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EXCELLEREN MET VISIE
7 REDENEN OM WERK TE MAKEN VAN EEN
TRANSPARANTE EN RICHTINGEVENDE VISIE.
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Excelleren met visie: 7 redenen om werk te maken van een
transparante en richtinggevende visie.
De meeste organisaties met enige omvang en
historie staan fors onder druk. Zij voelen de
forse druk vanuit de markt om tot een ander
business en verdienmodel te komen. Een ding is
daarbij zeker: de oorspronkelijke marktsetting
met de daarbij behorende business- en
verdienmodellen, komt in ieder geval niet meer
in dezelfde vorm terug. De zoektocht naar een
noodzakelijke andere strategische richting en
een (wellicht radicaal) gewijzigd business model
kan echter alleen slagen wanneer deze
gebaseerd is op een heldere visie op die
toekomstige markt, een stevige missie waar de
organisatie naartoe wil ontwikkelen en een
authentieke set van daaraan verbonden
waarden en normen waar stakeholders écht
houvast aan hebben. Tijd voor organisaties om
werk te maken van een heldere en richtinggevende visie en missie.
Frank Groot RM presenteert in dit white paper

7 redenen om werk te maken van een heldere en

aansprekende visie en missie:

1. Visie geeft energie en richting aan de onderneming.
2. Visionaire ondernemingen presteren gewoon beter in de markt.
3. Visionaire organisaties zijn alerter en creatiever in het vernieuwen van hun business model
4. Visionaire organisaties communiceren gerichter en soepeler met stakeholders.
5. Visie werkt samenbindend en zingevend in veranderprocessen.
6. Visie geeft een gefundeerde basis en een heldere richting aan de strategie.
7. Een visieproces mobiliseert collectieve denkkracht.
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Analysis Paralysis, de Energy Drain en visie.

Bij veel aantal organisaties lijkt de neiging te bestaan om veel energie te steken in het begrijpen van hoe men in
een situatie terecht is gekomen die als hoogst onbegrijpelijk en onwenselijk wordt getypeerd. Vaak leidt dit
proces van diepgaande introspectie echter ook tot een behoorlijke mate aan stilstand: “Analysis Paralysis”. Het
is opmerkelijk stil als we kijken naar
initiatieven om met nieuwe oplossingen te
komen voor de huidige vraagstukken. Er
wordt teruggegrepen op oude vertrouwde
oplossingen en er lijkt vooral meer
Compliance & Control ingezet te worden.
Of organisaties wachten gespannen op het
terugkomen van de oude marktsetting. De
energie vloeit zichtbaar uit de organisatie:
medewerkers lijken niet goed te weten
welke kaders er zijn en waar zij naar toe
kunnen en mogen werken. Het
management gaat meer en meer op de
winkel passen. Klanten wachten af en
klantinteractie wordt in de koelkast gezet
in de hoop dat het nog te plannen
ontdooiproces op een later tijdstip, tot
enthousiaste reacties zal leiden.

