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CEO en oprichter van een nieuw digitaal businessmodel (B2C, Top-3)

‘Mensen denken dat wij een enorm gestandaardiseerd en gedigitaliseerd 
businessmodel hebben. En dat dat de sleutel van het succes is. Terwijl 
we vooral een succesvol businessidee hadden bij onze reisorganisatie, 
het dagelijks aanbieden van originele composities van reizen. Sterker 
nog, veel processen die je daarvoor nodig hebt zijn nog helemaal niet 
gestandaardiseerd en geautomatiseerd omdat je zo afhankelijk bent van 
toeleveranciers.’

‘De belangrijkste vraagstukken zijn: (1) de juiste specialisten aantrekken, 
(2) je data en rapportages op orde hebben, (3) kwaliteitsmanagement en 
(4) het versterken van het onderscheidend vermogen tijdens de reis. We 
willen meer zinvolle touchpoints voor de reiziger creëren tijdens de reis.’
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CEO en oprichter van een nieuw digitaal businessmodel
‘Het is natuurlijk prachtig om een werkend nieuw business- en verdien-
model te hebben, een nieuw bedrijf voor een nieuwe tijd, maar het 
mooiste is misschien wel dat je moderne processen, techniek, besturing 
en cultuur kunt neerzetten.’

‘Mensen denken dat wij zo wendbaar zijn omdat we een modern en hip 
internetbedrijf zijn. Onzin. Het komt vooral omdat we zo hard groeien. 
Vroeger moesten klassieke (niet-digitale) organisaties die zo hard groeiden
ook elke paar maanden hun processen, structuur, besturing, cultuur
en systemen aanpassen. Anders implodeert een organisatie.’

‘Dat hoort bij groei en heeft niet zozeer te maken met oude versus 
nieuwe typen organisaties. Mensen vegen in hun analyses van organi-
saties het liefst alles op een hoop. Zo van, oh, ze zijn zo flexibel omdat 
ze een modern internetbedrijf zijn.’

‘Het neerzetten van een hoger serviceniveau wordt ook steeds 
moeilijker. PostNL stelt iedere webshop nu in staat snel te bezorgen.’

‘Uitdagingen genoeg. Elke twee à drie jaar verdubbelen we in omzet en 
omvang. Processen en organisatie moeten in de pas meegroeien. 
Anders lopen we een groot risico.’

‘Als ik het niet wekelijks kan meten en niet kan bijsturen, is het niet 
interessant.’

‘Wij ontwikkelen onze klantprocessen constant door met A/B- en split-
testen, maar moeten inmiddels ook parallel onze interne processen 
continu verbeteren. We worden deels ook een normaal bedrijf.’

‘De belangrijkste competenties zijn met afstand analytische. Statistiek is 
key! Dat geldt ook voor gestructureerd kunnen denken en handelen. Als 
iemand goed is in projectmanagement is het zo heerlijk werken, daar 
geniet ik van. Nog belangrijker dan creatieve competenties. Er gaat 
zoveel marketingbudget uit hier elke maand. Je moet weten wat je doet, 
waarom en hoe je dat bestuurt.’
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‘De platformstrategie is allesbepalend, net als het zo hoog mogelijk 
houden van de standaardisatie- en digitaliseringsgraad.’

‘Bij nieuwe organisaties en businessmodellen zijn de eisen aan hoe je 
strategie-executie en innovatie inricht en bestuurt nog hoger. Je hebt 
daarvoor gestructureerde methoden nodig. Niet alleen aan de ICT-kant, 
juist ook aan de businesskant.’

‘Als je groei kunt absorberen en organiseren, win je. Dat is het grootste 
en meest relevante verschil ten opzichte van gevestigde organisaties in 
een verzadigde markt. Niet dat we digitaal zijn. Veel groeiende organi-
saties hebben een digitaal businessmodel, dat wel. Maar dat is niet wat 
strategie-executie zo anders maakt.’

