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Eigenlijk willen we allemaal gelukkig worden. We zoeken een methode, 
techniek om dit te bereiken. Hoeveel modellen, methoden en technieken 
hebben we als mensheid al niet uitgevonden. En nog steeds zijn we op 

zoek. 
 

Is het niet in de wetenschap, dan zoeken we het in alternatieve 
mogelijkheden; zoals yoga, meditatie of gebed. Misschien is het 

eenvoudig weg het accepteren dat geluk en pech de twee zijden van 
dezelfde medaille is en dat we vrede kunnen hebben met beide zijden. 

 
Dit boek geeft geen antwoord, maar wil de zoektocht levend houden. 

Niet door oplossingen te geven, maar veeleer RichtingWijzers, om als 
samenleving nieuwe kansen en mogelijkheden te zoeken. Graag willen 

wij onze inzichten met U delen, zodat het zich gaat vermenigvuldigen. 
 

Dit boek is net als een schilderij van Mondriaan, Van Gogh of 
Rembrandt dat licht probeert te laten stralen, daar waar we het nog niet 

gezien of aan gedacht hebben. Niet omdat het licht er niet al was, maar 
omdat het ons niet is opgevallen en als zodanig zal dit boek ook niet af 

zijn, want het leven zelf is veel mysterieuzere ruimte dan we tot nu toe 
kennen. 

 
 





Voorwoord 2005 
 
Dit boek Marktruimtetechnologie is een uitgave van Katarsis en 
is gebaseerd op jarenlange ervaring in het Midden en Klein 
Bedrijf. Het boek nodigt u uit om na te denken over de 
bedrijfsstrategie en daarmee gepaard gaande innovaties. 
Innovaties bezien vanuit de zakelijke transacties die er tussen u 
als onderneming en de klant of relatie bestaat. 
 
Er is bewust voor gekozen om niet alle begrippen te definiëren en 
soms om begrippen zelfs iets anders te formuleren. In sommige 
gevallen worden er zelfs nieuwe woorden (bijvoorbeeld 
inviseren) gebruikt, die bedoeld zijn om u te prikkelen. In onze 
optiek is definiëren mono-functioneel en sluit elementen uit. Er is 
voor een poly-dimensionele benadering gekozen om elementen 
in te sluiten. Hierdoor willen wij u aan het denken zetten, zodat u 
niet in de valkuil stapt van ‘dat weet of ken ik al wel’, waardoor 
in feite het nadenken stopt.  
 
In het boek worden aan het eind diverse voorbeelden gebruikt, 
waardoor u hopelijk ook een concreter begrip van 
Marktruimtetechnologie krijgt.  
 
 
Andreas Jansen 
Ellen Schenkelaars  





Voorwoord 2016 
 
Het boek Marktruimtetechnologie (versie 0) is oorspronkelijk 
geschreven in 2005 door de stichting Katarsis inside in oprichting 
(2003-2007).  
Een zeer belangrijke basis van dit boek versie 0 was de door Jan 
van der Linden ontwikkelde brainware SpiegelConfrontatie, 
waarmee de marktsterkte van bedrijven kon worden bepaald.  
Daarnaast hebben de discussies en dialogen tussen Jan van der 
Linden, Ellen Schenkelars, Piet Boot en mij het concept 
Marktruimtetechnologie de inhoud mede van versie 0 sterk 
bepaald. 
 
Hoewel versie 0 reeds in 2005 is geschreven is het tot nu blijven 
liggen vanwege meerdere oorzaken. 
Zo is de versie 0 gebruikt om een spel ‘Hebben en Zijn van een 
bedrijf’ te ontwikkelen voor de leergang Inviseren van Katarsis, 
die in 2007 is georganiseerd. 
De huidige versie is ook enigszins herschreven op basis van de 
verdere dialogen, ervaringen en nieuwe inzichten in de 
maandelijkse bijeenkomsten van Katarsis inside met Bart 
Lensink, Ellen Schenkelaars, Eugène Mennega, Jan van der 
Linden, Piet Boot en Theo Severien (2007-2011). 
 
De belangrijkste reden dat het bleef liggen is het onverwachte 
overlijden van Ellen Schenkelaars in 2010. Ellen die de heldere en 
onvoorwaardelijke co-schrijfster was. 
Al die jaren na het overlijden van Ellen heeft het bij mij geleefd 
als een onafgemaakte wens en is nu vervuld. 
 
Ellen dank je. 
 
Andreas Jansen 
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Inleiding 
 
Marktruimtetechnologie is te vergelijken met de inzichten van 
een visionaire ondernemer, die het vermogen heeft om in meer 
dan één opzicht behoeftelagen te zien. Iemand gaat naar de 
winkel om een steenboor te kopen van 8 mm, zodat hij een gat in 
de muur kan boren om een schilderij op te hangen. Maar is dit 
gat voor de klant wel van belang. Eigenlijk niet, want hij wil een 
ophangsysteem voor zijn schilderij. Eigenlijk is deze klant op 
zoek naar een kwaliteit ophangsysteem en niet naar een 
steenboor. 
 
Marktruimtetechnologie is gericht op het creëren van ‘nieuwe’ 
marktruimte door inzicht te geven in de vraag achter de vraag, 
van materieel naar immaterieel, en wat dat voor gevolgen voor 
de huidige business activiteiten kan hebben. Het laat strategische 
kansen en mogelijkheden zien voor innovatie en welke vragen 
daar bij spelen. 
De economie heeft dus ook een immateriële kant. Materiële 
klantvragen hebben andere ‘wetmatigheden’ dan immateriële. 
Het gaat in Marktruimtetechnologie op het benutten en bespelen 
van de materiële en immateriële kant. Het inzetten van de unieke 
combinatie van kennis en creativiteit kan uiteindelijk een 
voorsprong in de tijd en in de markt opleveren. 
 

1.1. Kennis technologie 
 
Kennis is eigenlijk onbeperkt en overvloedig aanwezig. Hoeveel 
kennismodellen bestaan er wel niet en toch blijven we zoeken 
naar nieuwe modellen. Kennisontwikkeling begint bij de lef om 
oude ideeën, concepten en paradigma’s los te laten en te 



Marktruimtetechnologie 

2 

beginnen met waarnemen zonder vooroordeel naar wat er 
gaande is. 
 
Observatie of waarneming leidt tot nieuwe inzichten van datgene 
wat er reeds is. Echter wil dit nog niet zeggen dat we op een 
hoger niveau van kennis terecht zijn gekomen en zeker niet dat 
het toepasbaar is om het in nieuwe vormen of producten om te 
zetten. Over het algemeen zijn we geneigd om kennis 
vernieuwing te zien als het steeds verder verdiepen en inzicht 
krijgen  in de materie; bijvoorbeeld eerst was er grove materie, 
toen ontdekte we dat deze uit atomen bestond en daarna dat 
deze weer uit elektronen, protonen en neutronen bestond. De 
kennisvraag die uiteindelijk overblijft is wat zet de elementen, 
zoals elektronen, protonen en neutronen in beweging. 
 
Het in de diepte gaan is een vorm van kennisontwikkeling, maar 
het op een hoger niveau onderzoeken is de andere kant van het 
kennisproces. Hoe werken bijvoorbeeld de planeten samen, wat 
is de relatie tussen deze verschijnselen, welke wetmatigheden 
liggen hierachter.  
 
Of heel praktisch. Elke bakker, in welk land dan ook, weet hoe hij 
brood volgens de eigen lokale gebruiken moet bakken; dat zit in 
zijn genen. Typisch is bijvoorbeeld dat de croissants in Frankrijk 
meer naar croissants smaken dan in Nederland? Op het moment 
dat je een broodmachine maakt, moet je de techniek achter de 
diverse broodsoorten ontdekken; eigenlijk van de diverse 
deegsoorten. En is een deegtechnologie nodig, die noodzakelijk is 
om de broodbakmachines effectief te gebruiken. 
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1.2. Ervaring en kennis 
 
Kennis begint daar waar door waarneming een nieuw 
gezichtspunt is ontdekt. Soms is het in eerste instantie niet meer 
dan een richting waarin men verder moet zoeken. Dit hoeft niet 
altijd ingewikkeld te zijn, maar kan wel revolutionair zijn. In 
vroegere tijden toen men met de hand naaide, zat de draad aan 
het einde van de naald. Pas met het inzicht dat de draad door het 
begin van de naald moest, kon men de naaimachine ontwikkelen. 
Revolutionair wat uitvoering betreft, maar simpel in zijn 
eenvoud. 
 
Kennis omzetten in praktische kennis is een kant van de zaak. De 
tijdgeest is de andere kant. De waterstofmoter is decennia 
geleden uitgevonden, pas nu komt de maatschappelijke discussie 
pas echt op gang en wordt er door de auto-industrie geïnvesteerd 
in deze ontwikkelingen. 
 
Marktruimtetechnologie richt zich niet op bovengenoemde 
externe ontwikkelingen, maar op de reeds intern aanwezige 
kansen en mogelijkheden in bedrijven. In vele bedrijven zijn 
ongebruikte praktische kennis, ervaring en competenties 
aanwezig, zonder dat man daar ooit bij stil gestaan heeft. 
 
De ervaringen en kennis die de medewerkers in het bedrijf in de 
loop der jaren hebben opgedaan, kunnen nieuwe kansen geven, 
mits men zich daarbij richt op de veranderde vraag in de markt. 
Kenmerk van eeuwenoude bedrijven (meer dan 300 jaar) is dat zij 
zich steeds hebben aangepast aan de veranderingen, maar wel op 
basis van hun eigen interne kwaliteiten. Een ander voorbeeld is 
een groot Londens warenhuis, dat in crisistijd is omgevormd tot 
een financiële instelling. Zij konden dit doen doordat zij al een 
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ruime ervaring en kennis hadden opgebouwd door hun klanten 
ondermeer op afbetaling te laten betalen. 
 
Marktruimtetechnologie is gericht op het omzetten van kennis in 
een technologie om nieuwe marktruimte te creëren op basis van 
de interne kwaliteiten van de onderneming, waarbij op meerdere 
behoeftelagen van de klant wordt ingespeeld. 
 

1.3. Polydimensioneel 
 
Marktruimtetechnologie is te vergelijken met de inzichten van 
een visionaire ondernemer, die het vermogen heeft om in meer 
dan één opzicht behoeftelagen of -niveaus te zien. Hij dient 
hiervoor vanuit meerdere dimensies te werken; met verstand, 
praktische ervaring en invoelingsvermogen. Waar tot nu toe 
gewend zijn om monofunctioneel te denken, zullen we 
polydimensioneel moeten gaan denken. Onze kinderen groeien 
door de hedendaagse computerspelletjes al zo op. Het 
monofunctionele denken heeft onze managers voortgebracht en 
wordt vooral door ‘zelfstandig naamwoorden’ uitgedrukt, terwijl 
het polydimensioneel denken hoort bij ondernemers met 
‘werkwoorden’. Een ondernemer wil iets ondernemen en werk 
geven en een manager is veelmeer werkgever.   
 
Polydimensioneel denken vraagt om nieuwe woorden. Het 
inzetten van bijvoorbeeld Marktruimtetechnologie valt dan ook 
niet onder adviseren, omdat dat van buiten naar binnen kijken is. 
Het is veel meer een van binnenuit naar buiten kijken. We 
spreken dan liever niet van adviseren, maar van inviseren. Het 
werken vanuit inzicht, inspiratie en intuïtie. 
Inzicht in de eigen kwaliteiten en energiebronnen van de 
onderneming. Inspiratie door open te staan voor nieuwe nog niet 
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eerder bedachte mogelijkheden en intuïtie door op je gevoel of 
innerlijke stem af te gaan. Marktruimtetechnologie geeft u de 
middelen om uw gevoel logisch te onderbouwen. Echter het 
ondernemen zal men zelf moeten invullen. 
Marktruimtetechnologie gaat over innoveren vanuit je eigen 
kracht en marktruimte scheppen. 
 

1.4. Inviseren 
 
Marktruimtetechnologie is te vergelijken met de inzichten van 
een visionaire ondernemer, die het vermogen heeft om in meer 
dan één opzicht behoeftelagen te zien. Marktruimtetechnologie 
kan dan ook geen advies zijn, omdat dit van buiten naar binnen 
kijken is. Het is veel meer een van binnenuit naar buiten kijken. 
We spreken dan liever niet van adviseren, maar van inviseren. 
Het werken met inzicht, inspiratie en intuïtie. 
 
Inzicht in de eigen kwaliteiten en energiebronnen van de 
onderneming. Inspiratie door open te staan voor nieuwe nog niet 
eerder bedachte mogelijkheden en intuïtie door op je gevoel of 
innerlijke stem af te gaan. Marktruimtetechnologie geeft u de 
middelen om uw gevoel logisch te onderbouwen. Echter het 
ondernemerschap zal men zelf moeten invullen. 
Marktruimtetechnologie laat u de potentiële marktruimte en de 
daarbij behorende stappen of richting zien. 
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2. Achtergronden 
 
Marktruimtetechnologie is geen technische wetenschap, maar is 
gebaseerd op menselijk handelen. Menselijk handelen bepaald 
door economische, psychologische en filosofische drijfveren of 
paradigma’s.  
 