De 19e eeuwse theoloog en filosoof Søren Kierkegaard (1813 – 1855) zij het al: “Het is beslist waar, zoals de
filosofen zeggen, dat het leven naar achteren moet worden begrepen. Maar ze vergeten de andere kwestie, dat
het leven naar voren moet worden geleefd”. En voor dit “naar voren leven” is gezamenlijke visie- en
ambitievorming binnen organisaties een krachtig instrument. Alleen dan zijn organisaties immers in staat om
weer met veel energie vorm te geven aan de eigen toekomst. Een toekomst die niet zomaar ontstaat maar
(mede) vormgegeven is vanuit een eigen krachtige en eenduidige visie op de markt, de eigen competenties en
ambities. In dit artikel geef ik 7 redenen waarom een proces om tot een gezamenlijke visie en ambitie te komen
juist nu aandacht moet krijgen. Niet in de laatste plaats omdat visie een uitstekend middel blijkt te zijn om de
“Energy Drain” en het gebrek aan patroondoorbrekende initiatieven om te zetten in een “Energy Boost”. Dè
toekomst is er niet, die geef je door initiatieven vorm binnen het kader van een heldere visie. Daarom 7
redenen om juist nu werk te maken van die transparante visie.
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7 redenen om werk te maken van een heldere visie.
1 Visie geeft energie en richting aan de onderneming.
In een organisatie worden er elke dag vele beslissingen genomen en er wordt een enorme
hoeveelheid energie gestopt in allerlei initiatieven en activiteiten. Daar zijn systemen en
procedures voor ontworpen om het geheel te volgen en te kanaliseren: Key Performance
Indicatoren, Management rapportages, Balanced Scorecards, Performance- en
voortgangsmeetings. Ondanks deze rationele systemen, zien we maar een beperkt deel van
die realiteit en vaak nog op een tijdstip dat er al veel beslissingen al of niet expliciet zijn genomen.
Medewerkers en management nemen immers intuïtief vanuit hun eigen beeld van de visie van de organisatie
dagelijks vele beslissingen die de organisatie een richting op stuwen. Die richting is zeker op dit moment echter
niet altijd even helder en eenduidig waardoor er heel wat gezoek is naar de juiste aanpak en richting. Er
ontstaat dan discussie over de kaders binnen een initiatief terwijl het eigenlijk zou moeten gaan over de
bijdrage van het initiatief aan het vormgeven van de gewenste toekomst van de organisatie. Een heldere,
gezamenlijk vormgegeven en op een dieper niveau doorleefde visie en ambitie, zorgt ervoor dat de vele
initiatieven bij elkaar opgeteld de toekomst écht vormgeven. En dat de initiatieven vanuit een heldere set aan
waarden en normen (“The way we do business here”) ontwikkeld en gestuurd worden. Een met elkaar
doorleefde, aansprekende en heldere visie zorgt er ook voor dat de energie aangesproken wordt die in de
onderneming aanwezig is. De bevroren toestand zonder (aantrekkelijke) visie die we nu binnen sommige
organisaties aantreffen, zorgt voor schijnbaar energieloze medewerkers die hun energie inzetten in discussies
over randverschijnselen of wachten op directieven van de top. En dat kan en moet anders.

“Kijk, Ik heb zelf ook nog niet echt een helder uitgekristalliseerd beeld waar de markt straks naar toe zal
ontwikkelen en wat onze strategie zou moeten zijn. Veel mensen hier hebben zo ongeveer het onuitgesproken
beeld dat we er vanuit kunnen gaan dat het straks allemaal wel weer aan zal trekken en de eerste positieve
berichten lijken daar op het eerste gezicht ook op te wijzen. Misschien is dat allemaal ook wel zo, maar volgens
mij moeten wij het er juist nu met elkaar over hebben: visies en ambities uitwisselen en ontwikkelen en ervoor
zorgen dat het in mijn ogen huidige risicomijdende gedrag omgezet wordt in ondernemen met lef vanuit een
aansprekende visie. En dan niet alleen voor de top 50, maar juist voor de gehele organisatie”.
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2 Visionaire ondernemingen presteren gewoon beter in de markt.
Visionaire organisaties geven hun eigen toekomst vorm. Zij zorgen ervoor, vaak samen met
anderen met dezelfde visie op de markt, dat er een andere marktsetting ontstaat en andere
business modellen. Denk aan Apple, Nestlé met Nespresso, Virgin en Easyjet die vanuit een
afwijkende visie naar de markt kijken en met een eigen ambitie de toekomst vormgeven.
Gevolgd door verbazing en afwijzing vanuit de gevestigde orde en prima resultaten voor die
uitdagers.
Volgens een onderzoek van Collins & Porras1 presteren organisaties met een heldere en aansprekende visie
maar liefst zesmaal beter dan vergelijkbare organisaties zonder heldere visie en vijftienmaal beter dan de
gemiddelde beursperformance.
Voorbeelden van visionaire organisaties in dat onderzoek zijn 3M, Motorola, Amex, Procter & Gamble, HP,
Johnson & Johnson en Walt Disney. Aansprekende ondernemingen en dan ook zeker geen vekeerd rijtje om
zelf tussen te staan, toch?
Wanneer je de eigen toekomst vorm geeft dan is er veel minder neiging om vergelijkingen te trekken met
andere organisaties d.m.v. benchmarking. Een nieuwe marktdefinitie, een ander business model en een
andere visie, dan wordt benchmarken niet echt het meest voor de hand liggende instrument. En dat is maar
goed ook. Dit soort organisaties ontwikkelen eigen succescriteria of de onderneming al dan niet een goede
prestatie neerzet. Dat betekent dan ook dat doelen en ambities op een veel hoger niveau kunnen worden
gedefinieerd. Er is dan niets tegen een ambitie om een verdubbeling van marktaandeel te realiseren in een
markt die je vanuit een vernieuwende visie vormgeeft. In een bestaande markt wordt er veel meer vanuit de
bestaande kaders gedacht en lijkt een marktaandeelvergroting met een cijfer achter de komma vaak al
ambitieus genoeg. Visie zorgt echter voor gedeelde verdergaande ambitie en die ambitie voor collectieve
energie om dit vervolgens in de dagelijkse praktijk ook te realiseren.
Visionaire organisaties presteren beter omdat een helder gecommuniceerde visie zorgt voor
aantrekkingskracht en onderscheidend vermogen in de markt. In een markt waarin het onderscheid voor
klanten op product\dienstenniveau heel lastig is aan te geven werkt een aantrekkelijke visie als een magneet
op klanten en (potentiële) medewerkers. Apple is daar (alweer) een goed voorbeeld van. Mensen willen
immers graag onderdeel uitmaken van een succesverhaal, dat kan ook door hun produkten te kopen.

