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Het Bird in hand principe
Het Affordable loss principe
Het Crazy quilt principe
Het Lemonade principe
Het Pilot in the plane principe

Met de inhoudelijke bijdragen van o.a. Philips, rwe
Essent, Indra, Rabobank, Business Models Inc., kvd
en het Academisch Ziekenhuis Maastricht worden
de vijf principes in een corporate context uitgelegd.
Het boek Corporate Effectuation biedt een geheel nieuwe kijk op effectief intern
ondernemerschap waarmee u een ‘sustaining high performance organization’ kunt
orkestreren. Het boek geeft heldere inzichten in nieuw toe te passen gereedschap
voor corporate organisaties, zoals Business Modeling en Reframing.
Corporate Effectuation is het eerste Nederlandse boek over deze nieuwe, succesvolle aanpak. Na het lezen van dit boek kunt u direct aan de slag. Er staat u niets
meer in de weg. Er zijn dus geen redenen meer om succesvol ondernemerschap
over te laten aan de Richard Bransons van deze wereld.
‘Corporate Effectuation is een paradigmaverschuivend boek en zal dus zeker
een serieuze kandidaat worden voor het Managementboek van het Jaar 2012.’
– Marco van Veen, manager Webcentre Heineken International.
‘Bedrijven die naast de causale benadering ook de principes van Effectuation
kunnen toepassen zijn de winnaars van morgen.’ — Dr. Fred van Ommen,
Senior Vice President Innovation Excellence bij Philips
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THOMAS BLEKMAN

De steeds sneller veranderende wereld vraagt om strategische flexibiliteit en actie. De
toekomst laat zich niet meer voorspellen, daarvoor is de wereld complex en te zeer
verbonden. De vraag is hoe je de uitdagingen het hoofd blijft bieden en steeds succesvol kunt blijven ondernemen. Je moet je eigen toekomst creëren... Maar hoe?
Dat kunnen we vanaf nu leren van ervaren ondernemers. Saras Sarasvathy onderzocht, onder toeziend oog van de Nobelprijswinnaar Herbert Simon, hoe ondernemers te werk gaan. Ze ontdekte vijf succesprincipes die steeds weer terugkomen in
succesvol ondernemerschap en haaks staan op hetgeen ons is geleerd: de principes
van ‘Effectuation’:
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Effectuation
Wat managers kunnen leren
van ondernemers!
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v o o rwo o rd

Ondernemen

kun je leren!

Met collega’s werk ik inmiddels al ruim tien jaar aan de identiﬁcatie van de leeren doceerbare elementen van de expertise van entrepreneurs. En al die jaren
zijn er mensen geweest die me vroegen of ondernemerschap eigenlijk wel
geleerd kan worden. Het is tijd om deze hardnekkige vraag te laten rusten,
want het antwoord is: ‘Jazeker, vanaf nu is ondernemen echt te leren!’
De lessen die entrepreneurs moesten leren bij het uit het niets opbouwen van nieuwe ondernemingen gaan verder dan de bekende basismaterialen als boekhoudsysteem, notariële aktes, patenten op intellectueel eigendom, voorradenadministratie en businessplannen.
Sterker nog, iemand die een aantal bedrijven heeft opgericht en
ruim tien jaar lang dag en nacht ervaringen heeft opgedaan als
een entrepreneur in goede en slechte tijden, kan meer dan alleen
een zaak bestieren. Ongeacht bedrijfstak, technologie, geograﬁe of zelfs de
eigen geschiedenis, blijken ervaren entrepreneurs allemaal dezelfde soort
lessen te leren, die prima geschikt zijn om samen te brengen in een logisch
samenhangende methode, als een wetenschappelijke theorie.
Voordat Francis Bacon zijn Novum Organum in 1620 liet verschijnen, was wetenschap het beschaafde tijdverdrijf van een paar welvarende burgers. Ze gebruikten daarbij geen duidelijk geformuleerde methode. Na Bacon gingen geleerden
de wetenschap in werking bestuderen en distilleerden uit hun observaties een
aantal sleutelbegrippen (zoals hypothese, replicatie en falsiﬁcatie) en onderzoekstechnieken zoals het experiment. Wat zij ontdekten bleek zo krachtig en
waardevol dat wetenschap sindsdien wereldwijd op scholen wordt geleerd en
gedoceerd. En tegenwoordig niet alleen aan potentiële studenten en onderzoekers, maar aan alle mensen die toegang hebben tot fatsoenlijk onderwijs.
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Dat is a) omdat we onderkennen dat de wetenschappelijke methode veel breder
bruikbaar is dan alleen in de wetenschap en b) omdat zelfs maar een vluchtige
kennismaking met de wetenschappelijke principes en praktijken ons al beter in
staat stelt om samenlevingen vorm te geven die in staat zijn tot werkelijke
waardecreatie.
Ik ben ervan overtuigd dat de principes en praktijken van het ondernemerschap
op soortgelijke manier een algemene toepassing kunnen hebben, die verder
gaat dan de start van nieuwe bedrijven. Een beter begrip van de denkwijze van
een entrepreneur zal ons in staat stellen om organisaties, en zelfs samenlevingen, vorm te geven, die beter toegerust zijn om deze krachtige methode te benutten voor de creatie van toegevoegde waarde in het menselijk domein. Wat
begrip van de wetenschappelijke methode ons in de negentiende en twintigste
eeuw gaf aan technologische en andere verworvenheden, is een inspirerend
voorbeeld voor de mogelijkheden die de ontwikkeling van de ondernemersmethode ons zal schenken in deze en volgende eeuwen.
Wat zijn de kernelementen van de ondernemersmethode? We zijn nog
maar net begonnen met de ontdekkingstocht naar de antwoorden. Toch ben ik er nu al van overtuigd dat de logica van
Effectuation net zo centraal staat in de ondernemersmethode als de logica van het experiment bij de wetenschappelijke methode. Sterker nog, met onze onderzoeken van ruim tien jaar naar de wijze waarop expertentrepreneurs denken en handelen, de overeenkomsten
daarin en de toetsing daarvan aan de denk- en handelwijze
van ervaren managers, starters en durfkapitalisten
konden wij vijf principes isoleren als kernkwaliteiten van
Effectuation:
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voorwoord: ondernemen kun je leren!

1

Bird in hand: start met wie je bent, wat je weet en wie je kent en niet
noodzakelijk met een vooropgesteld doel of een beoogde gelegenheid.

2

Affordable loss: investeer niet meer dan je wilt riskeren.

