
sum
game

the
positive

BETER VOOR MIJ + BETER VOOR DE WERELD
VOOR MERKEN, BEDRIJVEN, ORGANISATIES EN MENSEN 

530484_219_TPSG.indd   3 29/07/2019   14:57



hInh
InhInhIInh

Inhoud

Inhoud
InhInh

Inh
InhInh

InhInh
Inh

InhInhoud

530484_219_TPSG.indd   4 29/07/2019   14:57



h Introductie  9 

Merci 11

1. A BATTLE OF SYSTEMS 13 

 

Vooraf bij dit deel 14

1. TRANSITIE DAAGT HET SYSTEEM UIT 16 

Drie transformaties veranderen onze wereld 16 

Er ontstaan onderstromen 27 

Transformaties en onderstromen leiden tot transitie 28 

Transitie daagt het systeem uit 29 

Drie basisreacties op transitie 30

2. DE SYSTEEMOPDELING TUSSEN PROFIT EN NON-PROFIT 33 

Twee werelden tegenover elkaar 33 

Elk systeem heeft een eigen grondsysteem 36 

Het profitgrondsysteem 37 

Het non-profitgrondsysteem 43

3. DE BESTAANDE SYSTEMEN ZIJN IN BEWEGING 47 

Transitie doet bewegen op de bestaande grondvlakken 47 

Bewegen op het profitgrondsysteem 48 

De overheid beweegt naar links en naar rechts 55 

Bewegen op het non-profitgrondsysteem 56

4. BEWEGEN IN DE TUSSENRUIMTE 61 

Heel veel activiteit in de tussenruimte 61 

Heel veel verschillende motivaties 62 

Variëteit aan ondernemingsvormen 65 

De contouren van een nieuw grondsysteem 67 

Creatie van vele stakeholders 70 

Wind in de zeilen 72

5. EÉN GROTE RUIMTE ALS STRIJDTONEEL 74 

Eengemaakte bedrijfseconomische ruimte 74 

We zijn vrij om te kiezen wie we willen zijn 76 

We worden gedwongen om te kiezen 78

 

InhoudInhInh
Inh

Inh

5INHOUD   THE POSITIVE SUM GAME

530484_219_TPSG.indd   5 29/07/2019   14:57



6

2. NAVIGEREN IN EEN EENGEMAAKTE  
    RUIMTE VOL STRIJD 83

Vooraf bij dit deel 84

1. MET NIEUWE OGEN NAAR JOUW WERELD KIJKEN 85 
Impact op de omgeving 85 

Impact op identiteit 90 

Impact op waardemodel 94

2. JOUW WAARACHTIGE PLAATS EN RICHTING 99 
Fundamenteel ander strategieproces 99 

Means-end-effect 101

3. EEN WAARDEMODEL OP JOUW MAAT 103 
Creëer je eigen mental map 103 

Mental map 1 – The Winner takes all 106 

Mental map 2 – Doing well doing good 117 

Mental map 3 – Purpose first 131 

Mental map 4 – Non-profit 2.0 146 

Mental map 5 – Pure non-profit 152 

 

4. PURPOSE GEDEFINIEERD EN GEKADERD 153  

Purpose for good, Purpose for bad 153 

Purpose, de basisbetekenis 154 

De vele dimensies van Purpose 155 

Acht tips voor een goed gebruik van Purpose 162 

Purpose proofpoints versus merkactivaties 164 

Purpose en het spanningsveld met de grondsystemen 165 

Klaarheid of verwarring, een interessante Purpose-aangelegenheid 167 

Profit & Purpose: het is in de cijfers geschreven 167

530484_219_TPSG.indd   6 29/07/2019   14:57



7INHOUD   THE POSITIVE SUM GAME

3. THE POSITIVE SUM GAME 171

 

Vooraf bij dit deel 172

Een verschil in perspectief  173

Waar ga jij voor?  174

Het standpunt van FLRISH (het bedrijf van ons, de auteurs)  175

De positive sum game  176

Maatschappijbouwend ondernemen  178

De positive sum game en de link met de mentale kaarten   180 

Zeven troefkaarten om het spel extra goed te spelen  181

TROEF 1: WAAR STAAN WE VOOR? 183

Situering 184

Kernwaarde(n) 185

Uniek perspectief 188

Principes 190

Type organisatie en eigenaarsstructuur 191

En een bewustzijnsverruiming 192

TROEF 2: WAAR GAAN WE VOOR? 196

Situering  197 

Het narratief 198

Droom 199

Purpose 201

Gezamenlijke actie 203

Impact 208

Onze eigen stem 209

 

TROEF 3: IDENTITEIT, CULTUUR EN REPUTATIE OP ÉÉN LIJN 213

Situering 214

Duiding van begrippen 216

Aan de slag: identiteit, cultuur en reputatie met elkaar verbinden 218

 

TROEF 4: ARMY OF FRIENDS 228 

Situering 229

Starten: breng je heldere identiteit in actie 230

Op de been houden: een army of friends betaal je met sociale valuta 235

Versnellen: een army of friends verovert sneller en beter met munitie 238 

 

530484_219_TPSG.indd   7 29/07/2019   14:57



8

TROEF 5: DE TRANSFORMATIONELE KLANTERVARING 244 
Situering 245

Creatieproces van transformationele klantervaringen 252

De energie van de transformationele klantervaring 255

Visie op de klantervaring 258

Aligneer de organisatie & Purpose-ecosysteem 260

The customer journey  262 

De transformationele klantervaring 263 

Sociale valuta 266

Gepersonaliseerd versus gemeenschappelijk 267

TROEF 6: DE TRANSFORMATIONELE WERKNEMERSERVARING 272

Situering 273

Creatieproces van transformationele werknemerservaringen 275

De energie van de transformationele werknemerservaring 276

Visie op employee experience 280

Aligneer de organisatie & Purpose-ecosysteem 282

The employee journey 284

De transformationele werknemerservaring 285

Sociale valuta 287

Gepersonaliseerd versus gemeenschappelijk 288

TROEF 7: HET PURPOSE GEDREVEN ECOSYSTEEM 292 
Situering 293

Het bouwen van een Purpose-gedreven ecosysteem 295 

 

 

En nu? 305

Bibliografie, bron- en inspiratieboeken 306 

530484_219_TPSG.indd   8 29/07/2019   14:57



Niet meer moeten kiezen. 
Kleur bekennen. 

