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Introductie
‘Wat heb ik eraan om dit boek te lezen?’ Een terechte vraag.
Er zijn namelijk genoeg andere boeken om te lezen.
Zoals Gary Hamel al schreef: ergens op deze wereld is een
kogel met de naam van je organisatie erop. En ergens ontstaat
er of is er al een concurrent die je huidige strategie om zeep
helpt.
Het doel van dit boek is ervoor te zorgen dat je je door het
toepassen van branchmarking gaat onderscheiden in de markt.
En dat de kogel je hierdoor niet kan bereiken, of dat jij juist
degene bent die de kogel schiet.
Als je dit boek gelezen hebt ken je de innovatievalkuilen,
weet je welke innovatiemodellen bruikbaar zijn en kun je
branchmarking toepassen in je organisatie.
Je komt veel best practices tegen uit diverse branches en
landen. Je zult zien dat er veel te leren is uit de geschiedenis,
de biologie en uit andere wetenschappen. En halve waarheden
over innovatie en onderscheidend vermogen kun je na het
lezen overboord gooien.
Antennecreativiteit is de spil van het boek. Want waarom zou je
het wiel steeds opnieuw uitvinden? De hele wereld is een grote
boekenkast vol ideeën die wachten om opnieuw en elders
gebruikt te worden. Je hoeft er alleen maar de juiste ideeën uit
te pikken en deze toe te passen. Branchmarking dus.
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Sinds de Mark I in september 1916 tijdens de Eerste
Wereldoorlog werd geïntroduceerd, hebben tienduizenden
mensen moeten leren hoe ze een tank moesten besturen en,
niet onbelangrijk, hoe je ermee kunt schieten op de vijand. De
eerste tanks waren een crime om te besturen. Het was hard
werken en ook nog eens met gevaar voor eigen leven. Ook
tegenwoordig krijgt iedereen die een tank moet gaan besturen
een uitgebreide opleiding en moeten gebruikers zich aanpassen
aan het systeem. De besturing van de Challenger 2-tank van
het Britse leger is echter anders. Zij hebben gebruikgemaakt
van een besturingssysteem waarmee veel jongeren al bekend
zijn: de Playstation-controller.
Als je gemiddeld bent is de kans op overleving groot, maar
je zult niet snel met de hoogste winst naar huis gaan.
De vraag is: wil je gemiddeld zijn of wil je winnen? Geen
gemakkelijke vraag, want bedenk dat winnen ook betekent dat
je tegenstanders je in het vizier krijgen. Een rustig leventje zit
er dan niet meer in. Dus als je als organisatie op zoek bent
naar een rustig voortkabbelend bestaan kun je dit boek beter
laten liggen.
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Als je voorop wilt lopen en wilt blijven lopen, kun je niet
anders dan innoveren. En gelukkig is innovatie eigenlijk best
makkelijk, zolang je je gezonde verstand gebruikt. En zolang
je combineert in plaats van kopieert. Innovativiteit wordt vaak
gezien als uit het niets iets creëren, maar het combineren
van bestaande ideeën is net zo krachtig, of misschien wel
krachtiger. Kijk maar naar Einstein; hij combineerde energie
en massa tot een nieuwe theorie: de relativiteitstheorie.
Sample Lab innoveert marktonderzoek in Japan, Zappos
maakt internetwinkelen servicegericht en Trung Nguyên
introduceert het nieuwe koffie- en theedrinken in Vietnam en
inmiddels in de hele wereld. Misschien ken je deze bedrijven
al, maar heb je er ook van geleerd? En als je ze nog niet kent
kan er een wereld voor je opengaan. Branchmarking is niets
anders dan leren van de wereld om ons heen en het geleerde
combineren en toepassen. Heel eenvoudig. Alleen moet het
wel structureel worden opgepakt binnen je organisatie. Als
je dit doet, werk je continu en gericht aan je onderscheidend
vermogen.
Eerst moeten we echter een aantal belemmeringen en halve
waarheden overboord gooien. Het eerste deel van dit boek
beschrijft deze belemmeringen. Zowel interne gerichtheid,
het luisteren naar klanten als bestaande regels belemmeren
innovaties. In deel 2 wordt een aantal theorieën beschreven
die behulpzaam zijn bij innoveren. Er komen ook modellen
aan bod, maar niet om blindelings toe te passen. Modellen
zijn erg gevaarlijk als je alleen op het uiterlijk let. Deel 3
gaat uitvoerig in op de toepassing van branchmarking op je
innovatieproces.
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Verspreid door het boek worden opvallende en actuele cases
beschreven die je misschien direct op nieuwe ideeën brengen
en wie weet ook al aanzetten tot innovaties. Ook komen feiten
en wetenswaardigheden aan bod die het inzicht in innovatie
versterken, maar ook los van elkaar gelezen kunnen worden.
Op nu naar meer innovatie en de opbouw van kennis. Hiervoor
geldt een belangrijke voorwaarde: openheid. Alleen dan kan
er geleerd worden. Want het is bij innovatie uiteindelijk zoals
The Beatles al zongen in 1969:

And in the end,
the love you take
is equal
to the love
you make
9
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Veel organisaties zijn verdwaald. En als je verdwaald bent is
het moeilijker overleven, terwijl overleving een belangrijke
drijfveer is van organismen. Om te overleven moet je grip
krijgen op jezelf en een keuze maken: ga je volgen of leiden? En
als je kiest voor leiden, dan moet je je zien te onderscheiden.