3

Crazy quilt: creëer een groeiend netwerk van zichzelf selecterende
stakeholders die elk voor zich evenmin meer investeert dan hij of zij zich
kan veroorloven. Heb meer oog voor partners dan voor concurrenten.

4

Lemonade: sta open voor verrassingen en benut ze in je voordeel.
Zie ze als een nuttige toevoeging en niet als te mijden hinderpalen.

5

Pilot in the plane: cocreëer de toekomst met dingen
die je beheerst en met zelfverkozen partners.

Bij het sluiten van de markt kan een ieder die deze
principes hanteert de eigen toekomst vormgeven en de
eigen omgeving omvormen tot een betekenisvol nieuw
geheel voor zichzelf en deelnemende stakeholders.
Het is goed te zien dat inhoud en doel van de ondernemersmethode verschillen
van de wetenschappelijke methode, ook al doet de historische ontwikkeling
van de eerste sterk denken aan de laatste. De wetenschappelijke methode gaat
over begrip en benutten van de natuur om onze doelen te realiseren. De ondernemersmethode gaat over begrip en benutten van de menselijke natuur voor de
cocreatie van zowel nieuwe doelen en mogelijkheden als versterking van de
oude; het omvormen van wat is in wat kan zijn, inclusief onze ideeën over wat
wel en niet behoort te zijn. Zoeken we naar een Latijns equivalent voor Bacons
Novum Organum, dat zouden we dit Novum Artiﬁcium kunnen noemen.
s ar as d . s a r a sv a t hy
Isadore Horween Research Associate Professor
University of Virginia, The Darden School
Maart 2011
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Corporate Effectuation helpt
NGO’s om andere manieren te
ontdekken van “zakendoen”,
hun businessmodellen te
verbreden en daarmee ook
de reikwijdte van hun raison
d’e^ tre te vergroten.
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Effectuation
voor
goede doelen
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De woorden “NGO, goede doel, non-profit” en
“donatie” gaan vaak hand in hand. Maar de tijden
zijn veranderd. De notie “maatschappelijk
verantwoord ondernemen” behoort tot het
standaardrepertoire van het bedrijfsleven.
De organisaties met en zonder winstoogmerk
schieten steeds beter met elkaar op. Maar hun
relaties blijven vaak van elk perspectief ontbloot,
omdat de onderliggende business case zwak is of
afwezig. Biedt Corporate Effectuation handige
instrumenten voor businessmodelinnovatie van
een non-profit? Jazeker!
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Door Machiel van Dooren NGOs & Sociale ondernemingen specialistt
en partner van De Beukelaar Groep
Dit boek gaat volledig over corporate effectuation ofwel hoe
een bedrijf effectuation kan benutten om te excelleren en
innoveren. Maar is het ook te gebruiken in de goede doelen
sector? Kan effectuation nuttig zijn voor non-gouvernementele organisaties (NGO’s) en sociale ondernemingen? Biedt Corporate
rporate
Effectuation handige instrumenten voor businessmodelinnovatie van een nonproﬁt? Jazeker!
Aan de hand van de vijf principes van effectuation voer ik u langs mijn ervaringen in de ontwikkeling van vernieuwende businessmodellen voor goede doelen
en sociale ondernemingen.
De woorden “NGO, goede doel, non-proﬁt” en “donatie” gaan vaak hand in
hand. Want zo werkt het meestal: goede doelen vragen om geld voor de realisatie van hun projecten in de maatschappij. Aangezien ze daar aardig bedreven in
zijn geworden, kan dat van veel kanten komen: consumenten, fondsen, overheden en... het bedrijfsleven. Dit heeft geleid tot het breed gedragen geloof dat een
goed doel een organisatie is die dankzij generositeit in staat is mee te helpen,
herstellen wat niet deugt in deze wereld... namens organisaties en zonder dat de
donerende organisaties daarvoor enige ﬁnanciële tegenprestatie verwachten.
Prima, maar daarmee is het plaatje niet compleet: effectuation helpt NGO’s om
andere manieren te ontdekken van “zakendoen”, hun businessmodellen te verbreden en daarmee ook de reikwijdte van hun raison d’être te vergroten.
De notie “maatschappelijk verantwoord ondernemen” behoort tot het standaardrepertoire van het bedrijfsleven en NGO’s huren steeds vaker professionals in voor “fondsenwerving zakelijke markt”. De organisaties met en zonder
winstoogmerk schieten steeds beter met elkaar op. Maar hun relaties blijven
vaak van elk perspectief ontbloot, omdat de onderliggende businesscase zwak
is of afwezig. Dat is grotendeels te wijten aan de oude praktijk dat een NGO
voor een bedrijf louter begunstigde kan zijn van een vast percentage van de nettowinst. Andersom ziet een NGO een bedrijf vooral als een geldautomaat die,
mits vriendelijk gevraagd, geld doneert aan het goede doel. Daarmee kan de
NGO haar activiteiten ﬁnancieren en het goede doen, terwijl het bedrijf zijn
liefdadigheidsagenda realiseert en aan de verwachtingen van zijn stakeholders
voldoet.
Is dat dan verkeerd? Niet echt, maar geweldig is het ook niet, omdat het ontbreekt aan enige duurzaamheid in de relatie: partijen worden grotendeels door
opportunisme geleid. In de meeste scenario’s kunnen ze gemakkelijk worden
vervangen door een andere speler uit dezelfde hoek. In de volgende paragraven
wordt beschreven hoe effectuation de situatie kan helpen verbeteren.
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9.1 Bird in hand
Het bird in hand-principe vraagt NGO’s anders te kijken naar hun manieren van
fondsenwerving. Ze moeten natuurlijk nooit ophouden om geld te vragen
maar ze kunnen veel meer gebruiken om inkomsten te werven. Gesteld voor de
vraag wat een NGO het bedrijfsleven te bieden heeft, kun je zeggen: imago versterking, risico beheersing, belastingvoordeel, stakeholdersdialoog Allemaal
waar, maar nog lang niet compleet.
Kijken we wat beter naar de assets van een NGO en de zakelijke noden, dan zien
we nog hele andere kansen voor onderlinge business. Wat voorbeelden:
– Markttoegang. Goede doelen die grensoverschrijdend werken vertrouwen
vaak op een sterk netwerk van lokale partnerorganisaties die goed verankerd zijn in de samenleving. Een bedrijf dat een nieuwe markt wil betreden
kan proﬁteren van samenwerking met zo’n NGO om een beter beeld te krijgen van de sociale dynamiek en de handel en wandel in het land. Concreet
kan een NGO in de duurzame landbouw voedselimporteurs introduceren
bij fair trade organisaties; plaatselijke boerenorganisaties die nu of binnenkort tegemoet kunnen komen aan de vraag van importeurs dankzij capaciteitversterkende inspanningen van de NGO.
– Goededoelenmarketing. Het goede doel sluit uiteraard goed aan bij de
normen en waarden van mensen, dus is het ook een prima vehikel om
namens bedrijven boodschappen bij consumenten af te leveren. Denk aan
goede doelen die hun merknaam ‘uitlenen’ aan ondernemingen die graag
een bepaald product of een bepaalde dienst onder de aandacht willen brengen die aansluit bij dat goede doel. Recente voorbeelden zijn de ‘luier-partnership’ van Pampers met Unicef voor een vaccinatiecampagne van baby’s
in ontwikkelingslanden en de Tide zeepcampagne met het Amerikaanse
Rode Kruis om hygiëneproducten te leveren aan slachtoffers van Katrina en
op Haïti.
– Kerncompetenties. De duidelijkste reden vanuit een bedrijfsperspectief om
samen te werken met het goede doel is kennis, netwerken en capaciteiten.
NGO’s zijn vaak uitstekend ingevoerd in hun werkterrein, inclusief de
trends, innovaties en standpunten van belangenorganisaties, en zijn dus
uitstekende belangenbehartigers in doorlopende dialoog met hun donateurs, onderzoekers, relevante overheden. Bovendien zijn ze goed in het
activeren van vrijwilligers en onderhouden ze brede nationale en internationale contacten. Kortom, gewilde partners voor bedrijven die hun voordeel
met deze expertise willen doen of die mee willen liften in het netwerk of
potentieel van deze NGO.
– Commodity’s. Tuurlijk, dan heb je ook nog altijd de ‘usual suspects’: de fair
trade, bio-, eco- Kerstgeschenken, kaarten en chocola. Vergeet niet ook deze
producten te betrekken bij het goede doel om de hoek. Met een extra belastingvoordeel niet te vergeten.
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Laten we nog iets beter kijken naar het bird in hand-principe, want het biedt nog
een kans aan de non-proﬁts op aanvullende inkomsten en een verbreed businessmodel. De afgelopen jaren zag ik dat NGO’s zich meer openstellen voor de
mogelijkheid om zelf een bedrijf te beginnen. Een sociale onderneming die een
selectie van de kerncompetenties van de NGO vermarkt en daarmee aanvullende inkomsten genereert zonder te kannibaliseren op de traditionele donaties. Ik ben er me terdege van bewust dat het een uitdaging is voor een NGO om
een sociale onderneming toe te rusten met de juiste vaardigheden en middelen
en ondernemersbloed in het eigen netwerk toe te laten, maar het gaat zeker niet
tegen haar belangen in om een eigen interne sociale onderneming te hebben.
Allereerst omdat het de NGO een duurzaam alternatief biedt om niet geheel
afhankelijk te zijn van donateurs. Daarnaast ook omdat het een meer ondernemende geest in de organisatiecultuur introduceert. En als allerbelangrijkste dat
in veel gevallen de assets van het goede doel het meer dan verdienen om vermarkt te worden voor duurzaam inkomen om de simpele reden dat ze een
unieke waardepropositie zijn met bijbehorende vraag.

