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Bericht van de voorzitter – Waarom je dit artikel moet lezen
Technologie ontwricht onze wereld. De bedrijven met het grootse marktkapitaal zijn op dit moment allemaal technologiebedrijven, en op het moment van schrijven zijn zowel Apple als Amazon één biljoen
dollar waard.
De grootste impact van technologie is echter niet de disruptie – daar hebben we al eeuwenlang mee te maken. De grootste impact zit in de snelheid, de hoeveelheid en de onvoorspelbaarheid die gepaard gaan met
disruptie. In de vijftiende eeuw veranderde de drukpers van Gutenberg de wereld. Nu hebben we dankzij de
vooruitgang op het gebied van informatica te maken met wel twintig van zulke disrupties tegelijkertijd, zoals
zonne-energie, blockchain, kunstmatige intelligentie, biotechnologie, zelfrijdende auto’s, drones en nog veel
meer. Niet eerder in onze geschiedenis vonden zoveel disrupties tegelijkertijd plaats.
Voor gevestigde bedrijven betekent dit dat alles in de wereld om hen heen veel sneller verandert dan ze kunnen bijhouden. In het verleden had een bedrijf jaren de tijd om uit te vinden hoe het moest reageren op een
traag bewegende markt. Nu heeft zo’n bedrijf daar maar een paar maanden de tijd voor, omdat een nieuw
soort start-up nieuwe businessmodellen stimuleert die leiden tot disruptie. Kijk maar eens naar de snelheid
waarmee Elon Musk de auto-industrie, de ruimtevaart en de energiemarkt heeft ontwricht.
Het probleem in onze huidige organisaties is echter niet dat er een gebrek aan ontwrichtende ideeën is,
daar zijn er genoeg van. Het echte probleem is dat wanneer je ontwrichtende innovatie wilt toepassen
binnen een traditionele organisatie (een bedrijf of instelling), het immuunsysteem van je organisatie in
werking zal treden en dat je de hele tijd bezig bent met je verweren tegen aanvallen van de antilichamen.
Leidinggevenden moeten tegenwoordig twee dingen tegelijkertijd doen:
●

De reactie van het immuunsysteem binnen hun organisatie onderdrukken.

●

Nieuwe ideeën zoeken die hun bedrijf tien keer zo snel kan laten groeien. Ben je van mening dat dat niet
mogelijk is? Bedenk dan dat in 2012 80 procent van Apple’s omzet werd gerealiseerd met producten die
minder dan vier jaar oud waren.

De ExO Sprint is erop gericht om deze doelstellingen te realiseren, en uit onze ervaring blijkt dat je hiermee
in tien weken je visie op leiderschap, cultuur en management een voorsprong van drie jaar kunt geven.
Nadat we onze methode drie jaar lang in de praktijk bij de grootste bedrijven ter wereld hebben bijgesteld
en verbeterd, bieden we de ExO Sprint nu aan als een open-sourcemethode waardoor hij voor iedereen
beschikbaar wordt.
We zijn er sterk van overtuigd dat elke bedrijf dat vermeld staat of de Fortune Global 500 dit proces moet
doorlopen. Hetzelfde geldt voor kleine en middelgrote organisaties. Als je maanden of zelfs jaren moeten
wachten op de hoogste leidinggevenden of de raad van bestuur om hiervan doordrongen te worden, kan
dat het einde van je bedrijf betekenen.
Maar je hoeft mij niet direct te geloven, lees gewoon de verklaringen van bedrijven die deze baanbrekende
ideeën reeds ten uitvoer hebben gebracht:
Ik maak van Gucci een exponentiële organisatie.
Marco Bizzarri, president en ceo Gucci
We waren rijp voor disruptie maar wisten niet waar we moesten beginnen. De ExO Sprint was het
antwoord. Deze methode heeft onze cultuur volledig getransformeerd, grenzen geslecht en ons de weg naar
een heel nieuwe wereld van innovatie gewezen. We waren in staat om het beste uit onszelf te halen.
Francisco Casanueva, ceo interprotección

Als je nog niet actief bezig bent met ExO Sprints en experimenteren, ben je een heel eind op weg naar disruptie.
Tony Saldanha, vp it en Global Business Services bij p&g