Houd jezelf een spiegel voor en geef eerlijk antwoord: durf
jij je te onderscheiden? Heb je gekozen voor onderscheiden?
Mooi, dan gaan we verder.
Wie is belangrijker? Jij of de klant? Als je wilt leiden ben
jij belangrijker dan de klant, zo moeilijk is dat niet. Heb je
liever dat jij morgen doodvalt of de klant? Liever de klant
waarschijnlijk. Als je wilt leiden, zul je ook de klant moeten
leiden. De wijsheid komt niet van je klanten. Breakthrough
innovaties zijn er nu eenmaal eerder gekomen ondanks dan
dankzij de klant. Je klanten kunnen je vertellen waar jij je
op kunt verbeteren, jij alleen kunt jezelf vertellen waarop
jij je gaat onderscheiden. Als jij je wilt onderscheiden, moet
je innoveren. Een andere mogelijkheid is er eenvoudigweg
niet. Fijn toch dat het zo simpel is? Alleen door te innoveren
is een prijspremium geoorloofd en kun je bouwen aan een
organisatie die niet reageert op impulsen, maar gestaag groeit
en continu innoveert.
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Er wordt veel geld verspild door keer op keer tijd te besteden
aan het achterhalen van waarom iets mislukte in plaats van te
analyseren wat succes veroorzaakt. Zonde, want zo kun je niet
anders dan kleine stappen zetten. Door steeds pas achteraf
na te denken neemt je inzicht fractioneel toe en laat je een
enorm kennisdomein links liggen. Het wiel steeds opnieuw
uitvinden bij innovatie is totaal onzinnig. Grote innovaties
ontstaan door verbanden te leggen die er voorheen niet waren,
door combinaties te maken en hier creativiteit op los te laten.
De technologie is zover gekomen door steeds te leren van
het verleden en niet door alles steeds opnieuw te bedenken.
Als het gaat om marktinnovatie wordt het wiel echter steeds
opnieuw uitgevonden. Zonde, er is zoveel te leren van alles om
ons heen. Er ligt een onontgonnen gebied waar we allemaal
van kunnen leren en waar al ideeën en successen liggen die
wachten om gebruikt te worden. We zullen het dus over een
andere boeg moeten gooien. Niet creëren, maar combineren.
Ideerecycling dus. Hier liggen talloze mogelijkheden die nog
niet ontdekt zijn. Aan de slag!
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Room Full Of Mirrors, Jimi Hendrix
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De geschiedenis van Paasei
land is roerig. Toen het in 172
2
op paaszondag door Jacob
Roggeveen werd ontdekt
voor Europa stonden alle bee
lden, de zogenaamde Moai,
nog rechtop. In 1786, bij
het bezoek van een Franse
expeditie onder leiding van La
Pérouse, waren alle beelden
omgegooid. Roerige tijden dus
.
Paaseiland is waarschijnli
jk gekoloniseerd door een
migratiestroom vanuit de We
st Pacific. Het exacte jaartal
hiervan is niet bekend, sterke
r nog, er bestaan verschillende
theorieën over wanneer Paa
seiland gekoloniseerd is en
deze variëren van 300 tot 800
na Christus. Hele volken zijn
in kleine bootjes op goed gel
uk naar het oosten gevaren
met varkens, taro’s (een bro
odaardappel) en wat al nie
t
meer. Een behoorlijk eind var
en en het is daarom des te
knapper dat alle eilanden in de
Pacific uiteindelijk bewoond
zijn geraakt.
Op Paaseiland heeft een oor
log gewoed tussen de twee
stammen die er leefden, de
kortorigen en de langorigen.
Er groeide op enig moment
bijna niets meer. Alle bomen
waren gekapt, waarschijnlijk
voor het bouwen maar vooral
ook verslepen van de reu
sachtige Moai. Het bouwe
n
was zo belangrijk dat de bew
oners zich hier volledig aan
overgaven. Totdat de laatste
boom werd gekapt. En nog
steeds had niemand het doo
r. Intern gericht zijn is erg
gevaarlijk als we de geschi
edenis van Paaseiland als
voorbeeld nemen. Interne
gerichtheid zorgde voor het
verlies van de blik op de buiten
wereld en zorgde ervoor dat
uiteindelijk alle noodzakelijke
stoffen werden opgebruikt.
Geen Paaseilander had doo
r dat ze zichzelf vernietigden.
Er was geen enkele signaalfun
ctie op het eiland.
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Veel organisaties zijn sterk intern gericht. Het lijkt wel
of het reilen en zeilen binnen de organisatie belangrijker
is dan wat er in de buitenwereld gebeurt. Veel discussies
en vergaderingen óver de buitenwereld, maar niet mét de
buitenwereld. De buitenwereld die intern wel in rapporten
staat omschreven, heel dikke rapporten en presentaties zelfs,
maar papier en slides leven niet. De buitenwereld leeft wel en
is niet statisch. De blik op de buitenwereld is vertroebeld en
wordt steeds nauwer. Alle reden om aan het voortbestaan van
de organisatie te gaan twijfelen dus.
Interne gerichtheid leidt ertoe dat bedrijven weinig of niet
meer buiten komen en dat veel efficiëntie verloren gaat door
de waan van de dag en interne crisissen. Maar hoe vreemd
is het dat crisissen ontstaan als je intern georiënteerd bent
en door de waan van de dag niet bezig bent met de lange
termijn? Dan is het volstrekt logisch dat er veel brandjes
geblust moeten worden en dat veel werk verricht wordt op
de automatische piloot. Veel gevaarlijker wordt het niet.
