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1. INTRODUCTIE
Op 1 januari 2014 ging het nieuwe Creative Europe programma van start, een initiatief ter
versterking van de Europese creatieve industrieën. Hiermee beschouwt de Europese
Commissie de creatieve sectoren expliciet als groeisectoren die een belangrijke bijdrage
leveren aan economische groei en werkgelegenheid in Europa. Uit cijfers van het Flanders DC
Kenniscentrum Creative Industries blijkt inderdaad dat het aantal creatieve bedrijven en
zelfstandigen en ook het aantal werknemers de voorbije jaren toeneemt. Een belangrijke
vaststelling is echter dat het vooral gaat om mini- en micro-ondernemingen, vaak met minder
dan 10 of zelfs minder dan 5 werknemers. Naast deze grote groep van kleine tot zeer kleine
bedrijven, worden de creatieve industrieën in Vlaanderen ook gekenmerkt door een kleine,
maar wel belangrijke groep grote bedrijven (>50 medewerkers). Het aantal middelgrote
bedrijven (tussen 10 en 50 werknemers) is klein, een fenomeen dat ook wel de ‘missing middle’
genoemd wordt. Het ontbreken van deze groep bedrijven is mogelijk nefast voor de beoogde
en verwachte groei van de creatieve industrie. Anderzijds leren voorbeelden uit de praktijk ons
dat er wel degelijk veel creatieve bedrijven zijn groeien of een sterke groeiambitie hebben (zie
bijvoorbeeld onderstaand kader over Tomorrowland). Wat kunnen we van hen leren? Hoe
ondernemen zij juist? In dit onderzoeksrapport gaan we de missing middle verder analyseren
*
en aanbevelingen formuleren om groei te bevorderen bij kleine creatieve bedrijven. Hierbij zal
met name dieper worden ingegaan op de theorie genaamd “effectuation,” waarbij de
hypothetische stelling dat de effectuation logica past bij creatief ondernemerschap het
vertrekpunt vormt voor het empirische onderzoek dat onderliggend is aan dit rapport.
Idee in het kort
De situatie
De creatieve industrieën in
Vlaanderen en andere
ontwikkelde landen vertonen
een bijzonder patroon: er is een
grote groep kleine en microondernemingen en een
belangrijke groep zeer grote
organisaties (met meer dan 50
FTE). Daartussen ontbreekt een
belangrijke groep van
middelgrote ondernemingen.
Wat is de oorzaak van deze
‘missing middle’? Willen
creatieve bedrijven niet
groeien? Of kunnen ze het niet?

De strategie

De lessen

De ‘effectuation’ logica van
ondernemingscreatie is gebouwd
op de gedachte dat ondernemers
een transformatie bewerkstelligen
en probeert uit te leggen hoe
ondernemers beslissingen nemen
met het oog op (nog) nietbestaande markten, onzekerheid,
risico's en onvoorspelbaarheid.
Effectuation veronderstelt dat
ondernemers nieuwe kansen
creëren buiten een causaal kader.
De logica lijkt van toepassing op
creatief ondernemerschap.

Inzicht in het complete
effectuation proces kan
creatieve ondernemers
concrete handvatten
bieden om groei te
bewerkstelligen en
verder te
concretiseren. De
combinatie van
structuren uit literatuur
en lessen uit de praktijk
kan creatieve
ondernemers
ondersteunen om de
‘jump’ te maken.

Tabel 1 Idee in het kort

*

Voor meer informatie over de gebruikte methodologie, verwijzen wij naar appendix 6.1 Onderzoeksaanpak.
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TOMORROWLAND
Een van de meest sprekende voorbeelden van een Vlaamse creatieve organisatie in
volle groei, is de case van dancefestival Tomorrowland. Toen de broers Manu en Michiel
Beers tien jaar geleden voor het eerst hun plannen uitvouwden om een nieuw festival uit
de grond te stampen in de Schorre in Boom, hadden ze wellicht nooit gedacht dat ze
vandaag een event van wereldformaat zouden organiseren met een 15-tal podia, meer
dan 400 artiesten en zo’n 180.000 bezoekers uit alle hoeken van de wereld.
Het Boomse festival werd in 2013 voor de tweede keer uitgeroepen tot beste
dancefestival ter wereld op de jaarlijkse International Dance Music Awards en kreeg
datzelfde jaar ook een Amerikaans zusje: Tomorrowworld in Atlanta. De snelheid
waarmee het evenement van de gebroeders Beers de afgelopen tien jaar groeide is
indrukwekkend. Op de eerste editie in 2005 kwamen 9000 bezoekers af. Aandacht van
de media was er nauwelijks en na de eerste edities moesten de organisatoren zelfs geld
opleggen. Vanaf 2007 kon Tomorrowland echt gaan groeien en ging het event van één
naar twee festivaldagen, sinds 2011 is het een driedaagse. Ook de bezoekersaantallen
schoten de lucht in. In 2008 werden er 50.000 bezoekers geteld, een jaar later 90.000 en
in 2010 waren alle tickets een maand op voorhand uitverkocht. De twee broers leiden
intussen een bedrijf dat het jaar rond ca. 30 mensen tewerkstelt en doen in de aanloop
tot en tijdens het festival beroep op nog eens duizenden extra werkkrachten. De tickets
voor de verjaardagseditie 2014 waren in minder dan een uur de deur uit maar het
festival zit nog lang niet aan zijn groeiplafond. In een zeldzaam interview bekenden de
broers immers te dromen van een Tomorrowland op elk continent.

1.1. WAT IS DE MISSING MIDDLE?
De term “Missing Middle” komt oorspronkelijk uit theorieën rond de opbouw van de economie in
ontwikkelingslanden. Deze landen hebben typisch een groot aantal micro-ondernemingen en
een aantal grote bedrijven, maar veel minder kleine en middelgrote ondernemingen. In landen
met hoge inkomens zijn middelgrote ondernemingen verantwoordelijk voor meer dan 50% van
het BBP en meer dan 60% van de werkgelegenheid, maar in landen met lage inkomens
vertegenwoordigen ze minder dan de helft van dat: 30% van de werkgelegenheid en 17% van
GDP [1]. Deze KMO-kloof wordt de ‘missing middle’ genoemd. Er zijn verschillende theorieën
rond de oorzaak van deze kloof ontwikkeld waarvan toegang tot kapitaal de meest genoemde
is. Kleine en micro-ondernemingen hebben vaak onvoldoende financiële middelen om door te
groeien tot een middelgrote onderneming, waardoor ze klein blijven met lage
kapitaalbehoeften. Grote ondernemingen anderzijds hebben wel de steun van financiële
instellingen waardoor zij verder door kunnen groeien.
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Figuur 1 De Missing Middle

1.1.1. De missing middle in creatieve industrieën
Hoewel missing middle over het algemeen minder voorkomt in zogenoemde ‘high-income
countries’, is ditzelfde fenomeen van een ontbrekend middengebied ook merkbaar in bepaalde
onderdelen van deze economieën. In het algemeen is er in de creatieve industrieën sprake van
een beperkt aantal grote ondernemingen die een belangrijk gedeelte van de output en
werkgelegenheid verzorgen. De rest van de sector bestaat uit een aanzienlijk aantal kleine
spelers die zich vooral richten op (lokale) nichemarkten [2], [3]. Uit de meest recente
impactmeting van het Flanders DC – Antwerp Management School Kenniscentrum betreffende
de creatieve industrieën blijkt dat dit ook in Vlaanderen aan de orde is (zie kader).
Deze observatie botst mogelijk met de visie die op nationaal en internationaal niveau in
beleidskringen heerst, met name die van de creatieve industrieën als groeisector. De groei lijkt
vandaag vooral te bestaan in een toename van het aantal micro- en kleine ondernemingen,
niet in de expansie van de bestaande bedrijven.
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MISSING MIDDLE: CREATIEVE INDUSTRIEËN IN
VLAANDEREN
In de meest recente economische impactstudie over de creatieve industrieën in Vlaanderen is
de missing middle duidelijk waarneembaar. geeft een grafisch overzicht van dit fenomeen.
Wanneer we de werkgelegenheidscijfers voor de creatieve industrieën uit 2010 bekijken, valt
op dat bijna alle deelsectoren gekenmerkt worden door een gemeenschappelijk zandloperprofiel: enkele zeer grote ondernemingen (> 50 merknemers) enerzijds en een grote groep
kleine bedrijfjes en eenmanszaken (< 10 werknemers) anderzijds stellen 81% van alle
werknemers te werk. De groep middelgrote bedrijven is klein, net als hun aandeel in de totale
werkgelegenheid binnen de creatieve industrieën (19%).*

Percentage van het totaal

45%

Creatieve Industrieën

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
<10

10<>50
Aantal werknemers

>50

Figuur 2 Missing Middle: Creatieve Industrieën in Vlaanderen
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Wanneer we de cijfers op clusterniveau
bekijken, zien we nog steeds dezelfde
tendens, maar met een verschillende
nuance. In de cluster kunsten en
erfgoed, waartoe de beeldende
kunsten, podiumkunsten, muziek en
cultureel erfgoed behoren, is vooral de
groep kleine bedrijven met minder dan
10 werknemers en eenmanszaken
groot. 70% van de werknemers zit
geconcentreerd in deze groep. De
grote bedrijven zijn goed voor 17% van
de werkgelegenheid, dat is aanzienlijk
minder dan de kleine bedrijven, maar

Er werd telkens gebruikgemaakt van de benadering (top-down of bottom-up) die ook in de finale optelling van impactanalyse werd
gehanteerd. Voor elke schakel in elke sector werd vervolgens het aantal werknemers opgeteld. Bedrijven die geen werknemers
rapporteerden werden als eenmanszaak beschouwd, voor deze organisaties werd telkens één werknemer meegeteld.
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50%

wel meer dan de middelgroten, die
13%
van
de
tewerkstelling
vertegenwoordigen.

Creatief Zakelijke Dienstverlening
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Media & Entertainment

40%
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In de cluster creatief zakelijke
dienstverlening, waartoe architectuur,
design,
mode
en
reclame
&
communicatie worden gerekend is de
verdeling gelijkmatiger. Kleine en grote
bedrijven hebben respectievelijk 37%
en 39% van de werknemers in dienst.
Ook hier werken minder mensen in de
middelgrote bedrijven: 24%.

0%
<10

10<>50

>50

Binnen media en entertainment, de
derde cluster, valt op dat de grote
bedrijven
met
meer
dan
50
werknemers
de
belangrijkste
werkgevers zijn. Meer dan de helft
(52%) van de werknemers is in dienst
bij een groot bedrijf. Middelgrote en
kleine bedrijven zijn goed voor
respectievelijk 14% en 32% van de
arbeidsplaatsen.
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2. CREATIEF ONDERNEMEN EN
GROEIEN

GROEI IS EEN
INTENSIEF, CONTINU
LEERPROCES MET
HET OOG OP
VERBETERING,
WAARBIJ DE
ONDERNEMER
ZICHZELF EN DE
KLANT BETER ZAL
LEREN KENNEN.

Een bedrijf opzetten en uitbouwen in de creatieve industrieën kan een grote uitdaging zijn. In
deze sectoren wordt het ondernemen bemoeilijkt door specifieke uitdagingen die niet of minder
sterk voorkomen in andere industrieën [4]. Temeer omdat er sprake is van een enorme
concurrentie – Van den Born [5] omschrijft veel sectoren binnen de creatieve industrieën als
hypercompetitief – , een continue instroom van nieuwe ondernemingen en een hoge omloop
van talent en ideeën, blijven veel bedrijven in deze creatieve sectoren fragiel en ondervinden
ze weinig groei.
Overlevingskansen op lange termijn voor ondernemers in de creatieve industrie zijn een stuk
lager dan in de niet-creatieve industrie, wellicht ten gevolge van de verschillende financiële
crises sinds het begin van dit millennium. Vooral de creatief-zakelijke dienstverlening, waartoe
mode, design en architectuur worden gerekend, is een veeleisende sector met een lage kans
op overleven [5].
Sector

Overlevingskans
(15 jaar)

Nietcreatieve
industrie
40,6 %

Kunsten en
cultureel
erfgoed
35,8 %

Media &
Entertainment
32,1 %

Creatiefzakelijke
dienstverlening
29,7 %

Tabel 2 Overlevingskansen in de creatieve industrieën

Vanwege die financieel moeilijke tijden zijn veel ondernemingen in een constante survivalmode
beland. Ze proberen slechts te overleven en leven van opdracht naar opdracht, met instabiliteit
en onzekerheid tot gevolg. Ondernemingsgroei lijkt voor deze bedrijven ver weg, maar toch kan
het ook voor hen belangrijk zijn dit doel na te streven. Hoewel groei niet voor iedereen
essentieel is en niet binnen de ambities van elke creatieve onderneming valt, kan het
nastreven en uitwerken van een doordacht groeiplan wel de sleutel zijn om in financieel
moeilijke tijden overeind te blijven als ondernemer. Groei is daarbij vooral een proces van
verandering en (interne) sensibilisering omtrent de klant, de waardepropositie en de
organisatie. Het is een intensief, continu leerproces met het oog op verbetering, waarbij de
ondernemer zichzelf en de klant beter zal leren kennen, waardoor hij de huidige
overlevingsmodus kan ontstijgen en overleven op lange termijn haalbaar is.
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op groei voor creatieve ondernemers. Hiervoor gaan we
eerst naar de basis: wat is eigenlijk (creatief) ondernemen, en wat betekent groei voor
creatieve ondernemers? Een zoektocht naar het antwoord op deze vragen zal de basis vormen
om verder na te denken over creatief ondernemersgroei en gedrag dat kan leiden tot groei.
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2.1. WAT IS ONDERNEMEN?
Onderzoekers buigen zich al lang over de vraag wat eigenlijk ondernemen is en wat
ondernemers nu ‘ondernemend’ maakt. Wat zijn de kenmerken, gewoonten en gedragingen
van de ondernemer? Is er een leerbare ‘kern’ van ondernemerschap? Wat zijn de
gemeenschappelijke elementen die ondernemers in verschillende industrieën met elkaar
delen? Wat kunnen huidige ondernemers leren van andere succesvolle (serial) ondernemers
zoals Richard Branson (Virgin Group), Jeff Bezos (Amazon.com) en Elon Musk (Tesla Motors,
SpaceX, PayPal) over het starten en groeien van ondernemingen? Kortom, is er zoiets als
'ondernemend denken’ dat overkoepelend kan worden toegepast?
Onderzoekers hebben al jaren getracht te doorgronden wat een ondernemer een ‘goede’
ondernemer maakt. Van oudsher is deze vraag bestudeerd als ofwel (1) een set van
persoonlijkheidskenmerken die het succes of falen verklaren van de ondernemingen die een
ondernemer creëert, of (2) een reeks van omstandigheden waaruit een omgeving ontstaat die
gelegenheid biedt om een onderneming te starten (zie ook kader: Verklaren van
groeipotentieel). In het eerste geval hebben de potentiële ondernemers ofwel de juiste
eigenschappen of ze hebben deze niet. Als ze die niet hebben, worden ze aangespoord om ze
te cultiveren. In het tweede geval worden potentiële ondernemers opgeroepen om strategieën
en vaardigheden te ontwikkelen voor het herkennen, identificeren en benutten van kansen met
een hoog potentieel. Managementgoeroe Peter Drucker beschreef dit in 1993 als eerste: “The
entrepreneur always searches for change, responds to it, and exploits it as an opportunity” [16,
p.28]. Hierbij gaat men vaak uit van een zogenaamde ‘causale logica’, waarbij het gewenste
effect het uitgangspunt vormt van de uitgevoerde handelingen. Met andere woorden,
ondernemerschap begint hier met het bepalen van het doel dat men wil bereiken, de kans die
men wil benutten. Vervolgens worden hier middelen bij gezocht die dat doel helpen
verwezenlijken. Wanneer het starten van nieuwe ondernemingen wordt bekeken vanuit dat
perspectief, valt de nadruk op capaciteiten als ondernemende alertheid en ondernemende
oriëntatie [7].
In de laatste jaren is er echter een nieuwe focus op ‘ondernemende gedragingen’ bijgekomen.
Gedragingen zijn in dit geval impliciete, leerbare en overdraagbare ervaringsaspecten die
gerelateerd zijn aan goede prestaties in specifieke gebieden. In plaats van enerzijds
ondernemende eigenschappen of anderzijds potentievolle omstandigheden als input te nemen
en van daaruit te proberen variantie in de prestaties te verklaren, richt deze nieuwe focus zich
op het begrijpen van hoe experts in ondernemerschap zich daadwerkelijk gedragen en hoe zij
redeneren.
De vraag stelt zich dan: wat is die specifieke werk- en denkwijze van expert-ondernemers? Dit
is de vraag die onderzoekster Saras Sarasvathy zich stelde tijdens haar doctoraat, waarin zij
de acties en beslissingen van een groep ‘expert-ondernemers’ heeft onderzocht. In haar studie
ontmoette ze 27 oprichters van bedrijven, variërend in grootte van $200 miljoen tot $6,5 biljoen
en verspreid over verscheidene industrieën – van staal en spoorlijnen naar teddyberen,
halfgeleiders en bio-tech. Deze expert-ondernemers hadden allen meer dan 10 jaar ervaring
als fulltime ondernemer, hadden daarin meerdere ondernemingen opgestart en hadden
tenminste één onderneming naar de beurs gebracht. Het idee achter de studie was niet alleen
om deze oprichters te interviewen, maar om achter hun verhalen een inzicht te krijgen in hoe
ze denken over specifieke problemen bij het omzetten van een idee naar een duurzame
onderneming. Rigoureuze analyses van de getranscribeerd tapes leidden tot verrassende maar
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wel aan te leren principes. Uit dit onderzoek concludeerde Sarasvathy dat deze expertondernemers niet perse de ‘standaard’ geachte werk- en denkwijze volgden zoals die
bijvoorbeeld in veel business schools wordt onderwezen. In deze ‘standaard’ gedachtegang
wordt ervan uitgegaan dat ondernemers vertrekken van een bepaald doel dat men wil behalen
en dus de causale logica volgen. Alvorens men acties kan ondernemen om dat doel te
bereiken dient er volgens deze logica eerst een analysefase aan vooraf te gaan, waarin tijd en
middelen moeten worden geïnvesteerd. Tenslotte kan men controle over de uitkomsten
verkrijgen door anderen constant een stap voor te blijven. De set van principes die Sarasvathy
distilleerde uit haar ervaringen met de expert-entrepreneurs zijn gebaseerd op een logica die
vaststelt dat er een duidelijke vorm van rationaliteit is die intuïtief ‘ondernemend’ is te noemen.
Deze principes noemt Sarasvathy het ‘effectuation’ proces [8].