“We hebben het allemaal over de voorbeelden in de markt van organisaties die een markt echt op zijn kop
hebben gezet. Apple is dan blijkbaar het standaard voorbeeld en spreekt dan ook behoorlijk tot de verbeelding.
Een flink aantal mensen hier intern bewondert Apple, al is het maar omdat de iPhone bezitters onder ons altijd
weer met een nieuwe applicatie pronken. Ze kijken je echter aan alsof ze water zien branden wanneer je zegt
dat wij de Apple in onze markt zouden moeten willen worden. Maar volgens mij moeten wij dit zo
langzamerhand eens als een serieuze optie gaan bekijken.”

1

Collins & Porras, Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies.
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3 Visionaire organisaties zijn alerter en creatiever in het vernieuwen van
hun business model.
Visionaire organisaties stellen de markt centraal in hun doen en laten. Een eigen visie op de
toekomst vraagt immers om een scherpe blik op trends en ontwikkelingen. De focus ligt zo
veel meer op het alert volgen van veranderingen in de markt: wat is het patroon, waar gaat
de preferentie van consumenten naar toe, hoe kunnen wij daar op inspelen en hoe geven wij
ons aanbod vorm? Niet aanpassen aan, maar juist het vormgeven van een gewenste
toekomst staat in dit denken centraal. Een visie stimuleert die verbeelding: wat hebben wij
nu en straks nodig als onderneming om succesvol te kunnen zijn en onze missie daadwerkelijk te realiseren?
Welke kerncompetenties hebben we nu al in huis en welke moeten wij verder ontwikkelen? Door een gedeelde
visie zijn er veel meer mensen bezig met het alert volgen van trends. Als medewerkers een goed beeld hebben
van de ondernemingsvisie, dan zijn zij veel beter in staat om trends te volgen die invloed op de strategie
kunnen hebben. Het volgen van trends wordt op die manier een gezamenlijke uitdaging in plaats van de
uitdaging voor een klein aantal mensen binnen een marketing of een strategieafdeling. De organisatie wordt zo
in totaliteit dan ook marktgerichter en alerter. De onderneming staat in open verbinding met de markt en weet
dus eerder wat daar aan de hand is. Het wijzigen of radicaal veranderen van het business model vormt een
forse stap, zeker wanneer dit vanuit een defensieve houding gebeurt. Dit levert immers weinig betrokkenheid
en energie op, het is nu eenmaal niet zo leuk om na te denken over risicoreductie. Helaas is dit nu binnen veel
markten en bij behoorlijk wat organisaties het geval. Centraal staat het denken over welke aanpassingen
noodzakelijk zijn om te overleven en om te gaan met de toenemende maatschappelijke kritiek op
ondernemingen. Er ligt een forse nadruk op het verminderen van (communicatie)risico’s en dat drukt de
creativiteit en inspiratie om het business model eens goed te overdenken. Een heldere visie op de markt zorgt
er echter voor dat er een inspiratiebron ontstaat voor continue verbetering en het op een positieve manier ter
discussie stellen van het business model: welk business model is nodig om onze visie en missie tot leven te
brengen, welke toekomst gaan wij met welk business model vormgeven? Vernieuwing van het business model
wordt op deze manier veel meer een evolutionair en creatief proces waarbij de kans om plotseling overvallen
te worden door niche players met een vernieuwend business model ook minder groot wordt.