Leuker ook niet trouwens. Organisaties zijn vaak erg met
zichzelf bezig, waardoor er weinig vanbuiten komt. Zo voelt
het misschien zelfs als het epicentrum van de wereld, waarbij
ervan uit wordt gegaan dat klanten ook altijd met de producten
of dienstverlening bezig zijn. Helaas, dat is niet zo. Klanten
zijn zelden met je bezig, sterker nog, het liefst zijn ze zo min
mogelijk met je bezig. Hoe vaak wordt binnen organisaties
de vraag gesteld wat zinvol is? Argumenten als ‘ja leuk, maar
alles moet intern wel doorlopen’, of ‘weet je wel hoeveel mails
ik krijg en moet beantwoorden’, of ‘afstemmen is noodzaak,
we moeten goed van elkaars werk op de hoogte zijn, daarbij
moeten we ons intern goed verkopen’ (moet niet aan de klant
verkocht worden?) worden veel gebruikt. En de opsomming
kan veel langer, maar is voor nu voldoende.
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Het vreemde is dat organisaties vaak geloven dat alles wat intern
gebeurt zinvol is. Zo worden er hele strategische documenten
opgeleverd en visiedocumenten rondgestuurd. Met daarin
analyses van de markt en hele bijlagen met strategische
opties. De vraag is echter of er ook iemand is die deze ooit
leest. En zo ja, wat ervan blijft hangen. Bar weinig. Vraag eens
wat collega’s naar de kernwaarden. De kernwaarden die door
een hele stafafdeling na maanden ploeteren zijn omschreven
in zeven woorden met daarbij een complete uitleg. Dezelfde
stafafdeling die via interne presentaties en communicatie in
de personeelsbladen iedereen wil overtuigen van de door hen
opgestelde kernwaarden. En ook dezelfde stafafdeling die
zichzelf op de borst klopt met wat er allemaal wel niet bereikt
is en daarmee het jaarverslag wil halen. Ze moet zichzelf
tenslotte ‘intern verkopen’. Alsof dat een doel op zich is. Wat is
het antwoord van de gemiddelde werknemer? ‘Kernwaarden?
O ja, die hebben we ook nog, maar vraag me niet welke het
ook alweer allemaal zijn.’ Elke afdeling behartigt haar eigen
doelstellingen en bewandelt politieke wegen om deze te
halen. Duidelijk is dat ze allemaal leiden tot een suboptimaal
systeem. De suboptimalisatie leidt ertoe dat de focus op het
bestaansrecht verdwijnt en een organisatie steeds meer in
zichzelf gekeerd raakt en meer en meer van de markt af komt
te staan.
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Autisme is een stoornis. Niet alleen bij de mens, maar even
goed bij een organisatie. Autisme leidt ertoe dat je het zicht
op de werkelijkheid verliest en moeilijk of niet meer kunt
communiceren. Door het verlies van communicatie wordt het
contact met de buitenwereld verbroken en daarmee met de
markt.

Diagnose: interne
gerichtheid leidt tot een
autistische organisatie
Het verliezen van het contact met de markt geeft de concurrent
alle mogelijkheden. Autistische organisaties zijn daarmee
een gevaar voor zichzelf. In een markt vol concurrentie
wordt overleven daardoor erg moeilijk. Je komt zo steeds
verder van de werkelijkheid af te staan. Voor je het weet
ben je op Paaseiland. Weinig zicht op voedsel en een interne
stammenstrijd. Niet de situatie waar je naar op zoek bent,
toch?
Voor veel organisaties is het van buiten naar binnen willen
kijken eerder een mooi verhaal dan het daadwerkelijke gedrag.
Binnen concentreert iedereen zich sterk op zijn eigen taak
en de bevoegdheden die erbij horen. Bij hoeveel organisaties
krijg je op de korte termijn tijd om inefficiënt te zijn? Bestaat
niet bijna elke dag uit vergaderen, afstemmen en discussiëren
over het verwezenlijken van kortetermijndoelen? Bij sommige
organisaties voelt het als ‘ik vergader, dus ik besta’. De vraag
is echter of vergaderen beweging of stilstand is.
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Cogito ergo sum. Ik
denk, dus ik ben.
Een
redenering waarmee
beweerd wordt dat ge
est
en lichaam gescheide
n zijn. Door zeker te
zij
n
van het denken, kun
je ook zeker zijn van
het
bestaan van je gees
t. René Descartes ste
lde
hiermee dat we ons
enkel op ons verstan
d of
de rede kunnen beroe
pen om te weerlegge
n
dat we eigenlijk weini
g of niets kunnen weten
,
omdat we niet kunnen
vertrouwen op onze
waarneming. Descart
es stelt dat je hierdoor
aan alles moet twijfe
len, maar dat het fei
t
dat je twijfelt het bewi
js is van het bestaan
van de rede, van de
geest. En daarmee
is alleen de rede ee
n mogelijkheid tot
het vergaren van ke
nnis, wat Descartes
ervan overtuigde dat
echte kennis alleen
door zuiver redeneren
is te realiseren.
Hiermee werd Descart
es in 1641 een van
de vaders van de mo
derne filosofie.

