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VDS gelooft dat de wereld beter en mooier kan worden door het 

veranderen van de rol van bedrijven en de mensen binnen die bedrijven. 

Deze whitepaper geeft aan op welke manier iedereen winst kan behalen. 

Het gaat om de balans tussen Purpose en Profit. Onbenut potentieel uit 

mensen halen en goed zorgen voor klanten leidt tot meer succes en een 

betere wereld.
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1 A Better world
Het behoeft geen betoog dat de wereld voor grote uitdagingen staat. De 
schuldencrisis, overbevolking, het klimaat, armoede, ziektes en conflicten. 
Het brengt onzekerheid. De crises zijn helaas niet direct op te lossen. 
Dit zijn de gevolgen van de manier waarop mensen en bedrijven in het 
afgelopen tijdperk hebben gehandeld. Helaas heeft de kortetermijnvisie 
van organisaties – met winstmaximalisatie voorop– geleid tot negatieve 
effecten op mensen en de kwaliteit van producten en diensten. De impact 
op onze omgeving en de aarde is omvangrijk.

Het goede nieuws is dat bedrijven en organisaties ook in de positie 
verkeren om het tij ten goede te keren. De belangrijkste vraag is of 
organisaties die rol en de daarbij horende verantwoordelijkheid op zich 
willen nemen. 

Een betere wereld. Het kan. 

2 Great companies
Organisaties kunnen zich grofweg op twee doelen richten. Het eerste 
doel, winst maken, heeft bij veel bedrijven een tunnelvisie veroorzaakt. 
Mede onder invloed van het Amerikaanse winstdenken zijn er grote 
schulden ontstaan. Vraag is of de investeerders er beter op zijn geworden? 
Want dat zou de huidige bedrijfsvoering rechtvaardigen. Het antwoord 
is eenvoudig. Volgens de AEX is de beurswaarde in de afgelopen jaren 
(2008-2012) circa 40% kwijtgeraakt. Dat is dus gemiddeld zo’n 10% per 
jaar. Bij niet-beursgenoteerde bedrijven zijn soortgelijke ontwikkelingen 
waarneembaar. Het aantal faillissementen heeft alle records gebroken. 
Investeerders kunnen dus niet volhouden dat de resulaten goed zijn. Aan 
de andere kant ligt er juist druk op de leiders van bedrijven om betere 
financiële resultaten op te leveren. Investeerders zullen ‘gelukkig’ zijn als 
de (beurs)waarde in de komende jaren weer gaat stijgen. Dit kan wellicht 
de reden vormen voor huidige leiders om de korte termijn maar eens ‘los 
te laten’ en te zoeken naar een betere balans.  
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Die balans kan verkregen worden als we kijken naar een tweede mogelijk 
doel van organisaties. Dit doel richt zich op een heel andere, hogere 
waarde: de waarde in de zin van de essentie, het bestaansrecht van een 
bedrijf. In het eerste geval spreken we van Profit denken, in het laatste 
geval van Purpose denken. Profit denken is vooral goed (geweest) 
voor aandeelhouders. Purpose denken is goed voor iedereen. Purpose 
denken stelt ‘mensen’ centraal: medewerkers, klanten, leveranciers, 
aandeelhouders of investeerders. 

Purpose denken
Great companies stellen Purpose centraal. Purpose gaat om een bezield, 
gezamenlijk doel. Great companies vertalen hun Purpose in waarden. 
En zij richten zich op de lange termijnhorizon. Zij handelen transparant 
en verantwoordelijk. Great companies zijn financieel solide maar zien 
financiële resultaten als een gevolg. Het goed zorgen voor mensen, 
klanten en de omgeving komt in de eerste plaats. Purpose denken maakt 
dat er bij ieder besluit rekening wordt gehouden met de effecten op 
anderen. Het maakt dat beslissingen vanuit een ruimer perspectief worden 
genomen. Het zorgt ervoor dat organisaties producten en diensten 
leveren die werkelijk van waarde zijn voor klanten én de omgeving. 
En het zorgt er tevens voor dat het financiële rendement goed genoeg 
– zelfs excellent – wordt, omdat er wordt gekeken naar de langere termijn.  
Purpose gedreven organisaties om bewust leiderschap waarin een balans 
wordt gevonden tussen management (planning, control, efficiency) en 
leiderschap (inspiratie, visie, verbinding, energie).