9.2 Affordable loss
Affordable loss kan bij bedrijven vrij eenvoudig berekend en gebudgetteerd
worden, maar voor een NGO is de deﬁnitie van haar affordable loss echt de eerste
stap buiten haar comfortzone aangezien hun kernactiviteit eruit bestaat de middelen – haar aangereikt door de gemeenschap – zo effectief mogelijk in te zetten
voor haar doelstellingen. Dat komt er in de praktijk op neer dat de overhead
steeds zoveel mogelijk omlaag moet terwijl het effect steeds maximaal moet zijn
door de juiste projecten en partners te kiezen met zo min mogelijk risico.
Misschien is dat ook wel de reden dat ze in hun samenwerking met bedrijven de zaken het liefst zo simpel mogelijk houden en gewoon om een ﬁnanciële
bijdrage vragen. Natuurlijk best begrijpelijk, maar dat wil niet zeggen dat ze zo
optimaal proﬁteren van hun partnerschap... en wel om minstens twee redenen.
Als goed doel A en bedrijf B besluiten tot samenwerking, is de potentiële uitkomst dat B geld geeft aan A, dat B geld en natura levert aan A of dat B natura
geeft aan A.
1) In het geval van louter geld maakt B een budget vrij van, zeg, H 100.000
en schenkt dat aan goede doel A. Netto-opbrengst voor A is dan gelijk aan
H 100.000; 2) In het louter natura-scenario maakt B opnieuw een budget vrij
van H 100.000 maar nu in termen van capaciteit in plaats van liquiditeit. Met
andere woorden, B hevelt bijvoorbeeld manuren ter waarde van H 100.000 over
naar liefdadigheid A. Had A diezelfde arbeidskracht van de markt moeten
betrekken, dan had het waarschijnlijk iets van zo’n H 125.000 moeten betalen.
Met andere woorden, de netto-opbrengst voor A is hier dus gelijk aan H
125.000. Deze calculaties laten het verschil zien tussen louter liquiditeit schenken of louter capaciteit; het optimale ligt dus in het midden... in de mix.
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Dus in plaats van een van deze twee te verkiezen zouden bedrijven en NGO’s er
altijd naar moeten streven beide componenten in hun partnerschap te betrekken. Enerzijds omdat de louter liquide optie het bedrijf gemakkelijk inwisselbaar maakt voor elke andere zakelijke partner. Elke organisatie met een winstoogmerk kan geld schenken aan het goede doel. En anderzijds omdat de loutere
capaciteitsoptie het risico in zich draagt dat de non-proﬁtpartner niet in staat is
om te implementeren. Laten we zeggen dat een IT-adviesbureau 500 manuren
beschikbaar stelt aan de NGO om de IT-structuur optimaal in te richten. Dat is
een geweldige donatie voor een NGO. Maar als de uitkomst is dat zij hierdoor
haar hele hardware moet vervangen, dan is het louter een verspilling geweest
van tijd en energie als ze niet over de ﬁnanciële middelen beschikt om een dergelijke investering te doen zoals zo vriendelijk geadviseerd.
Bij partnerschappen die zowel liquiditeit als capaciteit meenemen zien we
werkelijk een situatie ontstaan van het beste van twee werelden, waarin zowel
de hoogwaardige niet-ﬁnanciële krachten van de zakenpartner een rol spelen
als de ﬁnanciële middelen die nodig zijn voor implementatie en algehele versterking van de balans van de NGO.