Natuurlijk moet je als organisatie veel, zo niet alles af weten
van je productieproces, van de mensen binnen je organisatie
en hé, alles moet ook nog eens allemaal ingekocht en
verkocht worden. Maar hoe uniek je organisatie ook is, veel is
vergelijkbaar met elke willekeurige andere organisatie en geeft
geen reden om te navelstaren. Navelstaren leidt onherroepelijk
tot je ondergang. Het leidt tot autisme en daarmee tot weinig
vraag. Het is niet mogelijk de buitenwereld helemaal links te
laten liggen en er toch van uit te gaan dat iedereen op je zit te
wachten. Als je altijd binnen blijft, verlies je het zicht op de
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buitenwereld, met als gevolg dat je er misschien niet meer in
past. En dat kun je jammer vinden, maar het is wel de realiteit.
Er valt nu eenmaal weinig te verdienen voor autistische
organisaties en personen. Behalve misschien voor genieën,
maar daar zijn er maar weinig van.
Sommige organisaties zijn zo intern gericht dat het moeilijk
is geworden om naar buiten te kijken, laat staan om buiten
te zijn. De argumenten voor dit gebrek voel je al aankomen.
Allemaal leuk en aardig, maar alles moet wel door blijven lopen
en ook nog gemanaged worden. Leuk al die redenen, maar
stop ermee. Wil je je nu onderscheiden of niet? Niemand heeft
beweerd dat het vanzelf gaat en zeuren helpt al helemaal niet.
Interne gerichtheid is besmettelijk. Ook nieuwe medewerkers
raken na een tijdje besmet.
Het vizier naar buiten richten is één, buiten zijn is stap twee.
Ooit weleens een klant in het wild gespot? En gesproken?
Hoe vaak volg je de roedel klanten? En dan niet via een
marktonderzoek, want dat is een vereenvoudigde weergave
van de werkelijkheid. Zoiets als naar een speelfilm kijken
en dan denken te weten hoe het is om beschoten te worden.
Gewoon in levenden lijve dus. Vaak geldt dat hoe hoger de
functie binnen een organisatie is, des te minder er contact
met de klant is. En over die klant moeten dan de beslissingen
worden genomen. Zo regeren managers van achter hun bureau
de wereld met alle statistieken bij de hand. Maar helaas, een
kwantitatief onderzoek levert geen klantgevoel op. De klant
wordt er een statistiek van en een statistiek is niet van vlees
en bloed. Een statistiek is een cijfer waarin veel mensen zijn
samengeklonterd en gelabeld. Kwalitatief onderzoek levert al
meer op, maar is nog steeds niet vergelijkbaar met klanten
zelf spreken. Of klant zijn door zelf eens een product aan te
schaffen of de eigen binnendienst te bellen.
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De quiz: vul in en ontdek of je bezig bent met binnen of
buiten. De vragenlijst is gebaseerd op een normale werkdag.
Of wat voor jou dan ook voor normaal mag doorgaan.
Wanneer je binnenkomt is het eerst maar eens interne mails
wegwerken.
De agenda’s van het werkoverleg zijn meer vorm dan
werkelijkheid, niemand houdt zich eraan.
Klanten zijn vooral vervelend, want ze verstoren het
werkproces.
BCC’s versturen is de normaalste zaak van de wereld. Sterker
nog, je bent er gek op. Of je wordt er gek van.
Je gelooft de notulen wel, die zijn tenslotte voor de
administratie en niet om op belangrijke zaken actie te
ondernemen.
Je werkt op de afdeling marketing, maar hebt nog nooit een
klant gesproken. Je kent de klant vooral uit marktonderzoek
en ‘van horen zeggen’.
Het management (en in het geval jij daarin zit: jij) spreekt al
helemaal geen klanten, maar kent de klant uit de conclusies
van samenvattingen van marktonderzoek.
Innovatie staat dan wel in het jaarverslag, maar wie er precies
verantwoordelijk voor is, is niet duidelijk.
Als je op een vraag ‘ja’ hebt moeten antwoorden zijn er al
aanwijzingen dat je behoorlijk intern bezig bent. Bij twee is
er bijna een diagnose te stellen, bij drie of meer ben je ‘intern
positief’. Laat staan als je zelf nog meer opties hebt.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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Je bewust worden van interne gerichtheid is een belangrijke
eerste stap. In hoeverre ben je dit? Heb je daar een antwoord
op?

Diagnose:
bewustwording is
de eerste stap naar
verbetering. De volgende
stap is willen en kunnen
verbeteren
Schrik je weleens in een kleedkamer en vraag je je dan af of je
er echt zo uitziet? Altijd weer confronterend om jezelf te zien
en er wordt weinig aan gedaan om je mooier te laten lijken.
Tl-buizen zorgen er met honderd procent zekerheid voor dat
je elke groef en oneffenheid kunt zien. Het is maar de vraag of
mensen zo in de juiste koopstemming komen, maar voor het
verhaal dat volgt doet de koopstemming er nu even niet toe.
Spiegels zijn zelden leuk. Maar, voor zover je op je eigen
waarneming vertrouwt, wel eerlijk. Een zeldzame combinatie:
leuk en eerlijk. Leuk en eerlijk gaan helaas zelden goed samen.
Stel je voor dat iedereen net als een kind elke gedachte
zou openbaren. Best een leuke gedachte eigenlijk, maar
laten we de consequenties nu even niet verder overdenken.
