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om te sturen naar meer winst. Het toont hoe je de 

juiste keuzes maakt en hoe je mensen meekrijgt 

in de juiste richting. Digitaal vind je ons op  

www.KiezenVoorWinst.nl.

Stefan Stremersch  

is een veelvuldig bekroond 

hoogleraar aan de Eras-

mus Universiteit Rotter-

dam (Nederland) en IESE 

Business School (Spanje). 

De praktische inzichten in 

dit boek zijn gebaseerd op 

zijn jarenlange samenwer-

king met bedrijven zoals 

Alcatel-Lucent, Boehringer 

-Ingelheim, Caesar, KLM, 

Merck en Michelin, en met 

tientallen start-ups.  

De cases in het boek 

gebruikt hij regelmatig bij 

executive seminars over de 

hele wereld voor managers 

van o.a. Airbus, Carlsberg, 

Henkel, Komatsu, Opel, 

Rabobank, Rijk Zwaan en 

Telefónica.

‘Wilt u de juiste weg vinden in onze sterk verande-

rende omgeving, lees dan dit boek. Een verademing 

voor wie durft te kiezen voor winst!’  

Hans van der Kooij, Directeur-Eigenaar  
Caesar Groep

‘Stefan schetst zeer herkenbare dilemma’s: groot 

volume of hoge prijs, korte of lange termijn en 

(zeker bij Randstad) lokaal of globaal. Dit boek  

is concreet, toepasbaar en compact.’  

Jacques van den Broek, CEO Randstad Holding

‘Dit boek moet je lezen, om de focus op relevante 

dilemma’s, omdat het tjokvol niet-platgetreden 

voorbeelden staat, en omdat het je doet nadenken.’  

Marion Debruyne, Decaan Vlerick Business  
School en auteur van Customer Innovation

ISBN: 978 90 2440 427 8
NUR: 801

boomuitgeversamsterdam.nl
businezz.nl

Kiezen_boekomslag.indd   3 09-08-16   15:48



Kiezen voor winst
Een bron van inspiratie voor bedrijven met ambitie

Methode – Cases – Tools

Stefan Stremersch



Meer informatie over deze en andere uitgaven vindt u op www.boomuitgevers-
amsterdam.nl.

© 2016 Stefan Stremersch en Boom uitgevers Amsterdam

Redactie: Oostzee redactie, Kiel, Duitsland
Omslagontwerp: Adept Vormgeving, Haarlem
Ontwerp en uitvoering binnenwerk: Holland Graphics, Amsterdam
Druk- en bindwerk: Wilco, Amersfoort

ISBN 978 90 2440 427 8
N U R 801

Alle rechten voorbehouden. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteurs- en 
databankrechten, ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. 
Deze rechten berusten bij Boom uitgevers Amsterdam en de auteur.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit 
deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbe-
stand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, me-
chanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografi sche verveelvoudigingen uit deze uitgave is toe-
gestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet, dient men de daarvoor wettelijk ver-
schuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 K B 
Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave 
in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient 
men zich te wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten 
Organisatie, Postbus 3060, 2130 K B Hoofddorp, www.cedar.nl). Voor het overnemen van 
een gedeelte van deze uitgave ten behoeve van commerciële doeleinden dient men zich 
te wenden tot de uitgever.

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor 
de afwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan 
en aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever deswege geen aansprakelijkheid 
voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval 
system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, 
recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.

While every eff ort has been made to ensure the reliability of the information presented in 
this publication, Boom uitgevers Amsterdam neither guarantees the accuracy of the data 
contained herein nor accepts responsibility for errors or omissions or their consequences.



5

Voorwoord

Kiest jouw organisatie voluit voor winst? Maakt jouw organisatie 

de juiste keuzes op weg naar winst? En haalt ze de winst die ze be-

oogt ook eff ectief binnen? De kans is groot dat je ‘nee’ antwoordt op 

ten minste een van deze vragen. Misschien antwoord je wel ‘nee’ op 

alle drie. Als dat zo is, ben je niet de enige … Ondernemingswinsten 

in de Lage Landen staan steeds meer onder druk door structureel 

lage economische groei, globale concurrentie, een weinig schaalba-

re kostenstructuur, nieuwe disruptieve bedrijfsmodellen en steeds 

snellere veranderingen. 

