tientallen jaren ge-
leden opgezet zijn en die sindsdien 
nauwelijks zijn mee geëvolueerd. 
Dat maakt dat er heel veel ondui-
delijkheid en onzekerheid is bij 
organisaties in verband met inhuren 
van externen, wat hen bijgevolg 
tegenhoudt om een geïntegreerd 
beleid op te zetten. Als je geadvi-
seerd wordt ‘doe dit niet want je 
loopt behoorlijke risico’s op zware 
sancties’ – zelfs gevangenisstraffen 
– dan vind ik het heel normaal dat 
bedrijven dat niet doen. Dat beperkt 
hen natuurlijk heel erg in het vinden 
van oplossingen die wel werkbaar 
zijn en die hen voordelen kunnen 
opleveren zoals altijd het juiste 
talent hebben, kostenbesparing en-

“ Denk groot, 
begin klein!”
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zovoort. De economische noodzaak 
en het nieuwe denken over werk en 
de vele nieuwe vormen van werk 
zijn er, dus deal with it, dat is ook 
een beetje de missie van het boek. 

Mark Ik denk dat het voor mij 
geslaagd zal zijn als er toch op z’n 
minst een aantal hr-directeuren 
dezelfde stap durven nemen als 
Hans Cockx bij VRT. We zien wel 
visionairs op ITB-vlak bij grotere 
en kleinere organisaties, zoals ook 
bij een aantal andere cases in het 
boek vernoemd. Daar zijn dan wel 
stappen gezet richting ITB, maar 
daar zijn nog niet alle niveaus in het 
management bewust van de nood-
zaak om ITB breed op te pakken. 
Daarom hebben we ook meer een 
managementboek geschreven dan 
een hr-boek. Als er meer directies 
en vooral hr-managers openlijk 
verklaren voor alle talenten in de or-
ganisatie oog te hebben, dan volgt 
de rest vanzelf en is onze missie 
geslaagd.  

Marleen We zien organisaties vaak 
met ITB starten aan de instroom-
kant, omdat ze zich daar realiseren 
dat talent verschillende contractvor-
men kan hebben. Je ziet dan een 
gemengd team van hr en inkoop, 
maar die focussen alleen op talent 
acquisition (het vinden van het juiste 
talent). Dat doen ze dus al helemaal 
geïntegreerd. Waar ze de visie en 
het beleid nog niet hebben, is op de 
vervolgprocesstappen rond door-
stroom en uitstroom, zoals perfor-
mance management, strategische 
personeelsplanning en talentontwik-
keling … Daar zit bij hen nog een gat 
dat gedicht moet worden.

Welke ultieme tip zouden jullie geven aan 
een bedrijf dat op het punt staat om een 
ITB-strategie te integreren?
Marleen Begin met een grondige 
oefening door heel breed te kijken 
wat het probleem is bij een gebrek 
aan een ITB-beleid. Stel je dan de 
vraag: ‘Wat zou het ons opleveren 
als we het wel hebben?’ Met ande-
re woorden: is de winst voldoen-
de groot en loont het de moeite 
om het in te voeren? Wanneer je 
antwoorden hebt op die vragen 
kan je analyseren hoe je het gat 
kan dichten. Daarnaast is de rol van 
de CEO en van het directiecomité 
heel belangrijk. De manier waarop 
ze het verhaal brengen, hun visie 
en hun steun zijn cruciaal voor het 
succes.

Mark Pak een punt, een proces 
of een tool waar het pijn doet en 
waarvan je denkt dat het veel 
toegevoegde waarde heeft om met 
ITB aan de slag te gaan en doe het 
gewoon. Bewijs dat het kan zonder 
per se meteen een heel groot 
programma te maken. Laat ook 
vooral zien dat het helemaal niet zo 
ingewikkeld is. Het is eigenlijk een 
no-brainer om dat neer te zetten 
voor alle talenten en niet alleen 
maar voor vaste medewerkers. Dus 
denk groot, begin klein!
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8hobbels op weg naar
integraal talentbeheer

Gebrek aan specifieke ITB-kennis bij jouw managementteam
Managementteams hebben te weinig kennis over alternatieve werkvormen en 
de daarbij horende mogelijkheden. Hr en inkoop zijn twee cruciale afdelingen die 
uiteindelijk de strategie moeten vertalen naar de operatie.

ICT-technologie als kritische succesfactor
Technologie is het middel om jouw ITB-visie en -strategie te ondersteunen en te 
waarborgen. Het vermindert de mogelijke risico’s, het levert transparantie en 
kostenbesparingen op en het verhoogt de efficiëntie.

Een te vage strategische visie en onvoldoende uitgewerkt plan
Een te vage strategie geeft weerstand en maakt mensen onzeker. Je moet 
mensen meekrijgen in jouw ‘why?’, alleen zo wordt het voor hen duidelijk welke 
richting en doelen jij en/of de organisatie wil(len) nastreven met ITB. 

Interne regels en procedures, wet- en regelgevingen
Deze kunnen ervoor zorgen dat het implementeren van een ITB-strategie een 
hele klus kan blijken. Enkele veelvoorkomende argumenten: rigiditeit heerst, 
lijnmanagers ‘do it their way’ en heilige huisjes in stand houden.

Geen idee hebben van alle verborgen kosten voor de organisatie
Het werken met externen gaat ook gepaard met mogelijke risico’s die veel geld 
kunnen kosten. Het gaat meer bepaald over juridische risico’s, reputatieverlies en 
de twee snelheden waarmee het geheel aan talenten wordt aan- en bijgestuurd.

Jijzelf – laat je je door de beste mensen omringen?
Omring jezelf door visionaire medewerkers en ervaren externen zoals een 
ITB-projectleider, zorgvuldig gekozen experts, betrouwbare leveranciers met 
een visie op lange termijn of ervaringsdeskundigen uit andere organisaties. Zo 
vermijd je het ontwikkelen van een tunnelvisie.

Zie ITB niet als een reis met een bewegend doel
Denk niet na een project van één of twee jaar dat je het ITB-doel wel bereikt zal 
hebben. Niets is minder waar! ITB implementeren doe je daarom het best met 
kleine projecten die je succesvol uitrolt. 

Diegene die volhouden, halen het einde 
Het einde is pas bereikt als je je niet meer de volgende vraag hoeft te stellen: “En 
hoe is dit geregeld voor ingehuurde talenten?” Bij elke hindernis of weerstand is 
er altijd een oplossing. Je moet die alleen kunnen en willen zien.
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“ There’s probably an 
 AI for that” – 
 Obsessed maakt je 
 wegwijs in de wondere
 wereld van data, sales 

en marketing.

