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Een transformatie is als een heel lang aanhoudende golf die steeds meer aanzwelt en 
uiteindelijk met een enorme kracht aan land komt. Transformaties zien de meeste 
mensen niet aankomen, omdat de veranderingen een lange aanloop nemen en ze vaak 
genegeerd worden, want ‘het zal zo’n vaart niet lopen en het moet nog maar bewezen 
worden’. Transformeren begint haast onopgemerkt, maar als de drijfveren en de oplos-
singsrichtingen samenkomen, is de golf niet meer tegen te houden. Snelle adaptatie is 
nodig, maar ontwijkende strategieën van bedrijven en talmend beleid van overheden is 
vaak meer het geval. Een transformatie kost daardoor meestal onnodig meer, omdat er 
niet tijdig op geanticipeerd is. Je had het ook als een opportunity kunnen zien en de uitda-
ging zien aankomen. Toch is dat de uitzondering, want ‘als je alles van tevoren weet, kun 
je met je broek vis vangen’. 
 Een transformatie gaat veel verder dan een veranderstrategie. Bij een transformatie 
gaat het om het definitief afscheid nemen van wat voorheen de beliefs, de rotsvaste over-
tuigingen, waren en die voor de toekomst niet meer opgaan. Een transformatie is daarom 
niet alleen rationeel, maar heeft ook een emotionele lading. Je moet loslaten wat je altijd 
gezegd is of waarin je institutioneel bent opgevoed. Dat verklaart de wrijving, de tegen-
stand, de ontkenning en vaak ook de angst. Een transformatie is niet alleen gestoeld op 
nieuwe technologische mogelijkheden of wetenschappelijke inzichten om zaken anders 
aan te pakken. Het gaat pas rollen als ook de organiseerprincipes aangepast worden en 
verhoudingen veranderd worden. Transformaties veranderen tegelijkertijd veel van wat 
voorheen ‘normaal’ was. Het resultaat vertaalt zich in andere manieren van werken, leren, 
samenwerken en maatschappelijk gedrag, normen en waarden. In plaats van hiërarchisch 
denken en top-down control, werken in netwerken en horizontaal communiceren.1 In 
plaats van afwachten op taken, initiatief nemen en zelf organiseren. Dat raakt mensen in 
al hun doen en laten. De digitale transformatie laat dat duidelijk zien. Maatschappelijke 
transformaties zoals van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving met decentrale 
verantwoordelijkheden zijn een ander voorbeeld. Transformeren gaat daarom nooit 
zonder slag of stoot. Het brengt onrust, onbehagen en onzekerheid met zich mee. 
 In het complexe gebeuren van transformaties waarin we ons bevinden is corona 
slechts een versneller; want de drijfveren voor ingrijpende transformaties zijn al langer 
aan de gang. De behoefte aan visionaire vooruitkijkers die het grote plaatje van de nieuwe 
tijd duiden is groot, maar het aanbod is zeer gering en vaak dubieus, want niet gespeend 
van eigenbelang en politiek opportunisme. Het is dus zaak om vooral zelf na te denken, 
met elkaar in dialoog te gaan, je best doen om de grotere verbanden te zien. Eigenlijk zou je 
moeten uitkijken naar dit soort tijden, want er zijn veel mogelijkheden voor nieuwe vita-
liteit in een samenleving die wendbaarder en creatiever kan worden. Vooruit schakelen 
voor bedrijven kan door te werken aan innovaties in ecosystemen met diverse andere 
partners. In plaats van jagen en het ieder-voor-zich, zal het om het Nieuwe Wij gaan. Om 
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vanuit diversiteit netwerkend samen te werken om daardoor meer onverwachte moge-
lijkheden van elkaar en voor elkaar te zien. Transformeren en anders organiseren horen 
bij elkaar. Transformeren vereist een open mind voor de mogelijkheden van morgen die 
vandaag bedacht worden. 

Transformeren als culminatie van verschillende drijfveren en 
veranderingen
Transformaties kenmerken zich doordat veranderingen uit verschillende hoeken tegelij-
kertijd komen. Dat gebeurt niet elke dag, maar is voelbaar in de tijd. Het ‘hangt in de lucht’. 
We kennen daarom periodes in de geschiedenis waarin er veel tegelijkertijd gebeurde. 