De economie van het geluk 
Interview door T. Metz met engelse econoom Lord Richard Layard 
 
We zijn heel veel rijker dan vijftig jaar geleden, we hebben 
mooiere huizen, grotere auto’s, gaan op reis, we zijn beter 
opgeleid en hebben vaak interessanter werk, en zijn 
gezonder. Toch zijn we niet gelukkiger. Hoe kan dat? En hoe 
kunnen wij – degenen die ons besturen – dan wel het geluk 
bevorderen? Deze vragen waren voor de Engelse econoom 
Richard Layard aanleiding o het boek Happiness, Lessons 
from a New Science te schrijven. “onze samenleving moet 
zich niet richten op dynamische efficiëntie, maar op het 
streven naar geluk… 
 
U draagt uw boek op aan Daniel Kahneman, uitvinder van 
‘behavioral economics’ en de enige psycholoog die de Nobelprijs voor 
economie heeft gekregen. 
 
“Zonder zijn werk had dit boek niet kunnen worden 
geschreven. Kahneman heeft baanbrekend werk gedaan in 
het beoordelen van risico en het meten van geluk – op welke 
tijdstippen we ons gelukkig voelen, in welk gezelschap, hoe 
het verwerven of mislopen van bezit ons geluk beïnvloedt. 
Uit zijn werk blijkt dat we het vermijden van verlies 
belangrijker vinden dan het behalen van winst, zelfs als het 
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ons in wezen geld kost. We hebben een veel grotere afkeer 
van risico dan we graag denken.” ……… 
‘Wij hebben een nieuwe economische wetenschap nodig die 
samenwerkt met psychologie. Psychologen weten veel dingen 
over ons die economen niet weten, of niet willen toegeven.” 
 
In: NRC Handelsblad d.d. 2 juli 2005 

 
2.1. Drijfveren 

 
Wat drijft de mens om te handelen? In eerste instantie lijkt het het 
in stand houden van het lichaam. Maar dan kom je in India en 
daar ontdek je dat er zogenaamde fakirs zijn die een hele tijd 
bezig zijn op een been te staan en slechts een beetje water tot zich 
nemen.  
Nee, zeggen anderen,  het gaat niet om het lichaam, maar om de 
geestkracht, de psyche van de mens. Het menselijk handelen 
wordt vooral bepaald door zijn angsten uit het verleden en 
wensen en verlangens in de toekomst. Vervolgens krijg je in het 
Christendom te horen dat de mens hier op aarde is om ‘hier en 
nu gelukkig te zijn’; met andere woorden maak je niet druk om 
het  verleden en de toekomst. 
Is gelukkig zijn en dan vooral voortdurend gelukkig zijn de 
belangrijkste drijfveer. In ieder geval ziet gelukkig zijn er voor 
een miljardair in Amerika anders uit dan voor een ‘arm’ kind in 
een ontwikkelingsland, die blij is met een leeg colablikje, 
waarvan zijn vader een speelgoed autootje heeft gemaakt. Tevens 
blijkt ondertussen dat de miljardair vele zorgen kent en nog 
steeds streeft naar (voortdurend) geluk. Misschien gaat het 
veelmeer om de kunst om met deze paradoxale aspecten om te 
gaan en dat het een voortdurend levensproces is, waarin we ons 
bevrijden van onze vastgeroeste denkbeelden, drijfveren of 
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paradigma’s; niet door ze te bestrijden, maar veeleer door ze toe 
te laten en te accepteren. 
 
Maslov heeft onze drijfveren en behoeften als een van de eerste in 
kaart gebracht en geeft daarmee de richting aan waarin de mens 
zich ontwikkeld en met welke drijfveren hij te maken krijgt. Op 
het moment dat de behoeften van een mens verandert, verandert 
ook zijn waarden systeem. 
 
De 5 niveaus van Maslov zijn : 
 

 
 
 

Fysieke behoeften: wens of noodzaak tot overleven, voedsel, sex, 
kleding, onderdak en lichamelijk welzijn.  
 
Veiligheid: zorg voor gezondheid, eigen bezit, routine, stabiliteit, 
(financiële) beloning, veiligheid en zekerheid.  
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Sociale groep: de behoefte deel uit te maken van een 'groep', 
relaties, zorgzaamheid, vertrouwen, feedback, vriendschap, 
discussie, geïnformeerd zijn & anderen helpen.  
 
Zelfrespect:  het respect. om 'iets bereikt te hebben', het 'op 
niveau' deelnemen, prestige, zelfrespect. Onafhankelijkheid in 
denken en doen, sterk, actiegericht, privileges, autoriteit, 
herkenning en professioneel deel uit maken van de 'groep'.  
 
Zelfactualisatie: de vanzelfsprekende noodzaak je perfect te 
voelen naar lichaam, geest en hart. Zelf realiseren, persoonlijke 
groei & ontwikkeling; een volledig  je zelf te zijn. 
 
 
Alan Chapman heeft op basis van de 5 stadia van Maslow een 
verdere verfijning aangebracht. De modellen van Maslow en 
Chapman geven wel inzicht in de hiërarchie van waarden, maar 
geven geen inzicht in mogelijke verandering-interventies.  
 
We onderscheiden wel verschillende stadia; echter is het meer 
een onzichtbaar proces dat in de loop van een mensen leven 
plaatsvindt. Je hebt een baby een jaar niet gezien en dan merk je 
ineens op dat het een kind is geworden. Iets wat je minder opvalt 
dan wanneer je dagelijks de baby ziet. 
 
Niet alleen blijken mensen verschillende behoeften en waarden in 
hun leven te hebben, maar ook bevolkingen. Hele culturen zelfs.   
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In Spiral Dynamics wordt dan ook een onderscheid gemaakt in 
verschillende gedachtestelsels, gezichtspunten, ook wel Memen 
genoemd. Het biedt dan ook meer inzicht in mogelijke 
veranderingsinterventies. 
 
Dergelijke gedachtestelsels verspreiden zich over de 
maatschappij. Iedereen wordt er door beïnvloed; zowel 
organisaties, politieke partijen als ondernemingen. Het is een 
spirale ontwikkeling die elke maatschappij lijkt mee te maken, 
ongeacht het stadium waarin het zich bevindt. Elk 
gedachtestelsel is een gevolg van zijn tijd en omstandigheden.  
Deze gedachtestelsels zijn gebaseerd op dieper liggende 
waarden, waarmee mensen situaties observeren en beoordelen en 
soms veroordelen. 
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De niveaus worden bepaald door vijf kwaliteiten: 
• De niveaus zijn hiërarchisch; elk niveau bouwt voort en 

integreert het voorgaande niveau. 
• De niveaus zijn opeenvolgend; de een komt na de ander op een 

logische wijze.  
• De opeenvolging is niet  te veranderen; je kunt geen niveau 

overslaan. De lessen uit een voorafgaand niveau zijn van 
wezenlijk belang voor het succes van een volgend niveau.  

• De opeenvolging is universeel; hoewel de snelheid van 
ontwikkeling per cultuur verschillend kan zijn  (Fowler 1981). 

• Het proces heeft een open einde; er is geen finish, geen 
eindstadium van ontwikkeling; het gaat steeds door (Graves 
1974). 
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MEME 
niveau 

Thema Denkwijze Waarden-
systeem 

Levens-
stijl 

8 - wij Whole View Holistisch Harmonie 
en holistisch 

Leven in 
waarheid 

7 - mij Flex View Systematisch Natuurlijk 
proces van 
orde en 
verandering 

Leven in 
weder-
kerigheid 

6 - wij Human 
Bond 

Humanistisch Gelijkheid 
en mens. 
sociale band 

Leven in 
harmonie 

5 - mij Strive Drive Material-
istisch 

Succes en 
materieel 
gewin 

Leven in 
winst 

4 - wij Truth Force Absolutistisch Autoriteit, 
stabiliteit, 
‘juiste weg’ 

Leven 
voor later 

3 - mij Power Gods Egocentrisch Kracht, 
glorie, 
exploitatie, 
geen grens 

Leven in 
nu 

2 - wij Kin Spirits Animistisch Mythen, 
voorouders, 
tradities, 
onze 
mensen 

Leven in 
de groep 

1 - mij Survival 
Sense 

Automatisch Blijf in 
leven, 
reactief, 
basis 
overleven 

Leven in 
overleven 
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Opvallend is ook de afwisseling in culturen, waarbij de focus 
afwisselend gericht is op het collectief of op het individu. Beide 
aspecten zijn natuurlijk aanwezig, maar accenten verschillen. Het 
lijkt wel of we dus zelf geen invloed op deze ontwikkeling 
hebben, want elke cultuur ontwikkelt zich volgens dit patroon 
van gedachtestelsels. Er is blijkbaar ook geen einde aan de 
niveaus. Kijk je naar de opkomst en neergang van culturen, zoals 
de Egyptische of  Griekse cultuur, dan vraag je jezelf af of je weer 
onderaan moet beginnen. Je kunt je je verder afvragen wat is de 
bron die dit allemaal in beweging zet en houdt. 
Einstein heeft ons in deze voorgehouden dat ‘Energie = Massa x 
lichtsnelheid2’. Zijn culturen gedachtestelsels (= massa) of 
energie. Misschien hoeven we dat onderscheid niet te maken en 
ons veel eerder richten op het ’ = teken’. 
 
 

A brief summary of Graves’ theory is given by himself: 
“The psychology of the mature human being is an unfolding, 
emergent, oscillating, spiraling process marked by progressive 
subordination of older, lower-order behavior systems to newer, 
higher-order systems as man’s existential problems change”. 
 
And more comprehensively: 
“At each stage of human existence the adult man is off on his quest 
of his holy grail, the way of life by which to live. At his first level he 
is on a quest for automatic physiological satisfaction [AN Beige]. At 
the second level he seeks a safe mode of living [BO Purple], at this is 
followed, in turn, by a search heroic status, for power and glory [CP 
Red], by a search for ultimate peace [DQ Blue], a search for material 
pleasure [ER Orange], a search for affectionate relations [FS Green], 
a search for respect of self [GT Yellow], and a search for peace in an 
incomprehensible world [HU Turquoise]. And, when he finds he 
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will not find that peace, he will be off on his ninth level quest. As he 
sets off on each quest, he beliefs he will find the answer to the 
existence. Yet, much to his surprise and much to his dismay, he 
finds at every stage that the solution to existence is not the solution 
he has come to find. Every stage he reaches leaves him disconcerted 
and perplexed. It is simply that as he solves one set of human 
problems he finds a new set in their place. The quest he finds is 
never ending.” 
 
Uit: 
www.valuebasemanagement.net/methods_graves_spiral_dynamics.
html 
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2.2. Intuitie 
 
Intuïtie is dat moment waar het individuele en universele 
samenvallen in het onbekende, onbenoembare, terwijl we er weet 
van hebben, kunnen we het toch niet helemaal verwoorden of 
vormgeven. 
Soms lees je een succesverhaal van iemand die alleen maar lagere 
school heeft gehad en toch een wereld bedrijf heeft opgebouwd. 
Logisch, hij had een neus voor succesvolle zaken. Het lijkt dat het 
hebben van een businessschool diploma niet noodzakelijk is om 
een groot bedrijf te leiden. Natuurlijk zijn er ook managers van 
grote bedrijven met een dergelijk diploma. We zeggen niet voor 
niets dat je kennis van zaken moet hebben. Echter is dat een 
kwestie van een diploma op basis van veel theoretische kennis of 
komt daar meer bij kijken?  
 
Raar, er bestaan managers die altijd de goede mensen of talenten 
om zich heen verzamelen. Komt zo’n talent bij iemand anders te 
werken, dan blijkt zijn talent ineens niet zo groot meer. Je vraagt 
je af hoe dat zit. Of geldt hier ook weer dat zo’n manager een oog 
heeft voor het juiste talent. 
Zo blijkt dat je voor goede zaken en talenten naast kennis ook een 
goede neus of goed oog moet hebben. Hier zit misschien wel de 
oplossing; gebruik naast je kennis zeker ook je zintuigen. Anders 
gezegd kennis wordt pas succesvol als je deze in de praktijk 
zinvol weet toe te passen. 
 
Theoretische kennis leer je via een opleiding, maar ontwikkel je 
intuïtieve kennis. Intuïtieve kennis ontstaat in het werk zelf, mits 
je er een oog voor hebt. Intuïtie kan echter ook twijfel 
meebrengen. Zeker als je er teveel over gaat nadenken en dan 
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helpt het om een sparringpartner of coach te hebben, die je laat 
zien waar je intuïtie verzandt in twijfel en soms in overmoed. 
 