 

Directeur strategie & development en financiën van een Nederlandse 
organisatie (20.000+)
‘De strategie en het portfolio van executieprojecten moet kraakhelder 
zijn. We maken of kraken onze dienstverlening met meer dan 50.000 
mensen, zonder eenvoud wordt het helemaal niets.’

‘De besturing van executie moet je sterk systematiseren; de basics-rap-
portages en zelfs de standaardagenda’s van de voortgangsmeetings.’

Professor strategie en innovatie aan een internationale business 
school

Business developer bij een digitaal businessmodel in de retail (Top-3)

‘Leiderschap op basis van inhoudelijke betrokkenheid is elementair. 
Mensen worden gek van mensen die zich ergens mee bemoeien maar er 
zelf niet induiken. Het gaat dan naast kennis van de industrie juist ook 
om kennis van innovatie en mensen.’

CFO van een internationaal concern
’Prestatiemanagement. Ik heb veel geleerd van participatiemaatschap-
pijen en private equity. Heel strak KPI’s neerzetten. Een van onze 
bestuurders die veel in andere grote corporates heeft gewerkt zei: “Het 
rituele karakter van budgettering en prestatiemanagement is hier veel 
te groot, doe het dan niet.”’
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‘Het type vraagstuk doet er alles toe. Postfusie-integratie vereist een 
andere aanpak dan een kostenreductieprogramma. Dit wordt zwaar 
onderschat.’

‘Organiseer dualisme tussen oud en nieuw goed. In de media moet je 
traditionele print helemaal kapitaliseren. Je moet hoe dan ook commo-

achterkant te zorgen voor een maximale samenwerking tussen backof-
fices van werkmaatschappijen. Innoveer de nieuwe digitale kant heel 
gericht vanuit de topmerken. Ga ook de juiste strategische samenwer-
kingen aan. Wij leren tv maken.’

Commercieel divisiedirecteur van een Nederlandse organisatie 
(20.000+)
‘De belangrijkste competentie in het besturen van strategie-executie is 
weten waar je op de hoofdlijn kunt blijven en waar je er echt in moet.’

‘Een tijdloze grote valkuil is een te grote interne gerichtheid. Blijf als 
bestuurder ten minste twee dagen per week met klanten praten.’

CEO van een divisie van een internationale organisatie (B2C, Top-3)
‘Onze multinational heeft heterogene markten. Ik heb 22 MCO’s (markt 
& landcombinaties). Strategische planning gebeurt door heel je organi-
satie heen. De balans wereldwijde uniformiteit versus local for local let 
nauw.’

‘Communicatie moet slim en persoonlijk zijn. Ik heb 1500 mensen een 
sms gestuurd voor een presentatie waar ik handgeschreven sheets heb 
gebruikt.’

‘Cultiveer executiekracht in alles. Ik hanteer de 1-meterregel: wie het 
dichtst bij een probleem zit, lost het op.’

‘Ik stop veel tijd in het bedenken maar minstens zo veel in de positio-
nering en communicatie van elk verandertraject.’
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CEO/Chairman Executive Committee van een internationale 
onderneming
‘Het is continu zoeken naar balans tussen zekerheid en onzekerheid, 
snelheid en de tijd nemen, tussen de hersenen en het hart.’

‘Grenzen zijn belangrijk. Grenzen aan discussies, experimenten, 
planningen, gedrag. Harde en zachte.’

Algemeen directeur van de landenorganisatie van een groot 
internationaal concern
‘Fundamentele vernieuwing van ons bestaande bedrijfsmodel is wel 
degelijk mogelijk. Wij hebben goede ervaring met het heel bewust 
casten van vernieuwers en die met een deel product-marktcombinatie 
(PMC) fundamenteel te laten vernieuwen en voor de executie naar en in 
andere PMC’s een belangrijke ambassadeursrol te geven.’

‘Stuur op time best spent! Ik sta niet meer dan acht weken voor strate-
gische analyse toe, daarna is het tijd voor executie!’