Deze druk op de ondernemingswinsten is een fundamenteel 

probleem. Winst is niet alleen een doel op zich voor ondernemingen 

en hun aandeelhouders. Het is ook een noodzakelijke voorwaarde 

om alle andere doelen die iemand heeft met zijn organisatie te ver-

wezenlijken. In de woorden van Frits Goldschmeding, oprichter 

van Randstad en een van Nederlands succesvolste ondernemers 

ooit: ‘Winst is een noodzakelijke voorwaarde voor continuïteit 

en groei, alsook een teken dat de onderneming adequaat functio-

neert.’1 Maar ook maatschappelijk is winst van fundamenteel be-

lang. Enkel groei in ondernemingswinsten kan op lange termijn de 

voortzetting van onze welvaart borgen.

Vele leiders twijfelen echter aan hun capaciteit om op weg naar 

meer winst de juiste keuzes te maken. Voor hen heb ik dit boek ge-



K ie zen vo o r winst

6

schreven. Ik ben er immers van overtuigd dat enkele eenvoudige 

inzichten leiders toelaten met meer overtuiging betere strategische 

keuzes te maken. Dit boek vertrekt dan ook vanuit een optimistisch 

‘Yes, we can!’ wereldbeeld. 

Deze overtuiging vindt haar oorsprong in de uitdagingen die 

ik de laatste twee decennia voorgeschoteld kreeg door ambitieuze 

klanten. Enerzijds doceerde ik als hoogleraar aan het Spaanse IESE 

Business School (al jaren bij de wereldwijde top tien zakenscholen), 

in programma’s met high potentials en C-levelfuncties van bedrij-

ven zoals Airbus, Audi, Carlsberg, Ericsson, Henkel, Komatsu, Opel, 

Rabobank, Rijk Zwaan en Telefónica. Anderzijds leidde ik vanuit 

mijn rol als managing partner van MTI2, transformationele tra-

jecten voor bedrijven zoals Alcatel-Lucent, Boehringer Ingelheim, 

Caesar Groep, K LM, Merck en Michelin. Door mijn hoogleraarschap 

aan de Erasmus Universiteit Rotterdam kreeg ik ook de mogelijk-

heid deze ervaringen theoretisch en empirisch te onderbouwen.

Telkens viel het me bij deze opdrachten op dat mensen tóch in 

staat zijn fantastische doorbraken te realiseren in winstvraagstuk-

ken. En ik ontdekte een aantal ingrediënten dat hierin centraal leek 

te staan. Zo waren doorbraken vaak geïnspireerd door cases van 

andere bedrijven die een soortgelijke keuze hadden moeten maken, 

zodat men van tevoren kon observeren wat werkte en wat niet. Ca-

ses versterken de creativiteit en de analyse. Omdat cases tot voor-

beeld strekken, geven ze mensen eveneens vertrouwen in de keu-

zes die ze maken, waardoor ze deze keuzes ook met meer geloof en 

daadkracht uitdragen. In dit boek tracht ik de lezer fi tter te maken 

in het denken over fundamentele keuzes. Dit doe ik door een groot 

aantal cases aan te dragen rond belangrijke dilemma’s waarvoor 

leiders op weg naar meer winst komen te staan.

Ik merkte eveneens op dat niet individuen, maar enkel groepen 

doorbraken realiseren in winstdenken. En dan nog enkel een be-

paald soort groepen: groepen die een grote diversiteit aan anders-
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denkenden tonen. Wanneer je ze stap voor stap uitrust met de juis-

te tools worden het teams die alle beslisopties kundig boven water 

krijgen, ze rationeel evalueren en gezamelijk tot een optimale stra-

tegische keuze komen. In dit boek leg ik uit waarom dat zo is, wel-

ke tools je zoal kunt gebruiken en welke stappen je als leider moet 

zetten om deze methode ook in jouw organisatie te implementeren. 

Als moderne leider ben je immers steeds meer een coach van jouw 

team, die inspireert en verenigt. 

Mijn hoop is dat leiders na het lezen van dit boek (en het consulteren 

van aanvullende cases en tools op www.kiezenvoorwinst.nl) voelen 

dat ze beter dan voorheen moeilijke keuzes kunnen maken die hun 

organisatie naar (meer) winst jagen. Naarmate iemands vaardig-

heid toeneemt, nemen immers ook de ambitie en wilskracht toe. En 

uiteindelijk is de wil om te winnen een noodzakelijke voorwaarde 

voor winst. Laat dit boek dan ook een startschot of katalysator zijn 

op weg naar meer winst.

