
Droomvlucht naar Morgen
How does it look, when it is right?
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Hebben jullie dat nou ook?     

Gisteren
Dat je, net als Herman, weet wat je
deed, waar je was…. en hoe het 
voelde?

Vandaag
Dat je, net als Kees, je afvraagt waar
sta ik nu? Wat is waar? Hoe weet ik
dat zeker? 

Morgen
Dat je, met mij,  je afvraagt, waar
gaat het (ik) heen, er moet iets
gebeuren, welke keuze maak ik?



Burning Platform
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Weg uit deze situatie!

Veel energie

Urgent

Naarmate we hierin slagen
verliezen we ons doel



Appealing Perspective..
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Daar naar toe !

Duidelijke Richting

Belang-rijk

Naarmate we er in slagen
realiseren we ons doel
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1. Wat te bieden in een ‘complexe’ 
wereld?

2. Hoe  verbinding te maken in een
‘connected’ wereld?

3. Waarom? Groei in een wereld
die almaar ‘kleiner’ wordt?

Daarom 3 vragen: 
Gisteren Vandaag Morgen      



Dit zijn strategische vragen !         
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Wat Eenvoud

Hoe  Verbinding

Waarom Groei



Dus: Strategisch denken; samen verantwoordelijkheid nemen
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• Streven naar zicht op de (toekomstige) realiteit… Tijd voor maken !

• Langere termijn die steeds korter wordt….Urgent !

• Overzien en Voorzien….Vóór zijn !

• Abstracte Thema’s als leidraad voor….. het Concreet Handelen!

• Naast Verrichten ….Richten en Inrichten! 

• Herschikken en stappen zetten… Investeren!

• Beweging creëren… Groeien!

• Leven…! 



Toekomst bestendig…
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Als je doet wat je deed, krijg je wat 
je kreeg.
Of minder….

Maar we willen wat anders!
• Een betere wereld
• Leren
• Groei
• Aanhankelijkheid
• Afwisseling
• Zingeving



Toekomst….
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De toekomst creëren we zelf
(en anders onze kinderen wel)

Van verbeteren prestatie naar
vernieuwen van het aanbod

Meer Mensgericht, vraag gericht

Niet kiezen, is niet gekozen worden

If you can dream it…. You can do it !
(Walt Disney)



Vraag 1 : Wat dan te bieden in een Complexe wereld?

Waarom worden dingen complex?

• Wildgroei en IJdelheid

• Vermeende klanten wensen; vragen 
wat de klant wil i.p.v. wat hij niet wil 

• Door te focussen op wat ‘kan’ ipv
wat de klant feitelijk doet (CJ)

• De terreur van de keuze

• Productgericht en klantgericht en 
niet klantgedreven

• Aanbod niet gepersonaliseerd !
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Eenvoud !
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Eenvoud
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Ik wil heldere ‘smalle’ gepersonaliseerde proposities. 

De ‘breedte’ in het aanbod is immers een ‘Mouse Click Away’

Ik zie de schaalgrootte ‘voordelen’ voornamelijk aan de aanbod 

zijde. Ik vlieg liever vanaf Eindhoven. 

‘Eenvoud’ gaat over het wegnemen van overtolligheid en 

toevoegen van wat betekenisvol is. 

Toegevoegde waarde zonder teveel toegevoegde kosten. 

Het is respect; voor de ander, de klant, de burger,  de 

medemens

Wat te denken van ‘Fool’- of Hufter Proof in dit verband?



Vraag 2 : Hoe verbinding te creëren in een ‘connected’ wereld
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• Het keten-denken staat centraal

• De dominostenen: ontdubbeling

• Daarnaast: Digitale Platformen

• 1:1, 1:N, N:1 en N:N communicatie

• Transparantie, Security, Privacy

• Identificatie, Authenticatie

• Internet of Things

• Block chain

• Trust



Welke verbinding is óók nodig in een ‘connected’ wereld?
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Een verbinding…

• Van doelen van een organisatie aan de 
wereld, markt, het segment,  de klant, de 
burger….. de persoon!

• Van het aanbod aan een behoefte.            
Vraag gedreven.

• Van de leiding en medewerkers aan het doel. 

• Van de mensen aan elkaar.

• Die bezield, betrokken en inlevend is; noem
het empathie.



15

New business models starten outside-in: ‘The Empathy Map’
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Hoeveel plaats is er in de Digitale Architectuur voor “Empathie” ?  

• ‘Social’ Media

• Self Service Concepten

• Virtual Reality

• Augmented Reality

• Chat Bots

• Artificial Intelligence

• Affective Computing

Automatiseer Routine

Vergroot tijd voor Aandacht



Aandacht
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• “Meet  Up !”

• Oprechte interesse

• Groeiend Vertrouwen

• Aanhankelijkheid = keuze

• Deel economie = ontdubbeling

• Groei



Vraag 3: Waarom?  Groei in een steeds kleinere wereld
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Delen is het nieuwe vermenigvuldigen 
(Groei) in een kleinere, verbonden, wereld

Dromer

Definieer een Lonkend Perspectief

Realist

Stuw ‘slimmer’ proces;  Digitaliseer !

Positioneer op eenvoud en verbinding     

Criticus

Zorg dat het Mens- en Vraag gericht is

Creëer tijd voor ontmoeting en aandacht
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Maar…… “Don’t grow up; it’s a trap !”

Blijf jong Herman !

Blijf dromen

Van Neverland naar…
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Tomorrowland ! 

Wat  
Heel simpel: Tent, muziek, dans
“Zo ziet het eruit als het goed is”

Hoe
Een unieke positionering, smal, diep
en internationaal. Unieke lokatie, 
unieke decoratie, louter
electronische muziek.

Waarom
Fysieke ontmoeten, samen wat 
doen, weten waar je was en hoe het 
voelde, gedeelde beleving.

2005 1 dag 9.000 bezoekers
• Tree of Life
• Book of Wisdom
• Arising of Life
• Key to Hapiness
• Secret Kingdom of Melody
• The elixir of Life

2017 2x 3 dagen 360.000 bezoekers:
• Amicorum Spectaculum



Wij creëren onze toekomst: een hoopvolle gedachte !
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Film impressie
Tomorrowland 2016



https://youtu.be/AtdnWYqbMwc

Tomorrowland 2016 Belgium After Movie

https://youtu.be/AtdnWYqbMwc


Dank jullie wel