Winnen door een ander spel te spelen.
Daar gaat dit boek over. 

Iedereen die onderneemt of organiseert, kent de wereld waarin we decennialang  

opgesloten zaten: de wereld van profit en non-profit. 

In een wereld van profit, koos je voor ‘ik’. 

In een wereld van non-profit, koos je voor ‘wij’. 

De 'zero'- en 'negative sum'-theorie vertelden ons dat we moesten kiezen tussen het 

ene of het andere.  

Voor het ‘ik’ – ofwel het winnen van geld, aanzien en aandeel. 

Voor het ‘wij’ – ofwel het bouwen van maatschappelijk voordeel.

Kiezen voor de twee samen was niet mogelijk, want de taart was te klein.

In het 'wij' was geen plaats voor het 'ik'. 

In het 'ik' was geen plaats voor het 'wij'. 

Vandaag moet je niet langer kiezen tussen 'ik' en 'wij'.

Drie transformaties (technologie, duurzaamheid, menselijke waarden) hebben de 

wereld in transitie geschopt. Iedereen zit opnieuw in de controlekamer om aan de 

knoppen te draaien. Het levert diepgaande verandering op in de wereld van bedrij-

ven en organisaties. 

Ondernemingen worden socialer. 

Organisaties worden ondernemender. 

Omdat ze willen. 

Omdat ze moeten.  

Omdat het een voorwaarde is om succes te realiseren. 

Omdat overleven anders (te) moeilijk wordt. 

Omdat het een basisvereiste is om talent, aandacht en investeringen aan te trekken 

en te houden. 

INTRODUCTIE   THE POSITIVE SUM GAME 9
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De transitie die vandaag in volle gang is, creëert een nieuwe context: een continuüm 

waar tussen profit en non-profit een nieuwe ruimte groeit en bloeit. Rond en op de 

grenzen van die nieuwe ruimte vind je de vruchtbare bodem voor een cool nieuw 

spel: The Positive Sum Game. 

Binnen The Positive Sum Game is kiezen tussen ‘ik’ en ‘wij’ niet langer nodig. Het is 

een spel waarin “better for me + better for the world” hand in hand gaan. Ik kan win-

nen en wij kunnen winnen: op hetzelfde moment, want door te kiezen voor ‘allebei’ 

wordt de taart groter. The Positive Sum Game levert winst op. “Better for me + better 

for the world” is niet de enige winst. 

“A better me” tekent zich op een langere tijdshorizon af.    

The Positive Sum Game bestaat uit drie delen. 

In deel 1 vertellen we over transitie en het continuüm waarin merken, bedrijven en 

organisaties vandaag opereren. We duiken in de nieuwe tussenruimte en de vrucht-

bare bodem voor het nieuwe spel.

  

Deel 2 gaat over kleur bekennen. Het gaat over het vinden van je waarachtige plek en 

richting in de eengemaakte ondernemingsruimte. 

De vraag ‘Welke rol spelen winst en purpose in mijn bedrijf of organisatie?’ kan geen 

enkele partij vandaag nog uit de weg gaan. In dit onderdeel vertellen we waarom. 

 

In deel 3 reiken we 7 troeven aan om The Positive Sum Game voluit te spelen. Dit 

praktische deel is een antwoord op de vraag ‘Hoe doe je het?’. In dit praktische on-

derdeel bekennen wij, auteurs, zelf kleur.

  

Een laatste raad voor je in het boek duikt: het is veel. Lees het op je eigen tem-

po en vorm onderweg je eigen mening. Lees elk onderdeel of enkel stukjes.  

Lees het van achteren naar voren of van voren naar achteren. Wat wij met het boek 

willen vertellen, is dat The Positive Sum Game wacht. En dat het spel dik de moeite 

waard is om gespeeld te worden. 
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Vooraf bij dit deel
Het lijkt vandaag wel een loopgravenoorlog in de media. We hebben het over de strijd 

om het grote gelijk, over de overtuiging van de eigen waarheid. ‘Er is geen alterna-

tief ’, klinkt het centrale adagium. ‘Dit is de enige waarheid.’

Volgens de ene is het kapitalisme het enige mogelijke systeem dat voor voortdurende 

welvaart kan zorgen. De andere wil het kapitalisme bijsturen. ‘Het systeem is ont-

wricht’, zeggen ze. ‘We moeten terug naar de basis, we moeten het systeem dringend 

verduurzamen en vermenselijken.’ Er is een aanzwellende groep van mensen die er-

van overtuigd zijn dat we een totaal nieuw systeem nodig hebben. Een nieuw systeem 

waar geld ondergeschikt is aan mens en natuur. Een nieuw systeem waar de natuur 

een nieuw soort religie kan worden – in de plaats van de verering van het individu en 

het geld. Nog anderen kijken verwonderd naar het social reward system van China en 

weten echt niet wat ervan te denken.

De meningen over welke richting het uit moet zijn vaak polariserend, soms popu-

listisch. En de overheid, tja, die surft op alle meningen mee en doet vaak een beetje 

van alles. Die overheid kan of durft geen duidelijke keuzes te maken uit vrees voor 

het oordeel vanuit het stemhokje. Of uit vrees dat het financiële systeem – dat ons de 

illusie van stabiliteit geeft – in elkaar klapt.

Binnen die botsende context bewegen zich profit- en non-profitorganisaties. Onder-

nemers en managers maken constant keuzes, wegen af, nemen beslissingen. De vra-

gen die op hen afkomen, zijn heftig. In aantal én in belang. In welke technologie moe-

ten we al of niet investeren? Hoe kunnen we toptalent aantrekken en vasthouden? 

Hoe kunnen we onze eigenaars nog tevreden houden? Hoe kunnen we onze identiteit 

vastpakken en vasthouden? En last but not least: hoe kunnen we de continuïteit van 

onze organisatie verzekeren?