Stefan Stremersch

Benalmádena, Spanje

4 mei 2016
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Deel 
Kiezen voor winst 

Ondernemen is vandaag de dag niet voor losers! Onderne-
mingswinsten staan zwaar onder druk. Sommige ondernemers 
geven zich gewonnen, beginnen te zeuren over de moeilijke om-
geving en leggen daar de oorzaak van hun falen. Het feit dat 
je dit boek leest, is een eerste teken dat jij niet bij de pakken 
neerzit. Jij wilt winnen! Maar om het tij te keren en te kiezen 
voor winst, moet je begrijpen waarom jouw winst en groei on-
der druk staan. Daartoe dient dit eerste deel. Ik verbind winst-
druk met externe factoren, maar ook met interne dilemma’s. 
Als kompas op jouw weg naar winst, verduidelijk ik ook een 
mogelijke aanpak. Die richt zich op het zoeken van inspiratie bij 
anderen die het dilemma waarvoor je staat reeds overwonnen 
hebben, het opsporen van keuzeopties bij het dilemma door 
gebruik te maken van de diversiteit binnen jouw team (diverge-
ren), en het convergeren in de richting van een optimale keuze 
en de implementatie ervan. De dilemma’s en de oplossingsrich-
ting krijgen diepgaandere aandacht in deel 2 en deel 3. 
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Kiezen voor winst 

1.1 
Ondernemingswinsten staan onder druk

Het is 1 april 2015. Met een bijzonder gevoel voor timing – helaas 

is het geen eenaprilgrap – stuurt de Nederlandse staatssecretaris 

van Financiën Eric Wiebes cijfers over ondernemingswinsten naar 

de Tweede Kamer. De helft van de ondernemingen in Nederland 

maakt geen winst of is verliesgevend. Van de helft die wel winst-

gevend is, maakt 90% minder dan 200.000 euro winst. Dit zien we 

ook terug in de inkomsten die de Nederlandse Staat haalt uit de 

winstbelasting voor ondernemingen. In 2000 waren die nog goed 

voor 12,9% van de totale inkomsten van de Staat; in 2011 was dit al 

gedaald tot 7,3%.2

Een soortgelijk macro-economisch beeld tekent zich af in België. 

Het aantal faillissementen staat in 2003 nog op 7.593. Een decenni-

um later, in 2013, gaan 11.740 bedrijven op de fl es. Dat is een stijging 

van 55%! In 2010 benoemt Johan Van Overtveldt (op dat moment 

nog bij de Belgische werkgeversorganisatie V K W, tegenwoordig Fe-

deraal minister van Financiën) de gebrekkige winstgevendheid van 

Belgische ondernemingen als een van de indicaties dat België struc-

tureel ziek is. In zijn bewoordingen is België terug bij af, in casu het 

structureel zieke België anno 1982. 

De economische achteruitgang loopt de laatste jaren even-
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eens als een rode draad door mijn gesprekken met ondernemers 

en managers, die een heel andere indruk achterlaten dan aan het 

begin van de eenentwintigste eeuw. Waar mijn gesprekken met 

ondernemers voorheen vaak gingen over kansen en groei, gaan ze 

tegenwoordig steeds meer over herstructurering en bedreigingen. 

Innovatie is vandaag de dag bijvoorbeeld hotter dan tien jaar gele-

den, maar wordt vaker nagestreefd vanuit een defensieve houding, 

dan vanuit de positieve energie die tien jaar geleden nog voelbaar 

was. De instelling van ondernemers is omgeslagen van ‘kunnen en 

durven’ naar ‘moeten en beschermen’. De druk op de bottomline is 

enorm en zwarte cijfers schrijven op zich is al iets om trots op te 

zijn. Maar waar komt die druk op de marge of de totale onderne-

mingswinst vandaan?

1.2 
De Perfecte Storm 

Het beeld van George Clooney die heroïsch en met volle inzet de 

‘perfecte storm’ in vaart, zal weinigen die de fi lm hebben gezien on-

beroerd hebben gelaten. Helaas betreft het, als uitzondering op de 

regel, een Hollywoodfi lm zonder happy end. George Clooney gaat 

na een extreem gevecht met de natuurelementen ten onder aan het 

roer van zijn schip. Met enig gevoel voor drama zou men zich de 

manager of ondernemer kunnen inbeelden als een George Clooney 

die de perfecte economische storm binnenvaart. Dit is geen kort-

stondige storm. De oorzaken ervan zullen hun werking de komende 

decennia behouden. 

Een lange periode van lage economische groei

De economische groei in Nederland en België is al een hele tijd erg 

laag. In het jongste decennium (2006-2015) schommelt de jaarlijkse 

economische groei in Nederland en België rond de 1%. In het vorige 



1515

1 – Kiezen voor winst 

decennium (1996-2005) was de gemiddelde jaarlijkse groei in Neder-

land nog 2,84% en in België 2,32%. 