3 Engaged people: the missing link
Voor Great companies zijn Engaged people nodig. Mensen die met hart 
en ziel, gedreven, gepassioneerd hun talenten inzetten voor hun klanten 
zodat Great companies ontstaan. En hier is nog veel te doen als we naar 
de feiten kijken. (zie figuur 1)

Betrokken medewerkers 
Het Gallup instituut, een groot Amerikaanse organisatie op het gebied van 
bedrijfs- en opinieonderzoek toont met onderzoek aan dat slechts een 
op de drie medewerkers zich betrokken voelt bij zijn of haar werk. Deze 
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medewerkers ‘gaan’ ervoor, hebben hart voor de zaak, initiëren, bewegen, 
zijn ambitieus en gedreven er iets van te maken. De andere twee blijven 
achter. Ongeveer een op de vijf mensen remt zelfs af of gaat regelrecht 
de andere kant op. Zo’n zes op de tien medewerkers zijn ontevreden 
over hun manager, zo blijkt ook uit onderzoek van de Nederlandse 
Nationale Vacaturebank. De redenen voor de ontevredenheid zijn divers. 
Veel mensen blijken ontevreden omdat ze persoonlijke begeleiding 
door hun manager missen. Volgens een aantal artikelen op de website 
van Intermediair wordt al meer dan de helft van de werknemers met 
een managementfunctie of hoger benaderd door een concurrent om 
baankansen te bespreken. Het startschot voor het afsnoepen van talent bij 
de concurrent is gegeven.

Ontevreden werknemer houdt groei tegen
Als gevolg van de crisis zijn er veel mensen terug op de markt gekomen. 
Als organisaties willen groeien dan zullen zij het huidige personeelbestand 
eerst moeten stabiliseren. Zonder veranderingen van de interne 
organisatie wordt het lastig om het talent binnen de organisatie te houden 
en nieuw personeel aan te trekken. Bedrijven zullen nu extra in hun 

mensen in organisaties

60%
6 op 10 medewerkers zijn 
ontevreden over hun manager, 
zo blijkt uit onderzoek van de 
Nationale Vacaturebank.
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met de organisatie 
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met de organisatie
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65% De meerderheid van klanten geeft
aan dat organisaties hen niet het
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personeel moeten investeren. Deze investering begint bij de ontwikkeling 
van het huidige personeel. Alleen bedrijven die erin slagen om hun huidige 
medewerkers betrokken te houden, zijn in staat om hun groeiambities 
waar te maken. Bedrijven zullen juist moeten gaan beseffen dat er kapers 
op de kust zijn die interesse hebben in talentvolle medewerkers. 

Betrokken klanten
Ook veel klanten vinden de bedrijven waarmee zij werken niet zo ‘great’. 
Meer dan de helft van de klanten heeft een negatief totaalbeeld over 
organisaties in Nederland. Tweederde van de klanten geeft aan dat de 
organisatie hen niet het gevoel geeft dat zij belangrijk zijn. De helft vindt 
dat de organisatie niet altijd haar uiterste best doet en niet altijd voor de 
klant klaar staat . Een op de vier klanten voelt zich zelfs niet of nauwelijks 
welkom bij een bedrijf. (zie figuur 2)

4 De harde kant van zacht
Great companies genereren iedere vorm van waarde die er toe doet: 
emotioneel, praktisch, sociaal en financieel. En dit doen ze voor álle 
stakehouders. Niet omdat dat politiek correct is, maar omdat het de 
enige weg is naar concurrentievoordeel. Dit zijn de zogenaamde ‘firms 
of endearment’. Bedrijven waar mensen met liefde zaken mee doen, mee 
samenwerken, voor werken en in investeren. Bedrijven waarvoor loyaliteit 
tastbaar is en de voordelen onmiskenbaar (Sisodia e.a., 2011).