‘Aan bewust nadenken heb je bij beslissingen zelden iets,’ zo luidt 
A. Dijksterhuis, hoogleraar UvA, stelling, ‘tenzij het om heel 
eenvoudige beslissinkjes gaat, bijvoorbeeld of je een blauwe of een 
rode badhanddoek zult kopen, of welke CD. Maar bij het nemen van 
grote beslissingen, waarin een heleboel dingen een rol spelen, heeft 
bewust nadenken nauwelijks zin. Bij dat soort beslissingen moet je 
op je onbewuste vertrouwen, op wat mensen “intuïtie” noemen. 
……. 
Moeten we dan maar ophouden met bewust nadenken en het 
onbewuste denken het zware werk laten doen? ‘Het is inderdaad een 
pleidooi om in een heleboel situaties niet na te denken’, zegt 
Dijksterhuis. ‘Doorgaans doe je er beter aan op je intuïtie te 
vertrouwen. Van belang is dan wel hoe je aan die intuïtie bent 
gekomen, wat eraan voorafging. Als je intuïtie voortvloeit uit 
langdurig onbewust nadenken, zoals veel zeer gerenommeerde 
wetenschappers zeggen dat het bij hun grote doorbraken ging, is er 
geen reden je intuïtie te wantrouwen. En is het ook belangrijk dat 
het onbewuste toegang heeft gehad tot alle relevante informatie. Als 
je gevoel je zegt dat je een bepaalde tweedehands auto moet kopen, 
terwijl je geen idee hebt wat hij kost, hoeveel hij heeft gereden en of 
er wel een motor onder de kap zit, is het niet verstandig op dat 
gevoel af te gaan.’ 
 
Uit: www.intermediair.nl d.d. 1 augustus 2005 door C. Sprangers 
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3. Ontwikkelingen in de maatschappij 
 
Onze maatschappij of samenleving ontwikkelt zich volgens 
schijnbaar vaste patronen, waarbij volgens het Spiral Dynamics 
concept de ene keer het individu en de nadere keer het collectief 
meer centraal staat. In het westen kunnen we dat bijvoorbeeld 
terugvinden in het Rijnlandse en Angelsaksische denken. Het 
lijkt er op dat het Westen in een overgangsfase zit van een 
Angelsaksische IK-cultuur naar een Rijnlandse WIJ-cultuur. Een 
overgang waarvan wij de bron al lang niet meer zien. Het is als 
een moeder die 9 maanden een baby in zich draagt en wij pas bij 
de geboorte beseffen dat er een nieuw leven is. Zo ligt de 
aanleiding voor de Europese Gemeenschap ver voor de 
werkelijke oprichting daarvan. En het lijkt er op dat de Europese 
Gemeenschap een voorbeeld is voor vele andere regio’s in de 
wereld, die willen gaan samenwerken. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan Afrikaanse en Zuidoost Aziatische landen. 
 

3.1. Rijnlandse en Angelsaksische denken 
 
Het Angelsaksische denkmodel (meer op IK gericht) kent een 
aantal daar op gebaseerde kenmerken; zoals het ondermeer 
contractueel dichttimmeren van afspraken, gaan uit van een 
maakbare wereld (soll-situatie), hiërarchische besluitstructuren, 
directief management. Het Rijnlandse denkmodel (meer op WIJ 
gericht) kent weer andere kenmerken; zoals bijvoorbeeld 
samenwerking op basis van vertrouwen, coachend leiderschap, 
onzekerheid meenemen, uitgaan van het Hier en Nu (ist-situatie). 
 
Beide modellen zijn ook te omschrijven als een feminiene en 
masculiene cultuur.  
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Rijnlands (feminien) Angelsaksisch (masculien) 
• Samenwerken met concurrent 
• Onafhankelijkheid nastreven 

door souplesse 
• Identiteit nasterven in 

feminiene tijd 

• Afzetten tegen 
concurrent 

• Macht nastreven door 
fysiek te groeien 

• Aanzien nasterven door 
het hebben van geld 

 
 
 

 
 
Wil een samenleving zich ontwikkelen op basis van haar eigen 
kwaliteiten en kracht, dan speelt hierin de locus of control mee. 
Legt men de problemen of verantwoordelijkheid bij de ander, 
dus een externe locus of control, dan zijn deze niet in staat om 
een verandering aan te brengen.  
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Samenlevingen met een interne locus of control gaan uit van hun 
eigen verantwoordelijkheid en kracht en zijn daardoor wel in 
staat een verandering aan te brengen. 
 

 
 
Uitgaande van de locus of control en cultuurverandering richting 
Rijnlandsmodel, zijn een aantal karakteristieke periode te 
onderscheiden, waarbij we nu in een overgangsfase zitten van 
een hedonistische mindset naar een zelfactualiserende mindset 
(vergelijk met Maslov, Chapman en Spiral Dynamics in 
Hoofdstuk 2.1). 
 

3.2. De Vertraagde tijd 
 
Prof. A. Cornelis onderscheidt in zijn boek ‘De vertraagde Tijd’, 
waarin hij de ontwikkeling van de maatschappij schetst, een 
aantal stabiliteitslagen van waaruit de mens handelt. A. Cornelis 
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onderscheidt 7 stabiliteitslagen of te wel dagenraden. Hij voegt 
aan de mindset het element van gevoelens of emotionele beleving 
toe. Hij spreekt niet van het gevoel van de logica, maar over de 
logica van het gevoel.  
 
Volgens hem heeft ieder mens een ‘verborgen programma’ en het 
gevoel geeft aan of men nog op de weg van de ontwikkeling van 
het ‘verborgen programma’ zit. Analoog daaraan kun je zeggen 
dat elke samenleving of bedrijf een ‘verborgen programma’. 
Eigenlijk zoals een boom ook een ‘verborgen programma’ heeft, 
wat reeds aanwezig is in het zaadje dat op de grond valt. Zo 
wordt een beuk nooit een eik en andersom ook niet. 
 

Communicatie en zelfsturing 
als logisch paar tegen verdriet

Zesde dageraad

Opbouw van informatie en technologie
tegen boosheid

Vijfde dageraad

Resultaten van leerprocessen
blijven dankzij de vertraagde tijd

Zevende  dageraad

Communicatie en zelfsturing 
als logisch paar tegen verdriet

Zesde dageraad

Opbouw van informatie en technologie
tegen boosheid

Vijfde dageraad

Resultaten van leerprocessen
blijven dankzij de vertraagde tijd

Zevende  dageraad

 
 

Op een of andere manier heeft hij een logische ontwikkeling van 
het gevoel ontdekt in zeven stappen. Uitgaande van de gedachte 
dat het gevoel sneller is dan het denken laat hij ons een stukje in 
de toekomst kijken. Laten we stil staan bij zijn laatste drie 
stappen of dagenraden.  
In de vijfde dageraad (16e tot de 20e eeuw) vindt de opbouw van 
informatie en technologie tegen boosheid plaats. In deze vijfde 
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dageraad wordt ‘het kennissysteem van handelen en arbeid 
vermaatschappelijkt in regelsystemen. Onderwijs krijgt een 
kennisomgeving van techniek en organisatie met 
standaardisering. Automatisering maakt regels tot 
infrastructuur.’ Boosheid van mensen wordt gekanaliseerd door 
regelsystemen, die op hun beurt weer door managers worden 
gecontroleerd. Kijk maar eens naar de diverse managementlagen 
die in het onderwijs (op alle niveaus) zijn terug te vinden.  
In ondernemingen zien we deze boosheid vooral naar voren 
komen in procesgestuurde ondernemingen; d.w.z. afdelingen 
worden boos op elkaar omdat men in een proces zit met andere 
afdelingen, waarover men hiërarchisch natuurlijk niets te 
vertellen heeft en waardoor waardering onderling moeilijk is uit 
te wisselen. 
 
In de zesde dageraad (21e eeuw) vindt communicatie en 
zelfsturing als logisch paar tegen verdriet plaats. In deze zesde 
dageraad wordt ‘sturingsinzicht en communicatie maken de 
zelfsturing van verborgen programma’s van individuen tot een 
ontwikkeling der mensheid als geheel. Ethiek is respect voor de 
zelfsturing van anderen.’ Verdriet wordt gekanaliseerd door in 
netwerken samen met anderen je eigen kwaliteiten in te zetten 
voor het geheel. Verdriet ontstaat omdat je niet gehoord of 
gewaardeerd wordt als persoon; men ziet je niet staan met je 
unieke en authentiek en kwaliteiten. Hetzelfde kan gebeuren met 
bedrijven dien samenwerken in ketens van afzonderlijke 
bedrijven met hun unieke eigen kwaliteiten en competenties en 
waar wederzijdse waardering onuitgesproken blijft. 
 
In de zevende dag(in de toekomst) blijven resultaten van 
leerprocessen dankzij de vertraagde tijd. In deze zevende 
dageraad ‘ontmoeten we schoonheid, waarheid en ethiek in de 
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vertraagde tijd’. De vertraagde tijd is de tijd die iedereen zou 
moeten nemen als de waan van de dag toeslaat en men geneigd is 
om nog harder te gaan hollen. Om niet door te draaien heeft men 
rustpunten van de geest nodig; waardoor men helder weer naar 
kansen en mogelijkheden kan kijken. Niet voor niets neemt het 
aantal retraites en sabbaticals de laatste jaren toe in het 
bedrijfsleven.  
 
Volgens A. Cornelis toont ‘de steeds hogere werkdruk en stress 
toont hoe we gevangen zitten in een tijd van externe sociale klok 
en een tijd van de interne klok van het unieke verborgen 
programma van zelfsturing en ontwikkeling in ieder mens. 
Wanneer de externe klok steeds sneller loopt, dan is de 
aanpassing van de interne klok een catastrofaal leerproces. Dan 
ontstaat er een ontwikkelachterstand, men ervaart minder geluk, 
ziet minder mogelijkheden; we verliezen ons zelfsturend 
vermogen en ontwikkelen angst, boosheid en verdriet. Pas 
wanneer we de veranderingen begrijpen en kunnen omzetten in 
zelfsturend vermogen worden we weer gezond’. 
 

3.3. Het patroon van de tijd 
 

Een organisatie met zicht op het patroon van de tijd (externe 
klok) kan toekomstige ontwikkelingen voorspellen en daar 
adequaat op reageren. Een cultuur ontwikkelt zich langzaam 
volgens een min of meer vast patroon (zie Spiral Dynamics in 
Hoofdstuk 2.1). Op dit moment verandert de cultuur van West 
Europa van een masculiene naar een feminiene ingestelde 
samenleving. De groeiende zorg voor het milieu en 
mensenrechten zijn hier voorbeelden van. Ook fenomenen als het 
creëren van netwerken en samenwerkingsverbanden en de 
opkomst van internet kunnen gezien worden als signalen die 
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wijzen op een cultuuromslag. Door deze signalen op te vangen 
en het beeld van de toekomst bij te stellen kunnen organisaties 
strategische plannen onderbouwd vormgeven. Een organisatie 
die de cultuurklok niet herkent gaat achterlopen en telt niet meer 
mee. 
 
De mens leert tijdens zijn jeugd de collectieve waarden en 
normen uit zijn cultuur kennen. Op een gegeven moment wordt 
hij zich bewust van deze collectiviteit en maakt individuele 
keuzes. Hij gaat over van collectief naar individueel en 
zelfsturend denken. Individuen durven risico’s te nemen en gaan 
anders met elkaar om dan in een collectief met zijn externe 
controle mechanismen. 
Het patroon van de tijd laat ons zien dat we in toenemende mate 
mondiaal aan het opereren zijn; in feite samenwerken. Tevens 
zien we dat in deze samenwerking in een fase terecht zijn 
gekomen waarin een paradigmawissel naar waarden heeft plaats 
gevonden. 
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4. Geld verdienen 
 
Geld verdienen kan alleen plaatsvinden als iemand (of 
organisatie/bedrijf) behoefte heeft aan het product dat jij als 
leverancier aanbeidt en het ook koopt. Feitelijk gaat het om een 
transactie tussen een klant (de koper) en de aanbieder. Bij het 
kopen van bijvoorbeeld vis is de transactie duidelijk materieel 
zichtbaar. Toch ga ik, hoewel duurder, naar een andere visboer 
omdat hij vaak een goede mop vertelt als je staat e wachten in de 
winkel. Bij een cliënt die naar de psychotherapeut gaat is het al 
minder helder en materieel; hooguit het contract waarop staat dat 
de cliënt 5 gesprekken krijgt. Toch verdient deze 
psychotherapeut ook geld.  
Mijn buurman met een goed lopend internationaal 
advocatenkantoor is gisteren naar een lezing (2 uur) van Bill 
Clinton geweest, voor de lieve somma van 5.000,- euro. Er was 
weinig services en dat ticket van Clinton kan toch ook niet al te 
duur geweest zijn. Toch vond mijn buurman het de moeite 
waard, want hij een paar goede ideeën opgedaan, die hij op zijn 
kantoor wel kon gebruiken. En Clinton ging met een zeer goed 
honorarium ’s avonds weer terg naar de Verenigde Staten. 
 