De lage groei leek eerst een crisisperiode te zijn, maar is nu dui-

delijk het nieuwe normaal. De rentestanden gaan uit van een lage 

langetermijngroei (1% of lager) in Noordwest-Europa voor het vol-

gende decennium of zelfs langer. Enkel de Europese Centrale Bank 

houdt vast aan de onhaalbare doelstelling om de infl atie op twee 

procent te krijgen. Bij toenemende vergrijzing, tanende producti-

viteit en onvoldoende werkgelegenheid, is er in Europa geen enkele 

reden om aan te nemen dat de tijd waarin twee procent infl atie en 

twee tot drie procent economische groei normaal was in de volgen-

de decennia nog terugkeert. Gentse macro-economen, zoals Freddy 

Heylen, voorspellen dat de jaarlijkse groei hierdoor, bij ongewijzigd 

beleid, onder de 1% blijft, zelfs tot na 2070.3 

De wereld is plat

De groei in economische welvaart ligt buiten Europa. Het aandeel 

van het Westen in het bruto wereldproduct ligt nu nog bijna tach-

tig procent hoger dan dat van groeilanden, zoals Brazilië, Rusland, 

India en China (BR IC). Maar in 2050 is dit aandeel sterk gedaald en 

is de bijdrage aan het bruto wereldproduct van de groeilanden twee 

keer groter dan dat van het Westen.4 Ook ‘het verloren continent’ 

Afrika zal in die periode opduiken als nieuwe groeiregio.5 Succes-

volle bedrijven uit opkomende landen zullen lokale bedrijven in 

Nederland en België steeds meer en eff ectiever beconcurreren. In 

2025, zullen 230 van de grootste ondernemingen in de wereld daar 

gevestigd zijn, tegenover 24 in 2000.6 

Wereldwijd zullen de grenzen verder vervagen, en ook binnen 

Europa vallen de laatste grenzen weg. Roemenen en Bulgaren heb-

ben nu volledige toegang tot de Europese markt. Het Hongaarse 

Waberer’s is een van de grootste spelers in de transportindustrie. 

Een nieuwe Waberer’s-chauff eur krijgt de volgende boodschap van 
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zijn werkgever: ‘Je vrouw is je truck. Je moeder is je truck. Je kinde-

ren zijn je truck.’ Vele chauff eurs zijn telkens drie weken aan een 

stuk van huis. Niet meteen een model dat makkelijk door Neder-

landse en Belgische transportbedrijven te kopiëren valt. 

Rigide kosten

Immers, terwijl de wereld steeds platter wordt en de kosten van 

internationale handel lager worden, kampen ondernemingen in de 

Lage Landen met een hoge en rigide kostenstructuur. Een bevolking 

die welvarend geworden is dankzij vele decennia van groei, heeft 

vele rechten en weinig plichten. De opbouw van rechten bestendigt 

hoge kosten, de afbouw van plichten bestendigt de dis balans tus-

sen kosten en opbrengsten. Het recht op een hoog salaris of vervan-

gingsinkomen, het recht op een gezonde werk-privé balans, het recht 

op (economische) gelijkheid, het recht op een gezond leef milieu, het 

recht op transparantie … De bevolking tracht deze rechten vast te 

leggen en, eenmaal vastgelegd, te behouden.

De morele plicht om de kosten in evenredigheid te brengen 

met de opbrengsten, zelfs al is het tijdelijk, is achterhaald. De in-

dexsprong in België, een kortetermijnderving van extra inkomsten 

voor een gezonder economisch systeem op lange termijn, ontlok-

te massale stakingen. De verlenging van de loopbaan was in vele 

landen een decennium of langer taboe, kwam er pas na heel veel 

verzet, met vele compensaties en uitzonderingen, en leidt slechts 

tot een marginale verhoging van de arbeidsduur.

Nieuwe disruptieve bedrijfsmodellen 

En toch lijkt het wel het decennium van de disruptie. Disruptieve 

start-ups met een bedrijfswaarde boven de miljard dollar voor ze 

naar de beurs trekken (zogenaamde unicorns) vormen stilaan een 

grote club (ondanks het hoge sterftecijfer dat hen begin 2016 lijkt 

te treff en). Ooit waren ze een fantasie: zelfs Amazon en Google 
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haalden het nooit. Facebook was in 2013 de allereerste, maar on-

dertussen telt Fortune er meer dan tachtig.7 Waarschijnlijk is het 

Amerikaanse Uber de bekendste unicorn (hoewel we het volgens 

sommigen een decacorn moeten noemen: een start-up met een 

waarde van meer dan tien miljard dollar8). De eerste taxi’s date-

ren van het begin van de zeventiende eeuw en de eerste taxistop 

van 1636. Uber, gestart in 2009, ondergraaft het bestaansrecht van 

taxi’s en wordt ondertussen gewaardeerd op zeventig miljard dol-

lar! 