Kunnen we dan nog geld verdienen?
Helder is dat de manier waarop tot nu toe in veel bedrijven leiding 
gegeven is, niet de meest productieve is. Maar als we ons dan gaan 
richten op Purpose, op waarden, op energie, op inspiratie, op talenten van 
mensen, op ‘het goede doen’ voor klanten, kunnen we dan nog steeds 
wel geld verdienen? Ja, dat kan zeker. Sterker nog, dan kan het nog (of 
weer) veel beter gaan dan de afgelopen jaren het geval is geweest. Het 
blijkt dat bedrijven die werken vanuit Purpose, acht keer beter presteerden 
afgemeten aan de beurswaarde van die bedrijven. Het gaat dan om 
duurzaamheid, zorg voor mensen, klanten en omgeving. De samenwerking 
met leveranciers en partners is gericht op wederzijds voordeel, op kortere 
en vooral op langere termijn. Investeren in mensen loont!
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5 Wat het verschil maakt
Het boek Firms of endearment (Sisodia e.a., 2011) maakt verder helder 
dat cultuur de grootste differentiator is die leidt tot excellente financiële 
uitkomsten. Cultuur bestaat hierbij uit drie elementen:

•	 	Purpose: staat centraal en is vertaald naar superieure 
waardeontwikkeling voor alle stakeholders

•	 	Energie: het betreft organisaties met veel energie, passie, plezier, 
committent en doorzettingsvermogen

•	 	Waarden: waarden zorgen ervoor dat mensen in de organisatie 
dezelfde koers volgen in hun dagelijkse denken en doen

Purpose 
Purpose gaat over een hoger doel centraal stellen dan alleen geld 
verdienen. Wat mist de wereld als dit bedrijf niet bestaat? Dit impliceert 
direct dat het bedrijf niet alleen voor zichzelf (en de aandeelhouders) 
bestaat, maar iets doet wat dienstbaar is aan een groter geheel. 
Bedrijfsculturen die energie genereren, weten mensen te binden aan een 
hoger doel. Geld alleen maakt die energie niet los. Die Purpose kan dus 
niet ‘fake’ zijn en komt uit het diepste wezen van het bedrijf; dit zijn altijd 
de mensen die er werken. Het komt recht uit het hart of de ziel zo je wilt, 
van de organisatie. Purpose geeft energie, mobiliseert mensen en straalt 
dit af op klanten. Het trekt mensen, klanten en investeerders aan die het 
nodig heeft en voor wie het van waarde kan zijn. 

Purpose is ook opgesteld vanuit een hoger niveau van bewustzijn waarin 
begrepen en erkend wordt dat je alleen maar ‘succesvol’ kunt zijn als je 
daarmee iets toevoegt aan de wereld, aan iets dat groter is dan jezelf 
en waarmee je je dienstbaar maakt aan de wereld. Bovendien houdt 
dit hogere doel rekening met de effecten van de inspanningen op de 
maatschappij, omgeving en wereld vanuit een bewustzijn dat de wereld 
een systemisch geheel is en het schaden van iets (bijvoorbeeld de aarde) 
ook schadelijk is voor het bedrijf zelf en de mensen die er werken. 
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Energie
Energie is de brandstof die vooruitgang brengt. Energie ontstaat als 
mensen zich intellectueel en emotioneel verbinden aan de visie en 
waarden van de organisatie. Een van de belangrijkste taken van leiders is 
om energie te mobiliseren en te richten op de doelen die centraal staan. 
Daarin gaat het zowel om de intensiteit als de kwaliteit van de energie. 
De intensiteit wordt zichtbaar in de hoeveel activiteiten, interacties, 
scherpte en emotionele opwinding. De kwaliteit van energie kan positief 
(enthousiasme, plezier, tevredenheid) of negatief zijn (angst, frustratie, 
zorg). Succesvolle organisaties van nu en in de toekomst zijn in staat 
de energie die mensen hebben aan te boren. Op die manier komen 
organisaties en mensen met elkaar ‘in sync’. Mensen verbinden zich aan 
het grotere geheel omdat ze dat willen en zelfs de moeite waard vinden. 