“Wij weten goed dat het business model waar wij ons geld mee hebben verdiend de afgelopen decennia niet
meer geldig is en ook niet meer geaccepteerd wordt. Daarom zijn er nu een fors aantal projectgroepjes aan de
slag om naar het verdienmodel te kijken. Ik vraag mij echter in toenemende mate af of dit ons de heldere
antwoorden gaat opleveren die noodzakelijk zijn. We zouden veel radicaler en meer vernieuwend moeten
denken. Een volledig ander business model zou het startpunt moeten zijn in ons denken. We hebben nu geen
heldere blik op de verdere ontwikkeling van de markt en worden zo heen en weer geslingerd tussen hoop en
vrees”.
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4 Visionaire organisaties communiceren gerichter en soepeler met
stakeholders.
Stakeholder management (klanten, business partners, overheid, leveranciers,
medewerkers, aandeelhouders etc.) is cruciaal. Elke onderneming staat immers in open
verbinding met de samenleving en de markt. Maar hoe helder is de communicatie met die
samenleving en de markt eigenlijk in veel gevallen? Het effect van goede of slechte
communicatie is het meest scherp waar te nemen wanneer communicatie gericht is op
aandeelhouders. Heldere boodschappen over de te volgen strategie met een heldere stip
aan de horizon scoren positief. Een zoektocht naar die heldere visie van de onderneming zorgt voor soms forse
en onverwachte afwaardering bij analisten en vervolgens door aandeelhouders. Er worden honderden
miljoenen aan communicatie uitgegeven om een preferente positie in te nemen in de markt. Gedreven
communicatieprofessionals zijn dag in dag uit bezig met het vormgeven en realiseren van die communicatie.
Daarnaast is er elke dag weer sprake van gerichte 1 op 1 communicatie met stakeholders. Wanneer
management en medewerkers communiceren vanuit een gezamenlijk beeld van de visie en missie van de
onderneming wordt communicatie met stakeholders effectiever en zijn er minder reparatiewerkzaamheden in
de communicatie noodzakelijk.

“Wanneer je hier een rondje zou maken binnen onze onderneming en je zou aan willekeurig 100 mensen vragen
wat onze strategie is en welke visie en missie wij hebben dan krijg je volgens mij ook 100 verschillende
antwoorden. Dit is ook het geval wanneer onze mensen met elkaar en de buitenwereld communiceren. En dat
komt soms wel wat bevreemdend over.”

5 Een heldere visie werkt samenbindend en zingevend in
veranderprocessen.
Veranderen is noodzaak om vooruit te lopen op ontwikkelingen in de omgeving en
veranderen is minimaal nodig om niet ingehaald te worden door de realiteit. Daar zijn we het
aan de MT tafels zo langzamerhand wel over eens. Veranderen wordt binnen veel
organisaties vaak vertaald in een andere structuur, een andere managementstijl. Maar
misschien is het ook wel waar dat hoe meer je probeert te managen en te structureren des te
minder het lijkt te lukken. Veranderen vraagt immers om het veranderen van doen en
denken van mensen en dat gebeurt niet zomaar eventjes. De aanleiding en reden zijn voor veel medewerkers
en vaak ook voor veel managers soms onduidelijk. “Veranderen komt er voor de meeste mensen gewoon bij en
verandering ontstaat pas wanneer mensen betekenis kunnen geven aan die verandering2.” Dan is het belangrijk
om de foto van de finish te zien als tijdens het rennen het tussendoel ook nog wel eens wijzigt. Daarom is een
heldere visie bij verandering belangrijk om mensen gezamenlijk in beweging te krijgen. In beweging naar het
vormgeven van een eigen toekomst: visie geeft basis en betekenis aan veranderen en werkt samenbindend.
Wanneer mensen een visie delen dan bindt een gezamenlijk streven hen. En dan is misschien die andere
structuur of die andere manier van samenwerken veel minder interessant geworden.
2

