
IK ALS STRATEGOS 
4 handvatten voor planning vs actie 

RJTGER	SLUMP	–	DE	BAAK	





STRATEGIE IS DE GEWENSTE 
ILLUSIE VAN STABILITEIT 



TECHNOLOGIE 
Romibo 



SOCIALE ONTWIKKELINGEN 



VERANDERENDE WETGEVING 



COMPLEXITEIT NEEMT TOE 



•  1958:	gemiddelde	levensduur	61	jaar	
•  1980:	25	jaar	
•  Nu:	18	jaar	
•  Voorspelling:	verdere	afname	tot	10	jaar		
	
In	100	jaar	is	de	levensduur	dus	met	83%	
afgenomen.		
InnovaAeve	bedrijven	hebben	de	meeste	omzet	en	
winst		

LEVENSDUUR ORGANISATIES 



ACTIVEREN VAN DE TOEKOMST 



 

bAaNbrEkEr!
zO MaaK Je RuImtE VooR VerNiEuwInG

Simon Douw en Rutger Slump



1) OPEN MIND 
 
2) FUNCTIONELE 
DIVERSITEIT 

 
 
 

3) MAGNETISCH 
DOEL 
 
4) LEARNING BY 
DOING 
 



1) OPEN MIND 



WAT ZIE JE? 



WAT ZIE JE? 



KIJKEN ZONDER OORDEEL	



KIJKEN ZONDER OORDEEL	



TOEGEPASTE IMPROVISATIE	
een	mindset	voor	vernieuwing	



	
	
	
–  Ja,	en…	
– Faciliteer	de	ander	
– Focus	op	wat	werkt	
– Durf	fouten	te	maken	
– Doe!	
– Heb	samen	plezier	

BUILDING BLOCKS 



2) DIVERSITEIT 
BUITENGEWONE OMGEVINGEN 



MOET IK BIJZONDER ZIJN 
VOOR EEN VISIE? 



96

b a an b r e k e r !

team moeilijk voor elkaar krijgt: dat denkt en functioneert meer 
binnen de bestaande kaders, die de teamleden immers met elkaar 
delen gezien hun gedeelde achtergrond.
Deze uitkomsten stellen je voor een keuze wanneer je je team samen-
stelt: hoe origineel of radicaal is de verandering die je nastreeft en hoe-
veel risico wil je lopen? Ga je voor zekerheid en incrementele verbete-
ringen? Zorg dan dat de diversiteit van je team relatief laag is. Dan 
schakel je sneller en is een groter deel van je output bruikbaar. Wil je 
met je bedrijf een radicale vernieuwing voor de langere termijn berei-
ken? Dan is het juist verstandig om experts van verschillende achter-
gronden bij elkaar te zetten, voor veel output te zorgen en goed voor 
ogen te houden hoe je de diamant vindt.

Diversiteit

hEt beStE vAn twEe weReLdeN
Je kunt ook proberen het beste van beide werelden te combineren. Drie 
adviezen bieden je houvast om de diversiteit van het team te verhogen 
zonder het risico ook gelijk te verhogen.

1 Kies specialisten
  Experts met een zeer specifi ek aandachtsgebied werken makkelij-

ker met elkaar samen, onafhankelijk van het onderwerp, dan gene-
ralisten met een bredere expertise. Het laatste team ziet vaak meer 
mogelijkheden, maar komen lang niet zo vaak tot een toepassing 
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BELANG DIVERSITEIT 



WERKEN  
VANUIT DIVERSITEIT 



HOE ORGANISEER IK 
(TEGEN)GELUID? 



3) MAGNETISCHE DOELEN 



but	not	out	
of	sight	

Out	of	
Reach,	

Uitdaging:	BHAG	
Big	Hairy	Audacious	Goal	



“Hoe	geven	we	demente	bejaarden,	die	
een	gevaar	zijn	voor	zichzelf	en	anderen,	
het	gevoel	van	vrijheid?”	

“Hoe	nemen	we	angst	weg?”	

“Hoe	creëren	we	een	kinderopvang	
waardoor	de	veiligheid	in	de	wijk	
toeneemt?”		



4) LEARNING BY DOING 





	
Rutger	Slump	

Spreker	|	Trainer	|	Auteur	|	Innovator	
	

www.debaak.nl/innovaAe	
r.slump@debaak.nl	

	
	