VERKLAREN VAN GROEIPOTENTIEEL
Een van de meest belangrijke en meest gerefereerde wetenschappelijke onderzoeken rond
groei en ondernemerschap tracht het groeipotentieel van een onderneming te verklaren door
een combinatie te maken tussen enerzijds een set van persoonlijkheidskenmerken van de
ondernemer die het succes of falen van de onderneming verklaren en anderzijds de
specifieke set van omstandigheden waarin de onderneming verkeert. In hun studie “A
multidimensional model of venture growth” hebben Robert Baum, Edwin Locke en Ken Smith
van de Universiteit van Maryland verschillende mogelijke antecedenten van
ondernemersgroei bestudeerd [9]. Hoewel in het verleden al verschillende onderzoeken naar
onafhankelijke verklarende factoren van groei waren ondernomen (bv. naar individuele
competenties van de manager, strategisch management en organisatietheorie), was deze
studie een van de eerste multidimensionale onderzoeken. Hierbij werden vijf
onderzoeksdomeinen die in vorige studies zijn geïdentificeerd als mogelijke antecedenten van
ondernemingsgroei inbegrepen: persoonlijke eigenschappen en motivatie, persoonlijke
competenties,
situationeel
specifieke
motivatie,
competitieve
strategieën
en
omgevingseigenschappen.
Uit dit onderzoek kwamen verschillende factoren die een effect blijken te hebben op
ondernemingsgroei en groeipotentieel, nl:
Competitieve strategieën. Een duidelijke keuze voor een competitieve strategie blijkt
een positief effect te hebben op groei(potentieel) (in tegenstelling tot een ‘stuck in the
middle’ strategie waarbij geen duidelijke keuze wordt gemaakt).
Specifieke competenties van de zaakvoerder. Onder de specifieke competenties van
de zaakvoerder wordt de expertise verstaan die hij/zij heeft in technische / functionele
aspecten die relevant zijn in de sector van de onderneming. Een hoger niveau van
specifieke competenties draagt in positieve zin bij aan groeipotentieel[12].
Motivatie van de zaakvoerder. De motivatie van de zaakvoerder / ondernemer om te
groeien – zoals blijkt uit een duidelijke (groei)visie, specifieke, uitdagende
groeidoelstellingen en een hoge mate van zelfredzaamheid – draagt direct en positief
bij aan groeipotentieel.
Persoonlijke eigenschappen van de zaakvoerder of ondernemer. De persoonlijke
eigenschappen van de zaakvoerder kunnen een belangrijke input leveren naar
groeipotentieel. Hierbij wordt onder andere gerefereerd naar aspecten als
vasthoudendheid, pro-activiteit en passie voor het ontwikkelen en uitbouwen van de
organisatie.
ONDERZOEKSRAPPORT

DE MISSING MIDDLE IN CREATIEVE INDUSTRIEËN

10

EFFECTUATION
VERONDERSTELT
NIET DAT KANSEN
WACHTEN OM
ONTDEKT TE
WORDEN, MAAR DAT
MOGELIJKHEDEN
ONTSTAAN
WANNEER DIE
WORDEN
GECREËERD DOOR
EEN ONDERNEMER
EN DIENS PARTNERS

Algemene competenties. Als algemene competenties van de zaakvoerder worden
twee aspecten onderscheiden: het organisatievermogen op menselijk en politiek vlak
en het vermogen om kansen te herkennen[12].
Omgeving. De omgeving van de onderneming heeft vooral een invloed op de
competitieve strategieën die de onderneming hanteert. Hierbij wordt de dynamiek van
de omgeving en haar vijandigheid onderscheiden. Hoe hoger de dynamiek van de
concurrentie en vijandigheid van de ruimere omgeving (hiermee worden alle aspecten
bedoeld die een negatief of positief effect op de onderneming kunnen hebben, zoals
administratieve
lasten,
belemmerende
of
bevorderende
wetgeving,
handelsakkoorden, ….) is, hoe moeilijker het is voor een onderneming om daarbinnen
te navigeren.
Zoals blijkt is er sprake van een complex samenspel van factoren die in hun geheel een
bepaalde configuratie vormen. Hierbij is een consequent samenspel vereist tussen
verschillende actoren zoals de zaakvoerder, de organisatie en de omgeving. Daarnaast gaat
het zowel om competenties als om middelen waarbij verschillende (organisatorische en/of
strategische) keuzes gemaakt moeten worden om uiteindelijk dit groeipotentieel te kunnen
omzetten tot daadwerkelijke groei. Hiervoor is geen ‘heilige combinatie’, geen eenduidige
formule. Er zijn echter wel werkbare combinaties, waarbij in elk individueel geval een optimale
combinatie van aspecten moet worden gezocht die er toe kan leiden het latente
groeipotentieel te activeren.

2.1.1. Verschillende logica’s
De ‘effectuation logica’ is dus een relatief nieuwe manier om naar ondernemen te kijken.
Voorheen was een van de belangrijkste veronderstellingen in vele gepubliceerde onderzoeken
over ondernemerschap dat het de taak van de ondernemer is om kansen te ontdekken en te
exploiteren. Hierbij gaat men daarom uit van een zogenaamde ‘causale logica’, waarbij het
gewenste effect het uitgangspunt vormt van de uitgevoerde handelingen. Met andere woorden,
ondernemerschap begint hier met het bepalen van het doel dat men wil bereiken. Vervolgens
worden hier middelen bij gezocht die dat doel helpen te verwezenlijken. Wanneer het starten
van nieuwe ondernemingen wordt bekeken vanuit dat perspectief, is het logisch om het belang
van ideeën als ondernemende alertheid en ondernemende oriëntatie te zien [7]. Een van de
zwaktes van de literatuur omtrent de causale benadering van ondernemerschap is dat ze niet
expliciteert hoe de zoektocht naar de beste route om het doel te bereiken wordt uitgevoerd. Er
wordt alleen geconcludeerd dat een set van mogelijkheden zal worden geven waaruit een
ondernemer zal kiezen [11].
Effectuation, daarentegen, veronderstelt niet dat kansen wachten om ontdekt te worden, maar
dat mogelijkheden ontstaan wanneer die worden gecreëerd door een ondernemer en diens
partners [8]. Het uitgangspunt van deze benadering is niet het uiteindelijke doel, maar juist de
beschikbare middelen van waaruit men tracht in verschillende iteraties einddoelen te
bewerkstelligen zonder die vooraf te definiëren of te voorspellen. Belangrijke zaken bij het
begrijpen van ondernemerschap volgens deze logica zijn onder meer wat elke partij bijbrengt in
het proces van mogelijkheden scheppen, hoe iedere partij omgaat met risico’s en hoe flexibel
alle partijen zijn wanneer zij worden geconfronteerd met verrassingen en uitdagingen [7].
Een eenvoudig voorbeeld helpt het onderscheid tussen de twee processen te verduidelijken.
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Stel dat een chef-kok de taak krijgt een menu te koken, dan zijn er twee manieren waarop hij
zijn taak kan organiseren. In het eerste geval kiest de klant op voorhand een menu. Al wat de
chef-kok moet doen is een lijst maken van de ingrediënten die nodig zijn, deze ingrediënten
aanschaffen en vervolgens de maaltijd koken. Dit is een proces van causation. Het begint met
een bepaald menu en richt zich op het selecteren van effectieve manieren om de maaltijd te
bereiden. In het tweede geval wordt aan de chef-kok gevraagd in de keukenkasten te zoeken
naar mogelijke ingrediënten en kookgerei om vervolgens daarmee een maaltijd te bereiden.
Hierbij moet de chef-kok mogelijke menu’s voorstellen op basis van de gevonden ingrediënten
en kookgerei, er vervolgens een van selecteren en tenslotte de maaltijd bereiden. Dit is een
proces van effectuation. Het begint met bepaalde ingrediënten en kookgerei en richt zich
vervolgens op de voorbereiding van één van de vele mogelijke maaltijden die daarmee te
maken zijn [8].
Zowel zoeken naar causale logica’s als ‘effectuering’ zijn integrale onderdelen van menselijk
redeneren. Entrepreneurs gebruiken dan ook zowel causale als effectuering benaderingen in
verschillende combinaties op verschillende momenten. Het gebruik van, of preferentie voor een
bepaalde aanpak is onder andere gerelateerd aan het expertniveau van de ondernemer, de
beschikbare resources en waar de onderneming is gevorderd binnen de levenscyclus.
De volgende tabel geeft het verschil tussen beide benaderingen op drie belangrijke onderdelen
weer [12].
Het verschil tussen:
Zoeken en selecteren
(causation)

De markt
‘Zoeken en
selecteren’ gaat er
normaal vanuit,
impliciet of expliciet,
dat er een bewuste
intentie is om een
nieuwe,
onderbelichte of
latente markt te
veroveren. In de
literatuur over
ondernemerschap
heeft dit gewoonlijk
de vorm van
visionaire mensen
die op zoek zijn naar
kansen in de markt
om te benutten.

De logica
In deze logica heeft
de ondernemer een
eindige set van
mogelijkheden die hij
of zij kan overwegen,
voornamelijk op
lokaal niveau. De
logica zegt niet hoe
een dergelijke
zoektocht wordt
uitgevoerd, enkel dat
hij zal leiden tot een
set van
mogelijkheden.

Het proces
Omdat het doel
vooraf bepaald is bij
de start van de
onderneming,
verandert het ‘zoek
en selecteer’ proces
niet gedurende de
levensloop van de
onderneming.
Verrassingen worden
als negatief ervaren.
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Creatie en
transformatie
(effectuation)

In het concept van
transformatie hoeft
de creatie van een
nieuwe markt niet
intentioneel of zelfs
het resultaat van een
inzicht of fantasie
van een mogelijke
nieuwe markt te zijn.
Het kan gewoon een
manier zijn om de
motivatie van een
individu te vervullen
en/of een onverwacht
gevolg van personen
die simpelweg de
dingen doen die zij
de moeite waard
achten.

Transformatie begint
ook met zeer lokale
mogelijkheden.
Echter, in plaats van
te trachten deze te
selecteren, wordt
ondernemend
handelen gezien als
het transformeren
van mogelijkheden in
kansen.

Transformatie is
dynamisch en
interactief – het zijn
de acties en
interacties met
toegewijde zichzelfselecterende
stakeholders die
leiden tot specifieke
transformaties die op
hun beurt uitmonden
in nieuwe markten.
Verrassingen zijn
goed.

Tabel 3 Causation en Effectuation benaderingen

CURRY IN A HURRY.
Sarasvathy [11] geeft in haar boek een voorbeeld waarin het proces van het bouwen van een
denkbeeldig Indiaas restaurant ‘Curry in a Hurry’ wordt gevolgd vanuit twee perspectieven:
causation en effectuation. Voor de toepassing van het eerste perspectief wordt een typisch
causaal proces gevolgd dat onderschreven wordt door veel economische theorieën. Volgens
deze theorieën is de totstandkoming van een bedrijf het onvermijdelijke resultaat, gezien de
voorkeuren van de betrokken economische actoren en de rationaliteit die daaraan ten
grondslag ligt. In dit geval zal de STP theorie worden voorgelegd, zoals deze in vele marketingen strategieboeken wordt uitgelegd: Segmentation (segmenteren), Targeting (doelpubliek
bepalen), en Positioning (positioneren). Gegeven een product of een dienst, stelt marketing
goeroe Kotler de volgende procedure op basis van STP vast voor het op de markt brengen van
een product of dienst [13]. Merk hierbij op dat er al vanuit wordt gegaan dat er een markt
bestaat.
1. Analyseer de lange termijn kansen in de markt.
2. Onderzoek en selecteer doelmarkten.
Identificeer segmentatievariabelen en segmenteer de markt.
Ontwikkel profielen van de resulterende segmenten.
Evalueer de aantrekkelijkheid van elk segment.
Selecteer het doelsegment(en).
Identificeer mogelijke positioneringsconcepten voor elke doelgroep/segment.
Selecteer, ontwikkel en communiceer het gekozen positioneringsconcept.
3. Ontwerp marketing strategieën.
4. Plan marketing programma's.
5. Organiseer, implementeer en controleer marketinginspanning.
Curry in a Hurry is een restaurant met een nieuwe twist: het is een Indiaas restaurant met een
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gedeelte fastfood. Om het restaurant op te starten vanuit een causale redenering, moet de
restauranthouder eerst uitgaan van alle denkbare potentiële klanten in de regio (in het geval
van dit voorbeeld gaat het om de stad Pittsburgh, Pennsylvania, Verenigde Staten). Relevante
segmentatie variabelen zouden kunnen zijn: demografie, woonwijken, etnische afkomst,
burgerlijke staat, inkomen en gedragspatronen omtrent uiteten gaan. Op basis van deze
variabelen zou de ondernemer een vragenlijst naar geselecteerde wijken kunnen sturen en
focusgroepen organiseren op bijvoorbeeld de twee grote universiteiten in Pittsburgh. Na het
analyseren van de antwoorden op de vragenlijsten en focusgroepen, kan vervolgens een
ultiem doelsegment worden gekozen, bijvoorbeeld rijke families van zowel Indiase als andere
afkomst die minstens twee maal per week buiten de deur eten. De focus op dit segment
bepaalt vervolgens latere keuzes omtrent het menu, aankleding, openingsuren en marketing en
sales activiteiten. Het gehele proces zal een behoorlijke investering vragen in tijd, geld en
(analytische) inspanningen.
Samenvattend stelt deze benadering voor om van een grote groep mogelijkheden steeds in te
zoomen naar meer specifieke keuzes en mogelijkheden. De alternatieve benadering voor de
hierboven beschreven causale STP aanpak, namelijk de effectuation benadering, vertrekt juist
vanuit de tegengestelde richting.
In plaats van ervan uit te gaan dat er een bepaalde markt bestaat en dat de ondernemer tijd en
middelen moet investeren om het best mogelijke restaurant te ontwikkelen voor die markt, kan
de ondernemer ook beginnen met het analyseren van de middelen die zij op dit moment ter
beschikking heeft. Ervanuit gaande dat ze beperkte financiële middelen heeft, moet ze creatief
nadenken over hoe ze het idee naar de markt kan brengen met zo weinig mogelijk middelen.
Ze kan dit bijvoorbeeld aanpakken door een bestaande restauranthouder als strategische
partner te nemen of door net genoeg marktonderzoek te doen waardoor ze een financier kan
overtuigen haar het benodigde startkapitaal kan geven. Een andere optie die ze heeft is om
een bestaand lokaal Indisch restaurant of een lokaal fastfood restaurant te vragen of ze haar
Indische fastfoodmaaltijden kunnen aanbieden via hun restaurants. Op een dergelijke manier
kunnen nog vele andere effectuation-scenario’s worden uitgedacht: ze kan enkele vrienden
vragen of ze aan hen en hun collega’s lunch kan brengen op kantoor. Als dit een succes blijkt,
kan ze een lunchleveringsdienst starten. Na verloop van tijd kan het zo succesvol zijn dat ze
alsnog een restaurant begint. Anderzijds kan het ook zijn dat blijkt dat de klanten vooral de
lunch afnemen vanwege haar eigenzinnige karakter en aparte kijk op het leven, waardoor ze
kan besluiten om kookvideo’s of boeken te maken of juist eerder lezingen gaan leven op basis
van haar ervaringen. Om een beeld te krijgen van alle mogelijkheden volgens deze
benadering, bedenk dan dit: wie het allereerst eten koopt bij Curry in a Hurry is in feite de
eerste doelmarkt. Door continu naar de bestaande klanten te luisteren en ondertussen een
steeds uitbreidend netwerk van zichzelf-selecterende stakeholders en strategische partners uit
te bouwen, kan de ondernemer komen tot werkbare segmenten en mogelijkheden.
Met exact dezelfde uitgangspositie – een idee om een Indisch restaurant te starten – maar met
een verschillende set van eventualiteiten kan ze dus uitkomen tot verschillende
ondernemingen. Dit betekent dat het originele idee (of set van middelen) geen enkelvoudige
strategie impliceert. In tegendeel, de effectuation aanpak geeft de ondernemer de mogelijkheid
om een of meerdere effecten te creëren, onafhankelijk van het oorspronkelijk generieke doel.
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2.2. ONDERNEMENDE GEDRAGINGEN IN CREATIEVE
INDUSTRIEËN
Volgens de effectuation logica, is de informatie over de markt die op voorhand bekend is bij de
ondernemer zowel onvolledig, als overweldigend waardoor deze informatie verwarrend en zelfs
tegenstrijdig lijkt te zijn. De markt kan daardoor ook niet duidelijk afgebakend worden.
Bovendien zijn consumenten zich onbewust van hun toekomstige behoeften en voorkeuren,
terwijl veranderingen (zoals door nieuwe technologieën en gebruiken) constant kunnen
opkomen. Deze omgeving, die de basis vormt voor de effectuation logica, is daarom in grote
lijnen gelijkend aan de situatie waarin creatieve ondernemers ook bewegen. De effectuation
logica lijkt mede daarom dan ook een aanpak die veel creatieve ondernemers intuïtief volgen.
De principes die ten grondslag liggen aan de effectuation logica, lijken verwant te zijn met de
manier van werken in de creatieve industrieën, zoals die vaak wordt omschreven.
Zoals eerder aangegeven zijn er enkele onderliggende patronen te ontdekken in de creatieve
industrieën. Caves [14] definieert deze basiseigenschappen van creatieve activiteiten onder de
volgende principes:
1) nobody knows – de vraag is onzeker,
2) art for art sake – de schoonheid van de kunst of de creativiteit is reden genoeg voor
het nastreven daarvan, er hoeven geen andere doeleinden te zijn,
3) motley crew – creatieve producten vereisen vaak zeer diverse vaardigheden,
4) infinite variety – er is een grote verscheidenheid in creatieve producten,
5) A-list / B-list – er is een onvoorspelbare verticale differentiatie in kwaliteitsniveaus die
consumenten ervaren,
6) time flies – creatieve productie is vaak onder hoge tijdsdruk,
7) ars longa – creatieve producten kunnen regelmatig een zeer duurzaam karakter
hebben.
Het zijn juist deze eigenschappen die ervoor zorgen dat creatieve ondernemers zich op een
bepaalde manier gedragen. Creatieve ondernemers werken daardoor algemeen als volgt:
Creatieve ondernemers beginnen vaak vanuit hun vaardigheden en netwerk te denken.
De basis vormt hun creatieve inspiratie en de (vage) ideeën die men heeft
daaromtrent.
Om die ideeën verder vorm te geven werkt men vaak in de vorm van projectmatige
samenwerkingen met open structuren. Voor de productie komen dan verschillende
creatieven vanuit verschillende achtergronden op basis van hun vaardigheden en
interesse samen.
Deze open structuren zijn typisch niet gebonden aan vaste structuren die natuurlijke
belemmeringen opleveren, maar hebben juist een flexibel karakter dat ruimte biedt
voor contingenties en ‘out-of-the-box’ denken.
Deze open structuren worden dan ook eerder bekrachtigd door middel van informele
commitments voor het project.
Een mooi voorbeeld van de wijze waarop creatieve ondernemers regelmatig werken is te
vinden in de theorie rond ‘Design Thinking’ [15], [16]. Zoals designers kijken naar een
ontwerpprobleem, zo kunnen managers ook kijken naar managementproblemen. Dat is de
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essentie van deze theorie. Volgens deze theorie kan op deze wijze empathie voor de context
van een probleem worden gecombineerd met creativiteit in het genereren van inzichten en
oplossingen en rationaliteit om de oplossingen te analyseren en aan te passen aan de
context.
Waaruit bestaat deze integratieve manier van denken dan waarop designers werken? In de
onderstaande tabel staan enkele karakteristieken van ‘design thinkers’ omschreven. Hoewel de
aard van het design thinking en de onderscheidende factoren die iemand wel of geen design
thinker maken ongrijpbaar blijven, zijn een aantal kenmerken geïdentificeerd die nuttig kunnen
zijn bij het begrijpen van de wijze waarop een designer denkt en vraagstukken benadert [17].
Karakteristieken
Mens- en
omgevingsgericht
bezorgdheid
Capaciteit om te
visualiseren
Aanleg voor
multifunctionaliteit