Renout Van Hove is growth marketeer bij GrowthAgent. 
Marc Bresseel is founding partner van het marketing- 
en communicatie ecosysteem Duval Union. Beide heren 
zijn geobsedeerd door marketing technology. Ze zijn 
hongerig naar kennis en delen die graag met anderen. 

Daarom schreven ze Obsessed, decode the data landscape.

IN GESPREK MET
RENOUT VAN HOVE EN MARC BRESSEEL
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In oktober 2019 verscheen ‘Obsessed’. 
Hoe kwamen jullie op het idee om een 
boek te schrijven over data, sales, 
marketing en artificiële intelligentie?
Marc Eerlijk? We waren het beu 
om onszelf altijd te herhalen. Een 
boek is handiger, dan kunnen de 
mensen het op hun eigen tempo 
lezen. Daarbij bleek dat het verhaal 
dat we vertelden interesse wekte 
bij de mensen. Ze waren geïnteres-
seerd en gefascineerd door wat er 
allemaal aan het gebeuren is op het 
gebied van marketing technology. 
De nood was hoog bij mensen om 
beter te begrijpen over wat custo-
mer data platforms (CDP) gaan en 
wat de impact is van artificiële intelli-
gentie (AI) op bedrijven. Hoe pakken 
zij die transformatie aan?

Waarover gaat Obsessed?
Renout Obsessed spitst zich voor-
namelijk toe op data. Wat kan je er-
mee doen? Het is tegelijkertijd een 
wake-upcall dat we er nu nog te 

weinig mee doen. Het belangrijkste 
goed van een onderneming in de 
21e eeuw is en blijft data. De manier 
waarop je met data omgaat, data 
inwint en onderhoudt zal in grote 
mate bepalen hoe succesvol je be-
drijf is en hoe je op langere termijn 
zal overleven en succes zal boeken. 
Veel van wat met data te maken 
heeft, wordt gestuurd door artificiële 
intelligentie. Hoe pragmatischer je 
AI introduceert in je organisatie en 
er gebruik van maakt, hoe langer je 
zal overleven. Als je wil weten hoe 
je data en AI kan gebruiken voor 
klantgerichte processen, dan is Ob-
sessed uitgelezen lectuur voor jou. 
De enige voorwaarde die we stellen 
voor je het boek leest, is dat je een 
bepaalde affiniteit hebt met marke-
ting. Een bepaalde basiskennis is 
toch een vereiste. Voor iedereen 
die op zoek is naar een naslagwerk 
over hoe je met marketing, techno-
logie en data slim kan omgaan, is 
Obsessed een uitstekende keuze. 

En het boek ziet er nog eens mooi 
uit ook (lacht). We waren obsessed 
om ‘martech’ (marketing technology) 
er tezelfdertijd sexy te doen uit zien.

Artificiële Intelligentie wordt belangrijker, 
maar hoe maak je er als bedrijf goed 
gebruik van?
Renout Er zijn ontzettend veel 
vormen van AI. Stel jezelf eerst 
de vraag: “Wat hebben we al van 
technologie vandaag en hoe zetten 
we dat in?”. De maturiteit op het 
gebied van technologie reflecteert 
de maturiteit van de organisatie, de 
cultuur en de processen. Veel be-
drijven volgden de voetsporen van 
Amazon en zetten in op end-to-end 
AI. Gaande van hoe een vraag wordt 
gecreëerd door de hele ketting 
heen, tot de levering en zelfs het 
aankoopproces wordt dus volledig 
gestuurd door AI. Maar waar veel 
organisaties gefixeerd zijn op het 
automatiseren door middel van AI, 
kijken ze beter naar het optimalise-
ren van processen en het verhogen 
van de menselijke taken. Het is dus 
beter om uit te zoeken welke pro-
cessen veel tijd in beslag nemen en 
ook niet graag door het personeel 
worden gedaan. Dan kan je gebruik 
maken van AI-applicaties om men-
sen te ontlasten. We moeten evolue-
ren naar nieuwe types organisaties: 
minder taakgedreven werken en 
meer aan waardecreatie doen. AI 
zal daarbij jouw sparringpartner 
zijn. Ze zal meekijken om bepaalde 
optimalisaties te doen in jouw dage-
lijks werk, zodat mensen zich meer 
kunnen concentreren op waarde-
creatie. Dat kan zijn door middel van 
relaties op te bouwen met klanten. 
Een groot deel van het takenpakket 
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van een callcenteragent, zoals op-
zoekingswerk, kan door AI worden 
opgevangen. AI zal aanvoelen dat 
de klant een bepaalde nood heeft 
en de callcenteragent zal bepaalde 
emoties aanvoelen. Samen kunnen 
ze ontdekken wat de meest rele-
vante oplossing is voor die klant in 
functie van die emotionele state of 
mind. Dat is uiteindelijk hoe AI sa-
menwerkt met human intelligence, 
door menselijke taken op te vangen, 
aan te vullen en inzichten aan te 
reiken. 

Het is dus belangrijk om een aantal 
kerntaken of -processen te zoeken 
waarbij je veel tijd verliest. Net zoals 
je er een paar jaar geleden een app 
voor had, heb je er nu AI voor. AI is 
zodanig toegankelijk geworden voor 
iedereen, dat je het zeer gericht kan 
inzetten.

Customer data is het begin van alles. Heb 
je een ultieme tip voor iemand die van nul 
data moet beginnen verzamelen?
Marc Vroeger zou mijn antwoord 
‘begin met e-mailadressen te verza-
melen’ geweest zijn. Maar dat is ver-
gankelijk, mensen zijn wantrouwig 
geworden en laten minder snel ge-
gevens na. Wist je dat 64 % van de 
consumenten geen data meer willen 
delen met marketeers of bedrijven? 
En zelfs als ze dat willen doen, haakt 
zo’n 50 % van de consumenten af 
na een paar clicks als de ervaring 
niet is aangepast aan hun noden. Ik 
kan bedrijven alleen aanraden om 
eerst relevantie te creëren en dan 
pas data te beginnen verzamelen. 
Creëer bijvoorbeeld eerst dynamiek 
op je website. Als iemand bepaal-
de artikels op je website aanklikt, 

dan weet je dat die persoon daarin 
geïnteresseerd is. Het is hatelijk als 
je dan achteraf opnieuw de functie 
moet vragen van die persoon. Hij 
of zij heeft net zo’n vijftien artikels 
gelezen op je website, dan zou 
je in principe al heel wat over die 
persoon moeten weten.