De ene transformatie volgt de andere op. Velen lopen daarop vast als leider of ma-

nager, als mens. Dat merken wij in onze job als consultant elke dag. In elk land waar 

we actief zijn. In elke sector waarin we mogen werken. Wat velen ons in vertrouwen 

vertellen is: we zijn het overzicht en het houvast van vroegere overtuigingen en denk-

modellen kwijt.
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15DEEL1   A BATTLE OF SYSTEMS

Een gigantische groep professionals twijfelt aan het ‘waarom’ en het ‘hoe’ van de din-

gen. Sommigen worden erdoor verward of verlamd, anderen stappen eruit en gaan 

iets totaal anders doen. In die schijnbaar ongeordende wereld in verandering zien we 

ook uitgesproken ondernemerschap. Sommige ondernemers en managers worden 

net superactief en nemen het heft in eigen handen. Zij gaan ‘aan de slag’ en proberen 

nieuwe oplossingen uit. Vanuit die energie worden vandaag bijzondere dingen ge-

daan, op een nieuwe manier, vanuit nieuwe visies. Modellen worden uitgetest terwijl 

ze geschreven worden.

Die ervaringen – we noemen het onze dagelijkse realitycheck – hebben ons ertoe 

aangezet om diep te graven in de kenniswereld van economisten, ondernemers en 

non-profitmanagers. We zijn geen macro-economen, maar we zien wel systemen.

We hebben gekeken, geobserveerd en geanalyseerd. Wat zeggen economen ons? Wat 

doen ondernemers en managers van non-profitorganisaties vandaag? Wat eisen 

klanten en consumenten van merken en organisaties? En wat is de politieke en eco-

nomische impact van consumentengroepen zoals de millennials?

In dit eerste deel van het boek delen we graag onze analyse van de (economische) we-

reld zoals wij die zien.

We zijn in die oefening tot een opmerkelijke vaststelling gekomen. We hebben ge-

leerd dat er een nieuwe macro- en micro- economische realiteit is ontstaan. Eentje 

waarbij de klassieke tweedeling tussen profit en non-profit niet meer bestaat. Van-

daag bewegen we ons allemaal in een eengemaakte economische ruimte waar ver-

schillende grondsystemen met elkaar flirten en strijden.

Die evolutie biedt spannende, nieuwe uitdagingen. Elke organisatie, elk bedrijf zal 

moeten nadenken wat haar respectievelijk zijn waarachtige plek is in de eengemaakte 

economische ruimte. Om zich er vervolgens consequent naar te gedragen – en vanuit 

die kracht ‘het goed te doen’.
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1 TRANSITIE DAAGT  

 
HET SYSTEEM UIT

 
Drie transformaties veranderen  
onze wereld
Onze wereld is in transformatie. Als je dat vandaag luidop zegt, word je zeker niet te-

ruggefloten. Je kunt die transformatie elke dag ervaren – in de supermarkt, op straat, 

achter je mobiele telefoon, op het werk. We herkennen en erkennen de transformatie 

en we maken ons steeds actiever klaar.

Even terugspoelen naar 2012. In dat jaar werd Transformeren om te overleven uitgege-

ven. Het woord ‘transformeren’ werd in 2012 als een aartsmoeilijk en conceptueel 

woord ervaren. Vandaag nemen heel wat mensen het vlot in de mond en ze weten 

precies wat het betekent. Lees: het gaat snel – en dat is nu ook het geval.

Plannen om ‘business te transformeren’ zijn hot. Heel wat bedrijven hebben ze van-

daag liggen en rollen ze ook uit. En als dat niet geval is, leeft er minstens de intentie 

om in transformatie te investeren. Waarom? Simpel. Professionals willen klaar zijn 

om bedreigingen af te wenden en kansen te pakken.

Wat in de blinde hoek van heel wat professionals blijft steken, is dat we niet moeten 

nadenken over één transformatie, maar over drie transformaties. Er zijn drie funda-

mentele transformaties die vandaag spelen en onze economie en maatschappij in 

omwenteling duwen. Het systeem is ontwricht en bijsturing is nodig.

• Iedereen kent uiteraard de digitale transformatie. Wij herkennen die ook,  

 maar stellen dat die een nieuwe fase ingaat.

• De tweede transformatie is de duurzaamheidstransformatie. Ook die is aan een  

 snelle evolutie onderhevig en krijgt een nieuwe noordster, een nieuw ideaal.

• De derde transformatie – die zich op dit moment wereldwijd en in alle hevigheid  

 openbaart – is de waardetransformatie.
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DE DIGITALE TRANSFORMATIE
De digitale transformatie is een feit. Dat is niet nieuw, daar hoeven we niemand 

meer van te overtuigen. Wat wel nieuw is, is dat deze digitale transformatie in 

een nieuwe fase zit. Je zou kunnen stellen dat de digitale transformatie een nieuw be-

wustzijnsniveau binnentreedt. We zijn tot vandaag vooral bezig geweest met het 

‘wat’ en het ‘hoe’ van de digitale transformatie. Die focus verbreedt zich: we moe-

ten ons voortaan ook bezighouden met het ‘waarom’. Wat willen we finaal berei-

ken met die digitalisering en die technologie? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat 

technologie voor ons werkt en niet omgekeerd? Wat hopen we finaal te bereiken? 

Paro is een snoezelrobot voor demente bejaarden. Paro, de robotzee-

hond, is uitgerust met meerdere sensoren die reageren op aanraking 

en geluid met staart- en oogbewegingen. Proefprojecten maakten het 

meteen duidelijk: deze robot doet iets goeds. Met Paro vermindert stress 

en verbetert communicatie tussen demente ouderen en hun verzorgers. 

‘Een stille revolutie’, zo noemen de media de opkomst van robots. Hun 

unieke eigenschappen maken ze prima geschikt als hulpmiddel. Maar 

moeten we mensen die zorg nodig hebben, overlaten aan robots? Hoe-

ver mag de robotisering in de zorg gaan? Wat moet die transformatie 

finaal opleveren vanuit elk mogelijk perspectief? Over die vraag breken 

heel wat mensen zich vandaag terecht het hoofd.