Steeds sneller

De veranderingen die deze nieuwe bedrijfsmodellen teweegbren-

gen, vaak via nieuwe technologie, volgen elkaar ook steeds sneller 

op. Informatie reist steeds sneller de wereld rond. Vele taken die 

ooit buiten het bereik van computers lagen, komen nu in aanmer-

king voor robotisering. In hun boek Th e Second Machine Age docu-

menteren MIT-professor Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee de 

exponentiële versnelling in technologische vooruitgang.9 De caissi-

ère bij Albert Heijn, de accountant, de reisagent en de taxichauff eur 

(inclusief die van Uber), allemaal kunnen ze binnenkort vervangen 

worden door robots. Elon Musk, oprichter van Tesla, waarschuwt, 

met een kwinkslag (?), dat het in de nabije toekomst verboden zal 

zijn voor mensen om hun eigen auto te besturen. Robots zouden 

immers veel veiligere chauff eurs zijn en zich beter aan de verkeers-

regels houden.

Deze ontwikkeling is niet nieuw. Alvin Toffl  er schreef reeds in 

1970 zijn vooruitziend boek Future Shock.10 Hij voorzag dat de enor-

me structurele verandering die onze maatschappij onderging zou 

leiden tot een psychologisch schokeff ect bij mensen door stress en 

desoriëntatie. Als voorbeelden noemde hij toen al de wegwerpcul-

tuur, de snelheid waarmee design gedateerd geraakt en het afster-

ven van hele sectoren. 
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De steeds hogere snelheid waarmee veranderingen geschieden bie-

den echter ook een veelvoud aan mogelijkheden, bijvoorbeeld in de 

gezondheidszorg. De genetische wetenschap maakt gepersonali-

seerde behandeling van ziekten mogelijk en schrijft zelfs preventie-

ve chirurgie voor (denk aan Angelina Jolie en haar genetische voor-

bestemming voor kanker).11 Nanotechnologie maakt het mogelijk 

om robots zo klein te maken dat ze in ons lichaam kunnen worden 

ingebracht om beschadigd of verouderd weefsel te herstellen.12 Zo-

genoemde tissue-engineering maakt snelle aankweking mogelijk 

van huid-, spier- en botweefsel, en zelfs van volledige organen, in 

het lichaam van een patiënt, door het implanteren van biomateria-

len met groeifactoren. Dr. Leonard McCoy uit de televisieserie Star 

Trek – die met één toets op een magisch toestel schier onmogelijke 

ingrepen verrichtte om mensen in leven te houden – is misschien 

wel dichterbij dan je denkt …

1.3
Dilemma’s op scherp

Deze perfecte storm zet verschillende dilemma’s voor onderne-

mingen op scherp en stelt hogere eisen aan de fi theid van onder-

nemer en manager. Zo plaatst de lage economische groei en scher-

pere concurrentie vele ondernemingen voor het dilemma hoge 

prijs – groot volume. Verlaag je de prijs om tegemoet te komen aan 

de wensen van prijsgevoelige klanten, waardoor je volume kunt 

veiligstellen? Of houd je vast aan een hoge prijs en accepteer je het 

verlies aan volume op korte termijn? Een dilemma dwingt je tot 

een keuze tussen twee mogelijkheden die beide grote nadelen met 

zich meebrengen.13 Nog moeilijker wordt het als dilemma’s samen 

voorkomen. 

Als je in een economische crisis bijvoorbeeld tijdelijk de prijs 

verlaagt om volume te vrijwaren, bestaat dan niet de kans dat je 
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op lange termijn de prijs niet meer kunt verhogen, omdat klanten 

gewend zijn geraakt aan de lagere prijs? En loopt het merk op de 

lange termijn geen deuk op, omdat je met het oog op de korte ter-

mijn de prijs hebt verlaagd? Maar ook omgekeerd, als je de prijs 

niet hebt verlaagd en bepaalde klanten zijn vertrokken, komen die 

op de lange termijn nog wel terug? Dus hoe denk je over een hoge 

prijs – groot volume dilemma, als je het ziet in combinatie met het 

korte termijn – lange termijn dilemma? 