Eigenlijk heb je slechts één stukje 
data van iemand nodig en dat is 
een correct (werk)e-mailadres. Als je 
bijvoorbeeld je mailadres achter-
laat op GrowthAgent (het bedrijf 
van Renout) dan heb ik in principe 
meteen je domeinnaam (bv. renout.
vanhove@growthagent.be) en trek 
ik op die manier data van externe 
bronnen binnen. Voor je het weet 
ken ik je btw-nummer, je adres en 
zelfs je gsm-nummer. Lang verhaal 
kort: zorg ervoor dat je de verzamel-
de data gebruikt in het voordeel van 
de klant. De cijfers liegen er niet om, 
we zitten in een onmogelijke spreid-
stand. Slechts 1 % van de data die 

verzameld wordt binnen bedrijven 
wordt ingezet om de klantenervaring 
te verbeteren. We laten allemaal gi-
gantisch veel data na, maar er wordt 
te weinig mee gedaan. Als je als 
bedrijf start moet je ervoor zorgen 
dat je alleen de data vraagt die je 
moet vragen (zoals een e-mailadres), 
tenzij je die op een andere manier 
kan te weten komen door middel van 
bijvoorbeeld een externe databron. 
Zorg er dan ook meteen voor dat je 
relevant bent en je ook effectief iets 
met die data doet. Laat ze niet onbe-
nut, maar let op want een database 
erodeert heel snel. Mensen veran-
deren van job, van functie … Als je 
je data connecteert, zorg er dan ook 
voor dat je die up-to-date houdt.

“The client is always right”. Geldt dat ook 
in de onlinewereld?
Renout Neen, de klant heeft niet 
altijd gelijk. Eigenlijk verwacht je 
dat de klant tegen je liegt. Exitpolls 
wezen destijds uit dat niemand voor 

“ We laten met z’n allen gigantisch veel data 
na, maar er wordt te weinig mee gedaan om 
de klantenervaring te verbeteren.”
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Donald Trump had gestemd. Wie 
staat er in het witte huis? Exitpolls 
wezen ook uit dat niemand voor de 
Brexit ging stemmen. Een paar jaar 
later mogen we nu toch spreken van 
een Brexit. Ga ervan uit dat klanten, 
wanneer ze data delen, zich altijd 
afvragen in welke mate ze die wel 
moeten delen. Mensen hebben 
schrik dat er iets ‘verkocht’ zal 
worden aan hen. De enige waarheid 
van je klant is gedragsdata. Dat is 
het enige wat echt wel telt en waar-
mee je kan werken. Negeer wat 
klanten je zeggen en ga niet te veel 
af op inhoudsformulieren. Hoeveel 
keer heb jij de juiste geboorteda-
tum ingevuld op een formulier? Het 
interesseert je niet of je daar nu een 
mail voor krijgt op je verjaardag. 
Neen, je wil gebeld worden op je 
verjaardag, geen geautomatiseerde 
mail ontvangen. Daar zijn we onder-
tussen allergisch voor geworden. 
We hebben als consument een zes-
de zintuig gekregen: alles wat een 
automatische boodschap is wordt 
meteen in de vuilnisbak gegooid. 
We zijn op zoek naar authenticiteit. 
De klant heeft dus altijd gelijk als 
het neerkomt op klantenservice. Als 
het neerkomt op wat ze delen van 
data daarentegen, heeft de klant 
niet altijd gelijk.

Wat is voor jullie het ultieme voorbeeld 
van een onberispelijke online dienstver-
lening?
Marc Het is eerst belangrijk om te 
weten hoe je een online dienstverle-
ning precies meet. Daarvoor moet je 
de customer effort score (CES) ge-
bruiken. Dat is een systeem dat de 
online dienstverlening of de cultuur 
binnen je bedrijf meet. Het verplicht 

je na te denken over hoe je een 
proces zo eenvoudig mogelijk kan 
maken voor je klant. De vraag die 
wordt gesteld én beantwoord met 
CES is ‘hoe eenvoudig was het om 
jouw probleem op te lossen?’ En dat 
omvat eigenlijk alles. Het betekent 
dat je je website zo moet inrichten 
dat de klant met zo weinig moge-
lijk clicks op de juiste bestemming 
komt. Het komt erop neer om onbe-
rispelijke ervaringen te creëren. Iets 
waar iedereen naar smacht en waar 
Uber bijvoorbeeld wel goed is in 
geslaagd. De ervaring is perfect: je 
stapt in en je stapt uit. Alles is geau-
tomatiseerd. Je moet je portefeuille 
niet uithalen, je kent de chauffeur, 
alles is heel transparant. En dat is de 
ervaring die je moet nastreven. Om 
zo’n ervaringen te kunnen creëren, 
is AI nodig. Uber kan bijvoorbeeld 
negen minuten in de toekomst 
kijken en al op voorhand anticiperen 
op de vraag. Dat doen ze op basis 
van historieken en verkeerspatro-
nen. Een goede klantenervaring is 
er dus een met lage inspanningen, 
die transparant en uiteindelijk 
bijna voorspelbaar is. Je moet op 
voorhand al kunnen zeggen wat je 
klant nodig heeft zonder dat ze het 
eigenlijk zelf weten. In die zin is dat 
een heel interessante evolutie rond 
cognitieve marketing. Vervolgens 
sta je voor een dilemma. Stel dat 
je iemand bijvoorbeeld een goede 
klantenervaring wil aanbieden om 
op reis te gaan. Dan wéét je dat die 
persoon al een volledig voortraject 
heeft afgelegd nog voordat die per-
soon beseft dat hij of zij op reis gaat. 
Die persoon stelt zichzelf al heel wat 
vragen: ‘Wanneer is het vakantie?’, 
‘Hoe doe ik het met de kinderen?’, 

‘Wat is de planning?’ en ‘Kan ik ver-
lof vragen aan mijn baas?’. Iedereen 
doorloopt een cognitief proces dat 
al heel wat digitale sporen nalaat die 
‘ik ga op reis’-indicaties geven. Dan 
is het aan jou om te beslissen wat je 
zal doen met die data. Hoever ga je 
daarin om relevantie te creëren voor 
die potentiële klant?

Hoe creëer je rust in al die data-chaos?
Renout Het is moeilijk om rust te 
creëren, want 92 % van alle data in 
bedrijven is ongestructureerd. Dat 
betekent dat er heel veel ongestruc-
tureerde informatie verscholen of 
verdoken zit in systemen. Er is dus 
heel wat data aanwezig op jouw 
laptop of telefoon, maar dat heeft 
niets te maken met klanten of pro-
cessen binnen een bedrijf. Hoe kan 
je daar rust in creëren? Als er één 
ding is waar AI goed mee overweg 
kan, dan is het met chaos. Er zijn 
voldoende mogelijkheden om die 
data in kaart te brengen en er iets 
mee te doen. 