 

Professionals moeten zich bezighouden met digitalisering. Niet alleen vanuit het be-

kende perspectief van performantie en weerbaarheid, maar ook vanuit het nieuwe 

perspectief van maatschappelijke impact. De nieuwe, dirigerende vraag in het digita-

le speelveld is voortaan: ‘What do we wish for?’. We worden massaal geconfronteerd 

met de mogelijke impact van technologie op mens en maatschappij. We weten intus-

sen dat het tot fraaie en minder fraaie effecten leidt.
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‘"What do you wish for?" 
is vanaf nu de dirigerende 

vraag in het digitale debat.’

De nieuwe vragen brengen nog andere vragen mee. Hoe kunnen we er blijvend voor 

zorgen dat we de doelstellingen van technologie op één lijn brengen met onze eigen 

doelstellingen als maatschappij? Met de individuele mens, met de groep, als maat-

schappij? Hoe zorgen we ervoor dat de artificiële intelligente machines onze waar-

den en onze doelstellingen leren kennen, ze overnemen en ze blijven respecteren? 

Hoe zorgen we ervoor dat AI zich ontwikkelt als een goede intelligentie en niet als 

een slechte, overheersende intelligentie?

De grote dirigerende vraag ‘What do we wish for?’ legt zichzelf ook voor aan de on-

derneming en de organisatie. Het is geen filosofische of vrijblijvende vraag. Het komt 

op het bord van elke onderneming of organisatie te liggen. Die dient zich actief een 

beeld te vormen van de wereld die ze mee wil helpen creëren. Welke wereld willen we 

mee bouwen? Met welke producten en diensten willen we dat gaan doen?

Indien we deze grote dirigerende vraag als onderneming of organisatie naast ons 

leerleggen, zou ons dat ons binnen de kortste keren bijzonder zuur kunnen opbreken. 

De verwachtingen van de verschillende stakeholders zijn uitgegroeid tot dwingende 

ogen die in onze rug priemen. Denk maar aan erg actieve consumentenorganisaties, 

nieuwe vormen van activist shareholders, een meedogenloze publieke opinie enzo-

voort.

Het leiderschap staat voor de uitdaging om een visie te ontwikkelen op de wereld die 

de organisatie mee wil helpen uitbouwen. En bij die visie past ook een ethisch kom-

pas met ethische principes. Wat doen we wel, en wat doen we niet? Stellen we zelf 

grenzen en doen we aan zelfregulering of volgen we de sociale norm? En als we moei-
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lijke thema’s opmerken, gaan we dan proactief handelen of reactief ? Vinden we het 

onze rol om met onze visie voorop te lopen als organisatie of doen we dat liever niet?

De digitalisering maakt straks alles mogelijk. Maar wat hebben we ervoor over om 

onze visie op de wereld mogelijk te maken? Hoever willen we gaan om privédata van 

klanten te verwerven? Hoever willen we gaan om de opportuniteiten van AI te be-

nutten? Hoever willen we gaan in automatisering? Gaan efficiëntie en productiviteit 

boven alles? Waarbij voelen we ons goed en waarbij niet? Welke grenzen willen we 

onszelf en elkaar samen opleggen? Wat is oké en wat willen we zeker vermijden? De 

kernvraag in het digitaliseringsdebat is welke ‘morele’ grenzen de organisatie zich-

zelf oplegt.

In januari 2019 was het consternatie alom in de Belgische politiek en de 

bedrijfswereld. Dominique Leroy, de CEO van overheidsbedrijf Proximus 

kondigde toen aan dat zij het personeelsbestand van het bedrijf wilde 

optimaliseren om Proximus beter voor te bereiden op de telecomsector 

van de toekomst. Om tot die doelstelling te komen, moesten in het bedrijf 

1.900 banen sneuvelen. Tegelijkertijd werd bekendgemaakt dat het de 

bedoeling was om 1.250 nieuwe jobs voor digitale profielen te creëren. 

Michel Maus, advocaat en hoogleraar fiscaal recht aan de VUB, greep dit 

moment aan om over de maatschappelijke impact van technologisering 

het debat te openen: ‘Laat ons hopen dat het Proximus-debacle voor de 

overheid een echte wake-upcall is, en er lessen uit dit verhaal worden ge-

trokken. Indien de overheid de technologische (r)evolutie lijdzaam onder-

gaat, is de kans reëel dat we afglijden naar een tweeledige maatschappij 

die wordt gedetermineerd door een technologische kloof. En dit moeten 

we te allen prijze vermijden.’
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DE DUURZAAMHEIDSTRANSFORMATIE
In 1972 was de Club van Rome de eerste om een krachtige boodschap over duurzaam-

heid te lanceren. De duurzaamheidstransformatie gaat nu een nieuwe fase in. Die 

wordt aangevuurd door een verhoogd bewustzijn over de toestand van onze planeet, 

de druk op de biodiversiteit en de relatie tussen mens en natuur (antropoceen). In 

het duurzaamheidsdebat voldoet de bestaande noordster niet meer. Het bestaande 

narratief gaat over beschermen, behouden: het zogenaamde sustaining. Maar onder-

houden is lang niet meer voldoende. Het mag ambitieuzer en het mag met sprongen. 

Er is ook het gevoel dat ‘stapsgewijs opschuiven’ niet snel genoeg voldoende resultaat 

oplevert. Er is een transformatie van het totale systeem nodig. Het gaat vandaag hier-

bij niét enkel meer over de natuur. Dit debat gaat ook over mensen, gemeenschappen, 

dieren. Kortom, alle leven: de full circle of life.

De richting van het nieuwe narratief heeft zich verlegd van ‘minder slecht doen’ en 

‘neutraal zijn’, naar het regenereren van het hele ecosysteem van onze planeet. De nieuwe 

opdracht is het herstellen van de schade die is aangericht, om samen de aarde, de 

mens en het dier te laten ‘flourishen’.

‘Het duurzaamheidsdebat 
gaat voortaan over het  
regenereren van onze  
planeet en alle leven.’