Directeur van de divisie leven van een grote financiële instelling
‘De essentie van moderne strategie-executie komt voor mij neer op een 
aantal elementen: minder tijd voor strategische analyse, meer voor 
prototyping-achtige uitwerking (agile, Scrum), niet alleen voor ICT maar 
ook aan de businesskant, werken in compacte groepen in plaats van 
heel de wereld te betrekken en vooral veel tijd voor executie, kortcy-
clisch in een hoog ritme meten, bijsturen en leren. En successen vieren 
uiteraard. Groots en meeslepend doen we niet meer. Dat vraagt 
overigens ook een andere houding ten aanzien van falen. Falen moet. 
Alleen het liefst wel zo snel mogelijk. We moeten ervan leren.’

CEO van een internationale onderneming
‘Investeer in nieuw talent met nadrukkelijk sterke competenties en track 
record in echte strategie-executie.’

Chief Institutional Business van een Nederlandse financiële instelling 
(Top-3)
‘Bij pensioenfondsen vindt strategie-executie eerst op mesoniveau 
plaats, in de keten met alle grote spelers: klanten, vakbonden, de SER, 
stichtingen, et cetera. Stakeholdermanagement is kerncompetentie 
nummer 1 in strategie-executie bij pensioenfondsen.’
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‘Organiseer gretigheid. En een belangrijke manier om dat te doen is via 
de bemensing op de sleutelposities. Mensen met gretigheid en ideeën.’

‘Een doel op zich is om vaak genoeg te vereenvoudigen. De eisen van 
de wetgever en het grondigheids-DNA van onze professionals leiden tot 
complexiteit. Iedere keer weer meer borgen op kwaliteit en risicobe-
heersing. Met vijf man een ei bakken en met tien man een deur 
schilderen.’

‘Ritme is alles. Elke maand staan we met alle sleutelspelers en de 
directie voor het projectenbord en lopen alles door. De enige kernvraag 
is dan: maken we echt de meters die we moeten maken?’

Voorzitter en lid van de raad van bestuur van een grote instelling in de 
zorgsector
‘Houd een perspectief steeds centraal: het inrichten vanuit klantper-
spectief. In ons geval is dat de patiënt.’

en niet en waarom?’

Vicevoorzitter van de raad van bestuur van een internationaal opere-
rende coöperatie (Top-3 marktpositie)
‘Over leiderschap zeg ik dit: je hebt vier dagen per week een boeren-
houding nodig (praktisch, doen) en een dag per week een dominees-
houding (principieel de strategie erbij), dat legt de goede accenten in 
het bestuur. We zijn een wereldwijde sterk gedecentraliseerde organi-
satie, we sturen op hoofdlijnen en eenvoud. Dat kan ook niet anders. Als 
je dan de diepte in moet, moet je elkaar naadloos kunnen vinden. We 
investeren daarom veel aan de teamkant. Horizontaal en verticaal.’

Voorzitter van de raad van bestuur en hoofd H&R van een Nederlands 
instituut

‘Drie zaken krijgen mensen in beweging: stok, wortel en goodwill. De 
laatste niet in het minst. Ik werk echt met vertrouwen.’
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Voorzitter van de raad van bestuur van een Nederlandse organisatie 
(20.000+)
‘Monitor de executie door jaarlijkse review van de lange lijn, de horizon 
van de doelen van de komende drie en vijf jaar en kwartaal en maande-
lijkse review van de korte lijn, het jaarplan. Op die manier staan de lange 
en korte termijn goed op spanning.’

‘Een grote beursgenoteerde organisatie als de onze, met meer dan 
50.000 medewerkers, heeft dertig strategische projecten. Dat is 
proportioneel.’

‘De juiste eenduidigheid in de Top-150 is cruciaal. Elk jaar zitten we bij 
elkaar. Dan zetten we weer scherp waar het om gaat. Focus is key. En 
vereenvoudiging speelt daarbij een enorme rol, focus dus ook op wat je 
niet gaat doen.’

