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Wat een geluk dat ik in deze tijd geboren ben. De ene innovatie volgt 
de andere innovatie op. Het dagelijks leven wordt steeds gemakkelijker, 
efficiënter en goedkoper. Eten laten bezorgen, films kijken, concerten 
terug luisteren, sportwedstrijden volgen en producten kopen; het kan 
allemaal vanaf dezelfde bank thuis. Want dat is toch wat we willen? Het 
leven in een digitale ‘Febo-muur’, zonder enig risico en zo voor het 
oprapen. Ook ondernemers hopen op een briljant inzicht: een gouden 
formule of een antwoord op alle vragen voordat we daadwerkelijk 
stappen beginnen te zetten. Waarom? Omdat we gevoelsmatig meer te 
verliezen hebben dan te winnen. Zekerheid, dat is wat we willen. Deze 
tijd vraagt om iets anders.

Allereerst: er bestaat geen gouden formule. Consumenten zijn 
niet op zoek naar een winkelformule met producten, maar naar 
merken met betekenis. Waarom? Omdat consumenten mensen zijn. 
Mensen willen ergens bij horen, een verhaal maken van hun eigen 
leven, het gevoel hebben dat ze er toe doen en een bijdrage leveren 
aan datgene waar ze in geloven. En dat bereik je als bedrijf niet door 
te doen wat werkt. Betekenis genereren is geen wiskundige formule. 
Het vraagt om vier grote veranderingen in ons denken.

Als eerste moeten we af van de gedachte dat je inspiratie buiten 
het bedrijf moet zoeken. Dat creëert een organisatie die veel op 
andere bedrijven lijkt. Inspiratie van binnenuit gaat over een 
overtuiging, een onderbuikgevoel, een opvatting of een concreet 
verschil dat je voor een ander wilt maken, om vervolgens gewoon te 
testen en experimenteren. Dat werkt inspirerend en levert meer op 
dan een extern onderzoek.

Ten tweede moeten we af van de veronderstelling dat de beste 
ideeën per definitie door hoogopgeleide mensen worden bedacht. 
Vaak is logica niet de bron van een goed idee. Een goed idee 
ontstaat vaak per toeval. En de kans daarop kun je vergroten door 
gewoon veel te proberen. 

Een derde verandering heeft betrekking op medewerkers. Een 
bedrijf dat werkt vanuit logica is vaak geneigd om de medewerker 
te belonen met zaken die gerelateerd zijn aan extrinsieke motivatie. 
Ondernemingen met een sterke identiteit zoeken mensen die deze 
opvatting delen en intrinsiek gemotiveerd zijn. Het zorgt bij de 
medewerker voor ondernemerschap, creativiteit en betrokkenheid. 

Een vierde factor is identiteit. Bedrijven zijn vaak geneigd om 
van buiten naar binnen te beredeneren. Welke klanten(groepen) 
zijn er en hoe kunnen we voor hen een passende boodschap maken? 
Bedrijven die bezig zijn met hun identiteit beginnen juist aan de 
binnenkant. Ze kijken hoe ze hiermee voor anderen, in eerste 
instantie medewerkers, het verschil kunnen maken. Wanneer zowel 
medewerkers en klanten ambassadeur zijn van jouw bedrijf, is er bij 
de ontmoeting sprake van een chemische reactie. En is die chemie 
niet wat een fysieke plek tegenwoordig relevant maakt? Een mooi 
voorbeeld is de sociale onderneming Dignita in Amsterdam, een 
ontbijt- en lunchrestaurant dat sinds 2015 op twee locaties in een 
groene omgeving rond een sterke eigen identiteit en slogan (‘Eat 
well, do good’) bezoekers weten te verleiden.

Met andere woorden: retail gaat over onzekerheid en mensen! 
Niet over gemak, efficiëntie en goedkoop. Beiden zijn moeilijk te 
vangen in een excel-overzicht, maar zeer goed te managen met 
oprecht ondernemerschap. Het is tijd voor iets meer gevoel en iets 
minder verstand. Veel succes. 
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