Het kunnen ontwikkelingen in de kunst, literatuur en architectuur zijn, zoals in het inter-
bellum van de vorige eeuw, die tot een positieve eruptie van nieuwe ideeën en inspiratie 
in vrijer denken leidden. Het kunnen periodes zijn van maatschappelijke transformaties 
zoals in de jaren zestig met emancipatiebewegingen en loskomen van oude waarden en 
normen. Burgerrechten, Black Lives Matter, gendergelijkheid, LHBT en in het algemeen 
ruimte vragen voor gelijkheid en diversiteit zijn bewegingen die in het grotere geheel van 
maatschappelijke transformaties passen.2 De tegenbewegingen kunnen zich tegelijkertijd 
laten horen, vaak gestoeld op het behouden van wat er was. Tegenover de horizontali-
sering, netwerkvorming en Feminine Leadership3 wordt ook de roep om de sterke man 
gehoord met law & order. 
 Nieuw van deze tijd is de onrust die zich over de hele wereld afspeelt. Van steden in de 
Verenigde Staten tot Wit-Rusland, van Siberië tot Frankrijk en van Hong Kong tot Berlijn. 
Door de sociale media zijn mensen makkelijker te bereiken en op te roepen in actie te 
komen. Van gele hesjes tot Zwarte Piet of van stille marsen tot gewelddadige rellen. Feit 
is dat mensen in actie komen, ongeacht vanuit welke kant of overtuiging, vanuit echt 
nieuws of nep-nieuws. Het geeft aan dat het broeit in de wereld en dat de verhoudingen 
verschuiven. Er zijn veranderingen gaande, al kun je die niet uit de losse erupties lezen, je 
kunt het wel zien als je zicht hebt op de veenbranden.4

Wetenschap en technologie gerelateerd aan grote knelpunten
Parallel aan de maatschappelijke ontwikkelingen zijn het combinaties van verschillende 
vindingen in de wetenschap en technologie die voor extase en onbehagen kunnen leiden. 
Als het om oplossingen gaat die menskracht kan vervangen, zoals robotica, kunstmatige 
intelligentie of supercomputers, dan is dat meestal een reactie op beperkingen in sectoren 
waar men aan het eind van de ontwikkeling zit. Er zit een actie-reactie in de techno-we-
tenschappelijke ontwikkeling. In tegenstelling tot maatschappelijke drijfveren, blijven 
de wetenschappelijke en technische drijfveren vaak lang onder de radar voor wie er niet 
direct mee te maken heeft. Research en testen kan jaren duren. Toch zijn de onderliggende 
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drijfveren voor transformaties vrijwel altijd al langere tijd gaande. Wat vaak niet voldoende 
gezien wordt, is de relatie tussen wetenschap, technologie en maatschappelijke ontwikke-
lingen. Wetenschap en technologie staan niet in het luchtledige, maar bewegen zich vaak 
rondom problemen of vraagstukken die uit de maatschappij komen. Daartoe behoren ook 
bedrijven, de zorg, het onderwijs, de natuur en het milieu. Lange tijd lijken het stapje voor 
stapje ontwikkelingen in de vooruitgang. Toch zijn die ogenschijnlijk los van elkaar staande 
experimenten, researchprogramma’s en innovaties vaak direct verbonden met grote knel-
punten. Als voorbeeld kunnen we het onderzoek naar duurzame energie nemen. Dit is 
het antwoord op vervuilende uitstoot door fossiele energie met negatieve impact op het 
klimaat, de natuur en de gezondheid. Het inzicht hiervan was al door de Club van Rome in 
1974 naar voren gebracht. Meer dan een decennium later kwam ook de Verenigde Naties 
met het Brundtland rapport in 1987 tot de conclusie dat het klimaat en het milieu onder 
druk stonden door de toegenomen fossiele uitstoot van olie, gas, kolen. Toch zou het nog 
decennia duren voordat energiebedrijven hun strategie gingen bijstellen. De klimaattop 
in Parijs in 2015 en de aanloop daarnaartoe bracht de doorbraak. Samenwerking tussen 
vooruitstrevende bedrijven en ngo’s, zoals Greenpeace en honderden anderen, leidden 
tot een veranderende machtsbalans. Andere organiseerprincipes werden gevolgd. De 
machtige energiebedrijven konden niet meer op steun rekenen van overheden en het 
gros van het bedrijfsleven. De beliefs, de overtuigingen waren duidelijk veranderd in 2015 
en overheden gingen en-masse overstag om de klimaatdoelen en de bredere Sustainable 
Development Goals (SDG’S) te aanvaarden als de nieuwe richting voor ontwikkeling. Kon 
een Nederlandse regeringsleider in het recente verleden voor Parijs 2015 nog zeggen dat 
windenergie en zonne-energie in Nederland geen schijn van kans hadden, omdat het in 
Nederland niet voldoende waaide of de zon te weinig scheen, nu gaat die overtuiging na 
de klimaatconventie in Parijs 2015 niet meer op. Het kantelpunt was bereikt. Het beleid 
ging om. Anno 2020 zijn er meer dan een miljoen huizen in ons land met (particuliere) 
zonnedaken en de windenergie wordt als een aanjager van de duurzame economie gezien. 