‘Een keer per week ga ik ergens in de regio’s de vloer op, maar zonder 
de hiërarchie over te slaan en bazen te passeren. In tegenstelling tot het 
moderne idee doet hiërarchie er namelijk wel toe. Het is voor mensen 
belangrijk een duidelijke rol en plaats te hebben. Voor zichzelf en in het 
leidinggeven. Als leiderschapsteam van de top moet je daar zorgvuldig 
mee omgaan. Het mag niet leiden tot politiek gedrag en onder elkaars 
duiven schieten.’
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‘De omgang in de board is totaal anders geworden. Alle uitdagingen zijn 
direct kritisch voor de continuïteit, de samenstelling let nauwer dan ooit. 
Elk lid van de board moet wholeheartedly de doelen omarmen en daar 
in verbondenheid aan willen werken. Dat is veel werk bij de samen-
stelling van het boardteam maar nog meer daarna. Elke twee weken 
monitoren wij die harde en die zachte kant!’

COO & executive board van een internationale dienstverlener
‘Ontwikkel professioneel en vooral integraal projectmanagement. Wat 
kost alles!? Alleen dan krijg je ondernemerschap in je projecten en dat is 
key!’

‘Goede analyse doet ertoe. Zo hebben wij via een grondige en noodza-
kelijke analyse echt de vinger gekregen achter de vraag waar wij waarde 
creëren en hoe en wat het potentieel nog is. Maar dan begint executie 
pas uiteraard.’

‘Communicatie rond de executie en de verandering is al snel het 
stiefkind. Dat red je niet met je intranet op orde hebben. Dat vraagt veel 
meer. Als je onvoldoende goede communicators in je Top-30 hebt gaat 
het niet lukken.’

Managing director van West-Europa van een grote internationale 
organisatie (Top-3)
‘Stel een strategisch langetermijnplan jaarlijks bij. Vaker niet. De stip op 
de horizon blijft vrij stabiel: 80% van je strategie moet je niet te snel 
willen veranderen. Divestments, acquisities of innovaties hebben nu 
eenmaal een minimum doorlooptijd alvorens resultaten zichtbaar 
worden. Daarom is persistentie net zo belangrijk als wendbaarheid.’

‘Bij ons participeert 20% van de medewerkers structureel in een strate-
gisch project. Zeker voor de managers is het gemeengoed geworden om 
naast de dagelijkse werkzaamheden deel te nemen aan een programma.’

 Falen

Directeur strategie & development en financiën van een Nederlandse 
organisatie (20.000+)
‘Het onvoldoende onderkennen wat de vertreksituatie en dus het veran-
dervermogen is, is een van de grootste faalfactoren: wat is de legacy 
van ICT en andere systemen, hoe zit onze cultuur in elkaar, wat is de 
kwaliteit van de processen, etc.’
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CFO van een internationale onderneming
‘Iedere keer als we het woord strategie in de mond nemen gaat het mis. 
Vanaf 1997 hebben we zeven consultants gehad en zijn we in vier landen 
actief geweest. De cyclus centraliseren en weer decentraliseren is ook 
van alle tijden. Wat was nu echt verstandig? We can’t shrink ourselves 
into greatness, maar we verdienen nog steeds het leeuwendeel met de 
krant. De inkomsten daarvan nemen wel af. Digitaal vangt het nog niet 
op. Je moet dicht bij het basis-DNA van je organisatie blijven. Sluit aan 
op de cultuur en wat die kan dragen. Het is bij ons veel te theoretisch 
geworden, onze werknemers zijn hele nuchtere mensen.’

‘Een waterhoofd in je topstructuur is dodelijk. Dat zorgt voor een 
gebrek aan slagkracht, inertie en politiek.’

‘Wij hadden op enig moment 500 pagina’s strategie na maanden werk. 
En toen moest de executie nog beginnen. Dat kan niet. Wat onze 
strategie is, is veel te lang onze vermeende hoofdvraag geweest.’