4.1. Zeven manieren om geld te verdienen 
 
Transacties vinden plaats waar vraag en aanbod elkaar vinden; of 
te wel waar behoeften van mensen/organisaties en producten 
elkaar vinden. Behoeften en wensen lopen globaal (zie ook 
Maslov en Chapman) van materiële behoeften van voedsel naar 
immateriële behoeften, zoals zelfrealisatie. 
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Middelen transactie: focus aanbieder is op effectief produceren of 

assembleren 
  de klant heeft vertrouwen in de consistente 

toelevering 
  aankoopmotief van de klant is de laagste en scherpste 

prijs 
 

Bijvoorbeeld: aanleverende landbouwbedrijven 
 
Arbeidstransactie: focus aanbieder is op het effectief inzetten van 

(vak) mensen 
  de klant heeft vertrouwen in de organisatie 
  aankoopmotief van de klant is voordeling 

professioneel vakwerk 
 

Bijvoorbeeld: menselijke hoofd- en handarbeid; professionele 
‘maak’specialismen 
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Service/risico transactie: focus aanbieder is op verbeteren van 
service & zorg management 

  de klant heeft vertrouwen in de kwaliteiten van de 
medewerker 

  aankoopmotief van de klant is service en 
risicospreiding 

 
Bijvoorbeeld: banken, verzekeringen, zakelijke dienstverlening, 

zorgsector, gespecialiseerde servicediensten 
 
Product/dienst transactie: focus aanbieder is op nieuwe 

commerciële marketing 
  de klant heeft vertrouwen in de kwaliteiten van het 

product 
  aankoopmotief van de klant is een onderscheidend 

product 
 

Bijvoorbeeld: specialistische advisering, industriële producten, 
consumenten producten 

 
Project transactie: focus aanbieder is op verborgen partijen en 

kansen te koppelen 
  de klant heeft vertrouwen in kwaliteiten van de 

persoon zelf 
  aankoopmotief van de klant is commerciële 

concurrerende voorsprong 
 

Bijvoorbeeld: handelsondernemingen, projecten als hoofduitvoerder, 
makelen en schakelen van partijen, in- en export goederen, 

bemiddelen 
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Kennis transactie: focus aanbieder is op het veranderen van het 
innovatief denken 

  de klant/relatie heeft vertrouwen in inzicht van de 
persoon zelf 

  aankoopmotief van de klant/relatie is strategische 
kennisvoorsprong 

 
Bijvoorbeeld: leveren van een unieke visie op toekomst, unieke kennis, 

originele ideeën, authentieke creativiteit 
 
Concepten transactie:  focus aanbieder is op het regisseren van de 

synergie  
  de klant/relatie heeft onvoorwaardelijk vertrouwen in 

de persoon zelf 
  aankoopmotief van de klant/relatie is voortschrijdend 

zakelijk succes 
 

Bijvoorbeeld: charismatische leiders Gandhi, Fokker, Henri Ford 
 

4.2. Markttypen 
 
In de markt hebben we onderscheid gemaakt in zeven 
hoofdtransacties. In deze transacties ligt het accent niet alleen op 
het fysieke product of middel, maar speelt ook de relaties tussen 
aanbieder en klant ( bijv. service) een rol en tenslotte blijkt ook 
exclusiviteit door de naam of identiteit een rol te spelen. De 
transacties zijn dan ook in te delen in drie markttypen; te weten 
commodity-, convenience- en identitymarkt. Deze horizontale 
markttypen zijn op zichzelf staand, echter hebben ze wel een 
verticale relatie met de andere typen. Het is mooi om nieuwe 
kennis te ontwikkelen, maar als deze niet door de vorm van een 
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product verkocht kan worden blijven we steken in 
navelstaarderij. 
 

 
 
In de economische wetenschappen wordt een onderscheid 
gemaakt in operational excellence, customer intimacy en product 
leadership. Deze indeling beperkt zich tot de economy, waarbij 
customer intimacy een relatie heeft met psychologie.  
 
Onze indeling in markttypen is een geïntegreerde indeling op 
basis van economie, psychologie en filosofie. In de identitymarkt 
(filosofisch georiënteerd) wordt bijvoorbeeld nieuwe kennis 
ontwikkeld, welke in de commoditymarkt kan leiden tot product 
leadership. In deze zin is er sprake van een verticale integratie 
van markttypen. 
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In de commoditymarkt is de prijs belangrijk. In de 
conveniencemarkt is dit de kwaliteit en service, waardoor waarde 
gegenereerd kan worden. Terwijl in de identitymarkt het creëren 
van nieuwe business door het toepassen van nieuwe kennis, 
waarde genereert. 
 
De drie afzonderlijk segmenten spelen in op verschillende 
behoeften en vereisen daardoor ook dat verschillende kennis, 
ervaring en competenties bij de onderneming in huis zijn. 
 

4.2.1. Commoditymarkt 
 
In de commoditymarkt is de commerciële drive het verkopen van 
materiële producten en fysieke arbeid aan klanten. Men wil de 
grootste zijn.  
 
Deze markt is gericht op het zo efficiënt mogelijk aanbieden van 
diensten en producten. Er vindt een voortdurende prijserosie 
plaats. Om klanten te houden moet de klant voortdurend zoeken 
naar manieren om haar product nog goedkoper aan te kunnen 
bieden. De klant speelt hierbij het spel van de scherpste prijs 
krijgen. Inkopers zullen als eerste de toegevoegde marge er af 
proberen te krijgen en ze zijn zelfs bereid om onder de kostprijs 
te duiken alleen om daardoor de scherpste prijs te kunnen 
bedingen. 
 
Een transactie die plaats vindt in deze prijs-eroderende 
commoditymarkt wordt bepaald door het economisch 
paradigma: ‘Als het maar efficiënt is en geld oplevert’. Men doet 
zaken op basis van een lage, scherpe kostprijs en lage 
winstmarges. Het leveren van constante basale kwaliteit en de 
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continuïteit van levering is het enige dat telt. Men richt zich 
vooral op vraagstukken ten aanzien van productie. 
 

 
 
De output staat centraal; denk bijvoorbeeld aan een boer die 
aardappels verbouwt of een vakbekwame timmerman. Innovatie 
is dan ook vooral gericht op het verbeteren van de 
werkprocessen. Het efficiënt inzetten van arbeid en middelen 
bepaalt de concurrentiekracht. 
Innovatie richt zich op het verbeteren van de werkprocessen, 
zodat meer van het zelfde gemaakt kan worden. 
 
Het is een markt waarin de onderneming kan overleven als 
‘prijsvechter’ als hem die rol op het lijf geschreven is en hij 
daarvan energie krijgt. 
In de commoditymarkt zijn twee type transacties te 
onderscheiden: 
1. Middelen transactie 
2. Arbeidstransactie 
 

4.2.2. Conveniencemarkt 
 
In de conveniencemarkt is de commerciële drive het leveren 
professionele arbeid, service, (advies) diensten en projecten.; 
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overheerst de toegevoegde waarde. Men wil de beste zijn in het 
beantwoorden van de klantvraag.  
 
De kern van deze markt is het marktgericht creëren en 
ontwikkelen van producten en diensten voor zowel de 
consument als de industrie. Er vindt een voortdurende kwaliteit-
erosie plaats. Er is veel turbulentie in deze markt. Het is nodig 
continu onderscheidend te zijn, waardoor er een continue 
behoefte is aan product- en marktvernieuwing. Een organisatie 
die niet in staat is te vernieuwen tracht in deze markt te 
overleven door succesproducten of -concepten na te bootsen. 
Marktvernieuwing kan gerealiseerd worden door extreme 
productvernieuwing en vooral ook door het vinden van nieuwe 
samenwerkingsconcepten. 
 
Een transactie die plaats vindt in de kwaliteit-eroderende 
conveniencemarkt wordt bepaald door het psychologisch 
paradigma: Als onze kwaliteit van de relatie met de klant maar goed en 
effectief is’. Het aandeel van de kostprijs is veel minder groot 
geworden en bepaalt de toegevoegde waarde voor het grootste 
deel de prijs en de marge wordt daardoor aanzienlijk groter. 
 

Uitspraak van een executive van Starbuck:  
“We are not in the coffee business serving people, we are in the 
people business serving coffee!” 
 
Uitspraak van een senior executive van Hitachi Metals: 
“Every single employee is an ambassador of our corporate brand. 
Their actions and behavior directly and indirectly affect our 
reputation in the whole business chain! 
 
Vijf tips voor effectief ‘intern’ brand’ management’ 
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1. Zorg ervoor dat het hele senior management achter het 
plan staat. 

2. Definieer en communiceer een helder en consistent 
Corporate Brand identiteit op elk niveau van de 
organisatie. 

3. Verzeker je ervan dat de externe en interne 
mededelingen consistent zijn. 

4. Vertaal de ‘brand’-waarden in acties en gedrag voor de 
staf. 

5. Vier de successen. 
 

Bron: Brandmanagement, D. Turpin; in: IMD-Perspectives for 
managers; no. 105, november 2003 

 
Door hoge klanttevredenheid, -gerichtheid of –sturing wordt 
toegevoegde waarde gecreëerd. Op dit niveau heeft de klant 
vertrouwen in de aanbieder, omdat hij weet dat de aanbieder 
precies die persoonlijke touch toevoegt die de klant nodig heeft, 
zoals bijvoorbeeld bij organisatieadviseurs,makelaars, trainers, 
consultants en coaches. Zaken worden gedaan niet alleen op 
kostprijs, maar veeleer op toegevoegde service en beleving. 
Innovatie is gericht op het toevoegen van (tactische) klantwaarde 
en –beleving aan de bestaande fysieke waarde.  
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In de conveniencemarkt zijn drie type transacties te 
onderscheiden: 
1. Service/risico transactie 
2. Product/dienst transactie 
3. Project transactie 
 

4.2.3. Identitymarkt 
 
In de identitymarkt is de commerciële drive op het aanbieden 
van unieke kennisdomeinen (onderzoek, methoden, technieken) 
en authentieke inzichten (doorbraken, concepten, visie); er 
overheerst de marktwaarderuil. Men wil de slimste zijn. Men 
richt zich op de vraag achter de vraag van de klant. De klant wil 
inspiratie en een relevante bijdrage aan de identiteit die de klant 
heeft en wil uitdragen. 
 
Door het snelle veranderpatroon van het leven en nieuwe 
technologische mogelijkheden, krijgen mensen nieuwe dromen, 
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wensen en behoeften. Deze markt is in staat die te zoeken en te 
vinden door over de tijdshorizon heen te kijken met haar 
empathisch vermogen: weten wat de ander in de toekomst nodig 
heeft. Kenmerken van deze markt zijn het grote belang van 
kennis, creativiteit en van samenwerkende clusters. In tijden van 
voorspoed is er vaak sprake van een exponentiële groei van 
kennis en winst. 
 
Men is gericht op het innovatieve denken en het regisseren van 
de synergie, nodig voor een strategische kennisvoorsprong. Een 
voortdurende input van nieuwe domeinkennis van en voor 
medewerkers is essentieel. De strategische of tactische waarde 
van het idee of concept is belangrijker dan de fysieke uitvoering  
 
Een transactie die plaats vindt in de kennis genererende 
identitymarkt wordt bepaald door het filosofisch paradigma: 
‘Als onze bijdrage maar betekenisvol en duurzaam is voor het grotere 
geheel’. Dat is gericht op het innovatieve denken, nodig voor een 
kennisvoorsprong voorbij de bekende (business)kaders. Een 
voortdurende input van nieuwe kennisdomeinen is essentieel. 
D.w.z. de ruilwaarde van het idee of concept is belangrijker dan 
de fysieke uitvoering daarvan.  
 

De intelligente onderneming 
Door H. Vollenhoven en H. van der Pool 
 
We bevinden ons in een kennis, creatie- en service economie. 
Productie en administratieprocessen worden steeds meer 
uitbesteed aan lage lonen landen. Op het gebied van harder 
werken en lage lonen kan onze westerse economie nooit 
concurreren. …….. 
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Veel oude organisatiemodellen en managementtheorieën 
voldoen niet meer, omdat zij zijn gericht op beheer en 
controle, op productieprocessen.  
Organisaties zijn ideeënmakers geworden, 
conceptontwikkelaars. ….. 
 
Willen we in de westerse wereld meerwaarde blijven 
scheppen, dan zullen wij een voorsprong moeten 
ontwikkelen op het gebied van creativiteit, leren, innovatieve 
concepten e slimmer werken. ….. 
Conceptontwikkelaars, creatieven, en implementeerders (..) 
zullen de nieuwe elite worden. Evenals creatieleiders die 
daadwerkelijk een doorlopende flow van creatieperformance 
van organisatie tot stand weten te brengen. Die een cultuur 
weten te scheppen waar ijzersterke ideeën tot stand komen, 
waar doorlopend geleerd wordt, veranderd en uitgewisseld 
wordt, waar men steeds weer de concurrentie een slag voor is 
met vernieuwende ideeën en die razend snel op de markt 
weet te zetten. 
 
Uit: Tijdschrift voor Management Development, december 2005 

 
Innovatie is gericht op (strategische) ruilwaarde creëren en 
toekomstige problemen manifest maken. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan nieuwe wetenschappelijke kennis, 
originele creativiteit of charismatische leiders als Steve Jobs en 
Bill Gates. De klanten hebben vertrouwen in het inzicht van de 
deskundige. Wanneer de ‘belofte’ kan worden waargemaakt 
bestaat onvoorwaardelijk loyaliteit ten aanzien van deze 
autoriteit. 
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In de identitymarkt zijn twee type transacties te onderscheiden: 
1. Kennis transactie 
2. Concepten transactie 
 

4.3. Waarde creëren 
 
Een verdien/tarievenmodel is opgebouwd uit drie factoren:- De 
kostprijs van het ‘product’1

Een juist tarief moet je vooral niet zien in absolute zin, maar 
relateren naar de opbouw van de waarde, waarvoor een klant 
bereid is te betalen, voor de kostprijs, voor de toegevoegde 
waarde of voor de marktwaarde die hij ervaart? 