Zonder het inzicht en bewustzijn van vooruitziende burgers en bedrijven die al decennia 
geleden de duurzame kant op bewogen, zou de transformatie niet ingezet zijn. 
 Het kan nationaal ook versneld worden, zoals de maatschappelijke impact van de 
aardbevingen in Groningen hebben laten zien. De politiek is meestal de zwakste schakel 
in transformaties, omdat de bureaucratische instituties veel minder snel meegaan in 
de andere manier van denken en meer moeite hebben met sneller schakelen en samen-
werken met ‘nieuwe’ bewegingen van oplettende burgers, ngo’s en visionaire bedrijven. 

Digitale transformatie
Als we de afgelopen jaren spreken van een digitale transformatie, dan moeten we eigen-
lijk al vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw terugkijken. De toepassing van elektro-
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nische chips in rekenapparatuur leidde tot grootschalig gebruik van personal computers 
vanaf de jaren tachtig en mobiele telefoons vanaf de jaren negentig. De automatisering 
die al sinds de jaren zeventig opkwam als antwoord op de toegenomen complexiteit 
in handelingen gecombineerd met een tekort aan geschikte menskracht past in dit 
plaatje. We zien de toepassing van automatisering in de productie in de industrie tot 
in de informatisering in de dienstensector en de zorg. In dezelfde lijn zien we nu de 
kunstmatige intelligentie, machine learning op allerlei manieren toegepast worden om 
grotere hoeveelheden data te doorgronden dan het individuele menselijk brein zelf 
aankan. Digitale transformatie zou niet zonder het internet kunnen. Het idee van een 
World Wide Web kwam in 1989 van wetenschappers van CERN, het wereldkenniscen-
trum voor kernfusie in Zwitserland, die complexe informatie aan elkaar door wilden 
sturen.5 Met het WWW werden de afspraken ingevoerd om digitaal te communiceren 
over het internet, dat weer gebaseerd is op ARPANET dat in 1969 in de Verenigde 
Staten ontwikkeld is als militair netwerk. Dit is later voor algemeen gebruik geschikt 
gemaakt. Het latere massamedium ontketende een oneindige reeks van producten en 
diensten die dertig jaar later met het Internet of Things, AI en Machine Learning ons 
in de digitale transformatie hebben laten belanden. Deze transformatie heeft impact op 
alle facetten van werken, produceren, consumeren, leven, leren, gezondheid, natuur, 
mobiliteit, energie, cultuur en vrije tijd. Wat ooit begon met de miniaturisering van 
een elektronisch besturingssysteem op een chip decennia geleden, zorgt er nu voor dat 
miljarden mensen toegang tot communicatie hebben. Maar het zorgt er ook voor dat 
honderden miljoenen mensen in welvarende landen hun kennis en vaardigheden radi-
caal moeten aanpassen. De waarde van kennis is betrekkelijk geworden en als je niet 
voortdurend bij blijft leren en ontwikkelen, dan komt onherroepelijk een moment dat je 
niet meer nodig bent, omdat het werk geautomatiseerd is of het werk niet meer gedaan 
hoeft te worden. Een reisbureau heeft minder te doen, wanneer miljoenen mensen zelf 
hun reis gaan boeken via boekingsplatforms. Een jurist hoeft niet elke klant hetzelfde 
uit te leggen en een fee te vragen, als de templates voor veel voorkomende contracten 
gratis op het internet staan. Een automonteur die niet voorbereid is op elektrische auto’s 
zal over een tijd minder te doen hebben. Een docent die niet met e-learning overweg 