Systemische visie

Vermogen om taal als
instrument te gebruiken

Affiniteit voor teamwerk

Het vermijden van de
noodzaak om keuzes te
maken

Omschrijving
Designers gaan voortdurend na hoe wat wordt gemaakt zal
reageren op menselijke behoeften. Zij overwegen vaak ook
milieubelangen op een niveau waarbij menselijke belangen de
primaire beperkingen vormen in het ontwerpproces.
Designers werken zeer visueel (bijvoorbeeld in het uitwerken van
ideeën).
Designers moeten naar verschillende oplossingen voor een
probleem kijken en houden het grote geheel (the big picture) van het
probleem in het achterhoofd terwijl men focust op specifieke
onderdelen.
Ontwerpers behandelen problemen als systematische problemen
met mogelijkheden voor systemische oplossingen waarbij
verschillende procedures en concepten kunnen helpen om een
holistische oplossing te vormen.
Ontwerpers moeten hun creatieve proces mondeling kunnen
verklaren, waarbij men gedwongen wordt vindingrijk te zijn waar
detail ontbreekt en relaties kunnen uiten die niet visueel duidelijk zijn
(dat wil zeggen, storytelling dient hand in hand te gaan met het
creatieve proces).
Ontwerpers moeten interpersoonlijke vaardigheden hebben die hen
in staat stellen in alle disciplines te communiceren en te werken met
velerlei verschillende mensen.
Ontwerpers zoeken concurrerende alternatieven alvorens men tot
keuzes of besluitvorming komt. Ze proberen constant manieren te
vinden om te komen tot nieuwe configuraties. Dit proces leidt tot een
oplossing die vroege beslissingen vermijdt en de beste
keuzemogelijkheden combineert.

Een aantal thema’s komen hieruit naar boven:
1. Veel experimenten. Door middel van het maken van vele prototypes komen designers
in iteraties steeds dichter bij het uiteindelijke ontwerp.
2. Veel samenwerken. Co-creatie met andere ontwerpers, opdrachtgevers, en
eindgebruikers is cruciaal om tot goede oplossingen te komen.
3. Open communicatie. ‘Show don’t tell’. Een hoge mate van openheid is een
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belangrijke onderliggende mindset om tot innovaties te komen.
4. Actiegericht werken. Designers zijn ‘doeners’ gedachten worden snel omgezet in
acties waarop snel voortgebouwd kan worden.
5. Holistische zienswijze. Designers kijken naar een probleem vanuit het gehele
systeem van werkende onderdelen. Alles hangt met elkaar samen en interageert met
elkaar.
Hoewel designers slechts één schakel binnen de gehele creatieve industrieën vormen, is hun
manier van werken op vele vlakken wel exemplarisch voor die van vele (kern)creatievelingen.
De kernwoorden die uit deze werkwijze naar voren komen zijn dan ook: flexibiliteit; hoge
onzekerheid; informatie schaarste vooraf; projectmatig werken; iteratieve fases; veelvuldig
experimenteren en prototypen; en netwerk-gebaseerd.
Hoewel effectuation niet de enige lens kan zijn om naar de besluitvormingsprocessen van
creatieve ondernemers te kijken, lijkt het erop dat deze theorie een zeer nuttige kan zijn in de
context van creatief ondernemerschap, juist vanwege hun specifieke manier van werken die
intuïtief dicht tegen de effectuation logica aanleunt. Het gebruik van creativiteit is dan ook
inherent verbonden aan deze werkwijze. In effectuation worden de beschikbare middelen
gecombineerd en gebruikt door de ondernemer met een nieuw en waardevol doel. In dit proces
is automatisch creatief denken vereist. “While causal reasoning may or may not involve
creative thinking, effectual reasoning is inherently creative” [14, p.52]. Meer inzicht in deze
logica kan daarom helpen structuur aan te brengen in de ‘natuurlijke’ werkwijze van creatieve
ondernemers en kan daardoor waardevol zijn voor ondernemers met groeiambities.
De hypothetische stelling dat effectuation past bij creatief ondernemerschap vormt dan ook het
vertrekpunt voor het verdere achterliggende onderzoek. In de verschillende gesprekken die
gevoerd zijn met creatieve ondernemers over hun groeiambities en plan van aanpak die zij
voorzien om deze ambities waar te maken kwam een natuurlijke affiniteit met de effectuationaanpak duidelijk naar voren (wij verwijzen naar appendix 6.1 voor meer informatie over de
precieze aanpak en gegroepeerde resultaten). In het vervolg gaan we daarom de effectuation
logica en haar onderliggende principes in detail bekijken, telkens geïllustreerd met voorbeelden
uit de creatieve industrieën om de gevonden link verder te verduidelijken en de toepassing van
effectuation binnen de dagelijkse praktijk van het ontwikkelen en uitbouwen van een creatieve
organisatie weer te geven. Echter, voordat we dieper op de effectuation logica in gaan, staan
we eerst kort stil bij ondernemingsgroei, en wat dat betekent binnen de creatieve industrieën.

2.3. ONDERNEMINGSGROEI
Sinds de jaren tachtig is veel onderzoek gedaan naar ondernemingsgroei. Daarbij werd
vastgesteld dat snel groeiende bedrijven – ook wel gazellen of in bepaalde gevallen highimpact firms genoemd – verantwoordelijk zijn voor een belangrijk deel van de groei in
arbeidsplaatsen in een land [18]. In de literatuur over snelle groei wordt meestal een criterium
voor groei gehanteerd dat is gebaseerd op een structurele toename van de omzet en/of het
aantal arbeidsplaatsen in een bedrijf. Vaak hangen beide indicatoren samen.
Er bestaan veel misvattingen over ondernemersgroei. Zo denken velen dat het gepaard gaat
met het nemen van grote risico’s, terwijl net het tegenovergestelde waar kan zijn. Ook zijn
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velen zich er niet van bewust dat groei geen lineair proces is. Groei gebeurt in verschillende
fases en met verschillende snelheden. Een belangrijke factor die daar invloed op uitoefent zijn
de betrokken personen. Ondernemersgroei is grotendeels dan ook een menselijk
veranderingsproces. De betrokkenen moeten leren omgaan met nieuwe situaties die ontstaan
en de ondernemer moet dit proces van persoonlijke en organisatorische verandering leren
managen.
Groei is niet altijd goed voor een onderneming. Te veel of te snelle groei, zonder daarop
voorbereid te zijn, kan werknemers, processen en controle overweldigen. Dat kan ten koste
gaan van de kwaliteit die je nastreeft, de waardepropositie die de onderneming wil overbrengen
naar de klant, financiële controle, externe relaties met leveranciers en andere stakeholders en
de interne ondernemingscultuur, veel zaken die door creatieve ondernemers typisch belangrijk
geacht worden. Ook kan het de onderneming in een nieuwe competitieve sfeer brengen.
Wanneer een onderneming de sprong maakt van een kleine speler naar een grotere
(markt)speler, krijgt ze een ander aanzien en worden er nieuwe ondernemingsverwachtingen
geschapen bij de verschillende stakeholders. De markt zal ook anders reageren op
beslissingen van de onderneming. Voor kleine organisaties die niet voorbereid zijn op
dergelijke veranderingen kan groei een negatieve uitwerking hebben. Groei is daarom ook niet
altijd te verkiezen boven een status quo.

2.3.1. Groeien in de creatieve industrieën
Hoewel het beeld van kunstenaars die uitsluitend creëren voor het kunstzinnige – Art for Art’s
Sake – aan het veranderen is, bestaat er nog altijd een bepaalde kloof tussen de
culturele/creatieve aspecten aan de ene kant en de ondernemende aspecten aan de andere
kant. Uiteraard verschilt dit naargelang het individu en de creatieve sector waarin iemand actief
is. Aan de vraagkant zijn ook consumenten zich vaak niet bewust van hun ‘smaak’ en
preferenties. In plaats daarvan ontdekken ze die smaak door middel van herhaalde ervaringen
in een sequentieel proces van grotendeels onsystematisch ‘leren door het consumeren’.
Aangezien er een oneindige variatie is van creatief aanbod zal dat ontdekkingsproces ook nooit
eindigen. Daardoor ontstaat een grote onduidelijkheid over de te verwachten vraag naar een
creatief product enerzijds en een onvoorspelbaarheid in de kwaliteitsperceptie van de
consumenten anderzijds. Marktonderzoek vooraf is vaak ineffectief, aangezien het succes van
een creatief product meestal niet verklaard kan worden, zeker niet vooraf. Dat leidt
logischerwijs tot grote onzekerheid bij ondernemers in de creatieve industrieën en bovendien
tot de noodzaak om voortdurend risico’s te nemen. Vooral wanneer een creatief product
kostbaar is om te produceren, in termen van geld, tijd en/of inspanning, kan dat verstrekkende
gevolgen hebben [14].
Daarnaast heeft de productie binnen de creatieve industrieën in veel gevallen een collectief
karakter met een gediversifieerde en opdracht-specifieke samenstelling, waarbij grote en kleine
spelers voor de duur van één project samenkomen en na afloop weer uiteengaan om nieuwe
samenwerkingen aan te gaan [19]. De coördinatie van die activiteiten moet dan gebeuren
binnen een relatief kort en vaak eindig tijdsbestek [14]. Dergelijke collectieve productie is deels
ook noodzakelijk, aangezien veel freelancers en micro-ondernemingen alleen door gebruik te
maken van hun netwerk en persoonlijke contacten als een groter geheel tegenwicht kunnen
bieden tegen de grote dominante spelers in de markt.
Daarnaast heeft de digitale ontwikkeling ook binnen de creatieve industrieën tot veel
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veranderingen geleid. Het toegenomen gebruik van het internet brengt belangrijke
veranderingen in de waardeketen en het distributieproces, waardoor toegang tot de distributie
wordt vergemakkelijkt en concurrentie van producenten en contentmakers toeneemt. Als een
gevolg daarvan moeten nieuwe marktstrategieën en aangepaste businessmodellen worden
gecreëerd die op deze evolutie inspelen [2].
Gegeven deze verschillende context voor creatieve ondernemers stelt zich dan de vraag: wat
betekent ‘groei’ eigenlijk voor hen? Is dat groei in opdrachten, groei in hoeveelheid aanbod, of
groei in personeel? Of is groei voor creatieve ondernemers eerder onder te brengen in groei in
hun portfolio, in hun oeuvre, of in hun reputatie? Kunnen zij planmatig werken aan die groei?
En misschien nog wel het belangrijkste: willen zij eigenlijk wel groeien?
“Ik wil groeien in omzet, groeien in marge, maar vooral ook groeien in impact die je hebt.
In reputatie. Ik vind dat Witsand nog meer een rol moet spelen in de maatschappij, in het
veld. Belangrijker worden, waardoor we onze visie ook meer kunnen gaan uitdragen.” Dirk
Demuynck – Witsand Uitgevers
“Groei is voor ons vooral persoonlijke voldoening.” Vincent Pirenne – Absintt
“We hebben in de ervaring nooit gezien dat bedrijven meer kwaliteit leveren naarmate ze
groter worden. In de creatieve sector merken we meestal dat vanaf een bepaald moment
de kwaliteit stagneert en als het bedrijf verder groeit dat er gewoon meer moet
gemanaged worden. Meer account mensen ertussen, meer projects begeleiders ertussen,
mensen die eigenlijk niet aan de core zitten van de creativiteit, die mensen hebben een
andere vooropleiding gehad.” Valentijn Destoop – Little Miss Robot.

HET CULTURELE GROEIMODEL VAN HAGOORT
Elke organisatie, of deze nu groeiambities heeft of niet, maakt een evolutie door. Deze
evoluties kunnen worden weergegeven in de vorm van levenscyclus-modellen. Het
model van Greiner is één van de meest uitgewerkte ontwikkelingsmodellen die in de
literatuur zijn beschreven [20]. Greiner onderscheidt een aantal groeifasen die steeds
worden afgesloten met een management-crisis, waarin verdere structurele ontwikkeling
van de organisatie noodzakelijk wordt voor het voortbestaan ervan. Het model van
Greiner en ook de meeste andere levenscyclus-modellen zijn generiek en houden dus
geen rekening met de specifieke eigenschappen van de creatieve industrieën. Giep
Hagoort deed daarom een poging een eigen model uit te tekenen met het oog op
creatieve organisaties [21]. Hagoort onderscheidt 4 fases, telkens beperkt in duur en van
elkaar gescheiden door een crisis:
1. De ideeënfase (max. 5 jaar): In de eerste fase staan artistiek leiderschap en
creatieve ideeën centraal. Na een periode van één tot vijf jaar van ad hocstrategieën,eindigt deze fase in een crisis omdat de leider nood aan
professionele structuur niet erkent die nodig is voor de verdere ontwikkeling of
omdat onvoldoende langetermijnfinanciering voorhanden is.
2. Structuurfase (max 10 jaar): In de tweede fase worden de artistieke taken
gescheiden van managementtaken. Uiteindelijk zal de organisatie verzanden in
een bureaucratisch professionalisme en een gebrek aan motivatie.
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3. Strategiefase (max 15 jaar): In de ‘strategiefase’ wordt de blik op de toekomst
gericht: het langetermijndenken neemt de bovenhand en het artistieke,
strategisch management doet zijn intrede.
4. Festivalfase: Uiteindelijk evolueert de organisatie tot een structuur waar
innovatieve projecten en teamwerk centraal staan.
Elke fase verschilt van de vorige op het gebied van dominante
ontwikkelingsfactoren, strategievorming, belangrijkste eigenschappen van de
organisatie, lengte van de fase, samenwerking en leiderschap.