Veel succes!
Salim Ismail
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ExO Sprint
Ben je er klaar voor om het ExO-model door te voeren
om je bedrijf te transformeren en exponentiële
resultaten te behalen?
Het lijdt geen enkele twijfel dat exponentiële
organisaties de succesvolste bedrijven zijn in het
huidige tijdperk van exponentiële technologieën.
We moeten echter wel toegeven dat het doorvoeren
van het ExO-model niet gemakkelijk is. Zonder de
juiste processen zullen er veel zaken zijn, waaronder
het immuunsysteem van je bedrijf, die gezamenlijk
proberen de transformatie die jij voor je organisatie
voor ogen hebt te verhinderen.
In Exponentiële transformatie beschrijven de auteurs
Francisco Palao, Michelle Lapierre en Salim Ismail hoe
je de tien weken durende ExO Sprint uitvoert, stap voor
stap, week voor week. Deze samenvatting is gebaseerd
op dit boek.
Nadat je de ExO Sprint hebt gedaan, zal je bedrijf
niet alleen weerstand kunnen bieden aan disruptie,
maar zal het ook vernieuwers voor kunnen blijven
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Uitdagingen op weg naar transformatie
Het toepassen van het ExO-raamwerk binnen een bestaande organisatie is niet gemakkelijk en op weg
naar transformatie zul je dan ook een aantal uitdagingen tegenkomen.

HET JUISTE BUSINESSMODEL VINDEN
Traditionele businessmodellen zijn gebaseerd op schaarste: waarde wordt ontleend aan de verkoop van een product of dienst waarvan slechts een beperkt
aanbod is. Zoals we eerder al hebben aangegeven, genereren exponentiële
technologieën een overvloed van vrijwel alles (van informatie tot energie), waardoor de voornaamste uitdaging waar de meeste bedrijfstakken mee te maken
krijgen het vinden van nieuwe businessmodellen is om met die overvloed om te
gaan. Voorbeelden hiervan zijn:

Product als dienst
Een systeem dat klanten in staat stelt om
minder te kopen en meer te huren. Een
goed voorbeeld hiervan is Uber, een dienst
die alleen gebruikt wordt als de klant een
auto nodig heeft. Uber maakt voor zijn verleende dienst gebruik van een overvloed
aan zowel chauffeurs als klanten.

Deeleconomie
Mensen verhuren ongebruikte bronnen,
en dat stimuleert het concept van delen
en dringt verspilling terug. In het geval van
Airbnb bijvoorbeeld verhuren particulieren
huizen of kamers die ze niet gebruiken.
Airbnb maakt gebruik van de overvloed aan
beschikbare locaties die te huur zijn.Mensen verhuren ongebruikte bronnen, en dat
stimuleert het concept van delen en dringt
verspilling terug. In het geval van Airbnb bijvoorbeeld verhuren particulieren huizen of
kamers die ze niet gebruiken. Airbnb maakt
gebruik van de overvloed aan beschikbare
locaties die te huur zijn.

Platform
Onlinesoftware die de processen tussen
klanten en producenten aan elkaar koppelt
en automatiseert. Een voorbeeld hiervan is
99designs, een onlinemarktplaats voor grafisch ontwerpers waar mensen die op zoek
zijn naar een ontwerp (bijvoorbeeld voor
een logo) een verzoek kunnen plaatsen.
Ontwerpers gaan vervolgens met elkaar de
strijd aan om de opdracht binnen te halen.
99designs maakt gebruik van een overvloed
aan ontwerpers om zijn klanten een breed
scala aan onderwerpen te bieden.

Ecosysteem
Ecosystemen verbinden verschillende
diensten en oplossingen met elkaar om zo
leden van het ecosysteem veel waarde te
bieden. Recentelijk hebben opkomende
ecosystemen het platformmodel weten uit
te breiden.
Succesvolle wereldwijd opererende bedrijven bouwen inmiddels een eigen ecosysteem, waarbinnen een aantal bedrijven
werkzaam is. Deze bedrijven hebben niet
allemaal een strak omlijnd businessmodel,
maar ze leveren wel allemaal een waardevolle bijdrage aan het ecosysteem. Bijvoorbeeld:

ECOSYSTEM

•• Google heeft zijn eigen ecosysteem
gebouwd met onderdelen als Gmail,
Google Maps en Google Drive.
•• Facebook heeft zijn eigen ecosysteem
gebouwd door onderdelen als Instagram, WhatsApp en Oculus over te nemen.
De echte uitdaging zit in het vinden van het
juiste businessmodel voor een bepaalde
organisatie of een bedrijfstak. Of, en dat is
nog ingewikkelder, de juiste vorm en samenstelling van het ecosysteem voor een
bepaalde organisatie of bedrijfstak.