Waarden
Werken vanuit (nieuwe) waarden zal leveranciers en investeerders 
aantrekken die leven vanuit dezelfde waarden. Niet de pure ‘transactie’ 
staat dan centraal: ik lever arbeid en krijg daar geld voor, maar ook de 
connectie op het niveau van waarden, persoonlijke hogere doelen en 
inzet van kwaliteiten in ruil voor een omgeving waarin talenten worden 
ontwikkeld en mensen de kans krijgen de beste versie van zichzelf te 
worden. Mensen willen in een organisatie werken omdat zij zelf achter 
de doelen van de organisatie staan. Zij hechten er waarde aan. Dat kan 
dus betekenen dat er mensen vertrekken bij het inslaan van een nieuwe 
richting, maar dat is op de langere termijn niet erg. Mensen die vanuit 
andere waarden leven en het liefst alleen zo veel mogelijk geld willen 
verdienen kunnen hun heil toch beter ergens anders zoeken. 

6 De rol van leiders 
Als we van heel groot (Better world) langs de lijn van organisaties (Great 
companies) afdalen, dan komen we uiteindelijk bij de mensen terecht 
(Engaged people). Succesvolle organisaties van nu en in de toekomst 
zijn in staat de energie die mensen hebben aan te boren. Dat lukt alleen 
als ze helpen mensen hun talenten te ontdekken, de ‘aan-knop’ weten te 
vinden waardoor energie ontstaat, mensen op een niveau van waarden en 
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hogere doelen kunnen verbinden aan de organisatie en hen op basis van 
hun talenten en energie weten te richten op de doelen die centraal staan. 
Het bedrijf van de toekomst heeft leiders die Purpose met woord en daad 
uitdragen. Dit vraagt bewustzijn van de leiders en het zien van hun rol in 
het grotere geheel. De waarden die behoren bij het hogere doel maken dat 
er richting wordt gegeven aan het dagelijks handelen. Die waarden maken 
duidelijk waar het in het bedrijf om gaat, wat van waarde is. 

Organisaties hebben er belang bij dat zij het beste uit hun mensen weten 
te halen. Deze bedrijven worden geleid door bewuste en persoonlijke 
leiders. De rol van leiders is essentieel bij het creëren en behouden van de 
juiste cultuur. Zij functioneren als voorbeeld. In hun dagelijkse denken en 
doen laten leiders zien wat er bedoeld wordt en hoe ze willen dat mensen 
met elkaar, klanten, partners en hun omgeving omgaan. Authenticiteit en 

oprechtheid zijn cruciaal.

Mensgerichtheid en emotioneel intelligent
Great companies en Engaged people vragen om leiders die integer 
zijn, zelfbewust zijn en een track record hebben opgebouwd binnen 
de organisatie. Ze zijn bescheiden, stellen de ander centraal, initiëren 
verandering, luisteren goed, hebben vertrouwen in hun mensen, zijn 
beschikbaar voor anderen en committed aan de organisatie en de doelen. 
Succesvolle leiders verspreiden positieve emoties zoals enthousiasme, 
aanmoediging en waardering. Ze gebruiken verhalen, inspirerende 
speeches en publieke erkenning om mensen te motiveren om zich in lijn 
met de (hogere) doelen en waarden op te stellen. Ze weten mensen te 
raken en te verbinden zodat de kwaliteit van energie en de intensiteit 
toeneemt. Niet als een trucje maar omdat het bij hen van binnenuit komt.