COO en lid van de raad van bestuur van een Nederlandse financiële 
instelling (3000+)
‘Veel organisaties in de financiële dienstverlening schieten door in het 
koste wat kost creëren van één klantbeeld. Soms ten koste van onder-
nemerschap per divisie en de product-marktcombinatie. Terwijl dat voor 
autoverzekeringen en pensioenen een beperkte relevantie heeft.’

‘Het is een enorm risico om te veel projecten te hebben. Het trekt te 
veel resources weg van de lijn, die vervolgens dichtgepleisterd zit met 
overleg na overleg.’

COO van een professionele dienstverlener (1000+)
‘Het niveau van projectmatig werken is vaak onder de maat. Het is een 
vak.’

‘Onvoldoende alignment is een enorm probleem. Iedereen kent de 
faalfactoren van ICT-projecten. Nog steeds is de niet-technische kant 
ervan het stiefkind van de aanpak.’

Eigenaar en CEO van een internationale dienstverlener (20.000+)
‘Strategievorming lijkt soms een ritueel, met te vage verhalen en slogans 
waar je het niet over oneens kunt zijn. Ik zie veel natte verhalen, tranen-
trekkende missie- en visieverhalen. Slogans als “we exist to delight our 
customers” zeggen niets en kunnen echt niet meer.’
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‘Bij het inwerken van een nieuwe medewerker in de lijn vindt iedereen 
het normaal dat dat instructiegewijs gebeurt, wordt het ook geëist. Maar 
bij de implementatie van een project wil iedere nieuw betrokkene het 
opnieuw bedenken.’

Directeur Handhaving en Toezicht van een gemeente in Nederland
‘De strategiekant van strategie-executie doet er wel toe. Je moet wel 
weten wat je wilt, wel een visie hebben. Maar het is niet waar de 
bottleneck zit. Het wemelt van de visies. Ook goede. De kunst is te 
kiezen en tot executie over te gaan.’

‘De afrekencultuur is fnuikend. Het hele ambtelijke apparaat zorgt alleen 
maar dat de top niet in problemen komt.’

Senior strateeg voor de raad van bestuur van een internationale 
onderneming (Top-3 marktaandeel)
‘In organisaties waar hoogopgeleide professionals samenwerken in een 
kennisinhoudelijk vak, is het vergoten van de commerciële capaciteit 
altijd een vraagstuk. Dat zit nooit in de natuur maar wordt steeds 
belangrijker.’

‘Dingen stoppen is net zo belangrijk als starten.’

‘Over water lopen. Een totaal verlies aan receptiveness for feedback, 
-

doende tegenspraak is dodelijk.’

‘Complexiteit.’

‘Onvoldoende incubatietijd ingebouwd. Zie ook Peter Senge en de notie 
van creative tension. Concluderen dat iets niet werkt terwijl het niet lang 
genoeg is volgehouden. Gelijk weer iets nieuws beginnen. The conti-
nuous and fruitless accrual of nonsense.’

Chief Institutional Business van een Nederlandse financiële instelling 
(Top-3)
‘Abstractie is dodelijk. Je kunt roepen dat we allemaal ondernemender 
moeten worden, maar dat moet in de specifieke context van de organi-
satie lading krijgen en concreet gemaakt worden. Anders gaat er nooit 
iets gebeuren dat erop lijkt.’
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Voorzitter en lid van de raad van bestuur van een grote zorginstelling
‘We moeten beter worden in het delen, opschalen en gebruiken van 
elkaars successen in plaats van het wiel altijd opnieuw uitvinden.’

Managing Director van een internationale onderneming
‘Onvoldoende strategiecommunicatie is een faalfactor. De medewerkers 
begrijpen en overzien het niet. De samenhang al helemaal niet. 
Medewerkers die niet betrokken waren bij strategievorming haken we 
onvoldoende aan. En het is tegelijkertijd ook geen optie iedereen erbij 
te betrekken. Maar te vaak is er geen echt doorleefd begrip van de 
strategie. Wat zijn we elke dag aan het doen en waarom? Er bestaan 
vanaf het begin te grote discrepanties in beelden, intenties en verwach-
tingen. Dat begint al aan de directietafel.’