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Feit is dat we elkaar maar zelden de waarheid vertellen en
ons graag verschuilen achter halve waarheden. Zo zitten
mensen nu eenmaal in elkaar. De vraag is of we daar iets
mee opschieten. Als we 'opschieten' definiëren als intern met
elkaar door een deur kunnen wel, alleen gaat dit boek over
jezelf onderscheiden. En dan heb je er bar weinig aan om je te
wentelen in halve waarheden, gespeelde oprechtheid en als je
niet oppast zelfmedelijden. Voor nu dus: leve de spiegel! En ga
er als organisatie maar eens voor staan!

Een spiegel is een
voorwerp dat licht
weerkaatst volgens
de regel hoek van
inval is hoek van
terugkaatsing. Een
weergave van de we
rkelijkheid dus. De
sp
iegel is heel lang
geleden uitgevonden
. In de Bijbel word
t in Exodus 38:8
al gesproken over
spiegels: ‘Hij maak
te
ook het koperen
wasvat, met zijn ko
peren voet, van de
sp
ieg
els der te hoop
komende vrouwen,
die te hoop kwamen
voor de deur van
de tent der samenk
omst.’
Water is waarschij
nlijk de eerste ‘sp
iegel’ geweest. De
eerste mens zal best
geschrokken zijn to
en hij zichzelf zag.
Een vreemd baarda
chtig type is niet iet
s
wa
t je verwacht in
water aan te treffen.
De eerste fysieke sp
iegels werden in
de oudheid gemaak
t van ronde, platges
lagen koperen en
bronzen schijven die
werden gepolijst om
de weerspiegeling
te laten zien. De Ro
meinen kenden gla
s al en maakten
hiervan spiegels do
or het te bedekken
me
t
een laag metaal.
In de middeleeuwe
n werd het glasblaz
en
uitgevonden en
werd om een spieg
el te maken glas ve
rmengd met metaal,
wat na afkoeling resu
lteert in een spiegel.
Aan het eind van de
middeleeuwen is de
kwikzilverspiegel
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Het is een kunst om jezelf goed te observeren in een spiegel.
Je moet niet alleen goed kijken, je moet ook alles willen zien
en durven zien. Zonder smoesjes te verzinnen, dat er iets mis
is met de spiegel, het licht of welke andere externe oorzaak
dan ook. Naakt voor een spiegel staan is confronterend.
Tegenwoordig weten we niet beter dan dat we omgeven zijn
door spiegels. Hoe het leven zonder spiegels zou zijn? Het
is moeilijk je dat voor te stellen. Het is helemaal een kunst
om goed te kijken als het om een mentale weergave gaat. De
meeste organismen lukt dit niet. Als mens zijn we daar in het
voordeel. Het nadeel is alleen dat we zelfkennis zelden paraat
hebben. Zelfkennis is nu eenmaal niet de meest ontwikkelde
kennisbron.
Organisaties zijn zoals we gezien hebben niet alleen vaak
intern georiënteerd, ze kijken ook zelden in de spiegel. En ze
hebben al helemaal moeite om goed te kijken. Het probleem
wordt daarmee nog groter, naast intern gericht zijn ook nog
eens niet goed naar jezelf kijken. Hoeveel organisaties staan
naakt voor de spiegel? En kijken dan goed naar zichzelf?
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In de mentale spiegel kunnen kijken is voor mensen moeilijk
door hun gebrek aan zelfkennis. En dan gaat het slechts om
jezelf. Stel je voor dat je uit meerdere personen bestaat,
dan wordt het helemaal moeilijk. En dat is exact het geval
bij organisaties, zeker de grotere. Zij bestaan uit meerdere
afdelingen die elk een eigen beeld van de werkelijkheid
hebben gecreëerd en zich daarvoor hard maken. Die meerdere
werkelijkheden zorgen voor veel discussies en interne politiek
over het niet-herkenbare beeld in de spiegel en over het feit
dat de spiegel weleens niet zou kunnen kloppen. Ja, vast. Het
wordt zo steeds moeilijker en misschien zelfs onmogelijk om
in de spiegel te kijken. De discussies leiden tot een impasse.
Als een organisatie in de spiegel kijkt is er derhalve vaak
sprake van suboptimalisatie. Ga er maar aan staan. Als een
interne focus al gevaarlijk is, dan is de combinatie met het
niet eenduidig in de spiegel kijken nog erger. En dan gaan
we er voor het gemak van uit dat een organisatie wel in de
spiegel wíl kijken. Ben je als organisatie bereid voor de spiegel
te gaan staan? Zo ja, wat zie je, te veel vet? Te mager? En wat
nog meer?

Diagnose: niet in
de spiegel willen of
kunnen kijken verergert
de interne focus
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Niet in de spiegel willen kijken is een grote handicap, het niet
in de spiegel kunnen kijken maakt het er niet makkelijker
op. De mentale spiegel geeft niet direct weer wat anderen
van je vinden. Je zult er dus moeite voor moeten doen om
de narigheden van je organisatie te weten te komen en er
tijd voor beschikbaar moeten stellen. En jawel, daar zijn
ze weer: de alledaagse zaken in de agenda’s. Er wordt veel
overleg gevoerd dat bar weinig oplevert, behalve dan nieuwe
agendapunten, een uitgebreid verslag en nieuwe gesprekken
bij de koffieautomaat. Natuurlijk is niet elke organisatie zo te
typeren, maar veel organisaties zijn behoorlijk democratisch,
met allerlei uitgestelde, nog te nemen beslissingen als gevolg.
Een democratie is niet de beste bestuursvorm om snel vooruit
te komen. En als we de democratie vermengen met een
poldermodel ontstaat vanzelf een taaie substantie.