Het narratief is gericht op een transformatie van het systeem. Die transformatie is 

er een naar regenereren van de planeet en alle leven. Minder slecht doen en neutraal 

werken is onvoldoende. De omslag naar die nieuwe noordster is er een vanjewelste.
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Commonland is een initiatief van Willem Ferwerda. Via Commonland 

zet Willem Ferwerda bedrijven en initiatieven op die bouwen aan een 

ecologisch herstellende economie. Een van hun projecten bevindt 

zich in oostelijk Andalusië. Door dit project hebben tientallen boeren 

zich verenigd. Ze hebben allerlei activiteiten ontwikkeld op het gebied 

van herstellende landbouw en natuurbehoud.

Het gaat niet om een verandering binnen één systeem, maar om een totale verande-

ring van ecologische, sociaal-maatschappelijke, culturele, politieke en economische 

systemen samen. Het debat gaat over hoe we samen ‘leven’. Vandaag en morgen. De 

verschillende elementen in dit verhaal zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze 

werken positief of negatief op elkaar in.

Er is uiteraard een grote spanning tussen wat er vandaag is en waar we naartoe moe-

ten. De wereld bewegen tot ‘minder slecht doen’ is al een enorme uitdaging op zich. 

De nieuwe noordster legt de lat nog hoger: we gaan het niet beter doen, we moeten 

voor herstel gaan. Om daar te raken is een complete switch in denken en doen nodig. 

Een titanenklus.

Deze nieuwe noordster heeft nu al een duidelijke impact op alle vormen van econo-

mische activiteit. Door de transformatie in het duurzaamheidsdebat worden nieuwe 

verwachtingen geformuleerd. Er wordt vandaag aan bedrijven en organisaties niet 

meer gevraagd om bij te dragen aan één micro-onderdeel – er wordt gekeken naar 

impact op de macrocontext.
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Ethisch shoppen, het is voor veel consumenten een kwestie van wel 

willen maar (niet goed) kunnen. De app Good On You wijst fashionis- 

ta's de weg naar ethische shoppingspots. Dat veel modemerken lak 

hebben aan de arbeidsomstandigheden van hun personeel in de der-

dewereldlanden is al meermaals bewezen. De toenemende concur-

rentie van onlinehandel en de populariteit van prijsvechters zetten de 

kledinghandel onder druk. En ethiek is in tijden van crisis vaak niet 

het eerste puntje op die to-dolijst.

Het team van Good On You vindt dat consumenten de sleutel tot ver-

andering zelf in handen hebben. Dat lees je ook zo op de website: 

‘De keuzes die we maken in winkels hebben een grote impact op het 

milieu, de planeet en de arbeidsvoorwaarden van werknemers.’ Good 

On You wil consumenten helpen om die goede keuzes gemakkelijker 

te maken.

Good on You windt er geen doekjes om: consumenten kunnen druk 

uitoefenen op bedrijven om duurzamere producten te maken. Via het 

platform kom je te weten hoe goed een bepaald modemerk scoort op 

het vlak van ethiek en duurzaamheid. En wie geen flauw idee heeft 

welke merken duurzaam zijn, krijgt er nog een lijstje met ethische 

labels bovenop.

Voor de rating op Good On You baseren de ontwikkelaars zich op de 

informatie die voor iedereen toegankelijk is. Denk daarbij aan rappor-

ten van ngo’s of onafhankelijke certificaten die ze uitgereikt krijgen. 

De voornaamste criteria zijn mensen, het milieu en de dieren. De mo-

gelijke categorieën zijn ‘Great’, ‘Good’, ‘It’s a Start’, ‘Not Good Enough’ 

tot ‘We avoid’.

De nieuwe noordster dwingt de onderneming en de organisatie om een aantal posi-

ties kenbaar te maken in het duurzaamheidsdebat. De organisatie of het bedrijf moet 
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haar respectievelijk relatie tot de natuur definiëren. Plaatsen we onszelf boven, naast 

of ten dienste van die natuur? Gaan we nog voor minder slecht of neutraal of gaan we 

voor regeneratief ?

Als de onderneming of organisatie dit thema in de eigen werking bekijkt – welke 

plaats heeft duurzaamheid dan in de eigen werking? Is het marketing? Of is het (ook) 

deel van de strategie? Hoever zit het thema duurzaamheid ingebakken in de eigen 

cultuur, de organisatie en de businessmodellen – en welke betekenis wordt eraan ge-

geven?

De onderneming of organisatie zal ook haar relatie tot anderen kenbaar moeten ma-

ken. Gaan we concurreren voor steeds schaarser wordende grondstoffen of gaan we 

in openheid samenwerken? Of kiezen we eerder voor cocreëren om zo nieuwe syste-

men te kunnen bouwen waarmee we overvloed creëren? Willen we een actief deel zijn 

van een regeneratief systeem?

Als de positie eenmaal duidelijk is, kan de verdere weg worden uitgestippeld. Be-

schouwen we de duurzaamheidstransformatie als een groeipad of slaan we stappen 

over? Is onze weg die van een zachte overgang of maken we een flinke bocht? Wach-

ten we op regulering of kiezen we voor zelfregulering? De onderneming en de orga-

nisatie zullen moeten omgaan met het spanningsveld tussen het narratief dat door de 

noordster als ambitie wordt neergezet en de dagelijkse bedrijfseconomische realiteit.

Hak in Nederland heeft in mei 2019 het eerste areaal rode kool ge-

plant volgens de On the way to PlanetProof-criteria. Dit onafhankelij-

ke keurmerk bewijst (Proof) dat je een product koopt dat duurzamer 

is geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, milieu, klimaat 

en dier. Met On the way to PlanetProof streven boeren en tuinders 

ernaar om hun manier van werken in balans te laten zijn met de 

draagkracht van onze planeet. Dat is een proces van steeds verdere 

stappen zetten om onze aarde minder te belasten (On the way to...). 

Het keurmerk kun je tegenkomen op zuivel, groenten en fruit, eieren, 

bloemen, planten, bomen en bloembollen.
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DE WAARDETRANSFORMATIE
De meest onbekende transformatie wordt nu zichtbaar: de waardetransformatie.  

Die bestaat uit drie componenten.

• de bewustwording van waarden en het belang ervan;

• de shift in waarden die we belangrijk vinden;

• de waarde ‘zingeving’ die in belang zal toenemen.