7 Het belang van persoonlijk leiderschap
Eigenlijk kunnen we stellen: organisaties bestaan niet. Er zijn alleen 
mensen in organisatorisch verband. Mensen zijn levende wezens en 
organisaties dus ook. Het mechanische denken dat efficiency, oorzaak 
en gevolg en processen centraal stelt gaat voorbij aan het besef dat 
organisaties levende organismen zijn. Organismen groeien van binnenuit, 
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niet door er druk op te leggen. Dit betekent dat goede voeding (energie, 
zingeving) essentieel is, de zorg voor de onderdelen van het systeem (de 
mensen) eveneens en dat organisaties zich bewust moeten zijn van hun 
effect op de buitenwereld (klanten, partners, maatschappij). 

Zoals eerder benoemd vragen Purpose gedreven organisaties om bewust 
leiderschap waarin een balans wordt gevonden tussen management 
(planning, control, efficiency) en leiderschap (inspiratie, visie, verbinding, 
energie). Bewuste leiders zijn mensen die richting geven en het beste uit 
hun mensen halen. Door ‘los te laten’ en talenten tot bloei te laten komen. 
Persoonlijk leiderschap gaat over het nemen van verantwoordelijkheid en 
het innemen van de ruimte die wordt geboden.

Dit vraagt net zo goed van alle mensen zelf dat zij hun weg naar 

leiderschap in hun eigen leven gaan bewandelen. Want als leiders hun 
mensen de ruimte geven, vraagt dat ook om verantwoordelijkheid en 
leiderschap bij de mensen zelf. Klagen, de schuld buiten jezelf zoeken, 
doen wat gevraagd wordt en niet meer dan dat is dan niet goed genoeg. 
Het vraagt om persoonlijk leiderschap om volmondig ‘ja’ te zeggen tegen 
de organisatie waaraan je je verbindt. Het vraagt om het ontdekken en 
cultiveren van je talenten en het lef en de moed om aan te geven wat je 
vindt en op welke manier je als individu je beste bijdrage aan het groter 
geheel kunt leveren. 

8 En de resultaten dan?
En de resultaten dan? Die zullen in lijn liggen met wat de organisatie als 
hoger doel heeft geformuleerd. Dat kan ook niet anders. Als je vanuit 
een hoger doel – en bijbehorende waarden – mensen inspireert die 
diezelfde waarden hebben, dan dragen zij als vanzelfsprekend bij aan 
het hogere doel. Klanten merken dit. Als mensen voelen dat het klopt en 
echt is, zullen zij loyaliteit ontwikkelen naar het bedrijf. Ze zullen er zelfs 
ambassadeur van worden.

Maar dat zegt nog niets over de financiële resultaten toch? Dat klopt. 
Het zou iets te eenvoudig zijn om te zeggen dat het financiële resultaat 
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vanzelf wel komt. Natuurlijk moet een bedrijf efficiënt handelen, moet 
het verschil tussen inkoopprijzen en verkoopprijzen een marge opleveren 
(de waardetoevoeging) en moeten de overige kosten in de hand worden 
gehouden zodat ze de marge niet overstijgen. Processen, structuren en 
systemen zijn daarbij behulpzaam en maken dat producten en diensten zo 
goed en efficiënt als mogelijk kunnen worden geproduceerd, verkocht en 
geleverd.  Een goed systeem van management, bewaken van kwantitatieve 
en meer kwalitatieve kpi’s en financiële rapportages vormt een kompas 
voor de mate waarin het bedrijf op koers ligt.

Door dit geheel van denken en handelen kan iedereen, ieder team, ieder 
organisatieonderdeel en ieder bedrijf van waarde zijn voor zichzelf, het 
bedrijf waaraan hij zich verbonden heeft en aan een groter geheel wat we 
hier voor het gemak ‘de wereld’ noemen. 

Engaged people. Great companies. Better world.

klant

purpose

prosperity

profit

organisatie medewerkerleidinggevende
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9 Waar te beginnen?
Het model uit de vorige paragraaf leent zich uitstekend voor een analyse 
van jouw team of organisatie. Wat is op dit moment de issue binnen het 
team of organisatie? Blijven de resultaten achter? Wat vinden klanten? 
Op welke manier wordt leiding gegeven? Hoe is het energieniveau in de 
organisatie? Staat er een visie met Purpose centraal?