Dus stel nu dat je het wel wilt, hoe kun je je dan spiegelen aan
de buitenwereld? Helaas wordt daarvoor veel gebruikgemaakt
van rapporten en cijfers. En wat erger is, van benchmarks met
concurrenten en afwijkingen van gemiddeldes. Alsof je in de
spiegel alleen jezelf kunt zien als je wordt afgezet tegenover
een aantal anderen. En alsof je het goed doet als anderen
minder goed presteren dan jij. Zegt dat echt iets over hoe je
bent, of zegt dat ook veel over de anderen? Of je een meter of
vijftig meter onder water bent maakt niet uit, in beide gevallen
verdrink je. Daarom is het zinloos te discussiëren over hoe ver
je onder water zit, misschien is het wel zinvol te kijken hoe je
boven water komt? Als de hele branche slecht scoort, wil dat
dan zeggen dat je goed bent als je bovengemiddeld scoort?
Natuurlijk niet. De interne focus lijkt te zeggen van wel en
zolang je niet buiten komt weet je niet beter, toch?
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Wie wil er nu gemiddeld zijn? Best veel organisaties misschien,
en daar is niets mis mee. Maar dan wederom: dit boek gaat
niet over gemiddeldes maar over je willen onderscheiden. En
dan is sturen op gemiddeldes zinloos.

Diagnose: veel
organisaties gaan
uit van gemiddeldes,
leuk als je gemiddeld
wilt zijn
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Als je onderscheidend wilt zijn en continu wilt innoveren,
helpt het gemiddelde niet. En een gemiddelde helpt al
helemaal niet bij het in de spiegel kijken. Vergelijk jezelf
liever met uitmuntende organisaties en beslis dan wat je van
jezelf vindt. En heel belangrijk, vergeet niet je branchebril af
te zetten, want door de leider in je branche te volgen zul je
zelf geen leider worden. En nog een belangrijke, zet ook je
westerse bril af. We zijn nog steeds geneigd lokaal te denken
en onder lokaal denken valt ook het westen. Er gebeurt te veel
in de rest van de wereld om daar blind voor te blijven. Ook
al richt je organisatie zich alleen op de lokale markt, er valt
nog steeds veel te leren van anderen. Daarnaast, een ander
hoeft niet lokaal te denken, dus wie weet komt je toekomstige
concurrent uit het buitenland. Dus als je naar buiten gaat, kijk
dan verder. Zeker als je de nauwe interne focus combineert
met een westerse bril is de kans op een kamikazeactie groot.
Dat is weliswaar Japans, dat dan weer wel, maar in dit geval
niet aan te raden. Nog steeds denken veel organisaties dat
de bedreigingen vooral uit bekende hoek komen. Hoeveel
organisaties verkennen de hele wereld? De interne gerichtheid
gaat dus niet alleen op voor de interne organisatie, maar ook
voor de westerse bril die we dragen. Alsof alles hier gebeurt.
We zijn weliswaar steeds meer bezig met China en India, maar
dat lijkt een zoveelste mediahype. Kijken we nog verder?
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case

Kidzania
Kinderen en een pretpark is een veel voorkomende en
succesvolle combinatie. Maar de combinatie kinderen en
school? Weinig kinderen worden net zo enthousiast van
school als van een pretpark. En kinderen alleen in een
pretpark zonder ouders? Voor kinderen misschien de ultieme
belevenis, maar voor ouders een nachtmerrie? Nog een vraag:
hoe kun je kinderen op een creatieve manier laten nadenken
over hun toekomst?
In 1999 werd in Mexico Stad een themapark alleen voor
kinderen geïntroduceerd: KidZania. En KidZania is zo succesvol
dat er inmiddels ook vestigingen zijn in bijvoorbeeld Chili,
Japan, Zuid-Korea, Indonesië, Dubai en Portugal. KidZania
heeft ‘edutainmant’ als visie, maar dan op zo’n manier dat het
ook echt leuk is. Kinderen van twee tot twaalf jaar worden er
op een educatieve manier ‘entertaind’.
KidZania is een kinderstad, inclusief disco, eetcafé, snackbar
en zelfs theaterzaal, waar het altijd nacht is. Dit zorgt voor
een avontuurlijk sfeertje. Tijdens hun reis door de stad
maken de kinderen kennis met maar liefst 75 beroepen
met de bijbehorende infrastructuur: ziekenhuis, brandweer,
gerechtshof, luchthaven, keuken, school, enzovoort. Het leuke
voor de kinderen is dat volwassenen niet worden toegelaten in
het park. Bij binnenkomst krijgt ieder kind een elektronische
armband met chip en nummer. Ze kunnen het park niet
verlaten en de armband kan alleen worden verwijderd door
daartoe bevoegde personen.
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De aanleg van het binnenpretpark kost zo’n vijftien miljoen
euro en hiervoor wordt een beroep gedaan op het bedrijfsleven.
Ongeveer vijftig paviljoenen zijn gesponsord door de grote
merken. Hun bedoeling is duidelijk: op vroege leeftijd een band
smeden met kinderen. Kinderen kunnen aan de slag bij de
merken, zo kunnen ze pizza’s bakken, politieagent zijn of aan
een auto sleutelen. Daarnaast kunnen ze achter de schermen
kijken en rollenspellen spelen bij de politie, brandweer,
banken, pizza- en fastfoodketens, overheden, mode en retail,
tv, radio en journalistiek. Kinderen kunnen een baan kiezen
die ze leuk lijkt. Ze krijgen instructies en kunnen een uniform
aandoen voor het werk. Zij krijgen een taak die binnen de
baan/het bedrijf past. Na hun taak voltooid te hebben krijgen
ze in de plaatselijke munt Kidzo uitbetaald. Kidzo’s zijn nodig
in de mini-McDonald’s, het Johnson & Johnson-ziekenhuis, de
Sony-fotowinkel, de Honda-garage, enzovoort.
