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Romp
(2)

(2) Vernieuwingsfundament (romp)
• Stel een explorerend team samen (met mandaat)
• Maak afspraken over de werkwijze van het explorerend team
• Pas de principes van de ambidextere organisatie toe en 

gebruik het polariteitenwiel (zie schema)
• Maak ruimte voor een vernieuwende cultuur
• Werk samen en realiseer vitale coalities
• Selecteer kansrijke en waardevolle ideeën/concepten
• Laat explorerende teams rekenschap afleggen

Brein
(1)

Voelsprieten
(3)

• De afronding van de ontwikkelingsfase is 
niet het einde, maar het begin
• REDESIGN-vernieuwingen strijden op 3 

fronten: in de markt, bij partners en intern
• Opschalen vraagt om commitment en 

eigenaarschap in de top
• Solide fundament is onmisbaar en draagvlak 

cruciaal
• Sturen op groei is uiteindelijk de kern.

(4) Waarde ontwerpen & testen
• Invulling geven aan echte vernieuwing door 

realisatie van nieuwe waarde proposities en 
business modellen die waardevol zijn voor de 
klanten van vandaag en morgen

• Gebruik de ‘waardepiramide’ van Bain & Co
• Een nieuwe oplossing of toepassing is een 

sluimerend, soms jaren durend proces
• Ontwerp een nieuwe waarde propositie van 

buiten naar binnen (outside-in)
• Begin met een simpel prototype om je eigen 

aannames te testen (je kan niet alles 
voorspellen)

• Valideer je REDESIGN- of REINVENT-concept op 
wenselijkheid, haalbaarheid, levensvatbaarheid, 
contextualiteit en aanpasbaarheid

• Omarm mislukkingen (leren en experimenteren).

De 4 basisprincipes van een groeiende kreeft:
• Omarm het gevoel van ongemak
• Organiseer een apart proces voor transformatie
• Zie af van rendement tijdens de transformatie
• Durf te kannibaliseren

(1) Eigenaarschap (brein)
• Echte vernieuwing vraagt om leiderschap vanuit 

visie
• Leiderschap is niet het exclusieve domein van de 

top, maar een verantwoordelijkheid van 
iedereen
• Een visie is het kompas van een organisatie
• Een visie is geen resultaat maar een begin
• Op die momenten dat het er echt toe doet, 

moet je moedige besluiten nemen
• Echte vernieuwing realiseer je niet van de ene 

op de andere dag, dit vraagt het aangaan van 
een avontuur waarvan je niet precies weet waar 
je uitkomt.
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(3) Verkennen & begrijpen (voelsprieten)
• Belast’ belangrijke personen met de taak ontdekken en begrijpen
• Gebruik het Context Canvas en FutureFacts om cruciale verandersignalen te ontdekken
• Bekwaam je in scenario-denken
• Zoom in op onderliggende motivaties en drijfveren van (potentiele) klanten.(5) Opschalen & waarde realiseren


