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M T P
Massive Transformative Purpose

Linker-
hersenhelf

t• Structuur
• Controle
• Stabiliteit

• Zorg voor coherente exponentiële groei
• Brengt collectieve ambities samen
• Is aantrekkelijk voor de beste talenten binnen het

ecosysteem
• Ondersteunt een coöperatieve/niet-politieke cultuur
• Maakt wendbaarheid (agility) en leren mogelijk

• Moet uniek zijn
• Leiders moeten het voorbeeld geven
• Moeten voldoen aan alle drie de letters in 

het acroniem MTP

Waarom belangrijk? Afhankelijkheden of vereisten

MTP

Staff on demand

• Maakt leren mogelijk (nieuwe perspectieven)
• Zorgt voor wendbaarheid (agility)
• Zorgt voor een sterkere band tussen leden van het 

kernteam

• Interface on SoD (Staff on Demand) te 
beheren

• Duidelijke taakomschrijving
• Filteren van externe overvloed naar interne waarde
• Brug tussen externe groeifactoren en interne 

stabiliserende groeifactoren
• Automatisering zorgt voor schaalbaarheid

• Gestandaardiseerde processen die 
automatisering mogelijk maken

• Schaalbare externe elementen
• Algoritmen (in de meeste gevallen)

Waarom belangrijk? Afhankelijkheden of vereisten

Interfaces
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Rechter-
hersenhelft

• Creativiteit
• Groei
• Onzekerheid

Community & crowd

• Vergroot de loyaliteit ten opzichte van de ExO
• Stimuleert exponentiële groei
• Valideert nieuwe ideeën en leerprocessen
• Biedt ruimte voor wendbaarheid en snelle

implementatie
• Zorgt voor snellere ideeënvorming

• MTP
• Betrokkenheid
• Authentiek en transparant leiderschap
• Lage drempel om deel te nemen
• Waardecreatie via oordeel 

gelijkgestemden

Dashboards

• Realtime bijhouden van essentiële groeifactoren
• OKR’s zorgen voor een controlerend raamwerk om de

snelle groei te managen
• Met korte feedbacklussen kans op fouten beperken

• Metingen realtime uitvoeren en 
resultaten verzamelen en analyseren

• OKR’s doorvoeren
• Culturele acceptatie door de werknemers

Algorithms

• Maakt volledig schallbare productenen diensten 
mogelijk

• Maakt gebruik van met elkaar verbonden apparaten 
en sensoren

• Kleinere foutmarges zorgen voor stabiele groei
• Makkelijk te updaten

• Technieken op het gebied van Machine 
leerning en Deep learning

• Culturele acceptatie

Experimentation

• Stemt processen af op snel veranderende externe 
factoren

• Maximaliseert de waarde vergaring
• Sneller op de markt (MVP)
• Het nemen van risico’s kan leiden tot een voorsprong

of sneller leren

• Meten of bijhouden van experimenteren
• Culturele acceptatie (mislukking =

ervaring)

Leveraged assets

• Zorg voor schaalbare producten
• Vermindert de marginale leveringskosten
• Geen management van assets nodig
• Vergroot de wendbaarheid 9agility)

• Assets in overvloed of gemakkelijk 
verkrijgbaar

• Interfaces

Autonomy

• Grotere wendbaarheid (agility)
• Meer verantwoordlijkheden ten opzichte van klanten
• Kortere reactietijd en sneller leren
• Betere mentale veerkracht

• MTP (aantrekkingskracht)
• Medewerkers zijn ‘zelf startend’
• Dashboards

Engagement

• Vergroot de loyaliteit
• Versterkt ideeënvorming
• Vormt een publiek om tot een community
• Maakt slim gebruik van marketing
• Biedt spel- en leerelementen
• Stimuleert digitale feedbacklussen met gebruikers

• MTP
• Duidelijke, eerlijke en consistente regels

zonder belangenconflicten

Social

• Snellere communicatie
• Kortere beslissingscycli
• Sneller leren
• Stabiliseert teams tijdens snelle groei

• MTP
• Sociale tools in de cloud
• Coöperatieve cultuur

ExO’s maken gebruik van
5 externe (SCALE) en 

5 interne (IDEAS) 
kenmerken

• Informatie versnelt alles
• Op weg naar demonetisering
• Ontwrichting is de nieuwe norm
• Wees op je hoede voor de deskundige
• Het einde van het vijfjarenplan
• Kleiner verslaat groter
• Huren, niet bezitten
• Vertrouwen verslaat controle en open 

verslaat gesloten
• Alles valt te meten, en alles valt te 

weten

Negen dynamische factoren:
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