Er is helaas wel iets fundamenteel 
mis met de manier waarop we data 
de laatste tien jaar hebben gecre- 
ëerd. Het doel was voornamelijk 
menselijke dataconsumptie. Het 
komt er dus op neer dat je data in 
een CRM-systeem stak zodat de 
salesafdeling er achteraf iets mee 

“ There’s probably 
an AI for that.”
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moest doen. Accuraatheid is dan 
geen prioriteit. Als je data begint te 
genereren voor machineconsump-
tie, dan heb je een ander verhaal. 
Meer en meer data zal machinaal 
worden verwerkt, kijk bijvoorbeeld 
naar marketingautomatisatie. Dan 
is het van cruciaal belang dat je 
data correct en accuraat is. Alleen 
door je data machinaal te onder-
houden, kan je orde creëren in die 
chaos. Je moet er dus voor zorgen 
dat je data klaar is voor machi-
neconsumptie.

Wat denk je van deze quote van Clive 
Humby: “Data is the new oil”?
Marc “Data is the new electricity” 
zou beter passen, dan is content de 
olie. Content is wat je nodig hebt 
om een marketingmachine in gang 
te steken. Het doet de machine 
draaien en zorgt dat de radartjes 
werken. Data is de zuurstof voor de 
machine, je diamant, je schaarse 
goed. Data is schaars, ga er zuinig 
mee om. 

Wanneer spreken we over customer data 
platforms? 
Renout Vroeger waren bedrijven 
vooral commercieel gefocust. 
Salesteams waren de drijvende 
kracht van een bedrijf want zij 
genereerden de omzet. Maar het 
consumentengedrag is veranderd 
en gaandeweg is de focus verscho-
ven. Mensen willen niet meer dat 
hun iets aangesmeerd wordt, maar 
zoeken zelf op Google wat ze willen: 
marketing automation zag het dag-
licht. Marketing automation zorgt 
ervoor dat de klant wordt begeleid 
op vlak van tempo, voorwaarden en 
hun verkoopproces. 
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“ Data is the new electricity,  
content is the oil.”

Vroeger bestonden er twee aparte 
werelden: één van CRM en marke-
ting automation met alle informatie 
over je bekende klanten en een we-
reld van audiences en advertising 
ecosystems met alle informatie over 
je onbekende klanten. Die twee we-
relden praatten niet echt met elkaar. 
En dat is net wat CDP doet: die twee 
werelden onder één dak brengen. 
Het brengt alles wat je weet over 
je klant (of dat nu een onbekende 
of potentiële klant is) 360 graden 
in beeld. Ook gedragsdata van je 
klanten wordt op die manier in kaart 
gebracht. Je hebt een veel com-
pleter beeld doordat alle data (bv. 
van je website, je e-mails, je social 
media, je advertentieplatformen, je 
second en third party-data, …) van 
verschillende bronnen wordt samen-
gebracht. Op die manier hebben be-
drijven een 360 gradenzicht op hun 
klanten, iets wat vroeger onmogelijk 
leek. Vanuit die informatie kan je 
kiezen welke boodschap je uitstuurt. 
Net als marketing automation zien 
we dat ook CDP wordt gedemo-
cratiseerd, zodat het voor iedereen 
beschikbaar zal zijn.
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In oktober 2019 verscheen #ZeroExclusion. 
Hoe kwamen jullie op het idee om over het 
thema inclusief ondernemen een boek te 
schrijven?
Fatima Wendy en ik werken in 
hetzelfde team: Beleid & Strategie 
bij de VDAB. We zijn al heel onze 
professionele loopbaan bezig rond 
inclusie. Ik vetrek meestal vanuit de 
invalshoek ‘interculturele diversiteit’ 
en Wendy meer vanuit personen 
met een beperking en gezondheids-
probleem. Al snel vonden we elkaar 
in onze kijk op inclusie op de ar-
beidsmarkt. We hadden ook allebei 
heel veel goesting om samen met 
inclusieve bedrijven mooie verhalen 
te schrijven. We wisten uit verschil-

lende contacten en uit ons netwerk 
dat die er echt wel zijn, vaak ook 
in bedrijven die er niet mee naar 
buiten komen. Het zijn juist die 
verhalen die we wilden delen met 
het grote publiek. Wij stapten met 
ons idee naar Fons (Leroy, de vorige 
CEO van VDAB). Hij was vanaf het 
begin volledig mee met ons verhaal 
en zo zijn we begonnen aan het 
boek.

Wendy Ik zat inderdaad al een tijdje 
te broeden op het idee om samen 
met werkgevers te werken. Ik had 
eerder al met Fons Leroy het boek 
Ik wil gewoon werken geschreven. 
Dat boek vertrekt vanuit verhalen 

IN GESPREK MET
WENDY RANSCHAERT EN FATIMA YASSIR

Ga jij mee op 
#AllInclusive-reis?

“ Waar wij dus op  
hameren, is dat 
inclusie over een 
cultuur gaat.”
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van de mensen zelf. Het gaat over 
het belang van werk voor mensen 
met gezondheidsproblemen. Daar-
door werd ik ook nieuwsgierig naar 
de kant van de werkgever, naar wat 
hen drijft en wat het DNA is van een 
werkgever die geen onderscheid 
maakt op vlak van afkomst en 
gezondheidsproblematiek. Zo is bij 
mij de goesting ontstaan om samen 
met Fatima #ZeroExclusion (#ZE) te 
maken.

Wat verstaan jullie onder inclusie en wat 
is het verschil met diversiteit?
Fatima Ik ben zelf diversiteitsconsu-
lente geweest en toen vertrokken 
we heel erg vanuit doelgroepen in 
onze beleidskaders. Acties rond 
diversiteit waren in het verleden 
niet steeds even succesvol of 
duurzaam. Dat heeft alles te maken 
met het gebrek aan een inclusieve 
werkvloer. Als je wil uitgroeien tot 
een inclusieve organisatie dan 
moet je in de eerste plaats zorgen 
voor een cultuur waarin mensen die 
anders zijn of denken zich thuis-
voelen. Dat klink allemaal wollig 
en soft, maar het is een van de 
fundamenten van een gezonde or-
ganisatie. Vroeger focusten we op 
cijfers en aantallen. We werken op 
in- of doorstroom van doelgroepen 
die ondervertegenwoordigd zijn, 

maar denken onvoldoende na over 
de cultuur waarin ze terechtkomen. 
Elk bedrijf kan wel mensen binnen-
halen, maar ze blijven alleen als de 
cultuur inclusief is, als je leidingge-
venden ervoor openstaan, als er 
een duidelijke inclusieve strategie 
is, als er een denkproces achter zit 
... anders zijn die mensen morgen 
weer weg omdat ze zich er niet 
thuis voelen. Waar wij dus op hame-
ren, is dat inclusie over een cultuur 
gaat. Zoals Wendy reeds vermeld-
de: het DNA van de organisatie. Dat 
is de succesformule, cultuur wordt 
steeds meer de troef waarmee je je 
bedrijf op de voorgrond zet. Topbe-
drijven, zoals die op de Forbes-lijst, 
weten dat heel goed en investeren 
daar consequent in. Inclusie en 
diversiteit zijn niet tegenstrijdig. De 
basis is inclusie, diversiteit is het 
resultaat.