9.3 Crazy quilt
NGO’s zijn van nature goed in het aangaan van partnerschappen om hun
doelen dichterbij te brengen. Westerse goede doelen zijn doorgaans vooral
fondsenwervende entiteiten die hun opbrengsten overhevelen naar partnerorganisaties in ontwikkelingslanden die belast zijn met de daadwerkelijke implementatie van de programma’s. Toch is het crazy quilt-principe niet zo eenvoudig toe te passen bij NGO’s omdat ze geneigd zijn zeer omzichtig tot de selectie
te komen van vertrouwenspartners in hun programma’s vanwege strikte richtlijnen voor efﬁciëntie, reputatie en kwaliteit.
Toch is er zeker een bekend voorbeeld om te laten zien hoe de crazy quilt
een geweldige impuls kan geven aan fondsenwerving en publiek bewustzijn:
de Product Red-campagne. De campagne werd in 2006 gestart door Bono en
Bobby Shriver om het bedrijfsleven te betrekken bij fondsenwerving en bewustwording ter ondersteuning van de strijd tegen AIDS in ontwikkelingslanden.
Tot dusver heeft zich al een brede verscheidenheid aan merken aan deze campagne verbonden, zoals Nike, American Express, Apple, Starbucks, Converse,
Bugaboo, Gap, Emporio Armani, Hallmark en Dell. Product Red had in 2011 al
zo’n 120 miljoen euro bijeengebracht. De opbrengsten gaan naar het Global
Fund – door Bill Gates opgericht in 2002 – en zijn ten goede gekomen aan 7,5
miljoen mensen in Ghana, Lesotho, Rwanda, Zuid-Afrika, Swaziland en
Zambia.
Daarmee is Product Red een behoorlijk succesvolle quilt van merken die de
handen ineenslaan in de strijd tegen aids en daarbij een partnerschap aangaan
met het Global Fund als de liefdadigheidspartner bij uitstek. Waaruit mag blijken hoe concurrenten gezamenlijk kunnen proﬁteren als zich ze dezelfde
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doelen aantrekken. Het is natuurlijk een prachtig voorbeeld van goededoelenmarketing aangezien alle partners in Product Red ook nog eens extra ﬁnanciële
winst boeken dankzij stijgende omzet en versterkte klantloyaliteit.

9.4 Lemonade
Twee bekende fenomenen laten zien hoe het lemonade-principe voor NGO’s kan
werken als ze meer inkomstenbronnen zoeken.
– Microﬁnanciering. Lang voordat de gevestigde ﬁnanciële instellingen de
behoorlijk lucratieve markt voor microﬁnanciering ontdekten, waren
NGO’s al aan het experimenteren met de optimalisatie van de opbrengsten
van geldleningen aan armen. Toen microﬁnanciering eind jaren negentig
werd opgepikt door de commerciële banken, waren NGO’s bijzonder succesvol in het aangaan van partnerships met hun zakelijke tegenhangers.
Enerzijds deelden ze hun kennis en ervaringen, anderzijds kanaliseerden ze
de fondsen en schoolden de klant. In dit geval laat lemonade dus zien hoe
NGO’s met succes de plotselinge populariteit van microﬁnanciering functioneel wisten te maken met hun lopende programma’s door de samenwerking te zoeken met het bedrijfsleven... in plaats van de concurrentie ermee
aan te binden. Ik heb gezien dat het businessmodel veel kans van slagen
heeft als de ﬁnanciële instelling de middelen ter beschikking stelt maar distributie en beheer overlaat aan een plaatselijke ervaren non-proﬁtorganisatie. Dit model levert signiﬁcante winst op voor zowel de bank, het goede
doel als de plaatselijke gemeenschap, door een optimaal gebruik van de
capaciteiten aan beide zijden.
– Emissiehandel. Ongeveer hetzelfde geldt voor de wereldwijde handel in CO2
emissierechten. Aandacht voor vermindering van de uitstoot van kooldioxide stond al geruime tijd op de agenda van veel non-proﬁts op het gebied
van milieu en ecologie. Soms leidde dat tot herbebossingsactiviteiten, in
andere gevallen tot omschakeling naar andere energiebronnen. Met ‘Kyoto’
besloot de wereldgemeenschap emissierechten toe te kennen aan schone
energieprojecten in ontwikkelingslanden. Dat bood veel NGO’s de kans
mee te gaan doen in de wereldwijde emissiehandel. Milieuvriendelijke projecten die ze toch al uitvoerden kregen opeens een beloning in emissierechten die voor klinkende munt kon worden verhandeld aan westerse organisaties op zoek naar manieren om hun ecologische voetafdruk te managen.
Voor een NGO zou de makkelijke, risicoloze route zijn geweest om een
ander te vragen de emissiecertiﬁcatie en -handel namens haar te doen. Maar
ik heb voor goede doelen gewerkt die ervoor kozen om deze business in huis
te ontwikkelen en de emissiehandel zo succesvol te verankeren in hun programma’s voor milieubewustzijn en -bescherming, waarmee ze zowel de
duurzaamheid van die programma’s versterkten als nieuwe inkomstenbronnen aanboorden.
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9.5 Pilot in the plane
Hoewel goede doelen vaak worden gezien als traag en inefﬁciënt, zijn ze vaak
uit innovatie geboren. NGO’s hebben nieuwe businessmodellen ontwikkeld
waarin ze gebruik maken van microﬁnanciering, kansen zagen in het zaken
doen met de allerarmsten en Internet omarmden op zoek naar nieuwe wegen
om het leven van armen te verbeteren en plaatselijke samenlevingen te versterken door capaciteit te creëren in het midden- en kleinbedrijf.
En waren NGO’s voorheen gewend om in alle eenzaamheid actief te zijn,
tegenwoordig is het zeker geen taboe meer om samen te werken met bedrijven
om een gezamenlijk doel te realiseren. Met een NGO aan de stuurknuppel die
zakenpartners uitnodigt mee te komen doen en de businesscase te cocreëren is
een nieuwe vorm van partnerschap tot stand gekomen die een duurzaam karakter lijkt te hebben.
Een recent voorbeeld van een NGO als pilot in the plane biedt een van mijn
huidige opdrachtgevers. Hivos, een Nederlandse NGO met een jaaromzet van
zo’n 100 M, streeft ernaar de bevolking van een middelgroot Indonesisch
eiland voor honderd procent te voorzien van hernieuwbare energie in een transitieproject dat de komende tien jaar zal beslaan. Daarmee kan de kwaliteit van
leven van honderdduizenden mensen in de kleine eilandgemeenschappen verbeteren, terwijl tegelijk concrete stappen worden genomen in het kader van de
klimaatverandering. Zeker ambitieus, maar Hivos’ onderzoek laat bovenal zien
dat het idee van het “Iconische Eiland” noch onmogelijk is noch utopistisch;
maar de NGO is zich er terdege van bewust dat ze het niet alleen kan doen.
Daarom nodigt ze bedrijven uit mee te komen doen en samen de uitkomsten te
cocreëren. En die hoeven niet noodzakelijk alleen maar liefdadig te zijn...
Met haar Iconisch Eiland-project biedt Hivos haar zakenpartners een gecontroleerde omgeving waar nieuwe technologie en innovatieve businessmodellen
kunnen worden getest en verbeterd. Door kennis te delen in microﬁnanciering
en het zaken doen met de allerarmsten biedt ze hun zo een gezamenlijke positieve business case om een voor 100 procent op duurzame energie draaiende
eilandgemeenschap tot stand te brengen.