Het denken in dilemma’s is fundamenteel als je fi t genoeg wilt zijn 

om met jouw bedrijf te winnen. Je kunt alleen maar fi t worden als je 

je voldoende oefent in dilemmadenken. In dit boek oefenen we met 

drie kerndilemma’s die als gevolg van de perfecte storm tegenwoor-

dig veel voorkomen:

1. Groot volume of hoge prijs

2. Korte of lange termijn 

3. Lokaal of globaal 

Ik beweer geenszins dat dit de enige dilemma’s kunnen zijn die de 

winst beperken die jouw bedrijf boekt. Onderzoek toont echter wel 

aan dat negen op de tien bedrijven geconfronteerd worden met ten 

minste een van deze drie kerndilemma’s. Bijna de helft van alle 

bedrijven wordt zelfs geconfronteerd met ten minste twee van deze 

dilemma’s.14 De kans is dus groot dat je een of meerdere van deze 

dilemma’s herkent, wat ze tot perfect oefenmateriaal maakt.

Groot volume of hoge prijs? (hoofdstuk 2)

Een van de basisregels in de economie is dat het volume stijgt wan-

neer de prijs daalt. De succesvolste bedrijven maken een duidelijke 

keuze tussen groot volume of hoge prijs. Hermès kiest voor hoge 

prijs, Zara voor groot volume. Deze keuze wordt moeilijker naarma-

te je marge meer onder druk komt te staan. Immers, je kunt met een 
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korting volume winnen of je omzet op peil houden, maar dit kan je 

positie in de markt ondergraven. 

Volumedruk onder premiumspelers kan ook toenemen als con-

currenten schaalvoordelen gebruiken. Zo moet Apple toch mee in 

de volumestrijd met Samsung en het Androidsysteem, en dus lager 

geprijsde toestellen aanbieden (bijvoorbeeld de iPhone 5C). Immers, 

de systemen die door hun schaal het aantrekkelijkst zijn voor app-

ontwikkelaars kunnen het grootste aanbod van apps voorleggen. 

Bovendien is het totaalaanbod van apps steeds belangrijker voor 

consumenten wanneer zij kiezen tussen Samsung en Apple. Als 

 Apple hopeloos achterop raakt in deze appvolumeconcurrentie, 

zou dat ook zijn premiumprijs bedreigen. Want wie wil er een dure 

telefoon als de meeste apps er niet compatibel mee zijn?

Korte termijn of lange termijn? (hoofdstuk 3)

Mensen verkiezen een ogenblikkelijke beloning altijd boven die-

zelfde beloning in de toekomst. Alleen als er een vergoeding tegen-

over staat zijn mensen wel bereid een beloning voor de toekomst te 

reserveren (je kunt spaargeld als uitgestelde beloning zien). Dit is 

waar de mens zich onderscheidt van het dier. Mensen kunnen zich 

een beeld vormen van en rekening houden met de toekomst; hierin 

speelt de prefrontale cortex een rol, een deel van ons brein dat veel 

groter is dan bij andere (dier)soorten.15 Hierdoor treedt een dilem-

ma op: ofwel onmiddellijk in een behoefte voorzien, ofwel wachten 

op een grotere beloning. Ofwel voorkeur geven aan het heden, ofwel 

aan de toekomst. 

Besparen op de marketing- en R&D-uitgaven kan op korte ter-

mijn de winstdoelstellingen makkelijker haalbaar maken. Echter, 

hierdoor wordt de winst op lange termijn bedreigd, omdat het merk 

niet wordt ondersteund en er geen nieuwe producten of diensten 

meer gelanceerd worden. Op de korte termijn veel investeren in 

projecten die enkel op de lange termijn renderen, kan tot een fail-
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lissement leiden door een gebrek aan liquiditeit. Financierings-

kanalen, zoals banken, kunnen immers hun geduld verliezen om 

de langetermijnwinst af te wachten. Door aan je strategie vast te 

houden, kun je op korte termijn kansen missen op meer winst en 

groei. Maar door in de waan van de dag te schieten op alles wat 

beweegt, kun je op lange termijn een stuurloze organisatie worden 

die zich nergens meer in onderscheidt.

