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Verschillende stadia van digitale transform
atie

RUPS – digitale 
reparatie 

(inhaalslag)

SNELLERE RUPS –
digitale 

optimalisatie 
(efficiënter, geen 
onderscheidend 

vermogen)

RUPS ON STEROIDS
– digitale

optimalisatie op
grote schaal

(de snelste wint,
rest geen

onderscheidend
vermogen)

VLINDER – digitale
transformatie

(lerende
organisatie, 

blijvend 
onderscheidend 

vermogen)

FAAL
FACTOR
1

HET RED QUEEN EFFECT –
Steeds harder rennen om op 

dezelfde plek te blijven

FAAL
FACTOR
2

FAAL
FACTOR
3

FAAL
FACTOR
4

FAAL
FACTOR
5

PENNY WISE, POUND 
FOOLISH – Focus op de 

technologie in plaats van 
echt waarde toevoegen

LAAT DUIZEND BLOEMEN 
BLOEIEN – Geen of te weinig 
visie vanuit de top en te veel 

bottom-up initiatieven

GROTE MOND, SLAPPE KNIEËN –
De bestaande organisatiestructuur 

en –cultuur werken de 
transformatievisie tegen

BAD KARMA – Je blindstaren 
op de klant in plaats van 

waarde toe te voegen aan 
het ecosysteem

Probleem Oplossing

Organisatie plakt digitale pleisters 
om überhaupt bij te blijven

Eerst de basis op order/terug naar de kern:
daar de strategie, technologie,

organisatieprocessen en structuur op
aanpassen en laten samenwerken

Een nieuwe technologie is van 
waarde als er sprake is van schaarste; 

je kunt of je hebt iets wat iemand 
anders niet kan of heeft

Technologie is het middel; niet het doel

Door gebrek aan overkoepelende 
visie ontbreekt samenhang tussen de 

initiatieven

Balanceren tussen sturen en ondersteunen 
mat paranoïde optimisme

Organisaties houden zich in het 
transformatietraject vooral bezig met 
de bovenstroom, maar vergeten de 
onderstroom daarbij te betrekken

Een duidelijke visie hebben op welke nieuwe 
technologieën geïntegreerd dienen te worden 
en welke stappen er qua structuur, cultuur en 

organisatie ondernomen moeten worden

Organisaties blijven hangen in 
ouderwets machtsdenken; 

concurrentievoordeel wordt bepaald 
door wat ze zelf in huis hebben

Denken in ecosystemen waarin afnemers en 
leveranciers samenwerken en waar 

concurrentie en samenwerking naast elkaar 
bestaan