m o o i m e e g e n o me n
Probeer als NGO in kaart te brengen wat je weet, kan, doet en hebt. Probeer
je vervolgens voor te stellen hoe je dat aan het bedrijfsleven kunt aanbieden
als een product of dienst. Je zult versteld staan hoe bedrijven in de rij gaan
staan om bij je af te mogen nemen… aangezien je hun als erkend goed doel
de mogelijkheid biedt tot belastingvoordeel met een mooi sociaal gouden
randje, dat we kennen als maatschappelijk verantwoord ondernemen.
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“Niet te lang meer lezen,
begin met quilten!”
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h o o f d s tu k 11

p story

verhaal van
De Beukelaar
Groep
Ooit ontstond er een nieuwerwetse club
(om te werken en veel te betekenen!). Dit
is het waargebeurde verhaal van de
geboorte, bloei en schaduwkanten van
onze organisatorische entiteit: De Beukelaar Groep /…&…/ Corsendonk College
(en onze andere labels). Volstrekte transparantie om De Beukelaar Groep te
introduceren als mogelijke partner in het
orkestreren van corporate effectuation.
Alles is daarbij permanent gebaseerd op
genieten van verschillen, de verwachtingen van de klant en de onophoudelijk
veranderende context!
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met Edwin de Beukelaar

De autocreatie
Onze De Beukelaar Groep is nooit een startende onderneming
geweest: ze was er altijd al, als een clubje effectieve individuen
(katten?), onvermoeibaar bezig met de creatie van unieke programma’s voor organisatiegedrag en managementontwikkeling, met een ongekende focus op (onze) klanten (in zakelijk en in persoonlijk verband). Geïnspireerd en verenigd door Edwin de Beukelaar (die al
Effectuation bedreef voor zijn geboorte) besloot onze groep zijn naam te
gebruiken naast de onmogelijk merknaam ...&... Door deze naam hadden we
geen rekeningen, facturen, branding, maar begon de innovatie!

Klanten, klanten, en…
De opwindende gevolgen van de veranderingen, de maandresultaten, de transformaties in het leiderschap waartoe wij inspireerden, riepen een unieke vraag
op naar leden van De Beukelaar Groep om samen met klanten (crazy) quilts te
co-creëren. Tegen sommige trajecten zeiden we ‘nee’, en lieten we ze nieuwsgierig achter. We bleven altijd nieuwsgierig en moedig. De leden van De Beukelaar
Groep co-creëerden een unieke samenwerking zonder ellenlange contracten en
jaarplanningen; geen formele structuur of samengeknepen ogen voor kleine
lettertjes!
In die dagen (1998) werden we geplaagd, genegeerd en vervloekt door vakgenoten/concurrenten, maar evenzeer gewaardeerd, gehonoreerd en betaald
door innovatieve (nieuwe) klanten die geloofden in de combinatie van zakendoen, innovatie, ontwikkeling, terwijl je gewoon anders bleef het was me een
tocht.

Groeien en gloeien?
Het was een barre tocht om een benadering van non-focus (binnen ontwikkelings- en organisatorische effectiviteit) in lijn te brengen met steeds meer partners (16 in 2011) en een warme kring (96 in 2011) van (niet-)verbonden effectuators.
Nieuwe programma’s, nieuwe (typen) klanten en de onvoorstelbare snelheid van de veranderingen stelden ons voor nieuwe uitdagingen en denkwijzen, en al doende groeiden onze wijsheid, aanraakbaarheid en de gerealiseerde
effecten.
De oprichting van onze business-school Corsendonk College en de aandacht
voor maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn belangrijke mijlpalen.
Schaduwzijden waren onnavolgbare snelheid, soms nonchalance, ‘ I’ve been
there – seen it – don’t even like the T-shirts’ en een vleugje uitputting. Maar het
eindeloze piloten in klantvliegtuigen en de onvoorstelbare wensen van de
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Nieuwe Wereld HR-staf (van GSK, Pﬁzer, AEGON, ING, NS, Cisco, Rabobank,
Vebego, Deloitte en andere helden ) hielden het kernteam van De Beukelaar
Groep overeind en overtuigd dat het de moeite was om door te blijven gaan.

Multi

Labeling
Siting
Tasking

Alles (met uitzondering van ons geweldige trafﬁc-management, opgezet door
Mandy Koek en consorten) ging per ‘ongeluk’: logo’s, activiteiten, nieuwe partners/trainees, alles kwam ‘aanwaaien’ terwijl we luisterden naar de wereld,
nieuwe markten, partners en deelnemers. Het Lemonade principe in optimaforma...
Het enige dat we in onze teams wel gestimuleerd hebben was ‘persoonlijke
twijfel’ (altijd op zoek naar wat dan ook!?) gebaseerd op de verschillen (alle neuzen
een andere kant op, of neuzen eraf!). Een nieuw lid kon een camera-coach, ﬁlmmaker, expeditieleider, trainer, consultant, wetenschapper, musicus zijn, maar
we gingen nooit voor slechts één talent: wat wij doen is talent quilten! Ook als
het ging om bescheidener taken, zoals het ontwerpen van websites (naar de
nieuwe ‘hype’ multi-siting), of het ontwerpen van didactische modellen.