Als je een gevestigde organisatie bent, kan het zinvol zijn om je businessmodel te transformeren om de overvloed te benaderen. Je kunt
ervoor kiezen om een platform te worden, je eigen ecosysteem te ontwikkelen of te gaan voor een ander op overvloed gebaseerd model. Om
te komen tot de juiste benadering kun je experimenteren met nieuwe
businessmodellen, zonder dat je je huidige organisatie in de waagschaal stelt.
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HET IMMUUNSYSTEEM VAN DE ORGANISATIE ZAL ZICH
ALTIJD VERZETTEN
TEGEN INNOVATIE
Je weet misschien al welke businessmodellen je organisatie moet implementeren om een bepaalde overvloed
te benutten. Dat is prachtig, maar het
kiezen van het juiste businessmodel was
het makkelijkste deel. De echte uitdaging waar je ongetwijfeld mee te maken
zult krijgen in een grote organisatie is dat
pogingen om te innoveren of te transformeren zullen worden gehinderd door
het immuunsysteem van de organisatie,
ofwel bepaalde medewerkers en processen die zo zijn vastgeroest dat ze een
transformatie tegenhouden.
Zo’n immuunsysteem heeft een bepaalde functie: gevestigde organisaties
hebben meestal een werkend bedrijf dat
draaiende moet worden gehouden. Het
doel is nu om dat immuunsysteem niet
de nek om te draaien, maar om het te
managen.

Breng evenwicht aan in de verhouding tussen innovatie en risico’s door huidige businessmodellen in stand
te houden en ontwrichtende projecten buiten de organisatie te plaatsen.

De manieren waarop een organisatie
innovatie introduceert, heeft over het
algemeen tot gevolg dat het probleem
van het immuunsysteem wordt uitvergroot. Organisaties vragen vaak
aan externe adviseurs wat ze moeten
doen om een transformatie te bewerkstelligen. Ook investeren ze nogal
eens in externe startups, of nemen ze
deze over om ze te integreren in het
moederbedrijf. Hoe dan ook zal het
immuunsysteem van de organisatie
alle initiatieven frustreren.
Waarom? Omdat het immuunsysteem
zich verzet tegen vreemd dna.

Voer de transformatie uit met huidige medewerkers om het dna van de organisatie
niet aan te tasten. Als je ervoor kiest om een externe startup over te nemen, houd deze
dan buiten de moederorganisatie en zie het als een nieuw onderdeel binnen een groter
ecosysteem (zoals Facebook heeft gedaan).

HET TRANSFORMEREN VAN MENSEN
Als je een organisatie transformeert, gaat het niet alleen
om de organisatie zelf, maar moet je ook de mindset en het
kennisniveau van de mensen die eraan werken bijstellen.
Dit is een probleem dat in sterke mate gerelateerd is aan de
weerstand die het immuunsysteem van de organisatie opwerpt. Om het laatste probleem te kunnen aanpakken moet
je je ook bezighouden met het eerste. De antilichamen (de
witte cellen) in je organisatie moeten worden omgezet in
positiviteit, ofwel rode cellen die innovatie stimuleren.

Medewerkers op belangrijke posities moeten intensief
betrokken worden bij het transformatieproces. Ze moeten
nieuwe concepten leren, weten hoe ze de nieuwe tools moeten gebruiken en ideeën voor de transformatie aandragen.
De nieuwe omgeving en veranderingen zullen soms, en
misschien wel regelmatig, onplezierig aanvoelen en daarom
moet de leiding de medewerkers alle steun verlenen.
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DE HUIDIGE OP EFFICIENCY GERICHTE
CULTUUR, HET ZITTENDE MANAGEMENT
EN BESTAANDE PROCESSEN
Gevestigde organisaties zijn gericht op
efficiency om hun winst te maximaliseren. Dergelijke managementstijlen en
-processen werken echter niet wanneer disruptieve innovatie het doel is.

Waarom niet? Omdat per definitie
bedrijven die net begonnen zijn met
disruptie helemaal geen duidelijk businessmodel hebben. De focus ligt dan
ook niet op efficiency, maar veel meer
op het vinden van het juiste model.
Zoals Steve Blank al zei: ‘Een startup
is een tijdelijke organisatie die op zoek
is naar een schaalbaar en herhaalbaar
businessmodel.’

In de volgende boeken kun je meer lezen over zoekgerichte methodologieën:
De Lean Startup van Eric Ries, Four
Steps to the Epiphany van Steve Blank
en uiteraard Exponentiële organisaties
van Salim Ismail, Michael Malone en
Yuri van Geest.
Zoals je niet uit een boek kunt leren
hoe je moet basketballen, zullen je
teamleden ook niet meteen begrijpen
hoe deze methoden moeten worden
toegepast door er alleen maar over te
lezen. Het is heel belangrijk dat ze het
transformatieproces zelf ontwikkelen en
begeleiden, wat betekent dat ze in de
praktijk moeten leren hoe het allemaal
echt werkt.