. (bv. kosten van gewerkte uren)- De 
kwaliteit/relevantie van de aanbieding, de toegevoegde 
marktwaarde.- De reputatie van de persoon, de aanbieder zelf.  

 
 

                                                 
1 Product moet u zien als een product in brede zin, dus ook in de betekenis van dienst of concept. 



Market Space Technology 

37 

 
 

= de marktidentiteit van het product (de 
marktwaarde) 
= de kwaliteit van het product (toegevoegde 
waarde) 
= de kostprijs van een product 

 
Bij de verschillende transacties hoort een andere prijsopbouw. De 
gekleurde kromme lijnen in het onderstaande scherm geven deze 
opbouw weer.  
In de commoditymarkt bepaalt de kostprijs voor het grootste deel 
de prijs, de marge is klein, hier geld het economisch paradigma. 
In de conveniencemarkt is het aandeel van de kostprijs veel 
minder geworden en bepaalt de toegevoegde waarde voor het 
grootste deel de prijs, de marge wordt daardoor groter, hier geld 
het psychologisch paradigma. 
In de identitymarkt bepaalt de ruilwaarde de prijs. Er is dan geen 
relatie meer met de kostprijs, maar wél met de waarde die de 
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klant ervaart, hier geldt het filosofisch paradigma. De marge is 
dan het grootst. 
 
De ‘juiste prijs’ moet u niet in absolute zin zien, maar relateren 
aan de opbouw van de prijs. Waarvoor is de klant bereid te 
betalen, voor de kostprijs, voor de toegevoegde waarde of voor 
de waarde die hij ervaart? 
 
Verder staan in het scherm de zeven transacties aangegeven, 
waarbij deze transacties niet onder elkaar in het midden staan, 
maar van links beneden telkens naar rechts verspringen. 
Om de producten in de commoditymarkt  (machine en 
menselijke capaciteit) te verkopen dien je als aanbieder actief en 
soms agressief je klanten te benaderen. De klant komt niet 
zomaar naar jouw als aanbieder toe, maar jij, als aanbieder dient 
naar de klant te gaan. Hier zijn feitelijk geen mensen in beeld, 
men doet zaken, een scherpe kostprijs is het enige dat telt. 
 
“De prijs die de vrager bereid is te betalen, wordt bepaald door 
allerlei economische factoren die zijn ingebed in 
zingevingsfactoren. Iemand betaalt een prijs omdat het past in 
zijn zinsysteem. 
De prijs die aanbieder en koper uiteindelijk overeenkomen, 
weerspiegelt de zin die aan het artikel gekoppeld wordt in het 
zinsysteem. En meer dan dat. De prijs gaat een actieve rol spelen 
in het dynamische proces, dat zingeving is. Daardoor is de markt 
meer dan een uitwisselingsmachine van goederen en diensten. 
De markt is ook een zingevingsmachine. 
 
Van deze zinfactoren wordt in de wetenschap der economie 
geabstraheerd. Ze worden als ‘subjectieve preferenties’ buiten de 
redenering gehouden. Maar omdat in de zineconomie zingeving 
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en de wetten van vraag en aanbod steeds meer vervlochten 
raken, is het noodzakelijk met de zinfactoren rekening te 
houden.” 
 
Uit: Zineconomie; M. B. ter Borg, uitg. Scriptum Management, 2003, 
pag. 84 – 85. 
 
Om de producten en diensten in de conveniencemarkt te 
verkopen blijkt dat de klant en aanbieder allebei elkaar op 
zoeken, waarbij bij toenemende convenience en kwaliteit de klant 
meer bereid is naar de aanbieder toe te komen en daarvoor ook te 
betalen. Hier is de klant wel in beeld, maar heeft nog geen 
gezicht; er is eerder sprake van doelgroepen, markttypen of 
klantprofielen, waarop producten afgestemd worden. De 
gewenste toegevoegde (convenience) waarde voor de doelgroep 
is bepalend voor de prijsstelling. 
Hoger in dit segment heeft de klant werkelijk een gezicht, hij is 
niet anoniem meer. Je kunt daardoor de toegevoegde 
(convenience) waarde personifiseren. 
 
Om de diensten in de identitymarkt te verkopen blijken de 
klanten en relaties naar de aanbieder te komen en kan de 
aanbieder als het ware vragen wat hij wil voor zijn dienst. De 
relatie is hier persoonlijk, omdat de klant vindt dat je hem of haar 
iets waardevols te bieden hebt in de vorm van commerciële 
contacten, vernieuwende know how, kansrijke ideeën, concepten, 
etc. 
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5. De Markt 
 
De markt is de ruimte waar de transacties plaats vinden, op basis 
reputatie, relatie en ruilwaarde. De markt is een subjectieve 
dynamische ruimte. 
Wel is deze ruimte objectief te meten in cijfers als omzet, bruto 
nationaal product, winstuitkeringen e.d. Hierbij kun je de vraag 
stellen of je ‘alles wel kunt meten wat je wil weten’ en ‘wat weten 
we dat we niet kunnen meten’. Met andere woorden deze ruimte 
is ook subjectief, doordat de mensen die eraan deelnemen 
subjectief zijn. Iedereen heeft bijvoorbeeld drijfveren en 
daarnaast zijn er voortdurende veranderingen op zowel 
technologisch als maatschappelijk gebied. Om niet te vergeten 
dat relaties en reputaties (of identiteit/imago) mensgebonden zijn. 
De markt is dan ook voortdurend in beweging, niet statisch maar 
veeleer dynamisch. Dynamisch in de zin dat sommige 
transactiestromen verdwijnen en nieuwe transactiestromen 
opkomen. Het verdwijnen en opkomen kan ruimtelijk zijn. Het 
verdwijnen van bijvoorbeeld Nederlandse textielindustrie en het 
opkomen van de bloementeelt in Oost-Afrika. 
 

5.1. Lokale markt 
 
De dynamiek van de markt, die wereld omspannend is, laat ook 
nog een ander beeld zien. Terwijl vroeger landen comparatieve 
voordelen ten opzichten van elkaar handen. Het VOC is daar 
groot mee geworden, door handel tussen diverse regio’s te 
bedrijven. Tegenwoordig zien we het fenomeen van lokaal of 
regionale comparatieve markten; zoals Silliconvalley en de 
Foodvalley. Lokale markten, met een wereldwijde uitstraling, 
welke door een gunstige samenwerking van een aantal 
elementen, zoals onderzoeksinstellingen, aanpalende industrieën, 
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actieve overheid, aanwezige opleidingsinstituten en klanten zijn 
ontstaan. Hoewel de economische markt van een land onder 
druk mag staan, zoals West Europa waar de commodityindustrie 
hevige concurrentie van China en India ondervindt, zijn op 
lokaal niveau innovaties aan de gang, die uiteindelijk nieuwe 
markten genereert. Innovaties moeten in dit geval niet alleen 
gezien worden als technische innovatie, maar veeleer van 
kennisdomeinen. Zo ontstaat er bijvoorbeeld in de regio 
Eindhoven een gaming-industrie, waarin het niet gaat om de 
hardware en ook niet om de software, maar om de kennis over 
hoe kinderen spelen. En uiteindelijk brengt dit weer een 
transactiestroom van soft- en hardware op gang. 
Innoverend is ook de samenwerking van diverse kennisstromen, 
zoals de samenwerking van Philips en Douwe Egberts, dat de 
Senseo heeft opgeleverd. 
 

5.2. Innovatie 
 
Nederland moet innoveren. Wat bedoelen we daar mee? Moeten 
we onze wetenschappelijke onderzoeksinstellingen meer geld en 
ruimte geven om met technologische vernieuwingen te komen? 
Of zijn er nog andere vormen van innovatie? 
Uiteindelijk gaat het om blijvend zakelijk succes. Innovatie is dus 
niet het uiteindelijke doel, maar het succes wat we ermee in de 
markt kunnen hebben. 
 
Onderzoek in het Midden en Kleinbedrijf in West Noord 
Holland2

                                                 
2 Innovatievermogen MKB 2004. onderzoek door Hogeschool INHOLLAND Alkmaar i.o.v. Kamer 

van Koophandel Alkmaar o.l.v. Drs. R. Leeuwis. 

 laat zien dat volgens deze bedrijven de druk om te 
innoveren met 50% is toegenomen en dat veel bedrijven. De druk 
wordt mede bepaald door het feit dat 42% van de bedrijven in de 
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verzadigings- en stagnatiefase van hun product life-cycle zitten, 
terwijl slechts 22% in de introductie en groeifase zit. Verder valt 
op dat wat innovatie betreft, veel bedrijven in de toekomst 
streven naar product leadership, terwijl het belang van customer 
intimacy afneemt. 
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Natuurlijk is dit onderzoek regio- en tijdgebonden; echter laat het 
wel iets zien van de mindset in het Midden en Kleinbedrijf. Zo 
blijkt ruim de helft van de bedrijven ook niet te weten waar het 
zwaartepunt van de innovatie in de eigen bedrijfstak ligt,terwijl 
de meeste bedrijven (52%) verwachten dat de aanjaagfunctie in 
de eigen schakel zit. Opvallend is verder dat 37% geen tijd heeft 
om aan innovatie te besteden, terwijl financiën maar 19% van het 
knelpunt is.  
 
Innovatie hoeft zich echter niet te beperken tot product 
leadership. Succes wordt niet alleen gegenereerd door een 
voorsprong in de tijd ten opzichten van concurrenten, maar ook 
door de juiste toegang tot de klant en door een voorsprong in 
identiteit. Dit vraagt echter een andere manier van kijken naar 
innovatie; in zekere zin afstand nemen van jouw unieke product, 
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maar veeleer naar de klant kijken wat deze wil (bijvoorbeeld 
service of fun). Bij een voorsprong in identiteit gaat het niet 
zozeer om de kostprijs van het product of de service die erbij 
hoort, maar het imago of de identiteit waar je bij wilt horen. Je 
gaat naar de Triodosbank vanwege de idealen die zij nastreven, 
waar jij ook bij wilt horen. De winkelketen RITUALS is geen dure 
en technisch geavanceerde winkel, maar wel een lifestyle winkel, 
waarvan jij de producten op de aanrecht en op de wastafel wilt 
hebben staan. 
 

R. Cloosterman, oprichter en eigenaar van RITUALS, 
ontdekte dat een aantal jonge Amerikaanse bedrijven 
(koffieketen Starbucks, cosmeticamerk M.A.C., ijsmerk Ben & 
Jerry’s) in betrekkelijk korte tijd groot waren geworden op 
een manier die binnen grote bedrijven als Unilever volstrekt 
ongebruikelijk was. ‘Ze beginnen met een sterke filosofie en 
vertalen die naar het product. Ze hebben eigen winkels maar 
adverteren niet of nauwelijks. En ze hebben geen eigen 
productiefaciliteiten; fabrieken zijn er genoeg.’ Cloosterman 
vloog de wereld over om inspiratie op te doen, hij bezocht de 
nieuwste, grootste winkelcentra en de hipste steden. Maar hij 
ging ook op bezoek bij Maharishi in Vlodorp; hij was immers 
op zoek naar ‘een nieuwe manier van denken’. 
 
Bron: Artikel ‘Van geurkaars tot douche modder’ door M. van 
Rossum in de Volkskrant d.d. 1 oktober 2005. 

 
Innovatie kan breder aangepakt worden en hoeft dan ook niet 
veel geld en tijd te kosten. Je identiteit van drukkerij veranderen 
in een cross mediagroep is veeleer een aanpassing in marketing, 
dan in het aanschaffen van de nieuwste drukmachines. 
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5.3. Signalen voor innoveren 
 
Alvorens op de diverse vormen van innovatie ingaan, is het 
belangrijk om de signalen uit de markt en of organisatie juist te 
interpreteren. 
Over het algemeen worden signalen wel herkend, maar is het de 
vraag of de juiste maatregelen worden getroffen, omdat men 
geneigd is om op korte termijn de bestaande inspanningen te 
verhogen in plaats van te zoeken naar een oplossing op langere 
termijn door bijvoorbeeld te innoveren in de wijze van 
marktbenadering. 
 