2.3.2. De zes drempels voor creatieve groei
Vanwege de bovengenoemde kenmerken van ondernemerschap in de creatieve industrieën is
het niet verwonderlijk dat veel creatieve ondernemers moeite hebben om te overleven, laat
staan te groeien. De ervaring met het werken met en het bestuderen van creatieve
ondernemers leert dat er voor groei verschillende specifieke belemmeringen zijn die
alomtegenwoordig zijn in de creatieve industrieën. Hieronder volgen zes drempels die vaak
worden aangehaald als belangrijke barrières voor groei.
1. Toegang tot kapitaal. De toegang tot kapitaal en financiering is een grote
belemmering voor groei voor veel creatieve ondernemingen. Reden hiervoor is onder
meer dat veel van deze bedrijven zogenoemde micro-ondernemingen zijn. Met andere
woorden: ondernemingen die bestaan uit slechts een of enkele personen die wel erg
bedreven zijn in het produceren van een creatief product, maar niet de ambitie,
middelen en/of capaciteiten hebben om op basis daarvan een groeiend bedrijf te
vormen. Zulke bedrijven ondervinden vaak een aantal specifieke problemen bij het
bereiken van voldoende investeringsbereidheid in hun onderneming. Zo hebben ze
moeilijkheden bij het vaststellen en bewijzen van een adequate waardering van de
immateriële waarde van de producten. Daarnaast worden ze vaak gekenmerkt door
een gebrek aan informatie over en inzicht in relevante financieringsbronnen. Ten slotte
blijkt dat de creatieve industrieën en de financiële wereld vaak ver uit elkaar staan.
Men begrijpt elkaars taal en ambities vaak niet [22].
“Het gebeurt dat je werkkapitaal bij momenten niet groot genoeg is [vanwege de vereiste
voorfinancieringen van boeken] om datgene te realiseren wat je wilt realiseren. Dus dat
staat groei wel in de weg. Ik zou makkelijk kunnen zeggen: we gaan het aantal boeken dat
we produceren dit jaar verdubbelen, maar dan kom je qua cashflow in de problemen.” Dirk
Demuynck – Witsand Uitgevers.
“En algemeen is er de crisis, dat betekent dat banken niet staan te springen om
uitgeverijen te financieren. Dat is gewoon zo. We zijn een sector die niet zo sexy is, omdat
er constant ook in de pers staat dat een boek oubollig is, wat natuurlijk onzin is. Een boek
is nog steeds een goed product, maar daardoor heerst in de financiële wereld het idee dat
een boek old business is. En dat werkt ook wel tegen je.” Dirk Demuynck – Witsand
Uitgevers.
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“Omdat we zo’n hoge ontwikkelingskost hebben en zo’n lage distributie en aantallen
kunnen we ook niets afdwingen bij geen enkele leverancier. We moeten alles
voorfinancieren bij bestelling van de grondstoffen en onze klanten betalen bij levering, de
groten op 60 of 90 dagen. Het is heel moeilijk om die piste rendabel te maken. Daar
moeten we gewoon veel efficiënter worden.” Murielle Scherre – La Fille D’O
2. Organisatorisch. Een volgende uitdaging heeft te maken met de ontwikkeling van de
organisatie op het vlak van professionaliteit. Belangrijke kwesties hier zijn de zoektocht
naar de juiste professionele structuur – juridisch en financieel zowel als organisatorisch
– binnen een organisatie in ontwikkeling, maar ook het vinden van de juiste
personeelsprofielen die een veranderingstraject vereisen. Daarnaast dient er een
evenwicht te worden gevonden tussen enerzijds het management of beheer dat een
groeiende organisatie vereist, en de creativiteit en het creatief ondernemerschap dat
juist de groei in eerste instantie mogelijk maakte. Een belangrijk omslagpunt blijkt ook
het moment te zijn dat de taken van de creatief ondernemer, die vaak vanaf de opstart
werkte aan de kern van creativiteit, eerder managementgerelateerd worden.
“Je merkt sowieso dat een organisatie die groeit structuur en organisatie moet hebben,
maar om het te hanteren zodat het een werkbare en leefbare omgeving wordt voor de
creatieven is natuurlijk een zeer moeilijk evenwichtspunt om te vinden.” Valentijn Destoop
– Little Miss Robot
3. Exploratie vs. exploitatie. Een andere grote uitdaging waar veel creatieve
ondernemers mee worstelen is het vinden van een juist evenwicht tussen exploratie en
exploitatie. Veel creatieve ondernemers werken zowel in opdracht van klanten als aan
eigen projecten. Om een succesvol groeitraject op te starten is het noodzakelijk een
goede balans te vinden tussen de projecten die momenteel geld opleveren en
projecten die voor toekomstige groei kunnen zorgen. Daaraan gerelateerd is ook de
uitdaging om de juiste dosis investering in eigen ontwikkeling, innovatie en R&D te
bepalen.
4. Diversificatie / specialisatie. In de heel competitieve markten van de creatieve
industrieën kan het moeilijk zijn om je als ondernemer te onderscheiden. Veel
creatieve ondernemers hebben dan ook moeite om zich voldoende te kunnen
diversifiëren. De vrees is daarbij vaak dat ze zich met een verregaande specialisatie in
een bepaalde niche uitsluiten voor meerdere opdrachten. Met als gevolg dat men het
‘drukke midden’ opzoekt waarin veel bedrijven opereren die alle soortgelijke producten
en diensten aanbieden. Dat fenomeen is vooral sterk aanwezig in sectoren als mode,
design en architectuur.
5. Ritme van de creatieve sectoren. Elke creatieve sector werkt volgens een bepaalde
logica en volgens een bepaald ritme. Zo is het gebruikelijk in de modewereld om
tweemaal per jaar op een gezet tijdstip een nieuwe collectie af te hebben. Deze
vervolgens te presenteren op bijvoorbeeld de bekende modebeurzen om daarbij
voldoende afnemers te vinden die bestellingen doen waarna het productieproces kan
starten. De eerder genoemde grote gevestigde namen in de creatieve industrieën
hebben vaak een dusdanige controle op deze vaste structuren dat deze niet zijn
ingericht voor kleine bedrijven. Zeker niet voor kleine bedrijven die een andere, of
vernieuwende aanpak trachten uit te voeren.
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“Het is leuk dat je als avant-gardemerk fijne klanten bereikt, maar je moet een pad gaan
uitdokteren dat er nog niet ligt. Al die jonge merken vragen een andere, frissere
infrastructuur die er gewoon niet is.” Murielle Scherre – La Fille D’O over de huidige
structuur in de lingeriesector.
“Wij hebben op een bepaald moment de keuze gemaakt dat niet meer te doen [meedoen
aan pitches]. Kijk gevoelsmatig klopt het gewoon niet dat je bijvoorbeeld naar een bakkerij
gaat en vraagt maak mij een bruidstaart en je vraag dat in een andere bakkerij ook en in
een andere bakkerij ook en dan ga je terug naar die winkel op de dag van je trouwen die
vind ik mooi, die neem ik mee en de andere laat je gewoon staan. Een zeer onlogische
manier van werken maar door de evolutie van de reclamesector en de creatieve
industrieën is dat een gewoonte geworden en bepaalde bedrijven vinden het ook normaal
dat ze die ideeën en die input gratis krijgen. Maar dat legt een zeer grote druk op kleine
organisaties. Als je een zeer groot bedrijf bent met zeer grote winsten kun je de
investering daarin veroorloven terwijl wij zo iets hebben van onze investering is energie en
tijd en die energie en tijd moet eigenlijk in de klanten gaan die nu op dit moment betalen
voor onze services en niet naar klanten die willen prospecteren om te kijken welke dingen
er mogelijk zijn.” Valentijn Destoop – Little Miss Robot
6. Speed to market / gereedheid. Een laatste thema van uitdagingen betreft de speed to
market met betrekking tot innovatie. Hoe snel moet een creatieve ondernemer op de
markt komen met een nieuw idee voordat het al achterhaald is? In de bijzonder snel
evoluerende creatieve industrieën is snelheid noodzakelijk (vaak ook omwille van
intellectuele eigendomsrechten op een nieuw idee). Dit kan evenwel leiden tot een
enorme tijdsdruk en (organisatorische) spanning, waarbij ook het evenwicht tussen
snelheid en kwaliteit goed bewaakt moet worden.
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3. DE VIJF PRINCIPES VAN
EFFECTUATION
Zoals blijkt maken expert-ondernemers bij elke stap van het proces van effectuation gebruik
van een aantal basisprincipes, waarbij ieder principe indruist tegen besluitvormingscriteria die
vaak in conventionele managementtheorieën en -praktijken worden geuit.
In het onderzoek bij de expert-ondernemers kwam een denkpatroon naar voren dat is
geworteld in de overtuiging dat de toekomst niet wordt gevonden, noch voorspeld, maar eerder
gemaakt. Uit haar onderzoek heeft de Saras Sarasvathy vijf principes kunnen afleiden die deze
ondernemers volgen en die contrasteren met de hierboven beschreven causation-logica: (1)
bird-in-hand – ga uit van de middelen die je in handen hebt, (2) affordable loss – limiteer
mogelijke risico’s door niet meer in te zetten dan je je kan veroorloven te verliezen (3) crazy
quilt – creëer partnerschappen met stakeholders die je bewust uitkiest en die zelf bereid zijn
mee te investeren, (4) lemonade – in plaats van het maken van ‘what-if’ scenario’s om om te
gaan met worst-case scenario's, kan je ‘slecht’ nieuws en verrassingen interpreteren als
mogelijke aanwijzingen voor nieuwe opportuniteiten, en (5) pilot-in-the-plane – door te
focussen op activiteiten waar je controle over hebt kunnen je acties leiden tot de gewenste
resultaten. Deze vijf principes worden hieronder in detail toegelicht.

3.1. HET BIRD IN HAND PRINCIPE
‘ÉÉN VOGEL IN DE HAND, IS BETER DAN TIEN IN DE LUCHT.’

Het is begrijpelijk dat veel beginnende ondernemers de neiging hebben om zich veel zorgen te
maken over het vinden van de "juiste" marktkans. Echter, niet alle ideeën zijn goede
opportuniteiten, en die juiste of perfecte marktkans is vooraf in veel gevallen heel moeilijk te
voorspellen.
Volgens de effectuation logica begint een onderneming echter niet met het bepalen van de
perfecte marktkans. De basis van effectuation wordt gelegd in de beschikbare middelen.
Ondernemers beginnen met een inventarisatie van beschikbare middelen en mogelijkheden
aan de hand van drie vragen:
wie ben ik?
wat weet ik?
wie ken ik?
Het uitgangspunt is dus drie categorieën van middelen: Identiteit, Kennis en Netwerken.
Effectuators beginnen met wie ze zijn, wat ze weten, en wie ze kennen en baseren hun acties
op zaken die ze hiermee kunnen uitvoeren, zonder te veel stil te staan met wat ze zouden
moeten doen. ‘Gegeven mijn beschikbare middelen, wat kan ik hiermee doen?’ Is dan de
logische vraag. Er ligt hierin een nadruk op toekomstige gebeurtenissen waarop men controle
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kan houden (en niet een nadruk op gebeurtenissen die men voorspelt in de toekomst).
Wanneer er van deze gedachtengang wordt uitgegaan, gaat de bedrijfswereld er heel anders
uitzien. In plaats van acties te ondernemen die een bepaald doel moeten verwezenlijken (doelgedreven denken), gaat de effectuation logica uit van wat je in huis hebt (middelen-gedreven
denken). De nadruk ligt hier op iets nieuws te creëren met bestaande middelen in plaats van
het ontdekken van nieuwe manieren om bepaalde doelen te bereiken. Als er wordt uitgegaan
van de middelen die ter beschikking zijn, hoef je als ondernemer niet te wachten op de ‘golden
opportunity’. Het lijkt dan zelfs aannemelijk dat er net zoveel potentiële mogelijkheden zijn als
er individuen zijn. Immers iedereen heeft een uniek concurrentievoordeel - niemand anders
heeft precies dezelfde set van eigenschappen, attributen, kennis, ervaringen en netwerk [11].
Wat zijn de voordelen van het uitgaan van je beschikbare middelen, in plaats van te behalen
doelen [12]?
Je hoeft niet te wachten op de perfecte gelegenheid of de perfecte set van middelen.
Je werkt met je sterke punten zonder dat je je zwakke punten eerste moet overwinnen.
Je verhoogt de kans op innovatieve verrassingen.
Je verhoogt de kans op het vinden of creëren van kansen die een betere fit voor je
betekenen.
Je verhoogt de kans dat zelfs mislukkingen leerervaringen worden die je sneller te
boven komt en waarop je kan bouwen wanneer je klaar bent om opnieuw te proberen.
Je dwingt jezelf om creatief om te gaan met geringe middelen.

DE GOLDEN CIRCLE
Een van de belangrijke onderdelen van het Bird in Hand principe is de vraag: Wie ben ik? Deze
vraag is essentieel in de effectuation denkwijze. Het behandelt de persoonlijke drijfveren
(personal triggers) van de ondernemer. De Britse managementdenker Simon Sinek bespreekt
deze persoonlijke drijfveren in zijn TED talk “How great leaders inspire action”, de op een na
best bekeken talk op de TED-website en in zijn boek: “Start with why: how great leaders inspire
everyone to take action” [23]. In de talk en in het boek bespreekt Sinek het door hem
geformuleerde model van de “golden circle”. Dit model is opgezet naar aanleiding van zijn
onderzoeken naar het succes van de meest invloedrijke leiders en bedrijven ter wereld. Hierbij
ging hij na waarom de klanten van deze bedrijven (of volgers van bepaalde leiders) eigenlijk
hun klanten (volgers) zijn. Hij concludeerde hierbij dat invloedrijke leiders en bedrijven vooral
werken vanuit de waarom vraag. Dit principe lichten we hieronder toe aan de hand van de
golden circle.
De Golden Circle bestaat uit drie cirkels. De kern is why , daarna volgt how en de buitenste
cirkel vertegenwoordigt what. De meeste bedrijven beginnen met de buitenste ring (‘what’) en
werken vervolgens naar binnen (‘how’ en ‘why’). Alleen de meest invloedrijke bedrijven
beginnen bij de kern: ‘why’:
What: dit zijn de producten of diensten die een bedrijf verkoopt. Elke organisatie kan dit
vrij gemakkelijk aanduiden.
How: toelichting van bedrijven hoe ze doen wat ze doen. ‘How’ is bijvoorbeeld een
unieke verkoopmethode of een onderscheidende waarde. ‘How’ wordt vaak gebruikt
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om uit te leggen waarom iets anders is of beter. Dit is al moeilijker om aan te duiden
voor een organisatie.
Why: dit gaat niet over het maken van winst (dat is een resultaat), maar om de
drijfveren van een bedrijf. Waarin gelooft het bedrijf? Waarom doen we dit? Het blijkt
dat zeer weinig ondernemingen dit kunnen definiëren.
“People don’t buy what you do; people buy why you do it” is de belangrijkste conclusie
van Sinek. Het is niet zo dat de meest invloedrijke bedrijven ter wereld, zoals Apple
bijvoorbeeld, structureel verschillen van hun concurrenten. Maar dat is wel wat hun klanten
geloven. Ze zijn zo overtuigd van de ‘why’ van Apple dat ze de producten koste wat het kost
willen hebben. In deze zienswijze is het belangrijk eerst te definiëren waarom je iets wilt doen:
je start met het waarom. Wat is de visie achter het geheel? Wat is je ultieme motivatie?
Vandaaruit kun je gaan denken hoe je die visie kunt concretiseren (‘how’ en ‘what’).

Figuur 3 De Golden Circle [23]

Voor meer informatie, zie het boek “Start with why: how great leaders inspire everyone to
take action” van Simon Sinek.

3.2. HET AFFORDABLE LOSS PRINCIPE
‘DIT BEN IK BEREID IN TE ZETTEN (IS DOABLE), NU KIJKEN WAT WE DAARMEE KUNNEN
BEREIKEN.’

Het tweede principe van Effectuation is genaamd: het aanvaardbare risico principe (‘affordable
loss’): De basisvragen die de ondernemer zich volgens dit principe dient te stellen zijn: Hoeveel
is het me waard om met dit idee verder te gaan? Wat ben ik bereid te verliezen? Vervolgens
ligt de focus dan op het verkleinen van dit aanvaardbare risico, in tegenstelling tot het juist
vergroten van de mogelijke (maar moeilijk in te schatten) winsten.
Om met enige zekerheid te kunnen berekenen wat het verwachte rendement van een
onderneming zou kunnen zijn, trachten veel ondernemers toekomstige inkomsten te
voorspellen op basis van bepaalde omgevingsfactoren (voorkeuren van de klant, de
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leverancierskosten, activiteiten van concurrenten, financieringsalternatieven, etc.). Doorgaans
wordt deze informatie vertaald in bijvoorbeeld netto contante waarde of cash flow modellen.
Zeker in onvoorspelbare markten, in de ontstaansfase van een onderneming en in aanloop tot
een significante groeifase van een onderneming kunnen deze modellen hoogstens worden
beschouwd als gissingen [24]. Aangezien de stakeholders in deze gevallen deelnemen aan de
creatie van iets nieuws, kunnen zij vooraf niet weten wat het rendement van de onderneming
zou kunnen worden, waardoor een berekening van de verwachte opbrengst zeer moeilijk lijkt te
zijn. Expert-ondernemers lijken daarom een te kiezen voor een andere aanpak: zij beslissen
wat ze maximaal bereid zijn te verliezen.
Het is immers makkelijker en waarschijnlijk meer concreet om de mogelijke keerzijde van een
onderneming te berekenen. Die informatie is direct beschikbaar voor ondernemers: Het enige
wat men moet weten is hoeveel men bereid is te verliezen in een poging om een onderneming
op te starten of te laten groeien. Dit verlies kan financieel zijn, maar kan ook de vorm
aannemen van tijd, reputatie, etc. Dit noemt men het aanvaardbare risico. Een schatting van
het aanvaardbare risico kan hierbij variëren in de levensfasen en omstandigheden en is
afhankelijk van de verbintenissen en aspiraties van een individu. Het is vaak niet afhankelijk
van een onderneming zelf, maar veeleer van de mate waarin een ondernemer bereid is zich te
verbinden vooraf. De aanvaardbare risico-aanpak betekent niet dat informatie over de
mogelijke winsten van een onderneming zinloos is. De aanpak bevat beide benaderingen,
maar erkent dat de verwachte rendementen veel moeilijker zijn in te schatten, waardoor deze
onbetrouwbaarder kunnen zijn. Anderzijds zijn ‘aanvaardbare risico’s’ een reeks van gegevens
waarover de ondernemers zelf de volledige controle hebben. Evenmin betekent dit dat
ondernemers alleen kiezen voor projecten die niet veel zullen kosten als ze falen - of dat zij niet
verwachten om veel geld te verdienen, maar het erkent dat onzekere mogelijkheden moeilijk
vooraf zijn te waarderen, terwijl de investering van tijd, geld en andere hulpmiddelen
makkelijker kwantificeerbaar, beheersbaar en controleerbaar is.
“Het moet vooral op eigen middelen gaan. Het kan niet de bedoeling zijn dat er
voortdurend externe middelen ingestopt wordt. Ik vind dat dat genoeg geweest is. Het
moet nu vanzelf gaan lopen. Dan heb ik liever dat we rustiger groeien, dan dat we zeggen
we gaan nu verdubbelen en dat je dan in de problemen komt wat de cashflow betreft. Dat
is absoluut niet de bedoeling. Liever stap voor stap. En dan kan het kunnen dat er
gaandeweg hier en daar misschien een bestseller bij zit en dat zorgt dan voor een extra
bijsturing van het plan. Dat zou kunnen. Wat dat betreft zijn wij ook flexibel.” Dirk
Demuynck – Witsand Uitgevers
Onze groeiambitie is momenteel vooral gericht op internationalisering. … Daarvoor
werken wij onder andere eerst met een dedicated manager in een bepaald land die
factureert voor de gewerkte uren. Pas vanaf het moment dat we het gevoel hebben daar
meer dan voldoende omzet te hebben gaan we daar ook een satelliet vennootschap
oprichten. Raf Vermeiren – Sputnik Media

3.3. HET LEMONADE PRINCIPE
“MAAK VAN IETS ZUURS, IETS ZOETS.”

Het uitgangspunt van het ‘lemonade principe’ is om toevallige gebeurtenissen in een onzekere
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omgeving tot hefboom van nieuwe kansen te maken: ‘if you come across lemons, make
lemonade!’
Dit principe is dus gerelateerd aan verrassingen. Verschillende onderzoeken suggereren dat
ondernemers de wereld meer zien in termen van kansen in plaats van de daarmee gepaard
gaande dreiging van veranderingen [6], [25]. Veranderingen ondermijnen mogelijk de waarde
van de huidige middelen om bepaalde doelen te bereiken, ze bieden echter ook mogelijkheden
om nieuwe waarde te creëren met de huidige middelen, om nieuwe middelen te vergaren, en
om wellicht nieuwe doelen te bepalen. Zeker in vroege fases van ontwikkeling en groei kunnen
verrassingen een belangrijke factor zijn in het verder vorm- en richting geven van de
onderneming. Expert-ondernemers leren niet alleen te werken met verrassingsfactoren, maar
ook hoe ervan te profiteren van. In plaats van zich aan te passen aan onvoorziene
omstandigheden of zelfs trachten deze te overwinnen, beseffen expert-ondernemers juist dat
contingenties belangrijke middelen zijn waardoor ze misschien in staat zijn om iets creatiefs te
doen. De effectuation logica suggereert dat ondernemers voordelen kunnen halen uit het
erkennen en het toe-eigenen van toevallige gebeurtenissen afkomstig uit hun eigen omgeving.
Deze tendens staat in schril contrast met die van ‘corporate managers’, die over het algemeen
verrassingen eerder als bedreigingen zien in plaats van kansen. In veel businessplannen zijn
verrassingen dan ook slecht, of worst-case scenario’s omdat ze uiteindelijk hindernissen
kunnen betekenen om het beoogde doel te bereiken [12], [26].
Wanneer je werkt in de creatieve industrieën zijn contingenties en verrassingen een constante
realiteit. Dit kan zowel negatief (zoals bijvoorbeeld veranderingen in cultuurbeleid) als positief
uitpakken (een onverwachte nieuwe toepassing van een creatief idee). Het is belangrijk dat
creatieve ondernemers leren niet alleen om te gaan met onverwachte verrassingen, maar er
juist ook voordeel uit kunnen halen.