Door de interactieve beleving leren kinderen werken met de
merken en verschillende beroepen. Ze zijn
zich niet bewust van de commerciële
boodschap. De producten die de kinderen
gebruiken, aanraken of mee naar huis
nemen zijn producten die populair zijn
onder de kinderen. Onderzoek naar
de interactie tussen merk en kind bij
KidZania: vooraf stond vijf procent van
de merken top of mind, na het bezoek
aan KidZania is dit zeventig. Dit
percentage neemt na verloop van tijd
iets af, maar niet tot het percentage
van voor het bezoek.
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Diagnose: een westerse
branchebril verergert
de interne gerichtheid
Het westen was ooit dominant in innovatie en het bedenken van
nieuwe oplossingen en toepassingen. Aangezien dominantie
echter aan de conjunctuur onderhevig is, gaat dit ook op voor
de plaats van innovatie. Ook in management en marketing
voerde het westen in een ver verleden de boventoon. Die tijd
is voorbij, al horen we dat misschien niet graag. Marktgerichte
innovatie vindt wereldwijd plaats. En ook al worden succesvolle
westerse concepten nog steeds volop gekopieerd, er wordt
vaak ook een eigen succesvolle invulling aan gegeven.
Weg met het sturen op gemiddeldes en de westerse
branchebrillen dus. Er is een hele wereld die je helpt om jezelf
te verbeteren. En die je helpt de juiste focus aan te brengen
tijdens de zoektocht naar onderscheidend vermogen. Zo kom
je tot het zelfinzicht dat elke organisatie nodig heeft, en weet
je waar je staat in relatie tot je omgeving.
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case

Starbucks kennen we allemaal. Maar wie kent Trung Nguyên?
Trung Nguyên is gestart in Vietnam en heeft nu al meer dan
duizend outlets in Vietnam. Maar niet alleen in Vietnam is
Trung Nguyên succesvol, het is inmiddels een wereldmerk
aan het worden. Zo zit Trung Nguyên niet alleen in Azië – in
Japan, Singapore, Maleisië en China –, maar inmiddels ook in
de Verenigde Staten, Canada, Australië, Rusland en Duitsland.
Dang Le Nguyên Vu, ceo van Trung Nguyên Coffee Co Ltd,
staat in Vietnam bekend als Ong Vua Caphe, oftewel de
Koffiekoning. Hij heeft het bedrijf van een koffiebrander
vanaf 1996 uitgebouwd tot wat het nu is, een multinational
die exporteert naar meer dan 25 landen. Vu heeft al
meerdere prijzen gekregen voor zijn entrepreneurschap
zoals de Third Labor Medal (2004), de ASEAN Youth Award
2004, de Vietnamese Gold Star Award (2003) en de Red Star
Businessman Award (2002). Daarnaast hecht hij grote waarde
aan de verdere ontwikkeling van Vietnam door ook te bouwen
aan het merk ‘Vietnam’. Intrinsieke motivatie dus, en niet
de opgedrongen strategie van maatschappelijk verantwoord
ondernemen zoals bij veel westerse bedrijven het geval is.
Trung Nguyên is het eerste succesvolle franchisemerk uit
Vietnam. Maar hoe is Trung Nguyên succesvol geworden in
een wereld vol directe concurrenten en in een land waar veel
mensen hard moeten werken om rond te komen?

34

Goed nadenken over de start is een van de succesfactoren.
Veel geld voor promotie had Trung Nguyên in het begin niet.
Dus waarom niet gebruikmaken van je franchisenemers?
Ondernemers die een pand bezaten konden tegen een
eenmalige prijs voortaan met korting koffie kopen bij Trung
Nguyên. In ruil hiervoor hingen de ondernemers een bord van

het merk buiten en doordat het bord overal in het straatbeeld
te zien was, kreeg Trung Nguyên genoeg aandacht om een
buzz te creëren. Daarnaast is het belangrijk goed na te
denken over je onderscheidend vermogen. En dat doet Trung
Nguyên. Glitterende lichtjes, gekleurde stoelen, popmuziek en
trendy, zo onderscheidde Trung Nguyên zich van de donkere
cafés en theekraampjes in het straatbeeld van Vietnam.
Hierdoor werden klantgroepen uit het hogere segment, zoals
kantoormedewerkers en studenten, aangetrokken. En we weten
allemaal dat kantoormedewerkers en studenten voldoende
tijd hebben om te ‘hangen’, wat altijd goed is voor de omzet.
Maar wat Trung Nguyên echt onderscheidt is de filosofie
en de volledige focus daarop. Trung Nguyên ziet koffie als
energie voor de hersens. Twee miljard mensen drinken koffie
en zien het als een normale drank, maar dat is het niet. Net
zoals thee drinken een kunst en een filosofie is, zo kan ook
koffiedrinken naar een volgend niveau worden getild. En ook
al wordt koffie overal ter wereld anders gedronken, het idee is
dat koffie geen grenzen kent en dat dus de hele wereld klaar
is voor Trung Nguyên.