Vier de verschillen
De Beukelaar Groep startte de afgelopen jaren
de meest uiteenlopende initiatieven:
– Adviesbureau 3V: vrouwelijke consultants
aan het roer
– DevelopmentDays: assessment, inclusief
development-programma’s
– Senior Development: voor 40+ staf om
te her-focussen, her-laden en her-kenbaar
te blijven
– Verbinden van business/innovatie met
persoonlijke groei/effecten.
– Onze St(r)andplaats Nederzandt in Noordwijk...
Ik noem hier slechts een kleine selectie van successen/fouten, maar op de langere termijn lieten we overtuigend zien dat corporate effectuation geen ﬁctie is
en ook geen ﬁducie. We co-creëerden innovatieve concepten zonder gedetailleerd plan, investeringsschema of intensieve meetings:
Maar wel met:
– Jaarlijks een teamtrip met 361O feedbacksessies, input van de klant en diepgang!
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- Maandelijks komen we samen rond een informeel ‘boompje’ met de hele
bemanning en wie er verder maar bij wil komen (en zonder agenda! We
praten zo alleen over het belangrijkste).
Elk groepslid co-creëert zijn/haar eigen klanten, diensten en behoeften, en lanceert al doende nieuwe labels. Met als gevolg dat de meesten van ons niet exact
weten wat nu wel en geen onderdeel is van De Beukelaar Groep. Nog een paar
andere voorbeelden:
– Interim development: als dedicated interim staf
– Levende talen: managementtaal- en -cultuursessies (als lappendeken aangezien we een oud landhuis hebben gekocht dat staat te wachten op restauratie)
– Corsendonk college: een business-school gebaseerd op de beste faculteiten
ter wereld die zijn geselecteerd voor het programma
– ...&... voor wilde, innovatieve uitdagingen of grootschalige events/veranderinterventies.
– Beech Venture Lab: effectuerend incubator voor sociale ventures (zoals Laladoo en De Vrije Koe) waar managers kunnen ‘effectueren’ en ook hun eigen
sociale proefballonnetjes kunnen oplaten als onderdeel van onze op maat
gemaakte, state-of-the-art programma’s voor management development.
Opkomende labels, co-creërende strategie, maar nooit zonder iemand
anders (klant, NGO, CEO, HR-held) die ook bereid is mee te investeren
in tijd/energie/geld... zodat ze waarachtige effectual stakeholders
worden met pre-commitment! Mocht je zelf ideeën hebben, laat het
ons weten.

Proﬁteren (op diverse vlakken)
en Geld Verdienen!?
Uit de aard van onze professionele club is er nooit gedaan aan het ontwikkelen van waarden, cultuurverandering en/of gemeenschappelijke
geloofssystemen. Maar om de een of andere reden (dit boek gaat daarover) is op een of andere manier toch een bepaalde genetische code
komen bovendrijven die ons bind en boeit:
– Ga vreemd. Creëer waarde in een ander domein (onroerend goed,
studio, bepaalde andere activiteiten, vrijetijdsbesteding)
– Verwerf nimmer zelf bakstenen of cement als team (onze 16 glorieuze locaties hebben verschillende/externe eigenaren)
– Verwar nimmer inhoud met bezit (een mooi voorbeeld is onze uiterst
succesvolle strandtent St(r)andplaats Nederzandt, die is opgezet en
gebouwd (!) volgens de principes van effectuation)
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–

–

Experimenteer ‘zelf’ en trek positieve energie aan (zoals bijvoorbeeld is
gebeurd bij : run je eigen strandclub in Playa BuitenGewoon, Noordwijk en
ons Beech Venture Lab)
Beschouw content/proces als product van een bestaande vraag (developmentprogramma’s zoals senioriteit, productmanagement, turbulentiemanagement, pad vinden naar de volgende lead).

Onderweg kwamen we erachter dat het een uitstekende combinatie is om te
herinvesteren in oud spul (Corsendonk België, HagenHorst Wassenaar, kerken)
en vers bloed (van Dooren met Corporate Social Responsibility (zie ook hoofdstuk 9), Blekman met Effectuation and Strategy, van Melick met Sustaining
Change en Paulissen met Business Tunes). Evenzeer als blijven geloven in
‘oude’ vrienden die nooit verstek laten gaan (Weterman, Bouwhuis, Bouman) in
combinatie met nieuwe ontdekkingen (met volkomen onvoorstelbare talenten/
start!). Met professionals (van der Laan), avonturiers (Hoogeveen, Ofner), Communicatie-trainers (de Roy van Zuydewijn) en Entrepreneur coaches (Boeren,
Huijers). En we accepteerden dat partners kunnen weggroeien naar nieuw
leven (Schouten als directeur 5 sterren-hotel in Zeeland) en naar topechelons en
toch altijd verbonden blijven.

Valkuilen (onderweg)
In onze onnavolgbare haast om met klanten effectieve resultaten te boeken viel
er onderweg natuurlijk ook wel wat van de wagen:
– Te weinig aandacht voor alle partners en alle warme relaties
– Te veel extra focus op innovatie ten koste van beschikbare en uitstekende
structurele verbeterconcepten
– Te veel liefde voor het verschil leidend tot gebrek aan waardering voor loyaliteit, trouw en het herhaalpotentieel van zware inspanningen
– Te veel korte termijn focus op klantresultaten (maar gelukkig bleven we
geloven in getalenteerde HR-partners en hielden onze adem in)
– Respect voor senioriteit maar evenveel aandacht voor de nieuwste
generatie(s)
– Te veel, te snel, te gemengd, te complex (net als onze klanten, haha).
Het was een bizarre tocht, en hij wordt met de dag zwaarder Gevuld met plezier, valkuilen en 24/07-toewijding. Met moedige klanten, die zich al doende
tot ‘kameraden’ ontpopten!
Dank voor deze adembenemende reis... en het vertrouwen in nieuwe (crazy)
quilts!
We verheugen ons erop kennis te maken en samen een (business) wereld te
scheppen... waar jij en ik in willen leven.
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ov e r d e aut e ur s
die meewerkten aan deze q u i l t

e dwi n d e b e u k e la a r is directeur/oprichter van de De Beukelaargroep, een unieke netwerkorganisatie die zich richt op het trainen, coachen en adviseren van personen en bedrijven op uiteenlopende gebieden, zoals Management Development, commercieel
leiderschap, (intern) ondernemerschap, mediation en onderhandeling. Zie: www.debeukelaar.nl.