LEMONADE BIJ WITSAND UITGEVERS
Voor uitgever Dirk Demuynck van Witsand Uitgevers is omgaan met contingenties zeer
belangrijk in het uitbouwen en uitbreiden van zijn organisatie. Witsand Uitgevers bvba is een
onafhankelijke uitgeverij die beantwoordt aan de behoefte van auteurs aan een ruimere
ondersteuning van hun activiteiten. De onderneming wil, naast de pure uitgeversrol, op een
professionele manier meerwaarde creëren via het aanbieden van extra diensten aan auteurs,
een zogenaamde 360° aanpak. Witsand Uitgevers onderscheidt zich dan ook van de
traditionele spelers door het aanbieden van een volledig dienstenpakket aan de auteurs. De
uitgeverij is gevestigd in Antwerpen en geeft voornamelijk kwalitatieve non-fictie uit.
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Figuur 4 Enkele boeken uit het Witsand Uitgevers fonds

De situatie waarin de boekensector zich bevindt is bekend: digitalisering is een belangrijke
evolutie, waarbij de huidige en toekomstige positie van het e-book nog veelal onbekend is. Dit
heeft een uitwerking op veel verschillende schakels in de originele waardeketen van de
boekensector, waarbij het belang van bepaalde schakels en hun macht binnen het netwerkaan
het verschuiven is. Dit kan leiden tot veel onzekerheid voor onder meer uitgevers, die
traditioneel de waardeketen van het boek controleren. Dirk Demuynck ziet echter vooral
mogelijkheden in deze turbulente tijd.
“Ik zie enorm veel kansen. Omdat er van alle kanten in vraag gesteld wordt wat
een uitgeverij nu eigenlijk is en die functie die veranderd ook en die is aan het
veranderen en die gaat nog meer veranderen in de toekomst.” Dirk Demuynck –
Witsand Uitgevers over de invloed van de snelle veranderingen in de
boekensector.
Hieronder ligt een belangrijke veronderstelling van Demuynck, namelijk dat de situatie van
vroeger niet terugkomt en dat aanpassingen aan de werking van de verschillende spelers
binnen de boekensector noodzakelijk is.
“Men zegt: ‘internetverkoop dat is een bedreiging,’ maar dat is het helemaal niet.
Het is geen bedreiging als je het niet als een bedreiging ziet. Het is een
bedreiging als je vindt dat het vroeger allemaal beter was. Maar het wordt niet
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meer als vroeger.” Dirk Demuynck – Witsand Uitgevers.
Geheel volgens de logica van het lemonade principe is men dan ook zeer flexibel binnen de
uitgeverij en staat men open voor wat er op hun pad komt. Vooraf opgestelde plannen en
budgetten zijn dan ook belangrijke leidraden, maar geen beperkende factoren wanneer
opportuniteiten zich voordoen die middelen en doelen kunnen veranderen.
“Doordat we flexibel zijn, is er niets dat iets anders uitsluit.” Dirk Demuynck –
Witsand Uitgevers over expansie naar het buitenland, buiten het taalgebied.
“Wij maken geen budget waar we rigoureus aan vasthouden. Natuurlijk dat is
ons kompas,maar het zou best kunnen dat er onderweg iets anders gebeurt en
dat we ons schip een beetje wenden.” Dirk Demuynck – Witsand Uitgevers.
www.witsand.be

3.4. HET CRAZY QUILT PRINCIPE
‘DE BONTE LAPPENDEKEN’

Dit principe gaat over onderhandelen met alle potentieel betrokken partijen die bereid zijn om
een werkelijke verbintenis aan te gaan met het project, zonder zich zorgen te maken over
opportuniteitskosten of het uitvoeren van uitgebreide competitieve analyses. In deze
hoedanigheid worden de doelstellingen van de onderneming bepaald door wie zich committeert
aan het project [11]. Middels interacties met de externen worden zodoende strategische
allianties en partnerships met stakeholders gevormd die elk op hun eigen manier ‘mee-breien’
aan de uiteindelijke, onvoorspelbare lappendeken. De belangrijke vraag die hierbij gesteld
dient te worden is: Wie zijn mijn stakeholders met commitment?
“Meestal verklaren mensen mij gek dat ik altijd wil gaan samenwerken. Het maakt mij
gewoon sterker en geeft me meer mogelijkheden.” Murielle Scherre, La Fille D’O.
Deze vraag is essentieel in de effectuation logica. Er is hierbij ook een groot onderscheid
tussen effectuation partnerschappen en causale partnerschappen. Bij effectuation gaat men er
van uit dat diegenen die er voor kiezen om een partnerschap aan te gaan (die dus in feite
zichzelf committeren en zichzelf selecteren om deel te nemen) uiteindelijk de onderneming
maken tot wat ze is. Dit is zeer anders in de causale logica waarbij partners worden
geselecteerd omdat ze een fit hebben met het te behalen doel. Ook hierbij is zijn dus de
middelen (in dit geval de partnerschappen) die uiteindelijk de onderneming creëren, en niet
andersom. De pre-commitments die de stakeholders afgeven zijn onmisbaar voor het
welslagen van een onderneming. Zij helpen om onzekerheid te verminderen of weg te halen,
werpen imitatie- en toetredingsbarrières op en kunnen helpen om volgende stakeholders te
overtuigen een verdere stap te zetten [8].
In de creatieve industrieën komen toezeggingen binnen de ‘crazy quilt’ vaak van stakeholders
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als: collega creatievelingen, financiers, managers, toonplekken, distribiteurs, opdrachtgevers,
overheden, etc. In elk geval brengt elke stakeholder hun eigen middelen in in het geheel,
beïnvloeden zij de agenda en richting van de creatieve onderneming en genereren zij nieuwe
(sub) goals voor de organisatie. Aangezien de geëngageerde stakeholders hun toezeggingen
ook doen in onzekerheid, zullen zij vaak ook hun toezeggingen baseren op het ‘affordable loss’
principe.

PARTNERSCHAPPEN: LEGPUZZEL OF LAPPENDEKEN?
Om goed het verschil in benaderingen over partnerschappen tussen de causale logica
enerzijds en de effectuation logica anderzijds uiteen te zetten, maakt Sarasvathy de analogie
tussen enerzijds een legpuzzel en anderzijds een patchwork quilt (lappendeken) [11]. De
gebruikelijke mythische gedachte van een ondernemer is die van een visionaire persoon die
verder in de toekomst kan kijken dan anderen. Hij of zij ziet dan waar men naar toe gaat en om
dat te bereiken kan hij of zij de complexe legpuzzel compleet maken die gaat leiden tot succes.
In die legpuzzel brengt hij dan in de juiste formule de financiële middelen, personen,
capaciteiten e.d. bij elkaar die als geheel in partnerschap een competitief voordeel vormen.
Het probleem met deze legpuzzel is echter dat het lijkt alsof het plaatje dat wordt nagemaakt al
bestaat. Je weet waar je naar op zoek bent en daarvoor zoek je de perfect puzzelstukjes die
samen het enige juiste geheel vormen. Expert entrepreneurs die volgens de effectuation logica
werken gedragen zich echter niet op die manier. Zij gaan er niet vanuit dat er al een perfecte
afbeelding bestaat en gaan eerder aan de slag op de manier waarop een lappendeken wordt
gemaakt. Deze werkwijze heeft twee belangrijke verschillen:
1. De lappendekenmaker heeft meer vrijheid om keuzes te maken dan iemand die een
puzzel oplost. Hij of zij kan kiezen welke stukken stof er wordt gebruikt, in welke
volgorde en kan exact kiezen hoe de stof het beste tot zijn recht komt.
2. Grote lappendekens worden meestal in groep gemaakt. Deelnemers nemen hun eigen
stukjes stof mee, samen met hun kennis, kunde en voorkeuren. Door mee te doen
geven de andere deelnemers zelf mede de vorm van de lappendeken aan (co-creatie).
Door als een patchworker te werken, zal een onderneming nooit de visie zijn van slechts één
geniale ondernemer, maar heeft ze meer weg van een Gesamtkunstwerk van co-creators [27].

3.5. HET PILOT IN THE PLANE PRINCIPE
“VOOR ZOVER WE DE TOEKOMST BEPALEN, HOEVEN WE HAAR HELEMAAL NIET TE
VOORSPELLEN.”

Concentreer je op wat je zelf kunt beheersen. Als je de toekomst zelf maakt (effectuation), hoef
je haar ook niet te voorspellen (causaal).

ONDERZOEKSRAPPORT

DE MISSING MIDDLE IN CREATIEVE INDUSTRIEËN

30

Waar het causaal-logisch is om te denken dat je de toekomst kunt beheersen door haar te
voorspellen, denkt de effectuator andersom: voor zover we de toekomst bepalen, hoeven we
haar helemaal niet te voorspellen [27]. Dit is dus een fundamenteel andere benadering. Bij
effectuation gaat men uit van het beheersen van een onvoorspelbare toekomst, in plaats van
het voorspellen van een onzekere [8]. Effectuation is hierbij gebaseerd op handelen, niet op het
volgen van vooraf uitgedachte procedures en protocollen. Effectuators geloven dat zij met hun
handelingen de toekomst maken en dus bepalen wat er met een trend gebeurt, niet andersom
[27].

EFFECTUATION IS
GEBASEERD OP
HANDELEN, NIET OP
HET VOLGEN VAN
VOORAF
UITGEDACHTE
PROCEDURES EN
PROTOCOLLEN

Hier komt ook de naam van het principe (pilot in the plane) vandaan. De mogelijkheden van
beslissingssystemen en –modellen zijn tegenwoordig ongekend. Er zijn ook heel veel
voorbeelden bekend waarin slimme algoritmes en expertsystemen veel beter presteren dan
menselijke besluitvormers. Denk bijvoorbeeld aan systemen voor medische diagnoses
financiële beleggingen, etc. Sarasvathy stelt echter in haar boek dat dat niet altijd voldoende is,
en dat er toch nog altijd een soort van wantrouwen is ten opzichte van volledig
geautomatiseerde ‘intelligente machines’. Ze geeft hierbij een quote aan van een professor van
Carnegie Mellon University: “I like the fact that the plane has an auto pilot. But I like even more
the fact that there is a pilot – just in case – don’t you?” [14, p.92]. Hierin ligt de kern van het
betoog. In situaties waarin onzekerheid en risico onmeetbaar zijn (in de economische
wetenschap wordt dit Knightiaanse onzekerheid genoemd, naar econoom Frank Knight) is het
van belang om zelf de controle in handen te houden, just in case. Deze voor het geval dat is
cruciaal in het effectuation verhaal. De onzekerheid die onderliggend is aan ondernemen heeft
het nodig dat er een piloot achter de hand is die het kan overnemen van de automatische piloot
om onverwachte kansen te grijpen of onverwachte rampen te voorkomen.
Een mooi voorbeeld hiervan is het zogenaamde “wonder op de Hudson rivier.” In januari 2009
steeg US Airways vlucht 1549 op vanuit luchthaven LaGuardia in New York waarbij het
vliegtuig al kort na het vertrek in de problemen kwam doordat het door een vlucht ganzen werd
geraakt. Enkele motoren van het vliegtuig raakten hierdoor beschadigd en het vliegtuig kon
haar weg niet meer vervolgen. Er was geen mogelijkheid meer om terug te keren naar het
vliegveld of om een ander vliegveld aan te doen. De automatische piloot had ook geen
oplossing, op een dergelijke situatie was het systeem immers niet berekend. De piloot van het
vliegtuig besloot toen tot een onorthodoxe actie over te gaan: hij koos ervoor het vliegtuig te
landen in de Hudson rivier tussen Manhattan en New Jersey. Hoewel een dergelijke actie niet
was voorgeschreven en er geen protocollen voor bestonden, zag de piloot dit als de enige
manier waarop hij de controle kon houden over de situatie. Door zelf de acties in handen te
nemen en de toekomst van het vliegtuig te bepalen heeft hij het leven van alle passagiers
gered.

3.6. EFFECTUATION IN ACTIE
Samenvattend zijn er uit de studie naar gedragingen van expert-entrepreneurs vijf principes
gedistilleerd. Zoals uit de beschrijving van de principes afzonderlijk blijkt, is er een bepaalde
samenhang waarmee deze principes op elkaar inspelen. Dit samenspel van principes volgt een
bepaalde logica deze wordt effectuation in actie genoemd:
Expert-ondernemers beginnen vanuit wie ze zijn (Who Am I), wat ze weten (What I
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Know), en wie ze kennen (Who I Know), en beginnen meteen met het nemen van
acties en interactie met andere mensen.
Zij richten zich op wat ze kunnen doen en voeren dit dan uit, zonder zich te veel te
bekommeren over wat ze zouden moeten doen. De fundamentele vraag wordt dan:
“Welke effecten kan ik creëren, gegeven wie ik ben, wat ik weet en wie ik ken?”
Bij het selecteren van de effecten wordt als criterium de investering (in tijd, geld,
middelen, etc.) genomen die men bereid is te verliezen.
Er vindt vervolgens een interactie met stakeholders plaats, waarbij een aantal van
deze stakeholders een bereidheid zullen tonen om in de onderneming in te stappen
(en dus in feite zichzelf selecteren in het proces). Dit zal resulteren in een aantal
toezeggingen (wederom op basis van wat de stakeholders op hun beurt maximaal
bereid zijn te verliezen).
Elke nieuwe toezegging / verbintenis resulteert in nieuwe middelen en nieuwe
doelstellingen voor de groeiende onderneming. Hiermee groeien enerzijds de
beschikbare middelen van de onderneming en anderzijds begint de focus (het doel)
van de onderneming steeds meer vorm te krijgen in een gezamenlijk gecocreëerd
proces.
Dit proces blijft zich voltrekken in verschillende iteraties. Met de nieuw verzamelde
middelen worden weer nieuwe effecten bedacht en interacties en toezeggingen
gezocht, waardoor er steeds meer ‘beweging’ in de groeiende organisatie komt.
Gedurende het gehele proces blijft de effectuator openstaan voor verrassingen. Deze
worden bewust gezocht omdat deze kansen bieden om nieuwe middelen aan te
wenden, doelen te vormen en de huidige middelen en doelen anders te definiëren.
Terwijl de middelen zich ophopen in het groeiende netwerk, beginnen ook restricties
zich te vormen. Deze restricties beperken onder andere de mogelijkheden voor grote
veranderingen in de toekomstige doelen en beperken wie al dan niet worden
toegelaten tot het netwerk van belanghebbenden. Er komt steeds meer duidelijkheid
over het pad dat zal worden belopen.
Ervan uitgaande dat het accumulatieproces van de stakeholders niet voortijdig
afbreekt, komen de doelen en netwerken gelijktijdig samen in iets nieuws: een nieuwe
markt, een nieuw product, een nieuwe onderneming en/of een nieuw groeitraject.
Figuur 5 geeft het hiervoor beschreven proces grafisch weer. Het effectuation proces begint in
dit figuur bij de middelen en loopt vandaar uit in verschillende iteraties door het proces. De vijf
principes van effectuation vormen de basis van dit proces en komen dus allemaal in
verschillende momenten terug.
Bird in hand komt terug in de blauwe blokken in het figuur. Het zijn de middelen (wie
ben ik, wat weet ik, wie ken ik) en de effecten (doelen) die daarmee kunnen worden
verwezenlijkt.
Affordable loss (aanvaardbaar risico) heeft betrekking op de keuze van de effecten
die worden nagestreefd en is verwerkt in het groene blok.
Volgens het lemonade principe moeten verrassingen benut worden aangezien ze
nieuwe middelen en doelen kunnen opleveren. Dit principe is vertaald in het gele blok.
Crazy quilt – het bonte lappendeken – komt terug in de interacties en toezeggingen
die in de oranje blokken zijn vervat.
Tenslotte dient de effectuator hierbij zelf de controle te houden om de toekomst zelf
vorm te geven. Het pilot in the plane principe (zoals verwerkt in het paarse blok)
houdt de iteraties in het schema vast en zorgt voor de uitkomst van nieuwe producten,
markten en bedrijven.
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Figuur 5 Effectuation in actie. Bron: www.effectuation.org
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DRESS YOUR DOLL (ROOS PRODUCTIONS)
Roos Productions werd vijf jaar geleden opgericht in volle crisistijd als spin-off van zeefdrukkerij
Ara nv. “Toen we door de crisis en de opkomst van digitale druk klanten begonnen te verliezen,
hebben we met Roos Productions zelf een nieuwe klant gecreëerd”, legt Els Van Houtven uit.
Samen met haar moeder en een vriendin die patronen ontwikkelt voor de Belgische modeindustrie, stampte ze ‘Dress Your Doll’ uit de grond, een concept waar waarmee kinderen zelf
kleertjes kunnen naaien voor hun (Barbie)poppen. De naaisetjes worden in België aangeboden
in diverse speelgoed- en hobbywinkels en daarnaast in 24 andere landen verkocht.