Wendy Het typerende aan de orga-
nisaties die we geïnterviewd heb-
ben, was ook dat zij niet vertrokken 
vanuit het idee ‘wij willen diversiteit 
in onze organisatie’, maar wel ‘wij 
willen een goede organisatie zijn’. 
Ten eerste moet de business goed 
draaien en ten tweede willen wij ook 
een goed bedrijf zijn voor onze me-
dewerkers want employer branding 
is heel belangrijk. 

Een van onze experts deed de 
mooie uitspraak “Inclusie verschijnt 
op het moment dat diversiteit 
onzichtbaar wordt.” Bedrijven die 
werken aan een inclusieve cul-
tuur, zullen automatisch een heel 
verscheiden personeelsbestand 
hebben. Niet alleen wat betreft kleur 
en andere persoonlijke kenmerken, 
maar ook op vlak van ideeëngoed 
en functioneren.

Welk belang hebben bedrijven bij 
inclusie?
Fatima Bedrijven moeten gezond 
zijn en groeien. Dat betekent in de 
eerste plaats: voortdurend werk ma-
ken van innovatie. De ondertitel van 
ons boek is niet voor niets “Inclusie 
als DNA van de innovatieve organi-
satie”. Er is een heel duidelijke link 
tussen inclusie en innovatie. Die 
twee begrippen zijn onlosmakelijk 
verbonden met elkaar. Als bedrijven 
willen groeien en innoveren, moeten 
ze zo inclusief mogelijk zijn. Bedrij-
ven die innoveren hebben namelijk 
divers samengestelde teams nodig. 
Ze moeten openstaan voor allerlei 
ideeën en profielen. Maar het 
omgekeerde geldt ook. Om inclusief 
te zijn, moet je dus innovatief zijn in 
bijvoorbeeld je rekruteringsproces-
sen. Je moet zoeken naar innova-
ties in de manier van rekruteren of 
communiceren. Als we het hebben 
over innovatie, hebben we het 
zowel over technologie als over de 
bredere zin van innovatie. Onder 
technologie verstaan we artificiële 
intelligentie en allerlei andere tools 
die inclusie kunnen versterken 
doordat ze drempels zoals taal of 
mobiliteit overbruggen. Onder de 
bredere zin van innovatie verstaan 

“ Inclusie verschijnt op het moment  
dat diversiteit onzichtbaar wordt.”
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we sociale innovatie en innovatie in 
het denken. Het anders doen dan 
op de klassieke manier.

Wendy Maar ook in je bedrijfsvoe-
ring zorg je voor meer innovatie 
door je ‘inclusief’ op te stellen. Wat 
bijvoorbeeld blijkt uit de gesprekken 
die we hadden voor #ZE, is dat de 
geïnterviewden allemaal op een of 
ander moment voor heel complexe 
vraagstukken stonden. Zij kwamen 
tot de creatiefste en duurzaamste 
oplossingen omdat zij zowel intern 
mensen hebben aangesproken, als 
extern kennis en expertise hebben 
gehaald. We hoorden bedrijfslei-
ders bijvoorbeeld zeggen dat ze in 
overleg gaan met hun concurrenten. 
Dat zijn ook allemaal vormen van in-
novatie. Je denkt en handelt outside 
the box, in de betekenis van ‘buiten 
de lijntjes’, maar ook in de betekenis 
van ‘buiten de eigen muren’. 

“Als een onderneming streeft naar 
inclusie, zal ze steeds een zekere vorm 
van frictie moeten tolereren.” Wat is jullie 
visie op deze quote?
Wendy We zien dat bedrijven die bij 
wijze van spreken vooral bestaan uit 
witte mannen in blauwe pakken en 
bruine schoenen vooral medewer-
kers aantrekken die beantwoorden 
aan dat evenbeeld. Dat is heel men-
selijk. Je omringt je het liefst met 
mensen die op je lijken, en die op 
eenzelfde manier denken. Maar dat 

zorgt natuurlijk ook voor een gelijke 
manier van kijken naar problemen, 
of zoeken naar oplossingen. De 
complexe uitdagingen waarmee 
een bedrijf vandaag wordt gecon-
fronteerd, vragen een ander soort 
actie. Om dat te doorbreken, moet 
je uit je eigen comfortzone komen. 
Vanaf het moment dat je mensen 
wil binnenhalen die anders denken 
en die op een andere manier kijken 
naar problemen, dan staan we toe 
dat er binnen de teams maar ook 
binnen de relaties tussen medewer-
kers een aantal fricties ontstaan. Als 
je daar goed mee omgaat, dus zorgt 
voor een cultuur die dat aankan, dan 
zullen juist die fricties ervoor zorgen 
dat je voldoende innovatie krijgt.

Fatima Uit buitenlands onderzoek 
blijkt ook dat je frictie krijgt als je 
diversiteit op de klassieke manier 
benadert, namelijk in functie van 
doelgroepen binnenhalen en that’s 
it. Dat zorgt er juist voor dat mensen 
niet meer anders durven denken. 
Je werkvloer moet er dus klaar voor 
zijn. Inclusie vereist dat je verschil-
len managet. McKinsey & Company 
heeft ook aangetoond dat het een 
bepaalde investering vraagt. Inves-
teren in je cultuur, je communicatie 
en in het uitleggen waarom inclusie 
zo belangrijk is. Dat betekent ook 
een return on investment: 30 % 
of meer performantie op vlak van 
bedrijfsresultaten. Inclusie vereist 

dat je de diversiteit die binnenkomt 
effectief gaat managen en dat is 
een belangrijk verschil.

Wanneer is voor jullie de opzet van dit 
boek geslaagd?
Fatima We zijn blij met de beweging 
die hieruit voortgekomen is en de 
reacties van de werkgevers. Er is 
een positieve dynamiek ontstaan 
door het boek. Er is natuurlijk nog 
veel werk aan de winkel, maar dat 
hoort bij het proces. We merken dat 
heel veel werkgevers er eigenlijk 
wel voor openstaan, maar vaak niet 
weten hoe ze het moeten aanpak-
ken. Daarnaast is er onzekerheid 
over de impact op de werkvloer en 
over reacties van klanten. Al de vra-
gen zouden eigenlijk transparant en 
eerlijk beantwoord moeten worden, 
want er zijn ook heel goede practi-
ces die aantonen dat het kan en dat 
is een beetje onze missie. Ik denk 
ook dat we dat zullen blijven doen, 
of we nu bij VDAB werken of niet en 
of we nu met pensioen zijn of niet!