Verbetering en ontwikkeling vragen altijd om maatwerk. Niet alleen 
in de analyse maar juist ook in de aanpak en oplossing. En ook al 
beloven de managementgoeroes recepten voor succes, er is nooit één 
beste oplossing. Tegelijkertijd weten we uit ervaring dat er werkzame 
bestanddelen zijn die een groot verschil kunnen maken. 

Graag delen we alvast enkele van onze inzichten in de hoop dat het binnen 
jouw team en/of organisatie een bijdrage kan leveren.

Visie
•	 	Definieer	Purpose,	ga	terug	‘naar	binnen’,	naar	de	essentie	van	wat	

jouw organisatie of team te bieden heeft.
•	 Zorg	dat	de	visie	overkomt.	Doorleefd	en	op	gevoelsniveau.
•	 	Schets	het	‘wenkend	perspectief’,	maar	vul	niet	alles	in	een	drie-	

of vijfjarenplan in. De huidige wereld is te veranderlijk om alles te 
kunnen plannen. Maak daarentegen een jaarplan met kwartaal en 
maandprioriteiten en betrek de mensen daarin.

Bewust leiderschap
•	 	Maak	het	verschil	tussen	management	en	leiderschap	duidelijk.	Over	

het algemeen is er teveel management, te weinig leiderschap. 
•	 	Ontwikkel	de	basics	qua	management	(feedback,	coaching,	teamwork,	

doelen stellen, performance  management) en bouw op dat fundament 
verder.

•	 	Bewust	leiderschap:	het	effect	van	eigen	handelen	zichtbaar	maken,	
zien en ontwikkelen van talent, durven loslaten, vertrouwen geven, 
kaders zetten. 

•	 	Hanteer	een	methodiek	in	het	team	die	ritme	en	focus	aanbrengt.	Zie	
het team als belangrijkste draaipunt van verandering en begeleid dat 
gedurende zes of twaalf maanden.



Whitepaper - Engaged people. Great companies. Better world.

Pagina 13

•	 	Accepteer	geen	excuses	en	ja-maar	gedrag,	hanteer	de	cultuur	en	
kernwaarden als dagelijkse leidraad voor het handelen en het oplossen 
van problemen of omgaan met dilemma’s. 

Persoonlijk leiderschap
•	 	Maak	mensen	verantwoordelijk	en	spreek	hen	aan	op	eigen	prestaties	

en ontwikkeling. 
•	 Help	mensen	om	hun	talenten	te	ontdekken.
•	 	Faciliteer	dit	met	een	curriculum	van	trainingen,	coaching	en	andere	

interventies waaruit ze kunnen kiezen. Geen ‘one size fits all.’
•	 	Daag	mensen	uit	om	zelf	aan	te	geven	hoe	de	organisatie	een	Great	

company kan worden, vaak weten mensen in het veld het beste wat hun 
klanten nodig hebben en wat er in de weg zit om dat te kunnen bieden.

•	 	Help	mensen	bij	bewustwording	op	mentaal,	emotioneel	en	zelfs	
spiritueel niveau zodat ze vanuit rust en kracht inspanning kunnen 
leveren in plaats van vanuit angst, zorg, stress en hectiek.

•	 	Maak	mensen	verantwoordelijk	voor	hun	eigen	
beoordelingsgesprekken. Dat legt de verantwoordelijkheid bij de 
mensen neer en zorgt voor dialoog in plaats van eenrichtingsverkeer.
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Verder praten?
Heeft het lezen van deze whitepaper je stof tot 
nadenken geboden? Of zelfs de behoefte om 
tot actie over te gaan aangewakkerd? Kortom, 
wil je verder praten? Neem dan contact op met:

Huib Broekhuis

@ huib.broekhuis@vds.nl

 06 53 78 66 27

 @huibbroekhuis