kan, zal het moeilijk krijgen. Zo zijn er vele voorbeelden te geven. De digitale transfor-
matie geeft ons een schier eindeloos aanbod aan mogelijkheden voor andere producten 
en diensten en een ongekend aantal nieuwe banen die er voorheen niet waren. Maar 
diezelfde transformatie vernietigt ook veel bestaande banen. Daaruit rijst onrust, verzet 
en tegenwerken. Je kunt er ook offensief en met open vizier naar kijken en de kansen 
zien. Een van de grootste maatschappelijke transformaties die direct verband houdt met 
de digitale transformatie is de up- en re-skilling van enorme aantallen mensen. Positief 
hieraan is dat mensen weer nieuwe perspectieven krijgen, nieuwe energie, doordat ze 
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ontdekken dat er onverwachte talenten losgemaakt kunnen worden. Een initiatief zoals 
de BuitenBoordMotor (BBM) is daarom te prijzen. Hierin wordt op netwerkachtige 
manier een ecosysteem van uiteenlopende bedrijven en organisaties opgezet (banken, 
telecom, installatiebedrijven, luchtvaartmaatschappijen, zorg en onderwijs) met de 
SER, Sociale Zaken, UWV en lokale overheden om mensen te testen en snel in re- en 
upskillingsprogramma’s te brengen. Via superlearning worden nieuwe vaardigheden 
bijgebracht en on-the-job worden de kneepjes van het nieuwe vak bijgeleerd. Het gaat 
niet meer om afwachten totdat iemand boventallig wordt, maar om tijdig te switchen 
naar een betekenisvolle andere werkomgeving met nieuwe skills.6

Weerstand tegenover visionair vooruit
Visionaire ondernemers hebben een uitstekend gevoel voor wat er komen gaat. Zij zien de 
mogelijkheden, nemen de risico’s en gaan er vol op in. Ze zien de grote lijnen en durven 
fouten te maken of te laten maken, want willen vooruit. In het onbekende springen is per 
definitie ontdekken, exploreren en je hoofd een paar keer hard stoten. Maar je houdt wel 
koers en visonairs zien wel waar ze naar toe willen. Je kunt zeggen dat Big Tech bedrijven 
te veel macht hebben, maar je kunt moeilijk ontkennen dat de basis van deze bedrijven 
gelegd is door visionaire ondernemers. Van Bill Gates, Steve Jobs tot Jeff Bezos en van 
Elon Musk tot Jack Ma. Voor de meerderheid ligt het anders. Aanpassen en veranderen 
is iets wat vaak gezegd wordt, maar wat feitelijk vooral naar achteren geschoven wordt 
om het maar niet echt te hoeven doen. Ontkenning van wat er aan innovaties in aantocht 
is, is gemakkelijker dan je eraan overgeven en er met strategisch vernieuwingselan in te 
gaan. Wachten en niets doen levert bedrijven in eerste instantie bovendien vaak meer op. 
Denk aan de grote energieconcerns die al decennia weten dat fossiele brandstoffen niet 
alleen eindig, maar vooral vervuilend zijn en de uitstoot een gevaar voor de natuur en 
de gezondheid. Doorgaan met het bestaande businessmodel en nog meer van hetzelfde 
produceren is een veel beproefde strategie die we met korte termijn uitnutten kunnen 
omschrijven. R&D voor innovatie is dan een dun stroompje dat uitvergroot wordt in het 
jaarverslag, maar dat feitelijk verwaarloosbaar is. Hetzelfde patroon hebben we gezien 
bij de telecombedrijven zoals KPN die deze eeuw nog volop koperleidingen in de grond 
aanlegden, terwijl al sinds eind jaren negentig bekend was dat glasvezel een veel betere 
oplossing is voor breedband. Denk ook aan de grote automobielbedrijven die eigenlijk pas 
wakker geschud werden door Tesla met massale verkoop van volledig elektrische auto’s. 