t h o m a s b le k ma n is partner bij De Beukelaar Groep, Dean van
Corsendonk College en doceert Corporate Effectuation and Strategy
y
aan de r s m Erasmus University. Hij staat hierdoor met één been in
de praktijk en met het andere been in de wetenschap.
Wetenschappelijke kennis heeft in zijn ogen enkel nut wanneer
deze in de praktijk tot verbetering van resultaten leidt. Thomas
inspireert, faciliteert en adviseert bedrijven die willen ondernemen
en innoveren, en hij assisteert ook bij de implementatie.

cam i l l a v a n d e n b oom is c o o en oprichter van Business
Models Inc., een internationaal strategie- en businessmodeladviesbureau dat organisaties en managementteams helpt bij het vinden
van nieuwe manieren van zakendoen en inkomsten genereren door
middel van het analyseren, innoveren en implementeren van (nieuwe) businessmodellen. Business Models Inc. is de producent van
het boek Business Model Generation. Voor meer informatie: www.
businessmodelsinc.com.

m ar i e k e c a mb e e n is directeur van Sdu Uitgevers, een van de
belangrijkste uitgevers van vakinformatie in Nederland. Doelgroepen van Sdu zijn professionals werkzaam bij de overheid, in de juridische wereld, in zakelijke dienstverlening en in de bouwsector. Zie::
www.sdu.nl. Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers.
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m at t hi j s v a n d i j k is mede-eigenaar en creative director van
kvd Reframing and Design. Matthijs is opgeleid als werktuigbouwwkundig mechatronisch ingenieur aan de Technische Universiteit
Eindhoven. Na deze opleiding volgde hij de postdoctorale opleiding Consumentenproducten aan de faculteit van het Industrieel
Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft. In 1992 startte hij
het ontwerpbureau k v d in Amsterdam. In datzelfde jaar kreeg hij
een deeltijdaanstelling aan de faculteit van het Industrieel
Ontwerpen, waar hij in 2003 benoemd werd tot hoogleraar Industriële
iël
Vormgeving.

m ach i e l v a n d oor e n begon met het organiseren van learning
g
journeys (www.learningjourneys.nl) in 2002 en richtte een jaar laterr
EsteamWork (www.esteamwork.com) op als social venture dat zich
focust op het creëren van sustainable partnerships tussen bedrijven
n
en NGO’s. Een volgende social venture volgde in 2006 toen Machiell
mede OCO2 oprichtte, een bedrijf waar alles draait om het terugdringen en compenseren van CO2 emissies. In 2009 ging OCO2
samen met de Climate Neutral Group (www.climateneutralgroup.
com) en sinds 2010 is EsteamWork onderdeel van De Beukelaar Groep.
ep Vandaag
de dag werkt Machiel als partner van De Beukelaar Groep voornamelijk met
non-proﬁts en social ventures waarmee hij businessmodellen innoveert en
werkt aan social business creation. Machiel is een social entrepreneur en impact
investor.

m i ch a e l fa s c hi n g b a u e r is zelfstandig bedrijfsadviseur,
coach en docent. Hij bracht Effectuation naar Oostenrijk en bracht
de grensverleggende methodologie ook van de theorie naar de prakktijk. Hij ontwikkelt projecten en methodes voor starters, leidinggevenden, zelfstandigen en consulenten, in de proﬁt en non-proﬁt,
om ondernemend de toekomst vorm te geven. Hij geeft over datzelfde onderwerp spreekbeurten, workshops en seminars.
Zijn boek Effectuation. Wie erfolgreiche Unternehmer denken, entscheiden und
handeln werd in Duitsland uitgeroepen tot Managementboek van het Jaar 2010.
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f r an k k le ma n n heeft na zijn studie bedrijfseconomie 18 jaar
voor de Rabobank gewerkt. Hij was daar o.a. algemeen directeur van
n
Rabobank.be en Bizner. In 2010 ging het roer om en is hij een eigen
onderneming gestart: Tulpﬁetsen BV. www.tulpﬁetsen.nl is een
online ﬁetsenwinkel waar je zelf je Tulpﬁets kunt samenstellen. In
totaal worden er meer dan 400.000 varianten aangeboden. Tulpﬁetsen is niet alleen actief op de Nederlandse markt, maar inmiddels ook in België en Duitsland.

co r i n a k u i p e r is Senior Director New Business Development/
Venturing van Philips NV. Zij rapporteert aan het lid van de Raad van
n
Bestuur met Innovatie en Markten in portefeuille. Zij is verantwoor-delijk voor ontwerp en implementatie van het wereldwijde corporate beleid in new business development/venturing en de standaards, businessprocessen, governance, infrastructuur, training en
support. Zij is fellow bij the Bell-Mason Group en heeft een sleutelrol gespeeld bij de ontwikkeling van Venturing binnen Philips.

r e n é ma u e r is consultant en onderzoeker op het gebied van
Effectuation, improvisatie en innovatie. Hij werkte als consulent bij
3M en starters, is mede-eigenaar van een familiebedrijf en medeoprichter van een starter in de high-tech. Medeoprichter van het
webplatform ‘Effectuation Forschung’ (www.effectuation.de), en
gastauteur in Michael Faschingbauers “Effectuation: Wie erfolgreiche Unternehmer denken, entscheiden und handeln”, SchäfferPoeschel 2010; in “Understanding the Entrepreneurial Mind”;
Springer 2009; en in “Entrepreneurship: Unternehmerisches Denken, E
Entscheiden und Handeln in innovativen und technologieorientierten Unternehmen”, Schäffer-Poescher 2010, een Duits lesboek in entrepreneurschap.

h e n r i me n n e n s is werkzaam binnen de strategische consultancyytak van Indra Sistemas, een toonaangevend Spaans technologie- en
innovatiebedrijf, opererend in meer dan 100 landen met 31.000
professionals. In zijn business area draait het om people excellence;
effectuation en intern ondernemerschap maken steeds vaker deel
uit van zijn verandertrajecten bij cliënten.Tevens is hij intern adviseur strategisch corporate HR op het gebied van talentmanagement
en executive development.
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f r an k n a g e l, regional manager Africa, Rabo Development.
Na zijn studie Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in
Rotterdam, startte Frank Nagel als management trainee bij Rabobank Nederland. Gedurende zijn meer dan 20-jarige loopbaan bij
de Rabobank richtte hij zich binnen diverse bedrijfsonderdelen op
p
internationale dienstverlening, vooral in het Retail domein.
Frank werkt sinds 2004 voor Rabo Development, dat zich inzet
voor het vergroten van toegang tot ﬁnanciële dienstverlening in
ontwikkelingslanden en opkomende markten.