Effectuation bij Roos Productions
“Ons uitgangspunt is altijd: wat kunnen we doen met de middelen die we hebben?”, vertelt Van
Houtven. “We groeien heel organisch en hebben geen stappenplan of vast beeld van waar we
binnen 5 jaar willen staan. Ik heb zelf altijd gezegd: we springen erin en kijken dan hoe ver we
geraken. Ik heb Dress Your Doll altijd als een experiment gezien. Het is een leuk idee en er

ONDERZOEKSRAPPORT

DE MISSING MIDDLE IN CREATIEVE INDUSTRIEËN

34

wordt positief op gereageerd”
Aan de oprichting van Roos Productions gingen geen uitgebreid marktonderzoek,
concurrentieanalyse, scenarioplanning of formulering van een strak afgelijnde businesscase
vooraf. Van Houtven kreeg het idee tijdens een brainstormsessie met een klant van Ara en
vond het naar eigen zeggen zo leuk dat ze besloot het concept zelf uit te werken. Er werd
getracht zo snel mogelijk met goede producten en processen en goede partners efficiënt en
met weinig kosten de markt op te gaan. Dat is gelukt.
Het uitgangspunt was een combinatie van de nood aan een nieuwe klant voor Ara, de
inmiddels opgebouwde kennis en expertise van Van Houtven op vlak van het leiden van een
bedrijf en haar netwerk van leveranciers en tenslotte haar persoonlijke netwerk en persoonlijke
interesse in meisjesspeelgoed.
Hoewel Van Houtven wel een beeld heeft van waar ze binnen enkele jaren wil staan, vindt ze
het belangrijker om een goed product in de markt te zetten. Al bouwend komt ze nieuwe
kansen tegen: exportmogelijkheden, nieuwe doelgroepen, nieuwe partners,… het stapsgewijs
timmeren aan de weg geeft Roos productions de mogelijkheid in te spelen op kansen en
onverwachte situaties.

DRESS YOUR DOLL VOLGENS DE 5 EFFECTUATIONPRINCIPES
Bird in hand
De opstart van Roos Productions verliep helemaal volgens het ‘bird in hand-principe’. Van
Houtven vertrok vanuit wie ze was, wat ze wist en wie ze kende. Ze maakte gebruik van haar
kennis, netwerk en interesses om het bedrijf uit te bouwen. Daarnaast werd ook de expertise
van moederbedrijf Ara NV op het gebied van textielbedrukkingen benut.
“Ik heb jarenlang samen met mijn moeder antiek meisjesspeelgoed verzameld dus die affiniteit
met poppen en poppenkleding is er altijd al geweest. Ik heb daarnaast een hele goede vriendin
die een patronenbedrijf heeft voor de Belgische mode. Dat viel allemaal mooi samen in het
project. Toen er opeens een sterke noodzaak was om binnen Ara NV een nieuwe omzetpoot te
lanceren, ben ik er gewoon ingedoken.

Affordable Loss
De opstart van Roos Productions gebeurde zonder grote investeringen en met een beperkt
startkapitaal. Het risico was klein, ook gezien de precaire situatie van moederbedrijf Ara. “Een
rol stof kost niets, de ontwerpen hebben we zelf gemaakt, pre-press hebben we, we hebben
een pers, een digitale printer,… het was echt een minimale investering. De beurs in Nürnberg
wel, maar daar krijg je de helft van terugbetaald door FIT. Die wegen kennen we allemaal.”
Ook bij het exploreren van nieuwe mogelijkheden houdt Roos Productions de investeringen
binnen de perken. Zo plant Van Houtven in de aanloop naar de kerstperiode drie maanden
lang een ruimte te huren die dienst zal doen als winkel en workshop-ruimte. Een kleine
investering, maar indien het initiatief een succes blijkt kan het bedrijf een soortgelijk concept op
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langere termijn uitbouwen.
Affordable loss draait bovendien niet enkel om de financiële investeringen waartoe de
ondernemers bereid zijn, maar ook de opofferingen die ze persoonlijk kunnen maken en de
compromissen die ze kunnen sluiten om hun organisatie draaiende te houden. Dat betekent
ook vasthouden aan de geest van de organisatie, ook al lijkt dat financieel niet de meest voor
de hand liggende keuze
“We zijn op zoek naar een investeerder maar willen wel zelf de touwtjes in handen houden. We
weten waar we naartoe willen. Ik ben altijd heel blij met feedback en raad en sta voor veel
zaken open, maar niet voor iemand die zich continue komt bemoeien. We zijn dus niet op zoek
naar iemand die op termijn gewoon wil instappen en zijn of haar zegje wil doen.”

Crazy Quilt
Het uitbouwen van een sterk netwerk met partners die in Dress Your Doll geloven én er zelf
hun schouders onder willen zetten is cruciaal volgens Van Houtven: “Als je wil groeien, ook in
het buitenland moet je je met de juiste partners omringen. Dat is echt heel belangrijk. In het
begin ben je blij met iedereen die interesse toont, maar om een bestendige relatie op te
bouwen moet ook van hun kant een inspanning komen.” Dit is een belangrijk principe wanneer
je op zoek gaat naar distributeurs. “Een grote distributeur zal je simpelweg vervangen door een
ander product wanneer je onvoldoende aanslaat bij de klanten. Een kleine distributeur die veel
in het concept ziet en ook bereid is tijd en inspanningen te investeren is daarom soms beter. Zij
moeten dan wel een voldoende lange adem hebben en hebben daarvoor soms financiële
ondersteuning nodig.Een goede distributeur of agent kan enorm veel betekenen, maar ook
gemotiveerde retailers zijn van onschatbare waarde. We proberen dus altijd naar win-win
situaties te streven. Een voorbeeld zijn onze workshop-pakketten waarmee winkels zelf een
Dress Your Doll-workshop kunnen organiseren. Voor de retailers is dat een evenement.
Mensen blijven toch een uurtje en gaan zelden zonder iets naar huis.”

Lemonade
Het krampachtig vasthouden aan plannen en scenario’s werkt beperkend, dat weten ze bij
Roos Productions: “Ik wil heel graag binnen 5 jaar mooie omzetten draaien met Dress Your
Doll en onze klantenbasis nationaal en internationaal verdiepen, maar of dat realistisch en
haalbaar is, zullen we binnen 5 jaar wel zien.” Een van de manieren waarop Roos Productions
deze groei bewerkstelligt is door het ombuigen van toevallige gebeurtenissen en ontmoetingen
naar hefbomen, door open te staan voor nieuwe, onverwachte kansen. “Eerst dachten we dat
we speelgoed maakten, maar opeens beseften we dat Dress Your Doll ook hobbymateriaal en
handwerk is, dus zijn we ook die markten gaan verkennen. Door ontmoetingen met
distributeurs die actief zijn op andere markten ontdekten we dat we onze producten in veel
verschillende types winkels kunnen verkopen. Dat was een belangrijke vaststelling die onze
groei zeker heeft versterkt.”

Pilot in the plane
Volgens het Pilot in the plane-principe creëer je waarde door in oncontroleerbare
omstandigheden te handelen op basis van de middelen en kennis die je bezit. “We zijn met wat
we doen absoluut uniek”, legt Van Houtven uit, “we moeten dus ons pad zelf plaveien. Ik heb er
ook echt van genoten om er de voorbije vier jaar mijn schouders onder te zetten, heel veel te
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leren en aan die weg te timmeren. Uitdaging is een stom woord, maar ik vond het een
uitdaging.” Wanneer de omgeving onzeker is, loont het om te focussen op de zaken die je wel
kan controleren. Zo liggen er belangrijke groeikansen voor Dress Your Doll op de Amerikaanse
markt. “Maar”, zo vertelt Van Houtven “Het retailnetwerk is er helemaal anders georganiseerd
dan hier. Je hebt daar geen fijnmazig netwerk van kleine hippe winkeltjes in cultuursteden –
wat in Europa juist onze doelgroep is. Daarom willen we in Amerika een eigen webshop
openen, meteen ook een interessante case om te kijken of onze producten het online even
goed of zelfs beter doen dan in de fysieke winkels.”
www.dressyourdoll.be

3.7. BUSINESSMODEL ONTWIKKELING VOLGENS
EFFECTUATION
Ook het ontwikkelen van het businessmodel kan volgens een effectuation wijze worden
onderzocht. Voor de uitwerking hiervan zal vanwege de toepasbaarheid worden uitgegaan van
de businessmodeltheorie van Johnson [28]. Deze theorie gaat ervan uit dat een businessmodel
is opgebouwd vanuit vier basisblokken: 1) waardepropositie, 2) kernmiddelen (key resources),
3) kernprocessen en 4) financiën. Vanuit deze benadering begint een businessmodel altijd
vanuit de waardepropositie en wordt er gesteld dat de generieke strategieën van differentiatie
en kostenleiderschap beide een verschillende manier van het opstellen van een business
model vereisen. Wanneer de waardepropositie uitgaat van het aanbieden van de laagste prijs
in de markt, zal de invulling van het financiële luik van het business model, waaronder de
aanbodprijs, het verdienmodel en kostenstructuur een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling
van het business model. Pas daarna zullen de kernprocessen en -middelen geconcretiseerd
worden. Hier tegenover staat een waardepropositie waarin de onderneming uitgaat van een
uniek aanbod van producten en diensten in de markt. Deze uniekheid kan gebaseerd zijn op
elementen van het product zelf, maar ook op de distributie, de marketing en nog vele andere
factoren. Ondernemingen die focussen op een differentiatiestrategie zullen na het creëren van
de unieke waardepropositie eerst de kernmiddelen en de kernprocessen voor de uitvoering van
deze waardepropositie en de unieke differentiatie vaststellen. Daarna pas zullen de financiën
ingevuld worden [29].
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Figuur 6 Het opstellen van een business model

Wanneer businessmodelontwikkeling vanuit een effectuation-lens wordt bekeken, kan echter
een andere aanpak worden verondersteld. Hieronder volgt een (vooralsnog hypothetische)
benadering van businessmodelontwikkeling volgens een effectuation-aanpak. Hierbij wordt
verondersteld dat vier fases worden doorlopen. Het is belangrijk te onderkennen dat de
hieronder geschetste fases een vloeiend geheel vormen, waarbij fases elkaar overlappen en
interactief werken.
1. Ontdekkingsfase. Volgens de effectuation principes begint de ondernemer te werken vanuit
zijn beschikbare middelen, netwerk/omgeving en persoonlijke waarden. Er vindt hierbij een
interactie plaats tussen deze drie verschillende onderdelen waarbij de eerste keuzes worden
gemaakt rond de te gebruiken middelen, de partijen waarmee de eerste precommitments
worden gemaakt en de persoonlijke waarden die eventueel benadrukt kunnen worden in het
proces. Dit gaat leiden tot een eerste (of verschillende) mogelijke preliminaire
waardepropositie(s) (WP0) die levensvatbaar (gezien de omgeving en de middelen), valide
(gezien de persoonlijke waarden en de beschikbare middelen) en eventueel duurzaam
kan/kunnen zijn (gezien de omgeving en de persoonlijke waarden) voor het bedrijf.

Figuur 7 Fase 1: Ontdekkingsfase
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2. Ontwikkelingsfase. In een tweede fase wordt vervolgens op basis van de preliminaire
waardepropositie een eerste invulling van de vier basisblokken van het businessmodel
gemaakt die kan helpen om deze waardepropositie over te brengen naar de (nog niet duidelijk
gedefinieerd) markt. Hierbij worden dus de eerste keuzes geconcretiseerd omtrent de
waardepropositie die naar de klanten of het publiek wordt geleverd, de middelen en processen
waarmee de waarde kan worden gecreëerd en de winstformule die de waarde eventueel
capteert. Dit heeft een eerste businessmodel tot gevolg (BM0)

Figuur 8 Fase 2: Ontwikkelingsfase

3. Iteratieve verbeteringsfase. In een volgende fase is er sprake van (snel opvolgende)
iteratieve veranderingen en verbeteringen in de opzet van het businessmodel. Gebaseerd op
zowel externe (vanuit de markt en het uitbreidende netwerk) als interne (afkomstig vanuit de
persoonlijke waarden van de ondernemer) feedback worden constant kleine of grote
aanpassingen gemaakt aan de opzet van het businessmodel. Nieuwe commitments van
huidige of nieuwe partners kunnen leiden tot meer middelen of nieuwe doelen en hetzelfde
geldt voor eventuele verrassingen waarmee vooraf geen rekening was gehouden. De invulling
van het businessmodel zal hierdoor incrementeel en middels verschillende snel opvolgende
iteraties veranderen tot er een voorlopig stabiele businessmodelconfiguratie komt.

Figuur 9 Fase 3: Iteratieve verbeteringsfase

4. Voorlopig stabiel model. In de laatste fase van de initiële ontwikkeling van een
businessmodel komt een voorlopig stabiel model (BM1). In deze fase is na verschillende
iteraties ‘rust’ gekomen in de ontwikkeling: de waardepropositie heeft een stabiele vorm
aangenomen, waardoor een duidelijk verhaal naar de klanten mogelijk is, het netwerk van (zelfselecterende) stakeholders is bekend, alsmede hun commitments en inbreng en er is
duidelijkheid over de wijze waarop de waarde gecreëerd en gecapteerd wordt.
In de praktijk betekent het eerste stabiele model vaak een model waarop men een aanzienlijke
tijd blijft doorwerken. Om de ‘jump’ te maken naar een volgende groeistap, moet een
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onderneming echter vaak gaan zoeken naar een volgende fase in de ontwikkeling: BM2 en
verder. Om dit te kunnen bewerkstelligen is het noodzakelijk om opnieuw actief de iteraties in
het model aan te gaan. . Door bewust opnieuw te inventariseren en opnieuw (pre)commitments
te gaan zoeken met belangrijke stakeholders kan een nieuwe fase worden ingezet waarbij de
basis die gelegd is door middel van confrontaties iteratief kan worden herbekeken met nieuwe
waardeproposities en verdere invulling van het businessmodel tot gevolg.
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4. IN DE (CREATIEVE) PRAKTIJK
Zoals hierboven al werd betoogd is de effectuation logica nauw verwant met de manier van
werken in de creatieve industrieën. In dit laatste onderdeel van het rapport willen we daarop
verder werken. Wat betekent dit dan voor creatieve ondernemers? Hoe kunnen creatieve
ondernemers de technieken van effectuation toepassen? Op welke wijze kan effectuation
helpen in de (gestructureerde) zoektocht naar ondernemingsgroei?
Hoewel veel creatieve ondernemers onbewust werken volgens de effectuation logica, zal dit
voor velen niet als een ‘logica’ lijken. De gangbare gedachte is immers dat bij succesvol
ondernemen bepaalde ‘causale’ oefeningen horen: vooraf een gedefinieerd uniek doel bepalen
dat een unieke positionering betekent in de markt, een langetermijn planning opmaken die daar
naartoe werkt en deze goed beschermen tegen invloeden van buitenaf. De effectuation logica
gaat echter niet uit van dit ene ‘gouden idee’ waarvoor klanten, consumenten en media in de rij
staan. De wijze van ondernemen waarbij verregaande analyses en andere causale oefeningen
ontbreken kan dus ook een valide wijze van ondernemen betekenen. Dit hoofdstuk gaat dieper
in op deze andere zienswijze van ondernemen.
Voor ondernemers kan er grote waarde liggen in het verder inzichtelijk maken van het proces
van effectuation. Door er zich van bewust van te worden hoe effectuation werkt, kunnen
ondernemers met meer structuur trachten controle te nemen over het creatie- en
ontwikkelingsproces van de onderneming. Voor ondernemers die een plafond in groei hebben
bereikt, kan een hernieuwde effectuation cyclus het startpunt betekenen om een nieuw
groeiproces te starten waarbij drempels overwonnen worden. Doordat deze manier van werken
aansluit bij de eigenschappen van creatieve personen, kan het een natuurlijk proces worden,
waarbij veiligheid en controle overheersen in de nieuwe onzekere situatie van groei.

Figuur 10 Een nieuwe effectuation cyclus

Het volgende deel gaat uit van de stappen die genomen worden in het model ‘effectuation in
actie’ dat in sectie 3.6 is uiteengezet. Hierbij is echter een creatieve twist genomen: er is
gezocht naar een verdiepingsslag bij dit model dat specifiek toepasbaar is voor creatieve
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ondernemer. Bij elk principe is daarom gezocht naar tools en hulpmiddelen die creatieve
ondernemers kunnen gebruiken in hun dagelijkse praktijk.
Stap
1
De juiste mindset
2

Start met wat je hebt

3

Beperk het risico

4

Vorm partnerschappen met
toezeggingen

5

Behoud de controle

Afwegingen
- Sta open voor verrassingen
- Stel jezelf open en kwetsbaar op
- Wie ben ik, en wat wil ik?
- Wat zijn mijn capaciteiten?
- Welke kennis heb ik?
- Wie bevindt zich in mijn netwerk?
- Wat is mijn ambitie?
- Wat kan ik nog meer met mijn middelen?
- Welk risico ben ik bereid te nemen?
- Welk verlies ben ik bereid te dragen?
- Wie wil mee instappen?
- Wat kan men aanvullen?
- Hoe krijg je daar buy-in?
- Hoe vergroot je de buy-in?
- Welk effect heeft dit op mijn middelen?
- Wat is de concrete toepassing?
- Hoe behoud ik de regie?

4.1. DE JUISTE MINDSET
Om een nieuw groeiproces in te zetten volgens de effectuation logica moet allereerst worden
gestart met de juiste mindset. Deze manier van denken en handelen moet tijdens elke fase van
het effectuation proces worden toegepast om succesvol alle stadia te doorlopen. Met het
lemonade principe in het achterhoofd (zie sectie 3.3), betekent deze mindset vooral een hoge
mate van openheid van de ondernemer op verschillende facetten:
Sta open voor verrassingen. Verrassingen kunnen alternatieve, voorheen niet
voorziene kansen vormen. Dit vereist een hoge mate van bereidheid om out of the box
te denken, geijkte patronen te doorbreken en om te anticiperen op onverwachte
gebeurtenissen.
Wees open over jezelf. Ondernemen volgens de effectuation-logica begint bij jezelf:
Wie ben je? Wat wil je? Deze bird in hand onderdelen vormen de basis voor je verdere
uitwerking en vormen daarbij tevens het fundament waarop partners zich committeren.
Toezeggingen die gebaseerd zijn op een gedeelde visie omtrent wat belangrijk is zijn
het sterkst en meest duurzaam. Jezelf kwetsbaar opstellen en een hoge mate van
openheid over jezelf, je ambities, wensen en dromen tentoonspreiden is vereist om dit
waar te maken.

4.2. START MET WAT JE HEBT
Het eerste principe en startpunt van het effectuation proces is het bird in hand principe: ga uit
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van de middelen die je hebt, je persoonlijke drijfveren en de effecten die je daarmee kunt
bewerkstelligen.