Wendy Ik denk dat we kunnen zeg-
gen dat het ondertussen inderdaad 
veel groter geworden is dan puur 
het boek. We hebben zelfs ons ei-
gen plekje gekregen op de website 
van VDAB bijvoorbeeld (www.vdab.
be/zeroexclusion). Via die website 
gaan we regelmatig nieuwe inter-
views publiceren, want we komen 
nog dagelijks mooie voorbeelden 

“ Hét recept dat voor iedereen werkt, 
bestaat niet.”



tegen, zelfs in coronatijden! Het 
boek is niet het einde, het boek 
was het begin. Ik denk niet dat we 
ooit gaan kunnen zeggen ‘Nu is het 
geslaagd, nu is alles inclusief’, want 
ook inclusie evolueert. Het begrip 
wordt gekleurd door de tijdsgeest 
en de maatschappelijke uitdagingen 
waar je voor komt te staan. Over vijf-
tig jaar zal dat toch helemaal anders 
zijn. En ook de coronacrisis zorgt 
voor substantiële veranderingen.

Welke ultieme tip zouden jullie geven 
aan een bedrijf dat op punt staat om een 
inclusieve strategie te integreren?
Fatima Als er al een inclusieve 
strategie uitgetekend is met het 
management, zou ik zeggen: doe 
vooral zo verder! Begin met een 
grondige check: is alles afgestemd 
met het management? Is er een link 
met de bedrijfsstrategie? Wat is de 
intentie? Wat is de doelstelling? Hoe 
ga je het aanpakken? ... Als dat al-
lemaal goed zit, dan moet je ervoor 
gaan en niet wachten tot je een 
volledig plan hebt uitgedacht. Begin 
met de juiste gezonde houding en 
vanaf dan moet je stap voor stap 
werken. Anders lijkt het misschien 
een onoverkomelijke berg van 
allerlei zaken die je in orde moet 
brengen. Die intentie en het feit dat 
het vanuit leadership echt gedragen 
moet worden, zijn cruciale elementen 
die zorgen voor de broodnodige 
 basis. Vanaf dan is het gewoon 

doen en proberen vanuit een 
growth mindset. Als het niet lukt, 
stuur dan bij en als de fundamenten 
goed zitten, go for it.

Wendy Dat is ook hetgeen waar ik 
aan dacht: doen! Er zijn veel bedrij-
ven die hele mooie missies en visies 
hebben waar inclusie altijd wel op 
de een of andere manier in verwerkt 
zit. Maar dat is niet voldoende. Je 
creëert geen inclusieve werkvloer 
door in een keer heel je organisatie 
door elkaar te schudden. Je moet 
het echt wel stap voor stap doen. 
Niet stoppen, doorgaan en oplossin-
gen zoeken voor de uitdagingen die 
zich onderweg stellen. 

Fatima Hét recept dat voor iedereen 
werkt, bestaat niet. Omdat het echt 
op maat van je onderneming en 
van je mensen is, moet je het dus 
eigenlijk zelf vormgeven. 

“ Inclusie vereist dat je de diversiteit die 
binnenkomt effectief gaat managen.”
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3inzichten om inclusief 
te ondernemen

Leiderschap is key
Inclusie kan alleen succesvol zijn als het leiderschapsteam het als visie én als 
ambitie vooropstelt. Wanneer het concept uitsluitend van onderuit of vanuit het 
hr-departement wordt doorgeduwd, levert dat niet de juiste fundamenten om een 
inclusieve organisatie te bouwen. Het bouwwerk zal instorten, of het blijft bij op-
pervlakkig oplapwerk. Inclusie is essentieel om je bedrijfsstrategie te realiseren.

Innovatief zoeken naar oplossingen
Inclusief ondernemen is een werkwoord en vraagt om actie. In je aanpak is het 
belangrijk om outside the box te durven denken én doen. Kijk niet in termen van 
problemen maar van uitdagingen, niet in termen van mislukkingen maar van 
leermomenten. Zoek naar innovatieve oplossingen om inclusie waar te maken en 
benut inclusie op haar beurt om als bedrijf innovatiever te zijn. 

Een kwestie van connecties 
Succesvolle inclusieve ondernemers connecteren. Ze hebben een breed netwerk 
aan diverse profielen en zetten deze actief in: medewerkers, collega-onderne-
mers, partners ... Ze delen ervaringen, spreken over uitdagingen en leren vooral 
van elkaar. Hierdoor werken ze innovatief en groeien ze als mens én als bedrijf.
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De 5 hefbomen van  
Het Nieuwe Werken

Voorbij Het Nieuwe Werken is meer dan ooit actueel. 
De wereldwijde coronacrisis confronteerde ons met 
onze kwetsbaarheid én toonde tegelijk onze veer-
kracht. Maar hoe transformeer je jouw organisatie 
zodat ze sterk, duurzaam en verbindend wordt in de 

nieuwe – hyperdigitale – wereld? De auteurs van het boek Voorbij 
het Nieuwe Werken, een dialoogboek geven je een inzicht in de 
hefbomen om tot die nieuwe manier van werken te komen.



39

1
Changemanagement
Wat normaal gesproken een groot changemanagementtraject vraagt, moesten bedrijven tijdens de lockdown 
in een-twee-drie klaren en een volledige weg terug was niet meer wenselijk. Een grote nieuwe groep van me-
dewerkers proefde van de autonomie van thuiswerk en neemt dat voortaan mee in de wensenlijst bij de keuze 
voor een (nieuwe) werkgever.

Lege kantoren en spooksteden
In het midden van de lockdown voorspelden futuristen dat het kantoor verleden tijd is. Ze spraken over leeg-
staande kantoren. Mensen die verder van steden zouden gaan wonen en daar hun thuiskantoor zouden instal-
leren. Ze hebben het over spooksteden, die alleen toeristen aantrekken in het weekend, maar op weekdagen 
akelig stil en leeg zijn. 

Ik ben ervan overtuigd dat het niet zo ver zal komen. De opluchting om terug op kantoor te mogen werken is 
groot. We missen onze collega’s en vinden het lastig om voor alles virtueel te communiceren. Het kantoor van 
de toekomst wordt een clubhuis waar je graag naartoe komt, waar je brainstormt in groep en waar je informele 
momenten deelt. Het kantoor waar een zekere structuur, voorspelbaarheid en discipline aanwezig is, misten 
we soms thuis. We waren op onszelf aangewezen om de dag in te delen en als we dat continu moeten doen, 
verslapt onze focus. 

Fijn om thuis te zijn
Eenmaal teruggekeerd naar business as usual, komen herinneringen aan de voordelen van ongestoord thuis-
werken bovendrijven. De slinger zal voor velen in het midden eindigen. Ergens tussen volle weken op kantoor, 
files en vergaderingen enerzijds en de complete vrije invulling van je werktijd in pyjama anderzijds. De thuis-
werkplek is de ideale plek om creatief te zijn. Dat ervaar ik niet alleen zelf, onderzoek bevestigt dat ook. 