‘Corporate amnesia is een andere faalfactor. Alles steeds weer opnieuw 
bedenken.’

‘Onvoldoende weging echte waarde van initiatieven. Gaat dit ons echt 
helpen in verhogen van EBITDA?’

Voorzitter van de raad van bestuur en hoofd H&R van een Nederlandse 
organisatie

daarvan worden onderschat. Dat kan niet meer. Professionals hebben te 
vaak een hypocriete houding. Enerzijds: ik ben uniek en een profes-
sional, laat me met rust. Anderzijds: help me en help de anderen. En dat 
heel opportunistisch.’

COO & executive board van een internationale dienstverlener
‘Ik zie het altijd mislukken waar organisaties zichzelf altijd zien als 
centrum van het universum. En dat zit vaak zo diep.’

‘De belangrijkste faalfactoren die ik in alle organisaties waar ik 
werkzaam was tegenkwam, zijn het ontbreken van de sense of urgency, 
onvoldoende communicatie naar het middelmanagement, het karakter 
en de zelfkennis van het hogere management (weten wat je niet kunt) 
en ontbrekend of verkeerd voorbeeldgedrag van het boardlevel. 
Concreet: als wij drank en drugs aan boord van onze schepen blijvend 
willen verbannen, mag er nooit een spoortje licht zitten tussen hoe we 
daar als managementlagen over spreken.’

‘De zogenaamd zachte kant, gedrag, is altijd de zwaarste dobber. 
Vermijd cultuurtrajecten. Cultuur gaat over gedrag en dat zit overal in.’
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COO van een professionele dienstverlener (1000+)
‘Negativiteitsbias. Er is een groep medewerkers die echt is gaan vinden: 
wij kunnen dit niet. Zelfs wanneer aangetoond is dat het wel kan. Het is 
een overtuiging. Ze kijken door die bril naar alles en breken zo zelfs 
succes af. Het is een sluipmoordenaar van executie- en veranderver-
mogen en leidt tot een zeer cynische cultuur.’

‘Onbenoemde maar alom voelbare spanningen in de top leiden tot alles-
verzengende destructie. Dat is voel- en zichtbaar voor iedereen.’

Directeur HR van een grote Nederlandse organisatie

die falen accepteert. De betrokkenheid erodeert steeds verder.’

 

COO & executive board van een internationale dienstverlener
‘Het type sector doet er alles toe. Dit is een kapitaalintensieve en 
asset-basedindustrie die wordt gedomineerd door bezettings- en 
productiviteitpercentages en yieldgraden. Ik heb daar al mijn ervaring 
en kennis voor nodig. En dat geldt net zo hard voor mijn ervaring met 
de veranderbereidheid van de industrie: die is namelijk relatief laag. Het 
is relatief archaïsch en vast.’

COO van een organisatie in de zorgsector
‘Het type sector doet er veel toe. In onze sector, de zorg, hebben leden 
veel invloed en zitten de media dicht op ontwikkelingen. Hoe transpa-
ranter onze onderneming wordt, hoe meer voer de media heeft voor 
nieuws (hoogte vergoedingen, claims, et cetera). Het moet dus altijd 
zorgvuldig afgewogen worden.’

 

Chief Institutional Business van een Nederlandse financiële instelling 
(Top-3)
‘Strategie-executie is bij organisaties waar hoogopgeleide professionals 
werken misschien nog wel het lastigst. Dan kom je fenomenen tegen als 
een “agenderende notitie”, wat een woord, daar bereik je geen 
versnelling in strategie-executie of gedragsverandering mee. Vaker is 
dat overigens eerder onvermogen dan onwil.’
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Program Director van een internationale fabrikant (Top-3)
‘Het type vraagstuk doet ertoe. Wij onderscheiden sowieso altijd de 
omvang van de programma’s (> 1 €miljard), of ze wel of niet multidisci-
plinair zijn (procurement, productie, sales, support, etc.), of ze meerdere 

besturing. Daar moet je expliciet in zijn.’