BEWUSTWORDING VAN WAARDEN

Als we zeggen ‘bewustwording van waarden’, dan bedoelen we dat we ons opnieuw 

bewust worden van waarden die we omarmen en het belang ervan. Zowel in de priva-

te sfeer als in het publieke domein wordt er gedebatteerd over de waarden die aan de 

basis liggen van onze systemen en hoe we die waarden invullen. Het gaat dan zowel 

over de waarden die het gedrag in kleine lokale systemen aansturen als over de waar-

den die hele grote systemen laten draaien.

Denken we hierbij maar aan de uitdaging van de wereldwijde bevolkingsgroei en de 

migratiestromen die zo op gang komen. Vanuit welk waardesysteem gaan we deze 

uitdagingen aan? Of denken we aan de geopolitieke machtsverschuiving richting het 

Oosten. Een dominanter China leidt in essentie tot een waardediscussie tussen het 

Westen en het Oosten.

Het gaat in het debat over waarden ook over het zoeken naar een gemeenschap in die 

verscheidenheid aan waarden. Je kunt dat onder andere merken aan de verwijzingen 

naar de waarden van de Verlichting in het huidige politieke debat.

Een plek waar de discussie over waarden hoog oplaait, is Silicon Valley. De cruciale 

vraag die in California op heel wat vergadertafels ligt, is in welke richting we artifi-

ciële intelligentie willen ontwikkelen. Hoe kunnen we ervoor kan zorgen dat die AI 

met ons blijft omgaan op een manier zoals wij, mensen, graag willen? De kern van het 

antwoord ligt in het formuleren van gemeenschappelijke waarden. In Silicon Valley 

wordt er de term values alignment op geplakt.
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VERSCHUIVING VAN WAARDEN

De tweede component in de waardetransformatie is de verschuiving in waarden die 

we belangrijk vinden. We zien op heel wat plekken in de wereld en op heel wat mo-

menten dat menselijke waarden meer naar voren geschoven worden. Vaak ten nadele 

van de zuiver economische waarden. Die discussie over welke waarden we (al dan 

niet) belangrijk vinden, hangt samen met het toekomstbeeld dat we voor onszelf 

zien. Naarmate ons idee over een the good life verandert, zullen we ook andere waar-

den adopteren en andere waarden meer of minder belangrijk vinden.

Wie in de jaren tachtig of negentig opgroeide kan het bevestigen: 

activisme rond het milieu stond niet hoog op de jongerenagenda. Het 

was een tijd waarin solidariteit hoogtij vierde. Jongeren waren tegen 

Apartheid, jongeren steunden de solidariteitsbeweging in Polen. Een 

enkeling trok ten strijde tegen milieuvervuiling, maar verder dan 

een sticker tegen kernenergie op je Samsonite-schoolkoffer kwam 

geen enkele milieubeweging. Vandaag zijn jongeren de meest fer-

vente milieuactivisten. Ze trekken wereldwijd de straat op voor actie, 

transparantie en eerlijkheid in het milieudebat.

Het voorgaande komt onder andere tot uiting in een studie van Sustainable Brands 

over de invulling van The Good Life. ‘Today’s version of The Good Life appears to be 

shifting; less focus on money and status, and more towards a pursuit of a simpler, 

balanced life that is rich with connections to people, community, and environment. 

Across generations, genders, and political affiliations, 36 % of Americans ranked 

Balanced Simplicity as the most important element of The Good Life, followed by 

Meaningful Connections (28 %), Money and Status (26 %) and Personal Achievement 

(10 %).’
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BELANG VAN ZINGEVING

Als derde factor van de transformatie merken we het toenemende belang op van zin-

geving. Mensen tonen dat ze hoe langer hoe meer behoefte hebben aan zinvolheid. 

Zingeving en betekenisvol zijn voor anderen zit in ons, zonder zingeving raken we 

als mens en als samenleving uit balans. Nieuw neurologisch onderzoek is daar dui-

delijk in. We zoeken steeds meer naar zingeving in alle facetten van ons leven. Van het 

privéleven tot in ons professioneel leven. We zoeken meer betekenis in onze relaties, 

in ons werk, in ons communityleven. Een seculiere maatschappij, globalisering, een 

vergaande automatisering die het gevaar inhoudt dat we geen betekenis meer vinden 

in ons dagelijks werk, het zijn grote maatschappelijke bewegingen die ons voeling 

doen verliezen met betekenisvol leven en werken.

‘I’m so fucking vegan, I don’t even call my girlfriend honey.’ Deze quote 

doet altijd wel een paar lachrimpels verschijnen. Of je nu voor of tegen 

bent: veganisme valt niet meer weg te denken. In 2006 telde Nederland 

nog 16.000 veganisten. In 2019 ligt dit cijfer volgens de Nederland-

se Vereniging voor Veganisme op 100.000 Nederlanders. De redenen 

waarom mensen veganist worden lopen uiteen. Sommigen willen het 

dierenleed dat bij de productie van vlees en zuivel komt kijken, een halt 

toeroepen. Anderen doen het vanwege de vermeende gezondheids-

voordelen. Een veel vaker gehoorde reden heeft alles van maken met 

het klimaat. Heel wat veganisten vertellen zelf dat veganist zijn gelijk 

staat met een ‘levenshygiëne’ die alles vertelt over de waarden die je 

belangrijk vindt in het leven. Net als religie structureert het je leven – 

het vertelt waarin jij in gelooft en waarvoor je gaat.

Net zoals het geval was bij de andere transformaties, dwingt ook de waardetrans-

formatie bedrijven en organisaties om een aantal kwesties scherp te stellen. Ze zet 

organisaties en bedrijven ertoe aan de eigen waarden expliciet naar boven te halen. 
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Wat zijn onze waarden? Evolueren die in de tijd? Hoe omschrijven we ze? Welke plaats 

geven we ze in de organisatie? Hoe komen onze waarden tot uiting in de verschillende 

touch points? Zijn onze waarden nog in sync met de waarden die mensen en millennials 

vooropstellen? Hoe zorgen we voor betekenis en zingeving in onze organisatie? Het 

wordt belangrijker om te bepalen of we een waardegedreven organisatie zijn of niet. 