Nieuwe definitie van professionaliteit
We herdefinieerden professionaliteit: een kostuum en handdruk hoeven niet. We toonden ons huis en zagen 
kinderen en katten passeren ... Een dik kruis over werk-leven. Het werd allemaal leven! Voordien zou dat als 
onprofessioneel zijn bestempeld. Nu overkwam het iedereen, dat maakte het net menselijker en authentieker. 
We voelden ons daardoor meer verbonden. 

De proeftuin van de lockdown geeft een vertekend beeld van Het Nieuwe Werken. Organisaties hebben nood 
aan een individueel en collectief veranderingstraject voor hun medewerkers. Laat de lockdown een aanzet zijn 
en laten we daaruit lessen leren om het nog beter doen. We zullen in de toekomst sowieso spreken over een 
pre- en postcoronatijdperk op het vlak van werkorganisatie. Ik ben benieuwd wat de komende jaren zullen 
brengen.
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PEOPLE
ANNELIES BOELAERT

Vier lockdownlessen voor Het Nieuwe Werken
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Schenk aandacht aan procesaanpassingen
In het kader van een HNW-project komen de processen en de reorganisatie van het werk vaak pas in een 
tweede fase aan bod, terwijl het eigenlijk de eerste stap zou moeten zijn. Herbekijk daarom op voorhand 
welke impact het plaats- en tijdonafhankelijk werken heeft op hoe je (samen)werkt. 

Digitaliseer
Ongetwijfeld zijn veel organisaties al goed gevorderd in digitalisatie. Misschien gaf de coronacrisis hun zelfs 
een duw in de rug. Ook de introductie van HNW is een aanleiding om (verder) te digitaliseren. Het kan gaan 
over kleine ingrepen tot grote projecten. Maak daarbij steeds een analyse van de huidige manier van werken 
en hou er rekening mee dat een papieren proces één op één omzetten in een digitaal proces niet de beste 
aanpak is, en vaak zelfs helemaal niet mogelijk. Ga eerst na hoe je het proces kan optimaliseren en kijk dan 
pas naar de geschikte digitale oplossing.

Elke (kleine) stap telt
Denk bij elke stap goed na wat je ermee wil bereiken: informatie toegankelijker maken, medewerkers efficiën-
ter laten samenwerken, de klant beter van dienst zijn … Bij procesverbetering geldt dat elke vooruitgang, hoe 
klein ook, belangrijk is. Begin met gemakkelijke stappen: de quick wins. Zo ziet iedereen al snel vooruitgang 
en wakker je de interesse en motivatie aan om een volgende stap te zetten. 

Onderschat je medewerkers niet
Moedig medewerkers aan om zelf met hun ideeën aan de slag gaan. Durf delegeren en vertrouwen. Zoek 
medewerkers die een proces end-to-end kunnen bekijken, die kunnen loskomen van de dagelijkse routines 
en die outside the box denken. Zorg dat zij voldoende communiceren en laat hen ambassadeur zijn bij de 
implementatie. Je rol als leidinggevende bestaat erin om duidelijk te communiceren over de strategie van de 
organisatie, in het verbinden van mensen/teams/departementen en het coachen van je medewerkers.

HNW invoeren is geen project maar een proces
HNW is veel meer dan ervoor zorgen dat mensen plaats- en tijdonafhankelijk kunnen werken. Het gaat om 
een nieuwe manier van (samen)werken, met een nieuwe leiderschapsstijl, gebaseerd op vertrouwen. Aan dat 
changeproces komt eigenlijk nooit een einde.
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PROCESS
CARLA GODTS

Processen en Het Nieuwe Werken (HNW): vijf tips
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Shadow IT
Wanneer je medewerkers voor een project bestanden moeten delen met externe partijen en ze vinden binnen 
de organisatie geen tools die dat mogelijk maken, zoeken ze hun eigen middelen. Die zijn gekend onder de 
naam shadow IT. Met Dropbox en Google Drive vinden ze dan een oplossing, maar hoe veilig is de data van 
de organisatie daar?

Welke tool?
Waar bij de eerste valkuil te weinig software beschikbaar is, kan het omgekeerde ook: toolverwarring treedt 
op wanneer de gebruiker zelf moet gaan kiezen welke tool hij gebruikt voor een bepaalde functie. Op zich is 
het niet problematisch, maar dan moet je er binnen een team of een project wel afspraken over maken: welke 
tool gaan we waarvoor (en hoe) gebruiken?

Mag je dit wel zien?
Hoe zorg je ervoor dat de juiste mensen toegang krijgen tot de juiste data? Dat is zeker een groot probleem 
voor shadow IT, maar ook voor reguliere software is het vaak een uitdaging om de rechten goed in te stellen. 

Waar heb ik het gelezen?
Vroeger was het eenvoudig: iets gelezen en je hebt het opnieuw nodig? Even zoeken in je mails en de kans 
is groot dat je het snel vindt. Nu e-mail niet meer die centrale rol vervult, wordt zoeken een uitdaging: heb je 
het gelezen in mail, Yammer of de WhatsApp die je met het team gebruikt? Systemen zoals Confluence van 
Atlassian of Windows 365 zorgen weer voor één centrale zoekmotor, en in de plaats van WhatsApp kan je 
overstappen op Teams zodat daar ook de Microsoftzoekmotor zijn werk kan doen. Die laatste overgang kan 
trouwens ook helpen bij de laatste valkuil.
 
Genoeg gewerkt voor vandaag?
Wanneer stop je ‘s avonds met werken? Nu we allemaal meer thuiswerken, wordt het ook makkelijker om ‘s 
avonds wat door te werken. Ook als je er zelf niet voor kiest: jouw telefoon kan je aan je werk herinneren. 
“Ping”: er komt een melding binnen van WhatsApp. Is het in de familiegroep of is het jouw baas die nog even 
een vraag heeft om haar presentatie af te werken? Je kan de groep(en) van het werk muten ‘s avonds, maar 
beter is om andere tools te gebruiken voor werk en privé.
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TOOLS
BART VAN ROEY

Vijf mogelijke valkuilen bij digitaal samenwerken
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Waar we voorheen zagen dat het gros van de kenniswerkers op kantoor aanwezig was, vaak in landschaps-
bureaus die in de beste gevallen aangevuld werden met een soort van stilteruimtes om concentratiewerk te 
doen, stellen we nu vast dat thuiswerken de voorbije maanden de norm werd. Medewerkers geven aan dat 
ze thuis toch efficiënter kunnen werken en hun work-life balance beter onder controle kunnen houden. Ze 
missen wel het sociale contact met de medewerkers op kantoor. Dat kunnen we de eerstvolgende tijd niet 
meer zonder zorgen garanderen. Althans niet als het management niet de juiste voorzorgen neemt. Het bedrijf 
coronaproof maken, zoals we dat noemen: plastic scheidingswanden plaatsen, alcoholgel ter beschikking 
stellen, de juiste pijlen op de grond tekenen, eventueel aangevuld met een koortsmeting bij het binnenkomen.