In Vietnam is Trung Nguyên inmiddels ook in de theemarkt
gestapt. Zo heeft Trung Nguyên een miljoen euro geïnvesteerd
in het ‘fairy tea house’, dat klanten niet alleen laat genieten van
Vietnamese thee maar ook de lokale cultuur laat beleven. Trung
Nguyên innoveert continu. Vu onderzoekt alle mogelijkheden
om zowel de markt als het product te verbreden. Zo wil Trung
Nguyên een koffiestad bouwen in de hooglanden van Vietnam.
Over beleving gesproken.
Het vernieuwende aan Trung Nguyên is de start vanuit
authenticiteit en de manier waarop het in alle facetten wordt
uitgebouwd. Energie geven aan de hersens van mensen is een
heldere visie, waar veel in onder te brengen is.
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Alleen door je eigen strategie te bepalen en nauwgezet de
juiste focus te houden kun je een koers uitzetten en erop
varen. Alleen met deze focus kun je op de juiste wijze naar
jezelf kijken. En vervolgens stel je jezelf de volgende vragen
als je besloten hebt voor de spiegel te gaan staan.

Weet je waar je heen wilt?
Zo ja, ben je tevreden met jezelf? Of nog
beter, vind je dat je het maximale uit je
mogelijkheden haalt?
Doe je alleen datgene wat met je focus te
maken heeft? Is alles zinvol?
Is de focus continu extern, en gaat hij
verder dan westers extern?
Ben je bereid actie te ondernemen op alles
wat je ziet?
En niet alleen als je je slecht voelt, maar
juist ook als alles meezit?
En vervolgens komt de belangrijkste vraag.

Durf jij je te onderscheiden?
Er zijn veel halve en hele onwaarheden over innovatie en het
zoeken naar onderscheidend vermogen en daar wordt veel
geld mee verdiend. Niet voor niets zijn consultancybureaus
er heel erg rijk van geworden. Dus wie weet wat een goede
spiegel je kan besparen? Laten we daarom beginnen met het
begin.
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Vraag: wil je echt
oprecht innoveren?
Geen eenvoudige vraag als je voor de spiegel staat. In hoeveel
jaarverslagen staat niet dat innovatie een van de kernwaarden
is? In heel veel. En hoeveel organisaties zijn bewust bezig met
innovatie en sturen hier continu op aan? Heel weinig. Daarom
is de vraag of veel organisaties wel willen innoveren en bezig
willen zijn met de toekomst.
Het is belangrijk om mensen niet voor de gek te houden. Dus
als je als organisatie niet innovatief wilt zijn, roep dat dan ook
niet in je jaarverslag om je stakeholders tevreden te stellen.
Ze zijn namelijk niet achterlijk. Als je niet wilt innoveren
heb je ook geen vernieuwers nodig. Zorg er dan voor dat je
omgeven bent met mensen die graag een vooropgelegde taak
uitvoeren zonder al te veel buiten de kaders te denken. Maak
het jezelf dus vooral niet moeilijker dan nodig is. Het klinkt
misschien wel saai dat je niets nieuws wilt, maar het is wel zo
eerlijk en het kan een succesvolle overlevingsstrategie zijn.
Japanse bedrijven zijn er na de Tweede Wereldoorlog groot
mee geworden. Gemiddeldes worden nu eenmaal minder
aangevallen dan bovengemiddeldes. ‘If it ain’t broken, don’t fix
it’ is een bekende uitdrukking. En die is zeker geldig als je niet
meer wilt. Wil je wel meer? Dan is onderscheid noodzakelijk.
Kijk ook nu maar naar Japan, na jarenlang kopiëren zijn
enkele bedrijven zich gaan onderscheiden en dominante
wereldmerken geworden.
Heb je de vraag nu echt beantwoord? Ja? Dan kunnen we
verder. Dan gaan we eens buiten kijken. We hebben nu genoeg
over interne zaken geneuzeld.
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in het kort
Mensen zijn geneigd veel bij het
oude en daarmee vertrouwde
te laten, slechts weinigen willen
zich steeds blijven ontwikkelen,
laat staan vernieuwen. En omdat
een organisatie bestaat uit
mensen is het hier niet anders.
Waarom wil je veranderen?
Is dat omdat het water je tot aan
de lippen staat of om
dat te voorkomen?
Of toch om voorop te lopen?
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Kijk goed in de spiegel voor je naar buiten gaat. Het is
noodzakelijk om in te zien waar de lelijke kanten van je
organisatie zitten en waar de kant zit die je vooral moet
tonen. Te veel organisaties zijn continu met zichzelf bezig
en met navelstaren, terwijl de buitenwereld niet statisch is.
Er wordt op die manier veel tijd verspild aan stilstand. En
veel organisaties roepen dan wel dat ze willen innoveren en
onderscheidend willen zijn, maar dat blijkt eenvoudigweg
niet uit hun acties.
Actielijst:
• Ben je intern gericht?
• Zet jezelf voor de spiegel
• Weet hoe je moet kijken
• Kijk goed en aandachtig
• Wat zie je?
•	Te veel vet, te veel grijs? En wat voor moois?
• Zie je ook iets wat je nog niet eerder hebt gezien?
• Zet een andere bril op, die geeft weer een ander zicht
• Bekijk jezelf zo goed mogelijk van alle kanten
•	Wees nu eerlijk: wil je echt gaan opvallen?
Of wil je juist op alle anderen lijken?
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Confusion Is Next, Sonic Youth