Om processen op het gebied van innovatietransformatie te
kunnen uitvoeren moet je gebruikmaken van zoekgerichte
innovatiemethoden als customer development (klantontwikkeling), Design Thinking en Lean Startup.

DE SLIMSTE MENSEN
WERKEN NIET VOOR
JOU
Hoe groot je organisatie ook is, er zijn
altijd veel meer mensen buiten de organisatie dan binnen. Dit resulteert in
twee dingen: allereerst beschik je niet
altijd over degene met de beste kennis
van een bepaald probleem. Ten tweede
zijn de klanten die antwoord kunnen
geven op de belangrijke vraag of je
innovatie succesvol zal zijn of niet niet
altijd bereikbaar.

JE KUNT NIET UIT
EEN BOEK LEREN
HOE JE MOET BASKETBALLEN

Deel je processen op het gebied van
innovatie en transformatie met je
community om inzichten en validatie te krijgen, en om te ontdekken
wat ervoor nodig is om je plannen op
het gebied van innovatie met succes
door te voeren. Om Steve Blank nog
eens te citeren: ‘Ga je kantoor uit!’

Volg een benadering van leren door
doen, zodat je teams kennis kunnen
opdoen van de verschillende methoden. Het transformatieproces kan
worden uitgevoerd met de steun van
een externe bemiddelaar of coach
(waarbij dit boek kan dienen als praktische leidraad).

GEBREK AAN SNELHEID (EN BETROKKENHEID)
Een organisatie richt zich vooral op het
voortzetten van de bedrijfsvoering en
niet op een transformatie. Daarom hebben initiatieven op het gebied van innovatie nooit prioriteit. Dit vertraagt een
eventuele disruptie en transformatie.
Tegelijkertijd zijn eendaagse workshops of korte programma’s niet
effectief. Hoewel dergelijke korte programma’s mensen wel kunnen inspireren en hen kunnen laten kennismaken
met andere gedachten, zullen ze niet
tot een verandering in gedrag leiden.

Zorg dat het proces niet te kort en niet te lang is. Je wilt gedragsverandering en betrokkenheid op de lange termijn bewerkstelligen, maar ook zorgen dat men genoeg energie heeft om het
proces helemaal te doorlopen.
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ExO Sprint-benadering
De ExO Sprint is ontworpen om alle uitdagingen van transformatie aan te pakken en biedt daarvoor praktische
oplossingen en suggesties.
De processen die we in Exponentiële transformatie beschrijven, komen voort uit de ervaringen die de auteurs
de afgelopen vijftien jaar hebben opgedaan met innovatie- en transformatieprojecten. Bij deze projecten waren
meer dan tweehonderd adviseurs op het gebied van innovatie betrokken en zij hebben waardevolle feedback
gegeven.
Daarnaast is de ExO Sprint wereldwijd met succes toegepast in verschillende bedrijfstakken en bedrijven, waaronder Procter & Gamble, Stanley Black & Decker, Hewlett-Packard en Visa.
Met een ExO Sprint kunnen organisaties het juiste businessmodel vinden, zodat ze kunnen aanhaken
bij overvloed. Ook zijn ze daarna in staat om het immuunsysteem dat weerstand biedt aan innovatie
en verandering in toom te houden, hebben ze geleerd hoe ze de juiste innovatiemethoden moeten
implementeren en hoe ze een benadering van leren door doen kunnen toepassen om meer mogelijk te maken
binnen de organisatie.
En dat allemaal in tien weken!
ONTDEK HET JUISTE BUSINESSMODEL OM OVERVLOED
TE MANAGEN

ONDERSTEUN JE MENSEN
TIJDENS EEN TRANSFORMATIE

Het resultaat van een ExO Sprint is een
reeks ExO-initiatieven waarmee het bestaande bedrijfsmodel kan worden aangepast, zodat het beter bestand is tegen externe ontwrichting van de bedrijfstak en tevens
organisaties van volgende generaties zal
voortbrengen die mogelijk marktleiders
kunnen worden.