Natuurlijk is dat deels geflatteerd door de subsidies op elektrische auto’s, maar Tesla 
maakte de markt voor elektrische auto’s attractief en stoer. Ondanks corona is Tesla een 
van de weinige automobielbedrijven die winst maken.7 De lang bestaande automobielbe-
drijven probeerden het eerst nog met sjoemel-software om te doen alsof ze aan zuinigere 
motoren werkten, maar hopeloos onderuitgingen door Amerikaanse en latere Europese 
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testen. Nu zitten ze in een overlevingsmodus en moeten ze onder druk van strengere 
regulering en de concurrentie van Tesla hortend en stotend het pad van duurzame auto-
mobielen opgaan. De miljarden die weggegooid zijn door kortzichtig korte termijn winst-
bejag, hadden beter vanaf het begin van deze eeuw strategisch ingezet kunnen worden op 
de transformatie naar elektrisch, waterstof of anderszins duurzame mobiliteit. Surfen op 
de veranderingsgolf is strategisch het beste wat je kan doen, want je leert meer van het 
innoveren en veranderen dan je kop in het zand steken en doen alsof met sjoemelsoftware. 
Vaak is een bedrijf reddeloos verloren als het pas begint wanneer de krachtige golf zich al 
razend ontrolt. Menige onderneming en met hen een reeks van toeleveranciers, dealers 
en ketenpartijen zullen een transformatie daarom ook niet zonder kleerscheuren onder-
gaan, als ze nog kunnen overleven. Tijdens de coronacrisis kwam duidelijk naar voren dat 
het doorgaans korte termijnbeleid en het gebrek aan innovatieve visies ondernemingen 
hard gaan raken. Maar het levert ook nieuwe vergezichten op voor ondernemers die wel 
tijdig de veranderingen onderkenden. Die zien dat het om systeemveranderingen gaat 
en springen daarop in.8 Daarom zal de coronacrisis niet meteen een reset zijn en zeker 
geen nieuw normaal inluiden. Wel kan het bijdragen tot het inzicht dat continuïteit van 
ondernemingen gediend is bij een langetermijnstrategie, grootschalige investeringen in 
innovaties gekoppeld aan tijdige aanpassingen in de skills en de manier van samenwerken 
in netwerken en ecosystemen. 

Transformeren is jezelf weer uitvinden
De metafoor die veel gebruikt wordt voor transformeren is de rups die in een vlinder 
verandert. Als je het beeld van de mooie vlinder die vrij kan vliegen voor ogen houdt, 
dan zou transformeren een aanlokkelijk perspectief zijn. Voor een rups zal het mogelijk 
stress geven om door een transformatie te gaan. De rups heeft het ook nog nooit eerder 
meegemaakt. Eenmaal getransformeerd als vlinder vlieg je door de natuur en hebben je 
zintuigen nieuwe kwaliteiten gekregen. Het is de moeite waard om je in te spannen om 
door de angst en onzekerheid heen naar een nieuwe tijd te gaan.
 Als het voor rupsen te doen is om naar vlinders te transformeren, zullen wij mensen 
dat als voorbeeld kunnen nemen. Belangrijk is het om het waarom van de transforma-
ties te begrijpen. Transformaties komen niet van vandaag op morgen. De drijfveren zijn 
velerlei en zijn al langere tijd aanwezig. Om het waarom te doorgronden, is kritisch 
nadenken de eerste stap. Verdiep je in de ontwikkelingen die verder gaan dan je bedrijf, 
je opleiding, je werk of je sociale omgeving. Ga niet bij de pakken neerzitten als het 
tegenzit, maar ga met een open mind jezelf herpakken. Ondernemingen kunnen het 
voortouw nemen en leiderschap tonen. Kijk vooruit en neem nieuwe kennis en skills met 
grote teugen tot je. Leer niet alleen, maar doe het met anderen. Je leert minstens zoveel 
van de ervaring van anderen en je doet nieuwe kennissen op. Als je het niet aangereikt 
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krijgt, dan zal je er met je collega’s achteraan moeten. Leren is een recht en levenslang 
ontwikkelen is noodzakelijk om respectvol en waardevol in de maatschappij je rollen te 
kunnen blijven spelen. 
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