Paul Polman, de CEO van Unilever, neemt bij zijn aantreden een 

drastische maatregel om de lange termijn en de korte termijn beter 

op elkaar af te stemmen. Unilever rapporteert niet langer kwar-

taalcijfers en de incentives voor het management verschuiven meer 

naar de lange termijn. Unilever creëert zijn Sustainable Living Plan, 

waarmee het inzet op het oplossen van langetermijnproblemen, 

zoals ontbossing en het gebrek aan hygiëne in ontwikkelingslan-

den. De lange termijn is echter niet zaligmakend. Het is immers net 

die langetermijnfocus die Nokia de das omdeed. Vier jaar laat het 

de falende CEO, Olli-Pekka Kallasvuo, rustig begaan, ondanks het 

groeiende protest van investeerders dat Nokia niet snel genoeg re-

ageert op nieuwe trends. Wanneer de CEO in 2010 eindelijk de deur 

uit gaat, is de schade reeds onomkeerbaar.

Lokaal of globaal? (hoofdstuk 4)

Sinds de negentiende eeuw proberen de marginalistische econo-

men een globaal beeld van de mens en zijn beslissingen te bou-

wen: de perfect rationele mens. De opkomst van de management-

wetenschap en in het bijzonder de marketingwetenschap, aan het 

begin van de twintigste eeuw, vormt hiervoor een tegengewicht. 

De marketingwetenschap stelt segmentatie centraal. Onder klan-

ten kun je verschillende groepen onderscheiden, die andere be-

hoeften hebben en een ander aanbod wensen. De markt van vraag 

en aanbod bestuderen volgens één globaal model, zoals de margi-

nalisten voorstellen, heeft dan ook weinig zin. Een markt bestaat 
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uit lokale niches, elk met hun eigen evenwichten tussen aanbod en 

vraag. 

Vele bedrijven starten als nichebedrijf, gespecialiseerd in een 

bepaalde groep klanten of producten. Om te blijven winnen kan het 

op een gegeven moment echter noodzakelijk worden buiten de ei-

gen niche te treden. Voetbalclubs bijvoorbeeld kunnen enkel overle-

ven op Europees topniveau als ze in staat zijn een wereldwijd merk 

te worden. Maar hoe doe je dat als je sterk lokaal verankerd bent en 

je 140.000 eigenaars hebt, die allemaal in de directe omgeving wo-

nen? Toch is FC Barcelona erin geslaagd die lokaal versus globaal 

uitdaging perfect te doorstaan. 

Dat je ook te ver buiten je niche kunt treden en daardoor juist 

de druk op de winst verhoogt in plaats van verlaagt, bewijst Lego. 

Jørgen Vig Knudstorp haalt Lego vanaf 2003 uit het slop door mín-

der te gaan doen in plaats van meer. Hij zet Lego’s activiteiten op 

het gebied van pretparken, tv, electronica en juwelen stop, en gaat 

terug naar de essentie: de Legobouwsteen. Later zal hij hierover 

zeggen dat de meeste bedrijven eerder sterven door een indigestie, 

dan door schaarste. 

1.4
Inspireer, divergeer en convergeer

Op dit moment heb je misschien reeds gerefl ecteerd op de belangrij-

ke dilemma’s waarvoor de perfecte storm jouw eigen bedrijf plaatst. 

Maar hoe pak je het dan het beste aan? Hoe (over)win je de storm en 

hoe hak je knopen door in jouw kerndilemma? In de hoofdstukken 

5 tot en met 7 teken ik een stappenplan uit dat de grootste kans van 

slagen heeft, zo is gebleken uit mijn ervaringen met het adviseren 

van vele leidinggevenden. Dit plan kent drie opeenvolgende fasen. 

Ik noem ze: 



2323

1 – Kiezen voor winst 

1. Inspireer (hoofdstuk 5)

2. Divergeer (hoofdstuk 6)

3. Convergeer (hoofdstuk 7)

Ik stel het IDC-model (Inspireer, Divergeer en Convergeer) voor in 

fi guur 1.1.

Inspireer Divergeer

Convergeer

Figuur 1.1 Het IDC-model

Inspireren vertrekt vanuit de basisaanname dat anderen vaak reeds 

een oplossing verzonnen hebben voor jouw dilemma, ook al is het 

niet binnen jouw eigen organisatie of industrie. Door op zoek te 

gaan naar dergelijke, reeds toegepaste oplossingen (analoog den-

ken) en die voldoende gedetailleerd te inventariseren (casestudy’s), 

kun je een helderder inzicht in jouw dilemma verwerven en een eer-

ste lijst van mogelijke oplossingen genereren. 