Zullen medewerkers daar gelukkig van worden? Zal die propere omgeving uitnodigen om met goesting te 
komen samenwerken? Samenwerken, ja, want daar draait volgens mij alles om. Kenniswerkers hebben kunnen 
proeven van het thuiswerken en zijn tot het inzicht gekomen dat het kantoorleven in principe alleen nog nodig 
is om “samen werk te doen”. Individueel werk doen mensen het liefst thuis, waar ze zich ten volle kunnen 
concentreren en geen afleiding hebben van collega’s rond zich die praten of die snel even iets komen aftoet-
sen. We merkten al voor het coronatijdperk dat de zogenaamde stilteruimtes die bedrijven inzetten hun doel 
voorbijschieten omdat mensen gewoon graag bij de kliek zitten om geen nieuwtjes of informatie te missen. 

BRICKS
GERD STEEGMANS 

Coronaproof of peopleproof? De kip of het ei?

“ Genius is in the idea, impact however, 
comes from action.”
Simon Sinek

Zouden we niet beter zo snel mogelijk inzetten op een collaboration-coronaproof (cc-proof) werkomgeving 
als beter alternatief voor een zuiver coronaproof werkomgeving? Waar mensen zich veilig voelen om samen te 
werken, waar medewerkers met plezier hun veilige cocon thuis voor achterlaten? Laat ons niet verder bouwen 
met de bricks die bedrijven nu al hadden. We moeten een stevig fundament neerzetten, een kader dat volle-
dig cc-proof is. Alleen dan vinden we een cocon voor onze medewerkers die een goed alternatief is voor het 
thuiswerken.
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Maak je digitale kit
Het digitale aspect is dé toegang tot het telewerken. Toch zijn sommige bedrijven nog niet voldoende uitge-
rust. De analyse van je behoeften en enkele investeringen op korte termijn moeten worden overwogen, zoals:
• eenvoudige back-up van gedeelde bestanden via een cloudsysteem;
• de keuze van tools voor samenwerking op afstand om samen te communiceren en te vergaderen.

Geef je medewerkers een wettelijk kader
Om een wettelijk kader op te zetten voor werknemers, moet het kader van de mogelijkheden en beperkingen 
van telewerken worden gedefinieerd door middel van drie essentiële documenten:
• een avenant of aanhangsel van het contract waarin onder meer de verplichting wordt vermeld om telewerk-

dagen te registreren;
• een aanpassing van je verzekering om ook extramurale ongevallen op het werk te dekken;
• een regeling voor telewerken waarin de voorwaarden voor toegang en opstartprocedure worden geregeld.

Open de dialoog met een aangepast communicatieplan
Voor elke verandering in een bedrijf is het essentieel om met je medewerkers te communiceren over verschil-
lende aspecten om verwarring, stress of zelfs paniek te voorkomen, zoals:
• Om welke telewerkers gaat het?
• Welke stappen moeten worden genomen om telewerk te activeren?

Full remote betekent niet geïsoleerd zijn
Het is niet omdat je overschakelt naar de fulltimetelewerkmodus dat je het contact verliest, ook al wordt vanaf 
de derde dag het effect van de eenzaamheid gevoeld. Om dat te voorkomen, wordt dat het best ingepland 
zodat de sociale link actief blijft.

Telewerken is niet alleen een plug-in!
Het is niet genoeg om de juiste hulpmiddelen te hebben om te telewerken. Het is ook noodzakelijk om de 
juiste houding te hebben. Telewerk mag de organisatie niet verzwakken. Stel daarom een charter op voor 
samenwerking op afstand en beslis samen over goede praktijken met daarin volgende aspecten: techniek, 
planning en houding.

Verduurzaming van telewerk
Ik wil de aandacht vestigen op het feit dat het duurzaam implementeren van telewerk in je organisatie meer 
tijd, reflectie, cocreatie en training vereist voor alle actoren van de verandering. 

Eens de crisis voorbij is
Normaal gezien zou elk bedrijf een ‘telewerknoodplan’ moeten hebben. Dankzij deze crisis realiseer je je dat 
het opportuun is om telewerk te verduurzamen in je organisatie. Ik wil dat alle bedrijven het potentieel van 
flexibel werken maximaliseren en zo snel mogelijk de vruchten daarvan plukken. Tegelijkertijd krijgen ze een 
kader om de risico’s die telewerk met zich mee kan brengen tot een minimum te beperken.
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REMOTE
VIVIANE KOCK

Hoe stel je je implementatieplan op om te telewerken?
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Het boek heeft niet toevallig als ondertitel ‘Een dialoogboek’. Het is niet alleen 
het resultaat van een dialoog tussen de auteurs en met de mensen die ze ge-
interviewd hebben, maar ze gaan nu ook resoluut in dialoog met de lezers. Er 
is namelijk een digitaal platform waar de lezers in dialoog kunnen gaan met de 
auteurs, maar ook met elkaar. Zo blijft de inhoud van het boek mee evolueren 
vanuit verschillende inzichten en benutten ze de ervaring die anders verspreid 
zit. Dat ligt ook helemaal in lijn met het onderwerp van Het Nieuwe Werken.

Neem deel aan de #futureofworkBE-community.
Alle info vind je op www.futureofworkbe.org en volg ons via de hashtag 
#futurofworkBE.

Niet zomaar een boek
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De smid, de geit
en de koning

Een sales- en marketingsprookje
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Er was eens een ondernemer die z’n eigen zaak startte. De volgende 
ochtend stroomden de klanten vanzelf toe. Rijendik stonden ze. Zonder 
dat hij één klap moest doen. En hij ondernam nog lang en gelukkig. 
Einde.

Bullshit! De realiteit is een pak minder sprookjesachtig. Ondernemen is 
keihard werken en als je het verkeerd aanpakt, verkoop je geen sikkepit. 
Maar hoe krijg je klanten dan zover om met jou in zee te gaan? Eigenlijk 
moet je maar drie zaken weten. Welke? Dat lees je in het grappigste 
managementboek van het jaar. Mét een verhaal én heerlijk helder 
advies om je nog lang, gelukkig en succesvol te laten ondernemen. En 
da’s geen sprookje.

Benieuwd naar dit sales- en marketingsprookje? 
Surf naar www.smidgeitkoning.diekeure.be of scan de QR-code en
lees het eerste hoofdstuk gratis online.
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