4.2.1. Wie ben ik?
Een eerste fase in dit proces betekent het identificeren van je persoonlijke drijfveren. Analoog
met de ‘Golden Circle’ begin je in dit proces met het beantwoorden van de waarom-vraag:
Start with the why zoals in de woorden van Sinek [23]. In onze ervaringen met succesvolle
creatieve ondernemers blijkt dit onderdeel vaak sterk aanwezig te zijn. Voor hen zijn de
persoonlijke drijfveren vaak het startpunt van waaruit de verdere uitwerking van de
onderneming is opgebouwd. Waarom wil ik dit eigenlijk doen? Deze drijfveren zijn zelden enkel
financieel van aard. Vragen als ‘Wie ben ik werkelijk?’, ‘Wat wil ik werkelijk bereiken?’ en ‘Wat
zijn mijn persoonlijke triggers?’ zijn vragen waar succesvolle creatieve ondernemers vaak lang
bij hebben stilgestaan en waarover zij openlijk communiceren en discussiëren met hun
omgeving.
Het Antwerp Management School – Flanders DC kenniscentrum heeft in 2013 een serious
game uitgebracht dat een bijdrage kan leveren aan het beter begrijpen van de vraag ‘wie ben
ik’ op organisatieniveau. Deze game, ‘Beken Kleur’, helpt om onbewuste denkkaders voor de
creatieve industrieën zichtbaar te maken zodat creatieve organisaties bewuster kunnen
omgaan met keuzes. Het instrument behandelt drie belangrijke denkkaders binnen de
creatieve industrieën. Deze denkkaders zijn niet bedoeld om actoren binnen de Creatieve
Industrieën in aparte hokjes in te delen, noch zijn ze bedoeld om een oordeel of rangorde op te
stellen.
De
game
is
te
bestellen
op
de
website
van
Flanders
DC:
www.flandersdc.be/nl/tool/beken-kleur (wie in België woont, krijgt de eerste Beken Kleur-kit
gratis).

4.2.2. Wat heb ik ter beschikking?
In een tweede stap ga je vervolgens een inventarisatie maken van je middelen en netwerken.
Wat heb ik ter beschikking? Hieronder zijn een aantal vragen opgesteld die je kunnen helpen in
je inventarisatie zoektocht [30]. Belangrijk is om deze oefening zowel op een individueel niveau
als op organisatieniveau uit te voeren. Dit leidt vervolgens tot inzichten in wat de middelen zijn
waarover jij als ondernemer beschikt.
Welke vaardigheden heb je? Wat vind je leuk om te doen? Waar ben je goed in? Op
welke wijze komt je creativiteit tot uiting?
Welke tools heb je tot je beschikking? Hoe vorm je je creativiteit om in iets
concreets?
Welke materialen heb je of heb je direct toegang tot? Wat heb je opzij gezet met de
gedachte om later iets mee te doen? Met welke materialen heb je altijd al iets willen
doen?
Waarin ben je geïnteresseerd? Wat leidt je af in alledaags werk? Waarin ben je zo
geïnteresseerd dat het niet meer gezond kan zijn? Waarover weet jij zoveel dat je het
nodig vindt anderen te informeren als het ter sprake komt?
In welke gebieden heb je expertise? Wat zijn enkele van je grootste prestaties? Wat
zijn de projecten waar je het meest trots op bent?
Wie ken je die je zal helpen op een bepaalde manier of gebied? Wie deelt jouw
belangen of dezelfde interesses? Wie vraagt altijd waar je mee bezig bent? Wie heeft
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vaardigheden waarvan je zou willen dat jij ze had? Wie heeft contacten waarvan je zou
willen dat jij ze had? Wie is echt goed in iets geweldigs?
Hoe connecteer je met mensen? Op welke wijze kun je de meeste mensen
bereiken? Van welke communities of groepen ben je lid? Bij welke communities of
groepen kun je je gemakkelijk aansluiten?
Op basis van de antwoorden op deze vragen kun je deze middelen gaan neerschrijven. Een
tabel zoals onderstaand kan je hierbij op weg helpen. Er zijn online tevens verschillende tools
die je kunnen helpen om mindmaps te maken, zoals www.bubble.us of www.coggle.it. In deze
oefening kunnen dergelijke tools helpen om verbanden te leggen en deze inzichtelijk te maken.

Wie ben ik?
Voorkeuren,
waarden

Wie ken ik?
Je contacten
(LinkedIn, facebook,
etc.)
Studiegenoten,
alumni

Passies

Hobbies en
interesses

Toevallige
ontmoetingen

…

…

…

…

Wat weet ik?
(en wat heb ik)
Je opleidingen

Kennis uit
vorige jobs
Informele
kennis
(hobbies, etc.)
Middelen ter
beschikking
(materiaal,
financiën,
fysieke ruimte
…

Tabel 4 Je middelen

De vraag die zich nu stelt is: wat kun je hiermee doen? Ofwel volgens de effectuation logica:
Welke effecten kunnen we hiermee bereiken? Voor een bestaande creatieve organisatie
betekent dit in eerste instantie een inventarisatie van de huidige (mogelijke) effecten: wat zijn
de dingen die verwezenlijkt (kunnen) worden. Ga hierbij niet alleen uit van de producten en
diensten die worden bereikt, maar probeer het ook op een hoger niveau uit te denken. Welke
connecties en allianties komen voort uit de middelen? Welke voordelen behalen we door de
toepassing van de middelen? Welke deuren worden er geopend? Tracht deze waaier aan
huidige en mogelijke, doeleinden c.q. effecten (‘imagined ends’) te concretiseren en op te
schrijven.
Doeleinden / effecten

Welke middelen moet ik daarvoor inzetten?

1

2

3

…

Tabel 5 Doeleinden / effecten
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4.2.3. Denkoefening: Wat zou ik nog meer kunnen doen?
Behalve een inventarisering adviseren wij om op dit moment nog een stapje verder te gaan.
Om als onderneming een volgende groeicyclus te starten dien je buiten je huidige patronen te
denken. We stellen dan ook de volgende denkoefening voor. In hun Harvard Business Review
artikel ‘Innovation: improving your odds’ beschrijven Selden en MacMillan een offensieve
strategie om systematisch te innoveren en te groeien, gebaseerd op klantgerichte innovatie
[31]. De methodologie die hierin is toegepast, kan echter ook in een aangepaste vorm worden
gebruikt om je beschikbare middelen en hun effecten beter te begrijpen en verder uit te
bouwen. In dit model wordt uitgegaan van drie fases van ontwikkeling: 1) verkrijg een diep
inzicht in je huidige middelen en de bijbehorende effecten, 2) probeer deze middelen en
effecten uit te diepen binnen je huidige bereik en activiteiten en 3) tracht deze middelen en
effecten uit te breiden tot buiten je huidige bereik en activiteiten.

3a. Middelen
uitbreiden
Fase 3a:
Identificeer
nieuwe
middelen die
voldoen aan de
behoeften op
andere
onderdelen van
de bestaande of
eventueel nieuwe
klanten(groepen)

2a. Middelen
uitdiepen

1. Huidige
middelen en
effecten

Fase 2a:
Verruim (de
toepassing van)
je huidige
middelen en
capaciteiten om
de huidige
klanten(groepen)
beter te helpen

Fase 1:
Inventariseer en
verkrijg een
diep inzicht in
je huidige
middelen en
de effecten die
je daarmee
bewerkstelligt

2b. Effecten
uitdiepen
Fase 2b:
Identificeer
klanten(groepen)
die
vergelijkbaar
zijn met de
huidige en die
kunnen worden
bediend met de
huidige middelen

3b. Effecten
uitbreiden
Fase 3b:
Identificeer
nieuwe
klanten(groepen)
los van de
huidige, maar
waar de huidige
middelen op
kunnen worden
ingezet

Figuur 11 Middelen en effecten

1.

HUIDIGE MIDDELEN EN EFFECTEN

De eerste fase in dit model (centraal in Figuur 11) draait om het verkrijgen van een goed inzicht
in je huidige mogelijkheden (je huidige middelen en de effecten die hieruit kunnen volgen).
Gebruik hiervoor de zojuist uitgevoerde analyse. Wie ben ik, en wat heb ik ter beschikking?
Vervolgens kun je jezelf de vraag stellen: wat doe ik daar momenteel mee? Welke
klanten(groepen) bereik ik momenteel?
2.

MIDDELEN EN EFFECTEN UITDIEPEN

In de volgende fase wordt gezocht naar een verruiming van deze middelen en effecten.
a. Middelen uitdiepen. De denkoefening hier is om te zoeken naar nieuwe, bredere
toepassingen van de huidige middelen bij de huidige klanten. Welke toepassingen
zijn nog meer mogelijk met de middelen die we nu hebben? Welke middelen van
onszelf (en onze partners) hebben we nog niet ten volle gebruikt? Hoe kunnen we,
gebruikmakend van onze huidige middelen en capaciteiten, onze klanten nog
beter helpen of beter in hun behoeften voorzien?
b. Effecten uitdiepen. Net zoals bij de middelen, kan eenzelfde denkoefening ook
worden uitgevoerd bij de huidige effecten die worden behaald. Welke vergelijkbare
klanten kunnen nog meer worden bereikt met de huidige middelen? Past dit nog
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bij wie we zijn en wat we willen? Probeer hierbij de nuanceverschillen tussen de
huidige en potentieel nieuwe klanten goed te doorgronden.
3.

MIDDELEN EN EFFECTEN UITBREIDEN

Zodra de bedrijfsvoering al is verruimd, kan in een derde fase worden gezocht naar
opportuniteiten om nog iets verder uit te strekken, wederom in beide richtingen. Hierbij moet
een hoge mate van out of the box-denken worden toegepast.
a. Middelen uitbreiden. Identificeer nieuwe middelen bij jezelf of je partners die
voldoen aan andere behoeften van de bestaande of eventueel nieuwe
klanten(groepen). Welke capaciteiten of netwerken zou je nog verder kunnen
ontwikkelen om de huidige (of toekomstige) klanten te helpen?
b. Effecten uitbreiden. Welke compleet andere klanten en segmenten kunnen nog
meer worden bereikt met de huidige (of eventueel nieuwe) middelen? Wat zijn de
klanten(groepen) die we nu nog totaal niet bereiken, maar die wel soortgelijke
noden hebben?

4.3. BEPERK HET RISICO…
… TOT WAT JE KAN EN WIL VERLIEZEN

Bij de eerste keuze omtrent welke van de mogelijke effecten nastrevenswaardig zijn gaat de
effectuation logica uit van het ‘aanvaardbare risico’: wat ben je bereid te verliezen als het
eventueel niet zal werken uiteindelijk? Voor elk van de mogelijke effecten zou je een
inschatting kunnen maken van het risico dat je loopt op verschillende criteria. Deze criteria
moet elke ondernemer voor zichzelf bepalen. Uit onze ervaring met creatieve ondernemers
komen volgende criteria regelmatig terug: benodigde tijd, geld, inzet / moeite, fit met de
waarom-vraag, fit met andere werkzaamheden, fit met activiteiten / waarden van partners,
reputatie (bij het publiek, bij vakgenoten, in de media), intellectueel eigendomsrechten,
emotionele betrokkenheid, etc.
Dit aanvaardbare risico zou je op basis van de zelfgekozen criteria kunnen mappen in een
overzichtstabel, waarbij je een bepaalde waarde verbindt aan elk criterium. Bijvoorbeeld een
score van 1 (zeer aanvaardbaar risico, oftewel dit ben ik bereid om in te zetten) tot 5 (niet
aanvaardbaar risico, dit risico wil ik niet lopen) of door kleuren aan te geven in het overzicht
(groen, oranje, rood). De gebruikte techniek is niet belangrijk, het gaat vooral om de
denkoefening die er achter zit.
Effect / idee 1

Effect / idee 2

Effect / idee 3

Tijd
Geld
Inzet / moeite
Fit met mijn waarom-vraag
Fit met activiteiten / waarden van partners
Reputatie bij publiek
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Reputatie bij vakgenoten
Reputatie in de media
Intellectueel eigendomsrechten
Emotionele betrokkenheid / commitment

…
Tabel 6 Beoordelen van het aanvaardbare risico

Het is belangrijk dat je als ondernemer een duidelijke limiet stelt: dit ben ik bereid te investeren,
en niet meer. Door de grens te bepalen, en hier aan vast te houden, kun je als ondernemer
voor een deel de onzekerheid in handen nemen. Wanneer een bepaald idee meer middelen
vereist (tijd, geld, etc.) dan dringt de noodzaak zich aan om dit bij partners te vinden.

4.4. VORM PARTNERSCHAPPEN MET TOEZEGGINGEN
In de volgende stap in het proces wordt voortgebouwd op de effecten die je kan
bewerkstelligen uit je middelen, gegeven dat ze binnen je aanvaardbare risico vallen. In deze
stap ga je de confrontatie opzoeken met de buitenwereld. Connecties, partnerschappen en cocreatie zijn zeer belangrijk in het effectuation proces. De volgende belangrijke stap in het traject
is dan ook om partners te zoeken die mee willen instappen in het proces. Openheid over jezelf,
je ideeën en je intenties is hierbij cruciaal.
Interacties sturen het proces van opschaling van je idee. Hierbij werf je anderen om mee te
helpen de volgende koers van de onderneming te co-creëren. Je gaat dus op zoek naar
partners die zich engageren voor jouw onderneming. Deze partnerschappen hebben als doel
de onderneming te beïnvloeden, door mee te helpen het oorspronkelijke idee verder vorm te
geven, uitmondend in een idee waaraan een heel netwerk van stakeholders zijn toegewijd. Ook
hier komt het lemonade principe steeds van pas: sta open voor eventuele verrassingen die zich
aandienen. Belangrijk is dat de ondernemer de ruimte biedt voor werkelijke co-creatie. Dit
betekent dat de partners niet louter een aanvullende rol hebben, maar ook een sturende en
bepalende rol. Samen wordt gekomen tot iets nieuws waar alle partijen graag mee instappen.
De partners worden dan ook niet uitgekozen opdat zij kunnen helpen tot het vooraf
gedefinieerde doel te komen, maar de partners selecteren zich als het ware zelf. Zij begrijpen
de waarom-vraag van de ondernemer en engageren zich ertoe daar iets aan toe te voegen.
Drie stappen kunnen in dit proces worden ondernomen: 1) maximaliseer de toepassing van je
huidige netwerk, 2) vergroot je huidige netwerk en 3) verkrijg en verhoog buy-in.

4.4.1. Maximaliseer de toepassing van je huidige netwerk
In de eerste stap van het effectuation proces (start met wat je hebt) heb je een inventaris
gemaakt van je huidige middelen, waaronder je netwerk. De relaties in dit bestaande netwerk
kunnen de eerste potentiele partners vormen. Veelvuldige interacties met deze partijen is een
eerste stap in het proces om partnerschappen te vormen. Je kan bij elk van de partijen in je
huidige netwerk vooraf een denkoefening maken over de kennis en capaciteiten die zij hebben,
en hoe deze een meerwaarde zouden kunnen bieden.
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Het is belangrijk dat elke partner instapt in het achterliggende idee van de onderneming. Dat
wil zeggen dat effectuation-partners zelf een actieve en betrokken rol willen spelen in de
verdere uitbouw van het project. Een hoge mate van transparantie is daarom vereist van de
creatieve ondernemer: Ga met een open visie de interacties binnen je huidige netwerk aan.
Vertel eerlijk wat je drijft en waar je op dit moment staat. De kunst is vervolgens een match te
vinden tussen je eigen visie en die van de potentiele partners. Waarin vinden jullie elkaar? Hoe
kunnen jullie elkaar versterken? Dit kan iets simpels zijn zoals het verder helpen definiëren van
je mogelijke doelen en effecten tot daadwerkelijke partnerships waarin samen een project
gedragen wordt. Managementwetenschapper Sull onderscheid vijf types van toezeggingen
[32]. Deze toezeggingen kunnen zijn op het gebied van 1) strategie, 2) middelen, 3) processen,
4) relaties en 5) waarden.
VERKRIJG EN VERHOOG BUY-IN

Het doel van de interacties is om een bepaalde vorm van buy-in (toezegging) te krijgen, wat
voor veel ondernemers een moeilijk en afschrikkend proces is. Om jezelf goed voor te bereiden
op een gesprek met een potentiele partner suggereert Stuart Read in zijn boek “Effectual
Entrepreneurship” dat je de volgende oefening vooraf zou kunnen doen [12]. Tabel 7 geeft een
simpele voorbeeld waarmee je het gesprek om de toezeggingen te plannen zou kunnen
starten. Neem hierbij een specifieke stakeholder in gedachten. Aan de linkerkant geef je een
opsomming van je eigen middelen en motieven weer. Aan de rechterkant kun je eenzelfde
oefening doen voor de andere partij, waarbij je inventariseert wat zijn/haar middelen en
motieven in jouw optiek zijn. Vervolgens kun je lijnen trekken door het middelste vak van jouw
middelen naar je partners motieven en van zijn/haar middelen naar jouw motieven. Elke lijn zou
de basis kunnen zijn voor een mogelijke toezegging en zorgt in ieder geval voor een fundament
om de gesprekken omtrent buy-in aan te vangen.
Wij
Middelen

Toezegging

Motieven

Andere stakeholder
Middelen

Motieven

Tabel 7 Het plannen van toezeggingen

Het verkrijgen van concrete toezeggingen is cruciaal om succesvol te worden binnen de
effectuation logica. “Early Yesses”, oftewel vroege toezeggingen zorgen ervoor dat je partners
hebt die echt daadwerkelijk mee in het avontuur willen stappen. Dit vormt vervolgens weer
nieuwe middelen en wellicht nieuwe doelen voor je onderneming. Met deze nieuwe basis kun
je in volgende gesprekken met potentiële partners weer een volgende stap zetten. Op deze
wijze breidt je in iteraties je middelen, mogelijkheden en doelen constructief uit. Wanneer je
van verschillende partijen toezeggingen hebt ontvangen, is het belangrijk je al gevormde
toezeggingen te bestuderen en te bespreken. Wellicht zijn door de nieuwe ontwikkelingen
nieuwe mogelijkheden ontstaan om de huidige toezeggingen te verhogen of te veranderen. Het
is een constant spel van interacties, waarbij op en neer wordt gegaan tot je eigen crazy quilt is
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gevormd.