 

Professor strategie en innovatie aan een internationale 
onderwijsinstelling
‘De tijden zijn structureel volatieler. Het is belangrijker geworden om 
een sterke visie op het hoe te hebben dan op het wat.’

‘Het grootste risico is de middelmaat. De goede maar niet excellente 
mensen. Die laat je het langst zitten.’

‘Alignment wordt onderschat. Dat zie ik als een fundamenteel probleem. 
Dat bijvoorbeeld hele budget- en KPI-systemen statisch blijven, waar de 
strategie steeds wendbaarder moet zijn.’

COO van een professionele dienstverlener (1000+)
‘Ontwikkelingen gaan steeds sneller, de waarde van plannen en busines-
scases verdampt navenant. Wat betekent dat? De context beweegt. Het 
is makkelijker ja te zeggen tegen een businesscase in Excel upfront, dan 
anderhalf jaar later in een andere context.’

‘Hoe vernieuwen te combineren met noodzakelijk saneren? You can’t 
shrink yourself into greatness.’

Algemeen directeur van de landenorganisatie van een grote 
internationale onderneming 
‘De markt en klanten veranderen snel. Nieuwe generaties lezers lezen 
geen boek meer van A tot Z. Hoe bied je dan content aan en hoe 
ontsluit je die? De kunst is content werk- en leerfasegerelateerd aan te 

dat is. Metadatering wordt steeds belangrijker. Dat levert grote vernieu-
wingsvraagstukken op. Intussen hebben we ook nog een groot portfolio 
van 150 boeken en 60 tijdschriften. Olifanten leren dansen, zoals Moss 
Kanter het noemt, is meer dan ooit een relevante uitdaging.’
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Divisiedirecteur van een grote financiële instelling
‘De echt interessante puzzels van strategie-executie zijn heel specifiek, 
zoals wanneer je omklapt als je binnen een markt vernieuwt. Hoe kun je 
een deel van de product-marktcombinatie uitrollen en tegelijk met een 
groot deel nog via de bestaande werkwijze werken? Welke opschalings-
methode hanteer je? Hoe voorkom je dat je niet schoon genoeg 
overgaat en toch alsnog te veel oude ballast meeneemt?’

‘Executie wordt experimenteler, maar het moeten wel gerichte experi-
menten zijn. Anders worden het te rommelige en twijfelende aanpakken. 
Die valkuil ligt als moderne faalfactor op de loer!’

Eigenaar en CEO van een internationale dienstverlener (20.000+)
‘Hoe manage je samenhang? Projecten zijn nodig maar we zijn er niet 
goed genoeg in. Het levert altijd te hoge verwachtingen op bij de 
niet-betrokkenen. Projectmanagement als skill is zelden op het niveau 
waar het echt minimaal wezen moet.’

Directeur Handhaving en Toezicht van een gemeente in Nederland
‘In de publieke sector verschuiven veel panelen. De politie trekt zich 
steeds meer terug. Wij vullen dat gat deels op. Strategisch zijn wij 
gelijkwaardig aan de politie, in rol duidelijk anders, sterk geïntegreerd, 
het is een positieve ontlasting. Samen zitten we dicht op de Top-600, 
die verantwoordelijk is voor 70% van de overlast en onleefbaarheid. 
Door de hoge professionaliteit van optreden zijn wij de ogen en oren, 
ook voor de politie.’

Senior strateeg voor de raad van bestuur van een internationale 
onderneming (Top-3 marktaandeel)
‘Een tijdloos dilemma is zeker de vraag wat goede en wat verkeerde 
wendbaarheid is. Het eerste is rechtstreeks concurrentievermogen, het 
tweede zwalken. Maar hoe bepaal je het?’