Signalen uit de markt 

• een groeiende marktturbulentie door een overvloed aan 
kwalitatief goede alternatieven; 

• groei van de vraag, maar de vragen zijn onscherp, de 
klant weet niet precies wat hij zelf wil 

• toenemende prijsconcurrentie 
• toenemende vraag naar meedenkservice en/of 

dienstverlening; de waarde van de perceptie wordt 
belangrijker dan de waarde van de functie; 

• toenemende vraag  en aanbod van specialistisch 
maatwerk; de vraag vindt zijn grondslag in de behoefte 
naar onderscheiding of exclusiviteit; 

• groeiende vraag naar after sales service, onderhoud en 
nazorg 

 
Naast signalen uit de markt zijn er ook binnen de organisatie 
signalen van verandering, zoals teruglopende meeropbrengsten, 
afnemende slagkracht, groeiende bureaucratie en toenemende 
noodzaak tot acquireren. 
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Over het algemeen blijken deze signalen uit de markt te maken te 
hebben met de wijze van marktbenadering. Dit komt niet omdat 
de ondernemingen slechter zijn geworden, maar omdat er in deze 
tijd een aantal verschuivingen in de drijfveren en daarmede in de 
paradigma heeft plaats gevonden, zoals 
1. een verschuiving van de productiecultuur naar en 

dienstencultuur, van functionaliteit naar dienstbaarheid 
2. een verschuiving van geldeconomie naar een kennis- en 

netwerkeconomie 
3. een verschuiving van een reactieve en actieve acquisitie naar 

een pro-actieve acquisitie 
4. een verschuiving van productkwaliteit naar 

onderscheidendheid 
5. een verschuiving van rendement op korte termijn naar lange 

termijn 
 
Als de signalen inderdaad duiden op verschuivingen in 
drijfveren en paradigma in onze samenleving dan zal een 
onderneming haar bakens moeten verzetten door te innoveren. 
Echter hiervoor zal een verandering in mindset nodig zijn, een 
radicale omgooien van het roer. 
 

5.4. Vormen van innoveren 
 
Innovatie is te beschouwen vanuit bijvoorbeeld product 
leadership en heeft dan vooral te maken met technologische 
vernieuwingen. Echter innovatie vanuit transacties tussen 
aanbieder en klant brengt een aantal andere aspecten in beeld; 
zoals bijvoorbeeld het klantvertrouwen, de marktbenadering 
door de onderneming. Innoveren gaat dan minder over 
productvernieuwing, maar veel meer over mensen, relaties en 
drijfveren en uiteindelijk over het creëren van marktruimte.  
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Uitgaande van de zeven zakelijke transacties kan innovatie dan 
intern en extern gericht zijn. De interne innovatie is bedoeld om 
de marktbenadering te veranderen, terwijl de externe innovatie 
gericht is op het verbeteren van het klantvertrouwen. We spreken 
hier over verbeteren, maar kunnen beter spreken over aanpassen 
aan of inspelen op de veranderde samenleving. 
 
 

5.4.1. Interne innovaties 

 
Vermogens innovatie 
Naast financieel vermogen om intern te innoveren, is ook vitaal 
vermogen en uiteindelijk charismatisch vermogen van 
bijvoorbeeld de directie nodig. Charismatisch vermogen om 
medewerkers mee te krijgen om anders naar klant te kijken, er 
anders over te denken en uiteindelijk ook anders te doen naar de 
klant. 
 
Kennis innovatie 
Een onderneming heeft niet alleen professionele vakmensen met 
ervaring nodig, maar ook kennis van het netwerk of de keten 
waarin men opereert. Om niet te vergeten empatische kennis 
t.a.v. gevoelens van onvrede van klanten, die vaak moeilijk te 
benoemen zijn. 
 
Identiteits innovatie 
Als bedrijf kun je een vakbekwame identiteit hebben; echter op 
het moment dat een product aan de klant gebracht moet worden, 
wordt een service gerichte identiteit belangrijk. Terwijl klanten 
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waarbij zingeving belangrijk is zich graag willen aansluiten bij 
ondernemingen die hen op dat gebied inspireren. 
 
Competentie innovatie 
Zolang je als bedrijf succesvol bent in het produceren en 
assembleren en er weinig concurrentie is gaat het wel. Echter 
wanneer marketing en sales belangrijk worden dan heb je andere 
competenties nodig; zeker wanneer je een hele marktketen moet 
aansturen. 
 

 
 
Op het moment dat je als onderneming je op een ander 
transactieniveau gaat richten en daarmede de markt anders gaat 
benaderen dien je na te denken hoe je intern kunt innoveren. 
Vaak zijn de elementen reeds aanwezig en is het vooral een keuze 
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maken in het zogenaamde Verborgen Programma van een 
onderneming. 
 
De keuze kan overigens ook zijn om op het zelfde transactie 
niveau te blijven zitten en dan is het vooral focussen op de 
bestaande kwaliteiten van de onderneming.  
 
Deze innovaties hoeven geen grote investeringen met zich mee te 
brengen.  
 
 

5.4.2. Externe innovaties 

 
Relationele innovatie 
Zakelijke transactie gaan over relaties. Het niveau waarop relaties 
nodig zijn kan wel eens behoorlijk verschillen. In een business-to-
business waarin het slechts om het leveren van producten gaat 
het meestal om inkopers en verkopers. Echter wanneer deze 
bedrijven hun processen en systemen in elkaar willen schuiven, is 
een relationele innovatie nodig op het niveau van bijvoorbeeld 
marketing management.  
En bij een keten synchronisatie waarschijnlijk op directie niveau.  
 
Marketing innovatie 
Klanten hebben diverse motieven om een transactie aan te gaan, 
waarbij het imago van een onderneming in de markt van 
wezenlijk belang is. Het imago van een onderneming is bepalend 
voor het communicatieniveau bij een klant/relatie, of dit nu een 
persoon of een andere onderneming is. Uitvoerend management 
is over het algemeen gericht op risicobeperking, terwijl 
bestuurders een zakelijke voorsprong op hun concurrenten 
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willen. Innovatie kan al beginnen met het aanspreken van een 
andere doelgroep. 
 
Transactie innovatie 
Wie kent niet die kleine bedrijven die een product leveren en je 
zelfs er gratis advies bijgeven. Op het moment dat het advies ook 
meebetaald moet worden, omdat er veel tijd in gaat zitten, wordt 
het tijd te innoveren op het niveau van service transactie en dit 
duidelijk te gaan communiceren. Door de onderneming als een 
service onderneming te positioneren, kan er ook voor deze 
toegevoegde service een hogere prijs gezet worden. 
 
Marktype innovatie 
De commoditiy markt wordt gekenmerkt door de voortdurende 
concurrentie en daarmee gepaard gaande prijserosie. Om deze 
prijserosie te ontlopen kun je met dezelfde producten en extra 
toegevoegde kwaliteit opschuiven naar de conveniencemarkt. Dit 
marktsegment kent haar eigen kwaliteiterosie, zoals bijvoorbeeld 
het nabootsen van succesproducten. 
Ook het innoveren naar een identeitsmarkt is mogelijk door het 
ontwikkelen van kennis, creativiteit en samenwerkende clusters.  
 
 
Nu lijkt het alsof een onderneming alleen kan innoveren naar een 
hoger transactieniveau. Dit hoeft niet, echter elk niveau heeft zijn 
eigen regels van erosie. Een schoonmaakbedrijf dat graag in de 
commoditymarkt en uit de prijserosie wil blijven zal er dan alleen 
voor moeten zorgen om bijvoorbeeld telkens de nieuwste 
schoonmaakproducten en machines te hebben. Hoewel in de 
identiteitsmarkt een hoge prijs gevraagd kan worden, ligt hier het 
gevaar van te ver afstaan van de commoditymarkt, waardoor er 
uiteindelijk geen geld verdiend kan worden. Je kunt als 
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vrachtvervoerder jezelf als logistiek centrum neerzetten en het 
vervoer aan werkelijke vervoer aan andere over laten. Dan blijkt 
ineens dat al je klanten weglopen, omdat ze het extra geld wat ze 
moeten betalen voor het hele logistieke systeem niet willen. 
Het is belangrijk dat de diverse markttypen en daarmede 
transacties verbinding met elkaar houden, al of niet binnen één 
onderneming of bedrijfstakketen. 
 
 

Een goede researchafdeling is niet alleen kennisontwikkelaar, 
stelt Harvard hoogleraar Henry Chesbourgh, maar ook 
kennismakelaar. Patenten moeten niet langer op de plank 
terechtkomen – met het risico dat de beschermde kennis toch 
weglekt – maar via nieuwe methoden snel naar de markt 
gebracht worden. Dat kan door ondernemingen te zoeken die 
ze wel meteen kunnen gebruiken of door zelf spinn-off 
bedrijven op te zetten die ermee aan de slag gaan. 
Tegelijkertijd moeten bedrijven voortdurend op zoek naar 
anderen die over kennis beschikken die zijzelf kunnen 
gebruiken. “Not all smart people work for you”, is één van de 
oneliners die Chesbourgh regelmatig ten beste geeft, “so you 
better find them”. 
 
Jawel, het is wenen, geeft Tjerk Gorter, directeur corporate 
innovation van Friesland Foods, toe. “Kennis die je een 
absolute voorsprong oplevert, houd je het liefst in eigen 
huis”, zo schetst hij zijn afweging. “Maar we hebben in feite 
geen keus: onderzoek is zo duur dat we wel moeten 
samenwerken. Hoe dan ook geeft samenwerking elk bedrijf 
afzonderlijk veel meer technologische power.  
En als we kennis ontwikkelen die op meerdere gebieden 
toepasbaar is, zitten we elkaar niet in de weg. Zeker, als je 
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samenwerkt, geef je een stuk van je eigen sturing op. Maar 
het gaat om sturing van research die we anders niet eens 
hadden kunnen doen. 
 
Bron: Laboratoria gooien deuren open, H. Obbink; in: FORUM, 16 
juni 2000 
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6. Marktruimte technologie 
  
In het vorige hoofdstuk is gesproken over de markt en manieren 
van innoveren, maar daarmede is nog geen marktruimte 
gecreëerd. Marktruimtetechnologie heeft te maken met enerzijds 
het scheppen van innovatieruimte vanuit mondiaal 
wetenschappelijk inzicht en anderzijds de lokale economische 
bedrijvigheid, waarin vertrouwen in de toekomst een belangrijke 
rol speelt.  
In algemene zin gaat het hierbij ook om het omschakelen van een 
kostendenken naar een opbrengstendenken. Dit 
opbrengstendenken gebeurt als we beseffen wat de wens van de 
klant is en hoe we deze potentiële stroom in beweging kunnen 
krijgen.  
Zo verkoopt KLM tickets aan haar passagiers, maar zijn haar 
klanten nu verzamelaars van tickets of wensen zij vervoert te 
worden naar hun vakantie. KLM gaat dus geld verdienen als zij 
deze vervoersstroom op gang brengt en uitbouwt en wie de 
kosten betaalt, is dan een ander verhaal. Een ander verhaal in die 
zin dat dit bijvoorbeeld niet de KLM-passagiers persé hoeven te 
zijn, maar het zouden ook de lokale hotels, restaurants, VVV’s, 
musea e.d. kunnen zijn die het meeste geld verdienen aan deze 
vervoersstroom. Hiervoor is wel een andere mindset nodig. 
 

6.1. Innovatieruimte creëren 
 
Innovatie kan, zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, 
op diverse manieren plaatsvinden m.b.t. zakelijke transacties en 
productontwikkeling. Allereerst is kennis nodig. Kennis beperkt 
zich niet tot de researchafdelingen van ondernemingen, maar 
gebeurt ook in wetenschappelijke onderzoeksinstituten en op 
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universiteiten. We kunnen spreken van een mondiaal 
voortschrijdend wetenschappelijke kennis. 
 

 
 
Innovatie vindt verder plaats in de dagelijkse praktijk van 
ondernemingen; deze zijn vaak praktisch en oplossingsgericht. 
De innovatieruimte, dit zijn de potentiële kansen en 
mogelijkheden om marktruimte te creëren, is in de identitymarkt 
het grootst en neemt richting de commoditymarkt af. Dit is ook 
logisch omdat potentiële kansen en mogelijkheden uiteindelijk 
omgezet moeten worden in concrete producten en diensten om 
geld te kunnen verdienen. Innovatie beperkt zich, zoals we in het 
vorige hoofdstuk hebben gezien, niet alleen tot (niet) lineaire 
productverbetering, maar heeft ondermeer ook met perceptie, 
imago, identiteit e.d. te maken.  
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interactieve model van het innovatieproces 

   Bron: Kline en Rosenberg, 1986 
 
“Nieuwe kennis komt voort uit bestaande kennis, en 
interactie en samenwerking tussen afdelingen binnen een 
bedrijf, tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven, 
toeleveranciers en afnemers zijn essentieel voor het 
leerproces. Leereffecten worden vaak bewust nagestreefd in 
samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen in het 
bedrijfsleven. Lundvall (1988) stelde de term user-producer 
interaction centraal in een dergelijk leerproces. Succesvol 
innoveren vereist continue interactie tussen de ontwikkelaar 
en de gebruiker, want het succes van een innovatie is 
afhankelijk van de toepasbaarheid ervan. Gebruikers kunnen 
hun behoeften pas goed duiden wanneer zij deelnemen in het 
innovatieproces en de nieuwe mogelijkheden kunnen 
vertalen naar hun eigen praktijk.” 
 
Uit: Evolutionaire economie, R. A. Boschma, K. Frenken, J.G. 
Lambooy; uitg.Couthino, 2002, pag. 151 – 152. 

 
De focus op innovatie is in feite een samenspel van het 
marktsysteem, waarin wordt zaken gedaan, de marktbenadering 
(ruilwaarde versus identiteit),het imago versus 
communicatieniveau, de klantmotieven (maak-, convenience-, 
businessbekwaam) en de klantvraag (prijs- kwaliteit, 
projectkopers). 