4.4.2. Vergroot je huidige netwerk
Behalve het netwerk dat je al bezit, kun je ook gaan zoeken naar verbreding van je netwerk.
Hieronder staat een overzicht van enkele potentiële soorten van partijen die een aanvulling zou
kunnen betekenen.
Consumenten
Leveranciers
Concurrenten
Consultants
Private onderzoeksinstituten
Academische instellingen
Innovatiecentra
Sectororganisaties
Lokale overheden (gemeente / provincie)
Gewestelijke en federale overheden
In appendix Error! Reference source not found. “creatieve ondersteuning” staat een
uiteenzetting van verschillende (sector)organisaties die actief zijn binnen de creatieve
industrieën. Deze organisaties zijn uitermate geschikt om enerzijds als partner te worden
ingezet, of anderzijds jou als organisatie verder te helpen in het vinden van nieuwe
samenwerkingsverbanden.
Probeer hierbij verder te kijken dan de ‘usual suspects’. Zo zet de Vlaamse regering steeds
meer in op innovatieve kruisbestuivingen, zo blijkt onder andere uit de Call voor Innovatie met
de Creatieve Industrieën (CICI). Met een dergelijke kruisbestuiving wordt gerefereerd naar het
samenbrengen van wetenschappers, bedrijven en de creatieve sector, wat een groot potentieel
kan hebben. Technologie en wetenschap hebben bijvoorbeeld een positieve impact op
innovaties in de creatieve industrieën. Omgekeerd zijn de creatieve industrieën uit zichzelf erg
innoverend. Zij kunnen ook leiden tot doorbraken in de wetenschap, in het bedrijfsleven of in
onze samenleving. Je netwerk uitbreiden met dergelijke ongewone partners kunnen je een
belangrijke boost in middelen en mogelijkheden geven.

4.5. NEEM CONTROLE
Controle nemen volgens de effectuation logica houdt in dat de ondernemer acties onderneemt
waaruit een duidelijk resultaat volgt. Uiteraard is niet alles controleerbaar, maar de ondernemer
focust in dat geval op de dingen die hij/zij wel op voldoende wijze kan controleren.
Een gevaar dat kan ontstaan in het volgen van de effectuation logica is dat de ‘verbredende
fase’ – de fase waarin de ondernemer middelen identificeert, mogelijke effecten imagineert, en
partners met toezeggingen vind – almaar blijft voortduren. Hierbij is het belangrijk dat de
ondernemer de controle neemt om niet alleen maar opties te bedenken, maar deze opties en
de achterliggende veronderstellingen ook daadwerkelijk te testen. Naar analogie met de lean
startup movement is het adagium ‘try early, try often’ hier ook van toepassing.
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Om deze noodzaak om als de ‘piloot in het vliegtuig’ te opereren en controle te behouden, is
als hulpmiddel in de volgende paragraaf een overzicht gegeven van drie generieke types van
ondernemen in de creatieve industrieën [33]. Deze types kunnen helpen om van de
verbredende fase de switch te maken naar een trechter fase waarin een bepaald idee of effect
verder wordt ingevuld en getest. De drie types die hieronder worden beschreven, en in Tabel 8
verder worden ontleed, moeten worden gezien als drie verschillende standaard benaderingen
om te ondernemen binnen de creatieve industrieën. Deze standaard benaderingen kunnen je
helpen in de verdere navigatie van het vliegtuig. Ze helpen om te doorgronden wat de
verschillende mogelijkheden en aandachtspunten zijn als een bepaald effect verder uitgewerkt
dient te worden. Het helpt daarnaast om in scenario’s te denken: “stel dat we besluiten verder
te werken als dienstverlener, wat zijn dan verschillende zaken waarover we moeten
nadenken?”
Allereerst zullen we de drie verschillende standaard wijzen van ondernemen in de creatieve
industrieën kort toelichten.
DIENSTVERLENING

In het geval van dienstverlening werkt een creatieve ondernemer in het algemeen in opdracht
en leveren meestal een eenmalige dienst voor een specifieke klantopdracht. Hierbij dient de
creativiteit als input om de waarde van een dienst te verhogen. Deze wijze van ondernemen
komt veel voor in sectoren als design, architectuur, en reclame & communicatie, waarbij de
creatieve input bijvoorbeeld een productverpakking, reclamecampagne of een bijzonder
ontworpen gebouw kan zijn.
RECURRENTE PRODUCTIE

Hierbij wordt (al dan niet in directe interactie met de consument) een reproduceerbaar creatief
product vervaardigd in een (eenmalig) netwerk van ondernemingen, zoals producenten,
uitgevers en distributeurs. Voorbeelden hiervan zijn muziekalbums, videogames,
kledingstukken, en applicaties voor tablets en mobiele telefoons. Het creatieve product wordt in
dit geval eenmalig gecreëerd, waarna het door middel van (massa)productie en
schaalvergroting breed wordt verkocht aan een grote groep van consumenten. Hierbij worden
schaalvoordelen gebruikt om de (vaak) kapitaalintensieve producties te vermarkten.
ERVARING

In het derde generieke type van ondernemen binnen de creatieve industrieën staat een directe,
gezamenlijke creatieve ontmoeting met de consument centraal. Dit type omvat een veelvoud
aan evenementen en performances zoals bij theaters, festivals, tentoonstellingen en concerten.
De aanbieding in deze vorm van ondernemen is gebaseerd op de uniekheid van de ervaring.
Dit type wordt regelmatig gebruikt in sectoren die kunnen worden beschouwd als traditioneel
culturele sectoren zoals in de podium- en beeldende kunsten. De culturele en creatieve
producten en services uit deze sectoren worden ‘on the spot’ geproduceerd en kunnen niet in
een andere context en/of op een ander moment worden geconsumeerd. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan theatervoorstellingen, of live concerten.
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Onderstaande tabel toont een overzicht van drie ‘generieke typen van ondernemen’ in de creatieve industrieën [33].

Inkomstenbronnen

Succesfactoren

Strategische
doelen

Dienstverlening

Recurrente productie

Ervaring

Optimaal voldoen aan de behoeften van cliënten
Begrijpen van de behoeften van cliënten
Begeleiding en informeren van cliënten
Integratie van eigen producent/diensten en die van externe
aanbieders
Opbouwen van vertrouwensband met cliënten
Reputatie op bepaalde expertisegebieden
Snelle, efficiënte en complete service
Superioriteit in bepaalde expertisegebieden
Portfolio met bewezen successen
Beheren van de klantrelatie
Mogelijkheid totaalaanbod te leveren aan klanten
Compleet begrip van (huidige en toekomstige)
consumentenbehoeften

Lagere prijs
Hogere kwaliteit
Hoge volumes
Reputatie
Community van volgers
Verlagen van marginale kosten
Portfolio management
Verhogen van omloopsnelheid
Vergroten van omvang van elke transactie
Doordacht portfolio plan
Erkenning van expertise
Uitgebreid netwerk van verspreiders
Begrip van marktwaarde en prijs van de creatieve output
Actieve community van volgers

Reputatie (erkenning van publiek en collega’s)
Ontwikkelen van een community van creatieve producenten
Creëren van een community van consumenten / volgers
Onderhouden van sterke media relaties

Eenmalige betaling voor diensten
Servicecontracten

Winstmarges (vaak laag) op de creatieve producten
Merchandising

Ticketrecettes
Overheidssubsidieringen
Merchandising
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Uniekheid en authenticiteit van de geleverde ervaring
Creëren en onderhouden van het klantbewustzijn
Behalen van voldoende media-aandacht
Goede banden met tentoonstellingsplekken

Marketing

Dienstverlening

Recurrente productie

Ervaring

Product/dienst:
Een snelle, efficiënte en complete (creatieve) service
Het begrijpen van de behoeften van de
cliënten/eindconsumenten en mogelijkheid tot aanpassen van
service o.b.v. veranderde marktverwachtingen
Het excelleren in de markt op ten minste één expertise gebied
(bv. design, digitale creatie)
Het ontwikkelen van een netwerk van aanvullende
dienstverleners
Integratie van de eigen producten en diensten met een
geselecteerde set van buitenstaande aanbieders
Het verzamelen van data en informatie over cliënten en
consumenten behoeften
Het begrijpen van de markt en het identificeren van
toekomstige trends
Prijs/inkomsten:
Eenmalige inkomsten voor diensten geleverd aan cliënten
Continue inkomsten voor diensten geleverd op basis van een
lange termijn service contract
Transactie en bemiddeling kosten
Plaats/distributie:
Het beheersen van de klantenrelatie; integreer en consolideer
het aanbod van verschillende derde-partij aanbieders in een
enkel kanaal met als doel cliënt retentie te bewerkstelligen
Het creëren van een directe interactie tussen creatieven en
cliënten om optimaal aan behoefte te kunnen voorzien
Promotie/communicatie:
De creatie van een reputatie van hoge kwaliteit (o.a. door
portfolio van succesvolle creaties)
De creatie van een merk, geloofwaardigheid, en vertrouwen
waardoor klanten naar de dienstverlener komen voor hun
complete behoefte
Het beheren van een (lange termijn) vertrouwensband met
belangrijke cliënten
Het helpen van de klanten hun behoeften te identificeren en
bij het kiezen van diensten

Product/dienst:
Reproduceerbare creatieve producten
Het creëren en behouden van eigen content
Het verzamelen (of beheren van een netwerk van)
professionele content ontwikkelaars
Het opbouwen van een merkbeeld herkenning en reputatie te
creëren
Prijs/inkomsten:
Kostenverlaging via schaalvoordelen
Het verhogen van herhaalaankoop, omloopsnelheid en de
grootte van de gemiddelde transactie
Het begrijpen van de marktwaarde en prijs van content
Toepassing van prijsdifferentiatie tactieken: (Bundeling van
producten, Discounts, Seizoen prijzen, etc.)
Plaats/distributie:
Het ontwikkelen van afzetkanalen voor brede distributie
Het creëren van een netwerk van bondgenoten waarmee
content wordt verspreid
Keuze tussen (of combinatie van) directe (bv. online) versus
indirecte verkoop van producten
Promotie/communicatie:
Het creëren en onderhouden van media relaties
Het creëren van een reputatie van hoge kwaliteit
Het creëren van en captatie op een (duurzame) community
rondom een gezamenlijke interesse
Het bereiken van een kritische massa van gebruikers / klanten
Het gebruik maken van merchandising op basis van
merk/productbekendheid

Product/dienst:
Unieke/authentieke ervaring
Het produceren en leveren van een voorstelling ten overstaan
van het publiek
Het ontwikkelen van een community van creatieve
producenten
Het verzorgen van projectmanagement
Prijs/inkomsten:
Ticket recette
Lidmaatschapsbijdragen
Sponsoring / filantropie
Overheidssubsidies
Merchandising
Voorstellingvergoeding
Eenmalige (of licentie) verkoop van de creatieve werken (IP)
die worden geproduceerd
Plaats/distributie:
Het onderhouden van netwerk van culturele instellingen
(tentoonstellingsplekken, theaters, etc.)
Promotie/communicatie:
De creatie van een reputatie van hoge kwaliteit
Het onderhouden van sterke media relaties
De creatie van en captatie op een community rondom een
gezamenlijke interesse (theater, muziek, kunst, etc.)
Het creëren en onderhouden van de klantbewustwording,
rechtstreeks of via tussenpersonen

Tabel 8 Generieke typen van ondernemen in de creatieve industrieën
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5. BESLUIT
Een groeitraject als creatieve ondernemer opstarten kan een grote uitdaging betekenen. Velen
blijven steken in de dagelijkse operatie van de onderneming, waardoor een structurele
zoektocht naar nieuwe groeipistes achterwege kan blijven. Het doorbreken van de status quo is
dan nodig om groeidrempels te doorbreken en een succesvolle doorstart te bewerkstelligen.
Zoals blijkt is de manier van werken die vaak gevolgd wordt binnen de creatieve industrieën
nauw verwant met de zogenoemde effectuation logica. Dit rapport beoogt dan ook in de eerste
plaats een sensibiliseringproces omtrent deze logica van ondernemen te starten. Een hogere
bewustwording van de structuren die achterliggend zijn aan een bepaalde wijze van denken
kan nieuwe inzichten bieden die van belang zijn voor de strategische keuzes die ondernemers
dagdagelijks moeten maken.
Naast sensibilisering over de logica biedt dit rapport ook enkele concrete richtlijnen en
denkoefeningen om deze theorie in de creatieve praktijk uit te voeren. Het stappenplan zoals in
deel 4 is uiteengezet kan zodoende worden gebruikt door alle creatieve ondernemers die een
volgende groeicyclus willen starten. Ook beleidsmakers en opleiders kunnen dit in hun
dagelijks werk in en rond potentiële middelgrote creatieve ondernemingen inzetten om hun
dienstverlening optimaal aan te passen aan de eigenheid van creatieve ondernemers die op
zoek zijn naar groei.
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6. APPENDIX
6.1. ONDERZOEKSAANPAK
Dit rapport gaat dieper in op het fenomeen ‘missing middle’ in de creatieve industrieën. Hierbij
is geanalyseerd wat de missing middle is, vanuit theorieën over (creatief) ondernemen.
Vervolgens is uiteengezet hoe creatieve ondernemingen de ‘jump’ van micro naar middelgrote
onderneming kunnen maken waardoor het ontbrekende gat wordt opgevuld.
In de aanpak van deze studie is ervoor gekozen om in een gelijklopend traject enerzijds
theorieën rond groei en ondernemerschap te bestuderen en anderzijds simultaan data uit de
praktijk te verzamelen. Theoretische analyse, dataverzameling, -codering en -analyse vond
hierdoor plaats in een iteratief proces. Door gebruik te maken van een dergelijke flexibele wijze
van dataverzameling konden kleine aanpassingen worden gemaakt in interviewprotocol en –
opzet tijdens het proces op basis van nieuw verworven inzichten uit enerzijds theorie en
praktijk [34]. Het literatuuronderzoek spitste zich vooral toe op het verwerven van inzichten
rond groei, creatief ondernemerschap, en ondernemende gedragingen.
In het praktijkonderzoek zijn middelgrote bedrijven uit de creatieve industrie geanalyseerd op
vlak van groeidrempels, groeivermogen, en komende groeistappen. Dit is gebeurd aan de hand
van primaire en secundaire data verkregen uit interviews en additionele bronnen zoals zowel
populaire als wetenschappelijke media. De interviews zijn uitgevoerd volgens een
semigestructureerd interviewprotocol waarin de volgende globale topics werden besproken:
wat is groei; wat is uw groeiambitie; wat zijn drempels voor groei; welke stappen onderneemt u
om groei te bewerkstelligen. Daarnaast zijn enkele industrie-specialisten geconsulteerd die
veel ervaring hebben met ondernemen in creatieve industrieën.
Organisatie
Dress your doll
La Fille D’O
Witsand Uitgevers
Goedenavond
Fotofoor
Absintt
Wijs
Little Miss Robot
Sputnik Media

Activiteiten / sector
Poppenkleding
Lingerie
Literatuur
Podium en media producties
Fotostudio voor evenementen
Innovatieconsultancy & productontwikkeling
Digital agency
Digital agency
Media productie

Website
www.dressyourdoll.be
www.lafilledo.com
www.witsand.be
www.goedenavond.be
www.fotofoor.be
www.absintt.be
www.wijs.be
www.littlemissrobot.be
www.sputnikmedia.be

Tabel 9 Geanalyseerde organisaties

Voor de analyse van de data, zijn de theorieën rond ondernemende gedragingen als
framework gebruikt. Deze theorieën focussen zich op een aantal verschillende onderwerp
waarop ondernemende visies en gedragingen verschillend kunnen zijn. Deze onderwerpen
zijn: 1) het startpunt van waaruit de visie over de op- en uitbouw van een onderneming wordt
aangevangen, 2) het beslissingscriterium van te ondernemen pistes, 3) hoe omgegaan wordt
met contingenties, 4) visie omtrent partnerschappen, en 5) wijze waarop onzekerheid wordt
beheerst. Binnen effectuation is de uitwerking van deze topics terug te vinden in de vijf
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principes die effectuation ondernemers instinctief volgen (zie deel 3 van dit rapport). In het
praktijkonderzoek zijn deze vijf topics verder geoperationaliseerd waarbij ze zijn uitgewerkt
voor beide logica’s (zie Tabel 10).

Startpunt

Beslissingscriterium
Contingenties
Partners

Beheersing van
onzekerheid

Causation
Startpunt is het te bereiken doel,
middelen worden daarop
geselecteerd
Focus op maximaliseren van
mogelijke winsten
Verrassingen zijn negatief
Partners zijn vooraf geselecteerd
met het oog op het te bereiken
doel
Toekomst wordt beheerst door ze
accuraat te voorspellen

Effectuation
Startpunt zijn de middelen, welke
effecten kunnen daarmee
worden bereikt
Focus op wat men bereid is te
verliezen / investeren
Verrassingen zijn opportuniteiten
Partners zijn zelf-geselecteerd
en helpen doelen te definiëren
Toekomst wordt beheerst door
zelf controle te nemen, waardoor
de toekomst zelf wordt gevormd
en bepalen

Tabel 10 Operationalisatie

Deze operationalisatie is vervolgens gebruikt om de data afkomstig uit de onderzoeken bij de
creatieve ondernemers te analyseren. Via een content analyse is gezocht naar voorvallen van
het gebruik van een bepaalde logica door de ondernemers. Tabel 11 geeft een overzicht van
de geaggregeerde resultaten van deze inhoudelijke analyse, waaruit duidelijk blijkt dat
aanpakken uit de effectuation logica vaker voorkomen.

Startpunt
Beslissingscriterium
Contingenties
Partners
Beheersing van onzekerheid
Totaal

Causation
5
0
0
3
0
8

Effectuation
5
5
7
7
2
26

Tabel 11 Resultaten

Naast deze inhoudelijke analyse van de gedragingen van creatieve ondernemers, zijn enkele
interviews afgenomen met experts op het gebied van creatief ondernemen en / of de theorie
van effectuation.

6.2. MEER LEZEN?
Er zijn verschillende boeken die het proces van effectuation toelichten. Voor een praktische
uitleg, bevelen wij de volgende boeken aan:
Nederlandstalig:

ONDERZOEKSRAPPORT

DE MISSING MIDDLE IN CREATIEVE INDUSTRIEËN

55

Blekman, T. (2011). Corporate Effectuation. Den Haag: Academic Service.
Engelstalig:
Read, S. (2011). Effectual entrepreneurship. London; New York: Routledge.
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