Indien we vanuit die waarden willen handelen, welke balans willen we dan zien tus-

sen de menselijke waarden en de economische waarden?

Wat is het ideale gedrag dat bij elke waarde hoort? En welk gedrag past daar niet bij? 

Tonen we als management voorbeeldgedrag? En hoe kun je die waarden achter je or-

ganisatie, je systeem, je merk, door de externe wereld laten ervaren? Hoe kunnen we 

ervoor zorgen dat iedereen ons kan zien zoals we echt zijn?

De waardetransformatie staat nog aan haar begin. We beginnen ons nog maar te re-

aliseren welke impact ze heeft. Het is best mogelijk dat een organisatie of een bedrijf 

binnen afzienbare tijd aan relevantie zal verliezen, niet zozeer omdat het niet langer 

technologisch relevant is, maar omdat het zich van een totaal voorbijgestreefd waar-

desysteem bedient.

Er ontstaan onderstromen
Of we het nu willen of niet, iedereen gaat op een bepaalde manier met de drie trans-

formaties om. Als gevolg daarvan gaan we bewegen of we gaan niet bewegen. Die 

reflex gaat op voor iedereen, bedrijven, organisaties, overheden, ondernemers, werk-

nemers, consumenten. Soms zoeken we de beweging zelf op omdat we dat zelf wil-

len, soms bewegen we omdat we niet anders kunnen. Sommigen bewegen heel actief. 

Anderen minder actief.

De ene omarmt deze transformaties en beweegt uit eigen intrinsieke intentie. De an-

dere wordt extrinsiek in beweging gebracht. Nog anderen ontkennen alles en bewe-

gen zich in verzet tegen andere bewegingen.

Zo ontstaan er onderstromen in de samenleving. Er zijn stromen die snel en traag 

bewegen en die in gelijke of verschillende richtingen bewegen. Ze versterken elkaar 

of proberen elkaar af te remmen. Denken we hierbij maar aan conscious consumption 

movements, de no-waste movement, de responsible consumer movement, de opkomst van 
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lokale economie, protectionisme, antiglobalisatie, anti-immigratie, de sustainable  

living movement, de opkomst van social reward-systemen enzovoort.

De onderstromen ontstaan als reactie op de transformaties, maar vuren ze zelf ook 

nog eens aan. Er is een soort vliegwiel opgestart. De transformaties en de onderstro-

men in de samenleving zorgen vandaag voor een momentum waarin de bestaande 

systemen onder druk komen staan en in vraag worden gesteld.

Transformaties en onderstromen  
leiden tot transitie
De drie transformaties werken op elkaar in. Die onderlinge impact leidt tot funda-

mentele veranderingen op zowat alle domeinen: in de politiek, in de economie, in ons 

sociaal en cultureel leven.

Als transformaties en onderstromen samen zulke fundamentele systemische veran-

deringen inluiden, dan spreken we over transitie. Dan worden veranderingen poten-

tieel erg structureel van aard, op lange termijn en veroorzaken ze paradigmawissels. 

Ze leiden tot fundamenteel andere denkkaders en nieuwe perspectieven op goed en 

slecht.

We moeten ons realiseren dat we vandaag in een fundamentele periode van transitie 

leven. Het woord transformatie moet stilaan vervangen worden door het woord tran-

sitie. Of zoals Jan Rotmans het zegt: ‘We leven niet in een tijdperk van verandering, 

maar we leven in een verandering van tijdperk.’

Als het over transities gaat, is alles met alles verbonden. Je kunt ze ook niet naast je 

neerleggen en zeggen ‘Niet voor mij.’ Persoonlijke transities vertalen zich in transi-

ties van organisaties en structuren die zich vertalen in de transitie van grotere syste-

men. En ook omgekeerd, transities van grotere systemen (de natuur bv.) vertalen zich 

naar organisaties en structuren en naar ons individueel gedrag. Mensen, organisaties 

en structuren worden dan verplicht om te evolueren, zich aan te passen, hun doen en 

laten te herdenken.
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Transitie daagt het systeem uit
De drie transformaties en de transitie dagen de bestaande systemen uit met de vraag: 

bieden jullie een antwoord op de nieuwe uitdagingen en mogelijkheden die zich 

voordoen? We leven in een tijd waarin er veel scharniermomenten zijn. We leven in 

een tijd waarin we voor onszelf bepalen wat het goede leven voor onszelf echt inhoudt 

en waar we keuzes maken om dat goede leven vorm te geven. Door de bijna existen-

tiële vraag op te roepen of ons systeem nog wel in staat is om alle oplossingen aan te 

reiken die we willen, zetten de drie transformaties en de transitie iedereen en alles in 

beweging.

We gaan over die vraag nadenken. En bijgevolg denken we ook na over wat nu weer 

het huidige systeem is (kapitalisme, globalisering), wat het precies inhoudt, wat de 

essentie ervan is en of het een antwoord kan bieden op gestelde vragen en mogelijk-

heden. We moeten hierbij dus terug naar de essentie van het systeem, en waarom 

andere systemen het in de loop van de geschiedenis finaal niet hebben gehaald als 

dominante systemen.

Biedt het kapitalisme een afdoend antwoord op de vraag ‘What do we wish for?’ Kan 

het kapitalisme een afdoend antwoord bieden op de vraag naar values alignment met 

(de aankomende) artificiële intelligentie? Biedt het kapitalisme een even doeltreffend 

antwoord op de regeneratieve noordster en kan het zowel een antwoord bieden op de 

milieuvraagstukken en de sociale vraagstukken zonder ze als een afruil te beschou-

wen? Biedt het kapitalisme een overtuigend afdoend antwoord op de nieuwere invul-

ling van The Good Life, en vraag naar meer zingeving?

Want laat het duidelijk zijn, het kapitalisme vandaag staat onder druk. Het systeem 

is ontwricht. We stellen ons terecht vragen bij het kapitalisme. Daarom bestaan er 

vandaag zoveel diagnoses van het kapitalistische systeem en opinies over hoe we het 

al of niet kunnen fixen.