 
Diffusie 
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De focus bij innovatie kan oplossingsgericht (meer concretiserend 
dan abstraherend) of probleemgericht (meer abstraherend dan 
concretiserend) en zelfs uitsluitend inspiratiegericht zijn. 
Kijken we naar de zeven transactie niveaus, waarbij het eerste 
transactieniveau buiten beschouwing wordt gelaten, dan kunnen 
we de volgende focus op innovatie onderscheiden: 
 
1. Mechanisch produceren :  

o prijsdifferentiatie, prijsefficiency en consistentie van 
de fabrikant. 

2. Handmatig uitvoeren:  
o prijsdifferentiatie, opvoeren van productiviteit  en 

consistentie van output. 
3. Werkzaamheden managen:  

o service-differentiatie, specialisatie en consistent imago. 
4. Ontwikkelen, adviseren en verkopen:  

o product-differentiatie, concurrerende 
onderscheidenheid en media. 

5. Regisseren van (experience) projecten:  
o imago, kennis van besluitvormingsprocessen, 

meerdere transactieniveaus. 
6. Creëren van nieuwe marktruimte:  

o identiteit, charisma, mediapublicaties en 
kennisnetwerk. 

 
Of innovatie uiteindelijk omgezet wordt in de praktijk is vooral 
afhankelijk van het vertrouwen dat de lokale economie m.n. het 
Midden en Kleinbedrijf in de ontwikkeling van de economie 
heeft. Hoe hoger het vertrouwen van het MKB des te hoger ook 
de economische groei en de bereidheid om te investeren in 
innovaties. 
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6.2. Marktruimte creëren 
 
Innovaties zijn kansen en mogelijkheden, die op zich nog geen 
nieuwe markten creëren. Het allerbelangrijkste in zakelijke 
transacties is dat men zich richt op de wensen/behoeften van de 
eigen klant en niet zozeer op het eigen product of dienst. 
Uitgaande van een externe gerichtheid op de wens van de klant, 
zich intern organiserenvanuit de eigen kwaliteiten en vermogens 
(vitaal, organisatorisch en charisma).  
Bij het creëren van marktruimte spelen vier vragen een rol, te 
weten 
1. wat levert het product voor de klant op; 
2. wat is het resultaat van het product; 
3. wat is de waarde voor de klant; 
4. meten is weten; omschakelen van kostendenken naar 

opbrengstdenken; 
 
Is bijvoorbeeld een klant van een broodmachine fabriek 
geinteresseerd in broodmachines? Is het een verzamelaar van 
broodmachines, of wil het brood verkopen en is de machine 
slechts een middel. Zou zo’n klant nu primaitr geinteresserd zijn 
in een folder waar machines met specificaties op staan, of in een 
folder waar diverse broden op staan, die uit een dergelijke 
machine komen. 
 
Om uiteindelijk marktruimte te creeren zal er een economische, 
marketing en sales focus dienen te zijn. Het balang van de drie 
elementen is per marktsegment verschillend. Zo speelt in de 
commoditymarkt vooral de sales focus, in de convenience markt 
de commerciele focus en in de identitymarkt met name de 
economische focus. 
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Kijken we naar de zeven transactie niveaus, waarbij het eerste 
transactieniveau buiten beschouwing wordt gelaten, dan kunnen 
we de volgende economische, commerciële en sales focus 
onderscheiden: 
 
1. Mechanisch produceren : 

o economische focus: het opzetten en in stand houden van 
efficiënte, mechanische productiecapaciteit; 

o commerciële focus: continuïteit in de afzet van 
productieaanbod; 

o sales focus: het aanbieden van de laagste verkoopprijs; 
 
2. Handmatig uitvoeren:  

o economische focus: het opzetten en in stans houden van 
effectieve, menselijke arbeidscapaciteit; 



Marktruimtetechnologie 

58 

o commerciële focus: continuïteit in de afzet van 
arbeidsaanbod met een hoge productiviteit; 

o sales focus: het aanbieden van het meest concurrerende 
uurtarief; 

 
3. Werkzaamheden managen:  

o economische focus: het leveren van functionele toegevoegde 
waarde, zorg, zekerheid, regelwerk; 

o commerciële focus: servicegericht meedenken met 
bestaande en nieuwe klanten; 

o sales focus: het berekenen van een marktconform vast 
tarief; 

 
4. Ontwikkelen, adviseren en verkopen:  

o economische focus: het leveren van toegevoegde 
conveniencewaarde, producten, ervaring; 

o commerciële focus: ontwikkelen, laten produceren en 
verkopen van het ‘product’; 

o sales focus: het berekenen van de kostprijs  plus de 
meerwaarde; 

 
5. Regisseren van (experience) projecten:  

o economische focus: het leveren van experience waarde = 
resultaatwaarde; 

o commerciële focus: het commerciële verhaal van ruilwaarde 
= opbrengst creëren; 

o sales focus: de investering (probleemwaarde) afzetten 
tegen de opbrengst; 

 
6. Creëren van nieuwe marktruimte:  

o economische focus: het leveren van marktruimte,; 
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o commerciële focus: ontwikkelen van bedrijfseigen 
technologie, kennisdomein; 

o sales focus: entree en vertrouwen verwerven op het juiste 
niveau; 

 
Hoewel ook in de lagere transactieniveaus marktruimte 
gecreëerd kan worden, is de concurrentie daar zo hevig dat we 
beter van een concurrentieruimte dan van een marktruimte 
kunnen spreken. 
 

Praktische idealisten 
De frisse veganisten van Yoi 
 
Kan kleding die het goede doel steunt en ecologisch 
verantwoord is, niet hip zijn? Wel dus. Vanaf zaterdag 
kunnen we shoppen zonder schuldgevoel in de eerste winkel 
van stichting Your Own Destiny. Over ‘het nieuwe 
idealisme’, een colbert met knopen van kokosnoot en gympen 
van oude gevangenisdekens. ……. 
Er zijn steeds meer jong mensen die zich zorgen maken om de 
maatschappij en daar iets aan willen doen. ‘Praktisch 
realisme’ wordt de bijbehorende stroming, waarbij 
maatschappelijke betrokkenheid en commercieel resultaat 
hand-in-hand gaan, genoemd. 
 
In: Parool PS, d.d. dinsdag 1 november 2005, door Bregje Lampe 

 
Hoe hoger het marktsegment des te meer invloed kan men 
uitoefenen of regisseren in de onderliggende segmenten en 
transactieniveaus. Dit wil niet zeggen dat men ook op alle 
transactieniveaus zelf actief is, wel dat men middels co-
partnerschap hier bij betrokken is. Zo is het makkelijker om 
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vanuit een hoger transactieniveau invloed uit te oefenen op een 
lager transactieniveau. Zo kan bijvoorbeeld een reclamebureau 
wel een drukkerij aansturen, maar andersom is niet mogelijk. Dit 
wil niet zeggen dat een drukkerij op een eiland moet gaan zitten. 
Zeker niet. Door contact te houden met een reclamebureau, dat 
op een hoger besluitvormingsniveau bij een klant zit, maakt deze 
drukkerij een grotere kans om meegenomen te worden in de 
realisatie van reclamecampagnes. 
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7. Praktijkvoorbeelden 
 

7.1. Haton - Broodmachines 
 
Haton is een Nederlands bedrijf dat industriële 
broodbakmachines bouwt. Technisch geavanceerde machines 
soms wel zo hoog als een huis en zo lang als een straat. Machines 
om trots op te zijn. Dat straalde ook van hun brochures af. De 
machine met al zijn technische vernuft stonden er centraal in. Net 
als in de brochures van het Duitse moederbedrijf. Ze leverden 
een prachtig product, hun klanten waren tevreden en toch 
stonden ze er financieel niet goed voor. Het lukte ze niet om 
voldoende nieuwe klanten te vinden. Wat gaat er verkeerd? Ze 
voelen de noodzaak om te veranderen, maar grote investeringen 
zijn niet mogelijk. Er is een nieuw directeur aangesteld die orde 
op zaken moet stellen.  
 
Haton heeft in een sessie met de nieuwe directie een röntgenfoto 
van de onderneming gemaakt door middel van een 
SpiegelConfrontatie. Daaruit bleek dat er veel kennis in huis was. 
Technische kennis over het bouwen van machines en ook kennis 
over broodbakken in de vorm van een competente broodbakker 
die een beetje los van de rest van het bedrijf bezig was om het 
perfecte deeg te creëren voor diverse soorten brood. Hij kon je 
precies vertellen welke ingrediënten je nodig had en hoe de 
machine-instellingen moesten zijn. Deze man had niet alleen 
praktische kennis, maar ook wetenschappelijke kennis over deeg 
en een visie op broodbakken. 
Door deze kennis liggen kennistransacties binnen het bereik van 
Haton. 
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Tijdens de SpiegelConfrontatie werden ook de koopmotieven van 
de klanten van deze machinefabriek blootgelegd. Waarom koopt 
de klant (de broodfabrikant), nu juist die ene broodbakmachine? 
Omdat ze verwachten daarmee brood in diverse soorten op te 
markt te kunnen brengen. Ze willen zich door hun brood 
onderscheiden van hun concurrenten. Ze zijn in wezen alleen 
geïnteresseerd in het brood en niet in de machine. In feite is 
commerciële concurrentie voorsprong het koopmotief. 
 
Als het Haton zou lukken hun technologische kennis van het 
industrieel broodbakken in de markt te zetten, dan zouden de 
broodbakmachines vanzelf mee verkocht worden. Want alleen 
met hun machines waarin die deegtechnologie verwerkt zit, krijg 
je het perfecte resultaat en creëert de klant voor zichzelf 
commerciële kansen. Een imago-omschakeling dus van 
machinebouwers naar deegtechnologen. 
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Daarmee wordt dan de vruchtbare incongruente transactie van 
kennistransactie naar projecttransacties een feit. Haton inspireert 
de klant met zijn deegtechnologie en verkoopt daarmee 
vertrouwen, waardoor het via een project (het maken van de 
perfecte deegmachine voor de klant) omgezet wordt in geld. 
 
De nieuwe directeur durfde het aan deze nieuwe identiteit in de 
markt te zetten. Er werd centraal in de machinefabriek een 
broodfabriek gebouwd, zodat potentiële klanten konden ervaren 
hoe het brood eruit zag en smaakte. De klanten kregen voortaan 
vooral uitleg over broodbakken en deegtechnologie De 
machinetechniek verdween naar de achtergrond, ook in de 
brochures. In de nieuwe brochures stond voortaan het brood 
centraal. Verschillende soorten Duits, Frans en Nederlands 
sierden de voorkant, technische machinegegevens kwamen er 
niet meer in voor. Deze veranderingen waren zeer tegen de zin 
van het moederbedrijf in Duitsland, zij vonden de verandering 
belachelijk en snapten niet waarom die nodig was. 
  
Kort na de verandering is een delegatie Chinezen naar Haton 
gekomen. Het eten van brood zit in China in de stijgende lijn, 
mede onder invloed van toeristen. Tijdens een demonstratie 
broodbakken in de fabriek hebben zij met eigen ogen en mond 
kunnen ervaren hoe de diverse soorten brood door de 
bakmachine worden gemaakt.  
Kort na hun vertrek kreeg Haton van de Chinezen een bestelling 
van 40 machines zo groot als een straat. Een opdracht van deze 
omvang was te groot voor de Nederlandse vestiging. Het Duitse 
moederbedrijf springt nu bij om de opdracht op tijd te kunnen 
afleveren.  
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Een mooi voorbeeld van een bedrijf dat marktruimte creëert door 
hun product niet meer te presenteren als een kostenpost, maar als 
een middel dat commercieel succes mogelijk maakt door je te 
onderscheiden op de broodmarkt.   
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Impressies van de site van WP-Haton 
 
Marketing: uw doelen, onze activiteiten  
Voor WP-Haton is marketing geen papieren verkoopverhaal. 
Onze marketingfilosofie is gericht op maximale interactie met 
onze klanten en wordt vertaald in praktische activiteiten. Eén van 
die activiteiten is het ontwikkelen van totaalconcepten die borg 
staan voor commercieel succes. Sprekende voorbeelden zijn de 
Crustica-lijn en de Fermenta-lijn, die tot stand zijn gekomen 
doordat we goed naar onze klanten hebben geluisterd. De eisen 
en wensen van onze klanten geven we vorm in een uitgekiend 
ontwerpproces, waarbij we gebruik maken van de Japanse 
Kaizenmethode. 
 
Professioneel rendement 
De Classica 
lijn van WP-
Haton geeft u 
op een uiterst 
effectieve 
manier de 
mogelijkheid 
om vele 
traditionele 
broodsoorten 
te 
produceren. Door de flexibele opbouw van de lijn en de 
modulaire bouwwijze bent u in staat snel verschillende 
broodsoorten van een hoge kwaliteit te maken. 
Met deze deegvriendelijke lijn is het gebruik van olie en meel tot 
een minimum gereduceerd. Er kan een veelvoud van vormen 
(busbrood, vloerbrood, rond brood, plat brood) geproduceerd 
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worden met een hoog vochtgehalte, een lange kuiprijs, of degen 
van zeer uiteenlopende recepturen. De gebruikte techniek is 'state 
of the art' en gebaseerd op de ervaring uit duizenden 
deegverwerkingssytemen door WP-Haton geleverd. 
 