Prof.Dr. Thijs Hofman tijdens een cyclus op Nijenrode over verandermanagement.
© 2021 Vision and Decision B.V. Maarssen

9

“De enige constante binnen onze onderneming is verandering, die uitspraak kent nu iedereen hier zo
langzamerhand wel. Het kan en dreigt een holle opmerking te worden en dan steekt onverschilligheid de kop op
of bij sommigen zelfs cynisme. Ik vraag mij af hoe wij dit kunnen doorbreken. De analytische en rationele kant
van de verandering ziet iedereen wel maar toch ontbreekt er elke keer iets. Dan hebben we het hier altijd over
de ontbrekende verbinding met de verandering, maar het is tot nu toe onduidelijk hoe we dat dan wel moeten
aanpakken.”

6 Visie geeft een gefundeerde basis en een heldere richting aan de
strategie.
Markten zijn niet meer stabiel en organisaties veranderen constant. De omgeving wordt
steeds complexer om goed te doorzien. Een goed gefundeerde en heldere strategie is dan
ook meer dan ooit noodzakelijk. Een strategie die als het goed is, gebaseerd is op een
transparante en samenbindende visie. Dit is echter niet altijd het geval, we komen helaas nog
strategieën tegen zonder een samenbindende rode lijn over de jaren heen. Volgens
strategiegoeroe C.K Prahalad “zegt een strategie zonder visie vaak meer over de problemen van gisteren dan
over de uitdagingen van morgen.” 3 Daarom is een gezamenlijke visie als basis voor een heldere strategie
onontbeerlijk: weten welke initiatieven de gewenste toekomst ondersteunen en welke alleen maar afleiden
van het bereiken daarvan. En dat houdt meer in dan alleen een visieparagraaf in het volgende strategische
plan: dat vraagt om een gezamenlijke aanpak van een visieproces.

“Soms denk ik wel eens dat onze strategie ook niet meer is dan een rationele opsomming van de frustraties van
het voorafgaande jaar en de ambitie om die probleempunten de volgende planningsperiode op te gaan lossen.
Dat is natuurlijk wel erg kort door de bocht en doet ook geen recht aan alle inspanningen, maar de rode lijn
naar de toekomst is nu eenmaal niet altijd even helder voor ons. We zouden daar eens meer aandacht aan
moeten besteden, maar tot nu toe hebben we daar blijkbaar geen tijd voor willen vrijmaken.”

3

Prof. C.K Prahalad tijdens een workshop over innovatie op Nijenrode.
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7 Een gezamenlijke aanpak van een visieproces mobiliseert collectieve
denkkracht.
Een visieproces kun je zien als een pure managementverantwoordelijkheid. Als team ga je
dan een proces in om die visie en missie met elkaar te formuleren. Al of niet met
begeleiding van een externe adviseur gaat het team dan de hei op en komt terug met een
visie en missie statement. Dit statement wordt dan met de rest van de organisatie gedeeld.
Je zou dit in vakantietermen de verzorgde reis kunnen noemen. Ik pleit voor een
gezamenlijke ontdekkingstocht waarbij de collectieve denkkracht van de organisatie wordt
ingeschakeld. Opgelegde visies waar mensen geen deel van hebben uitgemaakt leiden hoogstens tot
volgzaamheid en zeker niet tot het met elkaar vormgeven van de gezamenlijke toekomst. Het lerend vermogen
binnen de onderneming wordt maximaal aangesproken wanneer mensen deel uit hebben kunnen maken van
een visieproces. De verbondenheid met de visie is dan groot. Tijdens het gezamenlijke formuleren stoppen
mensen daar ook hun eigen ideeën en idealen in. Zo formuleer je een gezamenlijke visie op basis van vele
individuele visies. En dat vormt een krachtig basis: “you can’t resist your own idea”. Juist het inschakelen van
het collectieve denkvermogen waarbij visie het punt is waarop dit allemaal samenkomt, zorgt ervoor dat
organisaties kunnen excelleren: excelleren met visie
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SAMENVATTING

Nog even samenvattend: een heldere en aansprekende visie levert uw onderneming op veel verschillende
gebieden veel op:

1.

Visie geeft energie en richting aan de onderneming.

2.

Visionaire ondernemingen presteren gewoon beter in de markt.

3.