Zo heeft de winst van restaurants vaak te lijden onder ofwel een 

te lage bezettingsgraad ofwel een te lage prijs. Als restaurateur lijkt 

jouw dilemma te zijn de prijs wat te verhogen en te riskeren dat 

enkele tafels leeg blijven, of de prijs iets te verlagen en zeker te zijn 

dat de zaak vol zit, maar met een lage marge. Next, een restaurant 

in Chicago, werd geïnspireerd door de theater- en operawereld en 

besloot seizoenskaarten te gaan verkopen, waardoor het de omzet 
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voor een volledig jaar op voorhand uitbetaald krijgt en het op voor-

hand weet welke data moeilijk volgeboekt raken. Geïnspireerd door 

de luchtvaartindustrie laat het vervolgens prijzen variëren op basis 

van het tijdstip en de dag van de week dat je er wenst te eten, om 

aldus momenten met een lage bezettingsgraad op te vullen door 

enkel daarvoor de prijs wat te laten zakken. 

Divergeren houdt in dat je bij een dilemma meningsverschillen en 

verschillende invalshoeken bewust opzoekt. Vaak speelt het omar-

men van de diversiteit van mensen en organisaties die je omringen, 

buiten jouw eigen specialisme, ervaring of zienswijze, hierbij een 

belangrijke rol. Deze stap sluit simplistische visies op de werkelijk-

heid uit en zorgt ervoor dat de complexiteit van een dilemma of 

oplossingsrichting volledig tot haar recht komt. In deze stap toets je 

de haalbaarheid en geschiktheid van ideeën voor jouw organisatie 

vanuit verschillende perspectieven. 

In hoofdstuk 6 lees je hoe gebrek aan divergentie bij Ford de ver-

liezen deed opstapelen bij Forddochter Jaguar. Doordat Ford het 

eigen grootvolumemodel losliet op Jaguar, zette het de hoge prijs-

positie op het spel. Bovendien miskende het bij de globale uitbouw 

van Jaguar zijn Engelse (lokale) roots. Tata nam een verlieslatend 

Jaguar over van Ford en maakte het opnieuw tot een succes door 

divergentie te stimuleren. Het haalde ex-BM W-managers binnen en 

gaf hun alle vrijheid om de vergane Britse elegantie en premiumpo-

sitie van het merk te hervinden. De kracht van divergentie verklaart 

eveneens waarom Elon Musk zich bij Tesla omringt met fi guren als 

George Blankenship – die voor Steve Jobs de Applewinkels creëer-

de – maar ook met Kenny Handkammer – het voormalig hoofd van 

het Red Bull formule 1-team en de wereldrecordhouder van de snel-

ste formule 1-pitstop. 
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Convergeren houdt in dat je als groep van belangrijkste stakeholders 

een gezamelijke visie ontwikkelt en een selectie maakt uit alle op-

lossingen voor het dilemma die in de divergentiefase zijn getoetst. 

Een gezamelijke selectie genereert het draagvlak dat nodig is voor 

krachtdadige implementatie. Eventueel kun je met experimenten 

op kleine schaal het vertrouwen in het gekozen pad versterken, zo-

dat je het met meer moed en volharding kunt inzetten. Een zorgvul-

dige convergeerstap sluit uit dat de organisatie zich halsoverkop in 

een ondoordacht en risicovol avontuur stort. 

In hoofdstuk 7 zien we hoe belangrijk het maken van duidelijke 

keuzes is in de ommekeer van Lego, zoals die zich de laatste tien 

jaar heeft voltrokken. Daarin staat het lokaal – globaal dilemma 

centraal. We bestuderen ook hoe BM W-CEO Reithofer zijn pk-tes-

tosteronorganisatie overtuigt van de waarde van de milieuvriende-

lijke i3. BM W probeert hiermee de lange termijn – waarop milieu-

vriendelijke mobiliteit centraal staat – te combineren met de korte 

termijn – waarop pk’s een groot deel van zijn cliënteel bekoort. Dit 

is ook de reden dat BM W binnen het i-platform enerzijds de milieu-

vriendelijke, elektrische i3 lanceert als premiumalternatief voor de 

Toyota Prius, maar anderzijds ook de hybride i8 als sportieve con-

current voor de Audi R8.

Ambitieuze organisaties zullen het IDC-model herhaaldelijk door-

lopen. Ze zijn immers continu op zoek naar verbetering, eventu-

eel telkens met korte rustpauzes – vandaar de lichtere pijl tussen 

convergeer en inspireer. Ze nemen het IDC-model als permanent 

uitgangspunt voor het nemen van belangrijke strategische beslis-

singen. We hebben aangetoond dat de bedrijven die dit doen ook, 

gemiddeld genomen, het meest winstgevend zijn.16 
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