‘Focus versus receptiveness/sensitivity for change. Hoeveel vrijheid nog 
overlaten? Iedereen is het erover eens dat vrijheid cruciaal is voor 
eigenaarschap. Een extra reden is dat het steeds noodzakelijker is om 
ruimte voor invulling en aanpassing onderweg open te laten. Twijfel 
toelaten is elementair. Tolerantie voor dromen. Misschien wel plus en 
min 30% op de hoofdlijnen. Je hebt het dan over de noodzakelijke focus 
in het aantal en soort van betrokkenen ten behoeve van slagkracht en 
specialistische inbreng versus inclusiveness, mensen meenemen.’
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Managing director van de divisie klantenservice van een consortium
‘Hoe de discipline te blijven opbrengen die simpelweg noodzakelijk is 
om zaken echt te realiseren, is een dilemma. Er zijn altijd 101 redenen om 
af te wijken. Of hoe alignment voor elkaar te krijgen. Bij ons begint dat 
al bij de moederbedrijven. De afhankelijkheid neemt toe, ook in de 
keten.’

Voorzitter en lid van de raad van bestuur van een grote zorginstelling
‘Organiseer de verandering, het gaat namelijk niet vanzelf. Daar wordt 
vaak veel te makkelijk over gedacht. Strategie-implementatie is ook een 
proces. En het moet een integraal proces zijn. Van patiënt tot en met 
leverancier en van ondernemingsraad tot en met de werkvloer.’

‘Strategie-executie gaat steeds meer over de kunde om dagelijks 
management te combineren met grote vraagstukken. Constant 

-
nagement als professionalisering.’

Vicevoorzitter raad van bestuur van een internationaal opererende 
coöperatie (Top-3 marktpositie)
‘Strategie-executie bij een grote wereldwijde speler als deze onder-
neming kent vooral uitdagingen omdat het een coöperatie is. Dat is 
bestuurlijk veeleisend. Natuurlijk zijn er nadelen aan het coöperatieve 
systeem maar het is een mythe dat een coöperatie geen slagkracht 
heeft. Sterker nog, de ventielwerking van een coöperatie voorkomt 
zwalken. We zijn echt gericht op de lange termijn. Zo’n ventiel moeten 
veel organisaties willen hebben, onze beloning- en incentivesystemen 
zijn gebalanceerd en financiering krijgen we makkelijk rond. En als er 
plotse strategische dossiers zoals een overnamebod om snelle besluit-
vorming vragen, mobiliseren we wat nodig is.’

‘De visie van onze organisatie op strategische planning is dat je de 
langetermijnstrategie – onze huidige loopt tot 2022 - elke twee jaar 
moet herijken en vooral op de executie moet sturen. Wereldwijde 
ontwikkelingen en politiek zijn sterk bepalend. Executie is veel belang-
rijker geworden. Elementen als langetermijnkoersvastheid, excellentie in 
kostprijs en leidende posities in onze marktsegmenten van keuze zijn 
daarbij de criteria zijn. De grootste hoeft niet, de beste wel.’

Voorzitter van de raad van bestuur en hoofd H&R van een Nederlands 
instituut
‘Het gevoel van autonomie is extreem belangrijk, zeker in professionele 
organisaties.’
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‘Hoeveel feiten en informatie heb je echt nodig? Het antwoord op die 
vraag heeft ook te maken met de beleving: bij mij stopt het. Ik ben the 
last man standing.’

Voorzitter van de raad van bestuur van een Nederlandse organisatie 
(20.000+)
‘Het is niet altijd makkelijk, elke leider heeft meer haast dan de tijd en 
het absorptievermogen mogelijk maken. Tegelijkertijd leidt paniek tot 
niets. Dat is dé te managen spanningsboog. Rustig de onverbiddelijke 
druk op de ketel houden, dat is onze opdracht. En het collectieve 
vertrouwen blijven benutten dat we het blijven kunnen.’

COO & executive board van een internationale dienstverlener
‘Boven de eetzaal van het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) 
staat: Kennis is macht, karakter is meer. Dat geldt heel erg voor 
strategie-executie.’