Visionaire organisaties zijn alerter en creatiever in het vernieuwen van hun business model.

4.

Visionaire organisaties communiceren gerichter en soepeler met stakeholders.

5.

Visie werkt samenbindend en zingevend in veranderprocessen.

6.

Visie geeft een gefundeerde basis en een heldere richting aan de strategie.

7.

Een visieproces mobiliseert collectieve denkkracht.
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GEÏNTERESSEERD, MEER WETEN?
Neem dan even contact op, dan plannen wij een moment om elkaar te kunnen spreken of
kijken samen naar het plannen een (video) call.
Kijk anders ook nog even op de website van Vision>Decision. Daar wordt verder ingegaan op
effectieve visie- en besluitvormingsprocessen in Strategy & Change, zijn publicaties & tools
beschikbaar en vind je gelijksoortige onderwerpen als de hier geschetste aanpak in het Gamechange blog.
Nieuwsgierig naar de ervaringen van organisaties die zich door Vision>Decision hebben laten
begeleiden in hun ambitie om hun visie en besluitvorming naar het volgende niveau te tillen?
Kijk dan even bij trackrecord op de website.
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Colofon

Dit is een publicatie van Vision and Decision B.V. te Maarssen.

VISION>DECISION HELPT MANAGEMENTTEAMS EN ORGANISATIES OM HET
VERSCHIL IN DE MARKT EN DE ORGANISATIE TE MAKEN: CREATING GAME
CHANGING TEAMS & ORGANIZATIONS.
.

Niet het oplossen van de vraagstukken van gisteren met het denken en het
gereedschap van vandaag, maar het vormgeven van de toekomst met
patroondoorbrekend denken en systematische visie- en besluitvorming staat
hierin centraal.
Vision>Decision is door Frank Groot in 2006 opgericht om organisaties en managers te ondersteunen bij het
realiseren van een organisatie die de regels van het spel herschrijft. Co-makership staat centraal in onze aanpak,
daarom zetten wij interactieve werkvormen in tijdens zorgvuldig ontworpen en geregisseerde workshops als
veranderinstrument. Om voor de organisatie concrete resultaten te behalen combineren wij in onze aanpak altijd
rationaliteit met creativiteit. Rationaliteit levert houvast en richting, creativiteit geeft ruimte om paden te
verkennen die nog niet zijn platgetreden. Die combinatie zorgt voor de mogelijkheid om echt strategisch te
kunnen vernieuwen in de markt en binnen de eigen organisatie. Zo combineren wij bekend terrein met
onbekende paden: de basis voor GameChange.
Wij richten ons bij GameChanging op Decision Makers binnen organisaties: Bestuurders, Directeuren en SeniorManagers die richting kunnen geven aan strategische uitdagingen die voor de toekomst van een organisatie
bepalend zijn.
Dit White Paper is geschreven door Frank Groot. Frank Groot is oprichter en
directeur van Vision>Decision met 25 jaar managementervaring en meer dan
20 jaar advieservaring. Een ervaren adviseur, procesbegeleider, coach en
trainer die weet hoe zorgvuldige voorbereiding en een juiste setting het
verschil kan maken. Hij heeft tot nu toe meer dan 500 workshops in meer
dan 70 adviesprojecten op het gebied van change, visievorming, strategie,
business-innovatie, en de verdere professionalisering van managementteams
mogen begeleiden. Faciliterend en adviserend, maar ook duidelijk richting
gevend wanneer een gerichte interventie kan helpen om concrete
eindresultaten te bereiken in boardrooms en daarbuiten.
Frank Groot is bedrijfskundige, een van de 106 door de European Marketing
Certification Foundation (EMCF) gecertificeerde Register Marketeers, gecertificeerd procesbegeleider van
innovatieprocessen, gecertificeerd NLP-Mastercoach, gecertificeerd MBTI-coach en gecertificeerd
intervisiebegeleider.
Vision and Decision B.V.
Buitenweg 34
3602 PS Maarssen
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De modellen, de fasering en de aanpak die in dit document worden beschreven, zijn intellectueel eigendom van
Vision and Decision B.V. en mogen niet zonder toestemming in welke vorm dan ook worden gebruikt, toegepast
of gepubliceerd worden, in het geheel of in delen, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Vision
and Decision B.V. te Maarssen.
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