De voorgaande vragen zijn erg actueel. Ze laden heel wat agenda’s van CEO’s en poli-

tiekers. Dat debat brengt veel meningen en discussie en emotie mee. Hoe zit jij hier 

in? Gun jezelf de tijd en de energie om op die vraag te antwoorden. Waarschijnlijk zal 

het antwoord dat jij vindt een stukje afhankelijk zijn van je ‘welvaren’ bij het systeem.
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Drie basisreacties op transitie
De discussie over die systemen komt fundamenteel op de agenda. Ze heeft conse-

quenties voor de systemen die we gebruiken om ons goede leven vorm te geven en te 

ondersteunen.

In de onderstromen kunnen we drie basisreacties onderscheiden op de transitie. 

Sommigen willen reageren met drastische verandering, een systeem stopzetten en 

vervangen. Anderen willen verandering maar eerder een evolutie van het systeem, 

om niet te veel te riskeren. Nog anderen willen in stand houden en behouden wat is.

KEEP THE SYSTEM  
BEHOUD HET SYSTEEM ZOALS HET IS
Wie zich hierin terugvindt, gaat voor het behoud van wat is, omdat hij/zij absoluut 

wil behouden wat er is. Daar kunnen allerlei redenen voor bestaan. Misschien is er 

dankzij dat systeem veel waarde opgebouwd of misschien is dat systeem structureel 

ingebed. Maar bovenal: het zijn vaak de huidige winnaars die het systeem willen be-

houden. Elk systeem in de natuur wil zichzelf in stand houden. Winnaars willen nog 

grotere winnaars worden. Ze zullen er alles aan doen om nog dominanter en dwin-

gender te worden en de status quo tegen elke kostprijs verdedigen.

Geert Noels wijst in zijn boek Gigantisme op de factoren die ervoor zorgen dat het hui-

dige systeem de wind in de zeilen blijft houden: lage rente, globalisering, de regel-

gever als vriend van grote ondernemingen, technologische platformen, vriendjeska-

pitalisme, onvoldoende optreden tegen wereldwijde kartels, too big to fail, big data, 

escalerende demografie en reclamebudgetten.

Kortom, zij die het systeem willen behouden, geloven dat het systeem zoals het is 

de beste kansen oplevert voor succes of ziet ertegenop om te veranderen. Deze stro-

ming bevindt zich in de sfeer van neoliberalisme, turbokapitalisme, platformkapita-

lisme, globalisatie, het financieel systeem en vriendjeskapitalisme (crony capitalism). 
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SYSTEM CHANGE  
EVOLUTIE VAN HET SYSTEEM
Wie hierop inzet, vindt dat een evolutie van het systeem nodig is. Het huidige sys-

teem is goed, maar er kan en moet aan worden gesleuteld om het nog beter te maken. 

Wie dit omarmt, wil het kind niet weggooien met het badwater. Transitie betekent 

in dit geval: het systeem bijsturen. De system change wordt ingegeven door een dui-

delijke diagnose waarom het kapitalistische systeem ontwricht is en vandaag geen 

antwoorden biedt op de uitdagingen van de transformaties. Het is een analyse die we 

terugvinden bij auteurs zoals Jonathan Tepper in zijn boek The myth of capitalism en 

Geert Noels’ Gigantisme. Ze spreken over een fundamentele ontsporing van het eco-

nomische systeem en blijven geloven in de essentie en de kracht van het kapitalisme, 

maar zien toch de noodzaak om het systeem bij te sturen.

Zo verwoordt Geert Noels zijn diagnose: het kapitalisme is blijkbaar vergeten om 

tegen zijn eigen grootste vijand te vechten; een gebrek aan concurrentie en te veel 

macht bij slechts enkele bedrijven. Daarnaast heeft het kapitalistische systeem nog 

twee andere fundamentele problemen, namelijk de groeiobsessie en de overdreven 

aandacht voor schaalvoordelen en efficiëntie, en de eendimensionale focus van eco-

nomen op de economie zelf, zonder aandacht voor de ecologische en sociale gevol-

gen.

De voorstanders van system change willen dus het systeem aanpassen, maar ze wensen 

wel dat ‘de ordening der dingen’ overeind blijft, de zwakten in het systeem worden 

aangepakt. Deze stroming bevindt zich in de sfeer van conscious capitalism, sustaina-

ble capitalism, care capitalism, saving capitalism en meaningful capitalism.

CHANGE THE SYSTEM  
OVERSTAP NAAR GEHEEL ANDER SYSTEEM
We willen geen update van wat al bestaat, we willen iets nieuws omarmen dat aan 

nieuwe wetmatigheden onderworpen is. Transitie betekent hier de overgang naar een 

nieuw systeem. We spelen volop in op de onderstromen om naar een nieuw systeem 

over te stappen (of dat zelf te ontwikkelen). De ordening der dingen wordt door elkaar 

geschud. Dit gedrag past bij de donut economy, de zuivere deeleconomie, de coop-eco-

nomie, de economie van de common good, lokale economie en direct trade.
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Change maker
Heel wat mensen of organisaties noemen zich graag change 
maker. Welke vlag dekt die lading? Wie daar zicht op wil 
hebben, vraagt zich af of de change maker het huidige sys-
teem wil laten evolueren of voor een totaal ander systeem 
gaat.

TIP: de volgende keer dat iemand zich als change maker aan-
dient, stel hem/haar dan de vraag: ‘Ga je voor system change 
of voor een change of system?’ Je weet meteen of hij/zij wil 
schakelen binnen een bekend systeem of innoveert op een 
nieuw domein.

In tijden van transitie is het belangrijk om je eigen plek te vinden en jezelf te begrij-

pen. Stel daarom de vraag: zet ik in op keep the system, op system change of op change 

of system? Het antwoord op die vraag voor jezelf bepaalt niet alleen je vertrekpositie, 

maar ook je eindbestemming.

Je kunt maar een gedegen en doordacht antwoord geven op die vraag als je vooraf het 

systeem waarbinnen nu gewerkt wordt goed hebt doorgrond. Over die wortels gaan 

de volgende hoofdstukken.
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