g i j s oc k e loe n is mede-eigenaar en managing director van k v d
Reframing and Design. Hij is opgeleid tot industrieel ontwerper
aan de Technische Universiteit Delft en studeerde aan the Ohio
State University bij professor Reinhart Butter. Hij begon zijn
professionele carrière bij Philips Design en deed daar veel ervaring
g
op met het ontwikkelen en ontwerpen van medische apparatuur
en industriële elektronica. Zijn ontwerpen wonnen prijzen op de
Hannover Messe. Gijs doceert bovendien aan de Gerrit Rietveld
Academie en Technische Universiteit Eindhoven, en zit in de
programmaraad People’s Republic voor de stichting Premsela.

f r e d v a n omme n is Senior Vice President Innovation Philips
NV. Daarnaast is hij lid van het managementteam van Philips
Corporate Technologies, dat verantwoordelijk is voor strategie.
Fred van Ommen gaf leiding aan verschillende businessunits bij
Philips, waaronder MR Imaging van Philips Healthcare en de
l c d -afdelingen.

st uar t r e a d is professor in Marketing, Innovation and Entrepreneurship bij IMD in Lausanne, Zwitserland. Voorheen was hij
werkzaam in de technologie sector (waaronder Oracle) en was hij
medeoprichter van zeshigh tech bedrijven, die of samengingen
met grotere spelers of zelfstandig naar de beurs zijn gegaan. Hij
is een pionier in Effectuation onderzoeken auteur van vele
wetenschappelijke publicaties.
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s ar as d . s a r a s v a t hy is Isadore Horween Research Associate
Professor in Entrepreneurschap aan de Darden Graduate School of
Business van de Universiteit van Virginia. Zij promoveerde aan de
Carnegie Mellon University. Als vooraanstaand onderzoeker van de
cognitieve basis van excellerend ondernemen is zij adviseur van
onderwijs- en promotieprogramma’s in entrepreneurschap in Europa en Azië. Zij won onder meer de Newman Award 2001 van de
Academy of Management, en de Gerald E. Hills Best Paper Award
2009 van de Amerikaanse Marketing Association. Haar boek
Effectuation: Elements of Entrepreneurial Expertise werd genomineerd
voor de Terry Book Award 2009 van de Academy of Management.

j o n as v a n s t e k e le n b u r g is sinds 2008 directeur van
theg r ou n d s, het duurzame zakelijke ontwikkelingsproject van dee
Schiphol Group en het Mainport Innovation Fund. Daarvoor was hijj
bij de internationale luchthaven directeur Joint Ventures Indonesië
en jurist economische regulering New Business. Jonas was van 1996
tot 1999 advocaat Ondernemingen en Faillisementen bij Houthoff
Buruma en aansluitend drie jaar zelfstandig jurist voor onder
andere Hewlett-Packard en Autobyte.
p e t e r s t opp e le n b u r g volgde zijn opleiding aan de Erasmus
Universiteit, Rotterdam School of Management, de University of
Texas in Austin en in se a d . Sindsdien is hij al ruim twintig jaar
actief in de internationale energiesector. Hij werkte in Business
Development en Strategie, Finance en Accountancy en heeft ruime
ervaring in operationele en algemene managementfuncties. In zijn
huidige functie is hij verantwoordelijk voor het programma om
van Essent een High Performance Organization te maken: een
transformatie van goed naar geweldig.
r i j n vog e la a r is CEO van Blauw Research en auteur van het boek
ek
De Superpromoter. Dit boek is in augustus 2009 in het Nederlands uit-gekomen en in de herfst van 2010 ook in het Engels en Duits. Rijn
heeft Sociale Psychologie en Psychologische Methodeleer gestudeerd
d
en is gespecialiseerd in marketing en communicatie, marktonderzoek, klantrelaties, branding, aanbevelingsgedrag, social media en
social networking.

222

Binnenwerk Corp Effect 222

12-09-2011 11:27:59

foto: sjaak ramakers

Het Bird in hand principe
Het Affordable loss principe
Het Crazy quilt principe
Het Lemonade principe
Het Pilot in the plane principe

Met de inhoudelijke bijdragen van o.a. Philips, rwe
Essent, Indra, Rabobank, Business Models Inc., kvd
en het Academisch Ziekenhuis Maastricht worden
de vijf principes in een corporate context uitgelegd.
Het boek Corporate Effectuation biedt een geheel nieuwe kijk op effectief intern
ondernemerschap waarmee u een ‘sustaining high performance organization’ kunt
orkestreren. Het boek geeft heldere inzichten in nieuw toe te passen gereedschap
voor corporate organisaties, zoals Business Modeling en Reframing.
Corporate Effectuation is het eerste Nederlandse boek over deze nieuwe, succesvolle aanpak. Na het lezen van dit boek kunt u direct aan de slag. Er staat u niets
meer in de weg. Er zijn dus geen redenen meer om succesvol ondernemerschap
over te laten aan de Richard Bransons van deze wereld.
‘Corporate Effectuation is een paradigmaverschuivend boek en zal dus zeker
een serieuze kandidaat worden voor het Managementboek van het Jaar 2012.’
– Marco van Veen, manager Webcentre Heineken International.
‘Bedrijven die naast de causale benadering ook de principes van Effectuation
kunnen toepassen zijn de winnaars van morgen.’ — Dr. Fred van Ommen,
Senior Vice President Innovation Excellence bij Philips

corporate EFFECTUATION

•
•
•
•
•

THOMAS BLEKMAN

De steeds sneller veranderende wereld vraagt om strategische flexibiliteit en actie. De
toekomst laat zich niet meer voorspellen, daarvoor is de wereld complex en te zeer
verbonden. De vraag is hoe je de uitdagingen het hoofd blijft bieden en steeds succesvol kunt blijven ondernemen. Je moet je eigen toekomst creëren... Maar hoe?
Dat kunnen we vanaf nu leren van ervaren ondernemers. Saras Sarasvathy onderzocht, onder toeziend oog van de Nobelprijswinnaar Herbert Simon, hoe ondernemers te werk gaan. Ze ontdekte vijf succesprincipes die steeds weer terugkomen in
succesvol ondernemerschap en haaks staan op hetgeen ons is geleerd: de principes
van ‘Effectuation’:
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Effectuation
Wat managers kunnen leren
van ondernemers!
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