Beursverslag 
Dit jaar vielen 
er veel 
beurzen in de 
maanden 
maart en april, 
en mei de 
belangrijkste 
waren v.n.l. de 
Europain en 
de Interpack. 
Beide beurzen 
genieten een 
grote aantrekkingskracht op internationale klanten en bezoekers 
zowel grote als kleine bakkers en dealers vinden dan hun weg 
naar Parijs en Düsseldorf. Het voordeel voor de leveranciers is 
dat veel overzeese klanten beide beurzen willen bezoeken 
waardoor op een korte termijn vele contacten kunnen worden 
afgedekt. Zo waren er klanten uit Australië, Indonesië, 
Filippijnen, Japan, China, Zuid Afrika, Canada en Amerika, en 
vooral ook vele (nieuwe) klanten uit de nieuwe EU landen maar 
ook Russische klanten waren in ruime mate aanwezig.  
Op de recente beurzen werd de nieuwe slogan van WP-Haton – 
dough friendly company – met alle duidelijkheid gepresenteerd. 
WP-Haton wil hiermee haar internationale gezicht versterken als 
zijnde DE deegspecialist, met een vriendelijke uitstraling en niet 
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alleen als firma maar ook in goed gezelschap. Een zeer geslaagde 
operatie, zo vonden de meeste klanten. 
 
Vooral op de Europain heeft WP-Haton zich wederom duidelijk 
op de wereldkaart neergezet als één van de toonaangevende, 
meest uitgebreide en vooral innoverende aanbieders van 
deegverwerkingssystemen voor praktisch alle voorkomende 
broodsoorten. De grote aantallen bezoekers en de positieve 
respons die verkregen werd is een duidelijk bewijs dat WP-Haton 
de juiste weg is ingeslagen en hierbij duidelijk op koers ligt. 
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7.2. Drukkerijgroep 
 
Een groep drukkerijen zijn samen aan de slag gegaan met de 
SpiegelConfrontatie. Hieruit bleek dat er vele overlappende 
activiteiten waren; van het drukken, tot het ontwerpen en tot en 
met het versturen van drukwerk van hun klanten. 
De ene drukkerij was goed in het drukwerk, en de ander weer 
beter in ontwerp en weer een andere in het verzorgen van het 
hele totale mediagebeuren.  
Besloten werd om hoog in de conveniencemarkt te gaan 
opereren, waar grotere marges te realiseren zijn. De benodigde 
competenties op duit niveau was reeds aanwezig, zodat men hier 
niet in hoefde te investeren. Een van de eerste acties was om de 
borden drukkerij van de voorgevels te halen en deze te 
vervangen door mediagroep. Door zich te richten op het totale 
mediaconcept t.b.v. hun klanten ging de drukkerijgroep op 
directieniveau praten met hun klanten, waarbij men niet meer 
sprak over het drukken van drukwerk, maar over het hele 
concept van de media. Het uiteindelijke ontwerpen en drukken 
van het drukwerk werd vervolgens ook binnengehaald en 
doorgespeeld naar een van de andere leden van de cluster 
drukkerijgroep.   
 

7.3. Wasfabriek 
 
De wasfabriek haalde het wasgoed bij particulieren op. Tijdens 
een van de efficiency-slagen bleek dat de wasophaler 7 minuten 
gemiddeld per klant bezig was. Het was duidelijk dat dit korter 
kon en men besloot dat gemiddeld 3 minuten ook kon. Echter 
wat bleek na verloop van tijd dat de klanten wegliepen en dat de 
vermindering van tijd niet effectief bleek te zijn. 
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Tijdens observatieonderzoek bleek dat de wasophaler bij de 
mensen thuis (vaak wat oudere mensen) ook even een doosje met 
spullen e.d. wegzette en/of even met ze sprak. Deze extra 
‘service’ werd hogelijk gewaardeerd door de klanten. Men 
besloot onmiddellijk om de zaak terug te draaien en er zelfs 8 
minuten van te maken en de klanten kwamen terug. Door deze 
extra service werd ook expliciet gecommuniceerd naar de klanten 
en het aantal klanten groeide. 
 

7.4. Koppert Cress 
 
De Nederlandse kweker Koppert Cress van ondermeer zeer 
kleine eetbare boompjes, leverde deze aan koks van 
gerenommeerde restaurants. Deze koks gebruikte deze boompjes 
om hun handtekening in de dressing van diners te zetten. Echter 
de concurrentie nam toe. 
Door de SpiegelConfrontatie te doen ontdekte de kweker dat hij 
goed inzicht had in mensen en wist welk ‘boompje’ het beste 
paste in de diner-handtekening van een kok. Tevens bleek dat hij 
ook wist hoe deze ‘boompjes’ dinervers bij de restaurants moest 
afleveren. In feite wist hij hoe deze Franse koks hun identiteit 
persoonlijk konden vormgeven; hierdoor kon deze Nederlandse 
kweker in het hoge marktsegment van identiteit gaan zitten met 
een hoge ruilwaarde. Door over deze persoongerichte kennis te 
publiceren in een van de belangrijkste Franse tijdschriften voor 
koks, kwamen de koks uit Frankrijk naar hem toe en hoefde hij 
niet meer met zijn producten bij hen langs. Om een persoonlijke 
handtekening voor een kok te maken, kwamen de koks naar hem 
toe en werd voor een hoger tarief een persoonlijke handtekening 
ontworpen. Vervolgens werden wekelijks de ‘boompjes’ van de 
persoonlijk ontworpen handtekening vers afgeleverd. Hiervoor 
had hij een ingenieus systeem van invriezen en het tijdens het 
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transport langzaam laten ontdooien ontwikkeld, zodat de 
‘boompjes’ niet verlept, maar vers werden afgeleverd bij de 
Franse restaurants. 
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8. Bijlage Prof. Arnold Cornelis 
 
“De grote tegenstelling in de maatschappij van de toekomst, de 
tweedeling, zal niet meer zijn tussen rijk en arm, tussen mensen 
die werk hebben en mensen zonder werk. De nieuwe tweedeling 
gaat op de keuze terug tussen zelfsturing enerzijds en extern 
gestuurd worden anderzijds. 
De zelfsturende mens kiest de filosofie van de toekomst, de 
extern gestuurde blijft leven en denken volgens de twintigste 
eeuw, met de problemen die voortvloeien uit het catastrofaal 
leerproces om het zelfbeeld en het wereldbeeld van vroeger voort 
te zetten in de toekomst, zonder het inzicht dat we gaan leven in 
een andere cultuur en in een andere tijd. Want de externe tijd 
buigt inmiddels voor de leerprocessen van de interne tijd. 
 
De traditie van de oude denkbeelden, die eerst dominerend was, 
loopt terug naar de status van angst, verzet en boosheid en 
tenslotte van verdriet. De innovatie die men zelf niet heeft 
gekozen blokkeert toch de weg, maar dan komend van elders en 
van buiten, het is de veranderende maatschappij, die zich 
presenteert als bedreigend, omdat we de verandering niet zelf 
hebben voorzien en gestuurd. Het leerproces van de zelfsturing 
komt van binnen, gestuurd worden komt van buiten en heet 
‘verandering’. Dan moet het leerproces van de zelfsturing alsnog 
op gang worden gebracht, als verwerkingstijd en met behulp van 
de communicatie. 
De logische weg van innovatie, vernieuwing en zelfsturing ligt in 
het Verborgen Programma van ieder mens, maar in de twintigste 
eeuw kan het zelfsturend vermogen nauwelijks ontluiken.”  
 
(uit: De vertraagde tijd, A. Cornelis, uitg. St. Essence, ISBN  90-72258-02-9, 
pag. 157 –158) 
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“In een andere fase van ontwikkeling van de maatschappij, de 
fase van de volgende eeuw en in het algemeen van de toekomst, 
worden andere eigenschappen aangeboord van het menselijk 
talent. De menselijke mogelijkheden, wat men noemt de human 
resources, worden veel verder uitgewerkt en dat gebeurt door de 
mensen zelf, als culturele vertraging van hun interne klok. 
Het Verborgen Programma van een mens loopt door, ook na het 
veertigste levensjaar, want dan komen we in onze bestuurlijke 
fases en om te beginnen in onze zelfsturende fase, want iemand 
die zichzelf niet kan sturen is ook geen model voor de 
mogelijkheden voor zelfsturing bij anderen. 
Ik neem als denkmodel, het leven van Henri Matisse. Hij 
schilderde in Parijs vanaf ongeveer negentienhonderd, een beetje 
zoals Pablo Picasso, zoals Cees van Dongen en zoals Vincent van 
Gogh, totdat iemand hem vroeg: ‘Maar wat is nu een echte 
Matisse?’. 
Volgens de theorie die ik hier ontwikkel was dat iemand die van 
hem hield. Want ik definieer liefde als inzicht en zorg voor het 
Verborgen Programma van een persoon. Toen legden ze alle 
werken van Matisse tot dan toe had gemaakt op de grond naast 
elkaar en ze stelden gezamenlijk vast: ‘Dat is een echte Matisse. 
Daar zit te veel Picasso in, met een stuk Matisse. Daar herken je 
Van Dongen. Dat is Van Gogh. Maar dit is weer echt Matisse, zo 
is hij op zijn best.’ En ze stelden communicatief een model op van 
de zelfsturende logica om Matisse te zijn. 
Met Verborgen Programma van de schilder werd zichtbaar 
gemaakt als communicatie. Want communicatie is de vergelijking 
met ons Verborgen Programma. Het eigene wordt herkend en 
bestendigd, het nieuwe komt zich als een schok bij de reeds 
herkend logica voegen.” 
(uit: De vertraagde tijd, A. Cornelis, uitg. St. Essence, ISBN  90-72258-02-9, 
pag. 160-161) 
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9. Bijlage inspiratie 
 
Boeken 
 
De Vertraagde Tijd, A. Cornelis; uitgave Stichting Essence, 1999 
eerste druk. 
 
Rustpunten van de geest, A.Cornelis; uitgave Stichting Essence, 
1999 eerste druk. 
 
Spiral Dynamics, D.E. Beck, C.C. Cowan.  
 
Experience Economy, betekenisvolle belevenissen;, A. Boswijk, T. 
Thijsen, E. Peelen; uitgave Pearson Education, juli 2005, 2e druk. 
 
Inoveren & excelleren, J. van der Linden; uitgave F&G 
Publishing, 2000. 
 
 
 
Artikelen 
 
Superieure rijnlanders, A. de Vos, in: Management Team, 06-05-
2005, pag. 42 – 43. 
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10. Bijlage illustraties 
 

• Pyramide Alan Chapman o.b.v. Maslov  
• Spiral Dynamics 
• Getij van de toekomst 
• Patroon van de tijd 
• Zeven manieren van geld verdienen 
• Drie markttypen 
• Commoditymarkt 
• Conveniencemarkt 
• Identitymarkt 
• Verdienmodel en markttypen 
• In- en externe innovaties 
• Klantvertrouwen 
• Markt- en innovatieruimte 
• Marktruimte - Haton 
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Getij van de toekomst 
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Patroon van de tijd 
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Zeven manieren van geld verdienen 
 

 
 
 



Marktruimtetechnologie 

80 

Drie markttypen 
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Commoditymarkt 
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 Conveniencemarkt 
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Identitymarkt 
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Verdienmodel en markttypen 
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In- en externe innovaties 
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Klantvertrouwen 
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Markt- en innovatieruimte 
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Marktruimte - Haton 
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Katarsis creëerde ruimte 
 
Katarsis - een inspirerende groep kennisversnellers: Bart Lensink, Ellen 
Schenkelaars († 2010), Eugène Mennega, Jan van der Linden, Piet Boot en 
Theo Severien. 
 
 
Ergens de ruimte voor krijgen geeft gevoelens van overvloed en 
vrijheid. Het zijn prettige gevoelens. 
  
Maar om die ruimte te krijgen moet je soms eerst tijdruimte creëren. En 
vanuit tijdruimte weer denkruimte. Dan pas ontstaan nieuwe 
mogelijkheden. Dat is de weg naar overvloed en vrijheid. Daarom 
creëerde het inspirerende netwerk stichting Katarsis-inside (2007– 2011) 
ruimte; als vervolg op Katarsis-inside in oprichting (2003-2007).  
 
Katarsis wilde daarmee een effectieve bijdrage leveren aan het succes 
van organisaties en het geluk van mensen en erkent de verbondenheid 
tussen beide.  
 
Omdat geluk van binnenuit komt leverde Katarsis een bijdrage aan de 
ontwikkeling van ons bewustzijn en van ons denken. Vanuit nieuw 
bewustzijn ontstaat nieuw denken; pas als ons denken verandert, zal 
ook ons handelen werkelijk veranderen: anders kijken, anders denken, 
anders doen. Dan kunnen we de problemen waar we in organisaties al 
zo lang mee worstelen écht gaan oplossen en maken we weer 
progressie.  
 
Daarom creëerde Katarsis ruimte waarin adviseurs, coaches, 
leidinggevenden en verder iedereen die daarvoor open staat, worden 
uitgenodigd én uitgedaagd hun denken eens ‘te bezien’. Katarsis wilde 
hen graag inspireren om samen nieuwe ziens-, denk- en werkwijzen te 
verkennen.  
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