Een ExO Sprint is intensief en betekent vaak
ook dat je mensen moet vragen op een
andere manier te werken dan ze gewend
zijn. Tijdens een ExO Sprint moeten de
deelnemers leren werken met nieuwe tools
en volgens nieuwe methoden. Ook moeten
ze nog imperfecte ideeën gaan valideren
bij klanten, en ze doorontwikkelen op basis
van beperkte informatie en veel onzekerheid omtrent vervolgstappen. Bovendien
moeten ze binnen enkele dagen met prototypes kunnen komen.
We hebben in de praktijk gezien dat deelnemers aan een ExO Sprint uiteindelijk de
ervaring omarmen. Dat kan echter ook pas
aan het eind van het volledige proces zijn.
Daarom is het belangrijk om je ervan bewust zijn dat de deelnemers een intensief
proces doorlopen dat ook psychologische
ondersteuning vraagt, zowel van het leidinggevende team als van de medewerkers die
de ExO Sprint uitvoeren. Uiteindelijk zal hun
mindset voor altijd ten goede veranderen.

HET IMMUUNSYSTEEM VAN
JE ORGANISATIE NEUTRALISEREN
Om een aanval van het immuunsysteem
van je organisatie te voorkomen kun je het
best je huidige medewerkers een transformatieproces laten ontwerpen en uitvoeren
in plaats van adviseurs van buitenaf binnen
te halen. Als je medewerkers in staat stelt
om hun eigen ideeën te presenteren, zal
dat ertoe leiden dat de uiteindelijke plannen
ook daadwerkelijk worden doorgevoerd.
Hiermee verminder je de weerstand die het
immuunsysteem aan de dag legt.
Een andere manier om deze reactie te neutraliseren is om binnen de organisatie de
innovatie in kleine stapjes door te voeren
(met initiatieven die het bestaande businessmodel intact houden) en alle ontwrichtende initiatieven (met een nieuw businessmodel) buiten de organisatie te ontplooien.

MAAK GEBRUIK VAN ZOEKGERICHTE INNOVATIEMETHODEN
De ExO Sprint ondersteunt het gebruik van
zoekgerichte innovatiemethoden, zoals Blue
Ocean Strategy, customer development, Lean
Startup en Design Thinking, in combinatie met
traditionele managementmethoden.
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ONDERSTEUN DE BENADERING VAN LEREN DOOR DOEN
Het uitvoeren van een ExO Sprint is een
leerervaring. De deelnemers leren tijdens
de weekopdrachten over de principes, het
proces en de buitenwereld. Hun mindset
zal veranderen als ze gaan werken met
nieuwe methoden en deze gaan verfijnen.
Ze zullen nieuwe ideeën gaan ontwikkelen
en formuleren. Door deze ervaring zullen
de deelnemers van een geheel uitgevoerde
ExO Sprint ambassadeurs worden en het
doorvoeren van de ExO-principes binnen
de gehele organisatie propageren.

ZET EXTERN TALENT IN
Hoewel het belangrijk is om de medewerkers van je eigen organisatie te gebruiken
om het immuunsysteem van het bedrijf te
omzeilen (naast veel andere voordelen die
dat oplevert), zal het inzetten van coaches
en adviseurs van buitenaf tijdens de ExO
Sprint de waarde van de resultaten maximaliseren omdat je kunt putten uit externe
input en kennis.

IN TIEN WEKEN RESULTAAT
Om de deelnemers te laten wennen aan de
nieuwe gewoonten is de meest ideale tijdsduur voor een ExO Sprint tien weken.
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Structuur van een ExO Sprint
De ExO Sprint kent drie fasen, die elk weer zijn onderverdeeld.
PREPARE

EXECUTE

FOLLOW-UP

AWAKE
PLAN

DISCOVER

DISRUPT

BUILD

LAUNCH

WEEKS 1-4

WEEK 5

WEEKS 6-9

WEEK 10

ALIGN

INPUT

KICKOFF

FASE VAN
VOORBEREIDING

Zorg er in deze fase voor dat alle
benodigde elementen op orde
zijn voordat je aan het tien weken
durende proces begint.

FASE VAN UITVOERING

OUTCOMES

PLAN
(PLANNEN)

AWAKE (WAKKER ALIGN (STROOMSCHUDDEN)
LIJNEN)

De organisatie definieert
de reikwijdte van de ExO
Sprint en beslist wie de
belangrijkste deelnemers zijn.

De organisatie begrijpt het
verschil tussen lineair en
exponentieel denken en
zorgt ervoor dat de deelnemers het belang van de
ExO Sprint begrijpen.

DISCOVER
(ONTDEKKEN)

selecteerd voor verdere
ontwikkeling.

Tijdens de eerste vijf weken ontwikkelen de deelnemers ideeën voor de
transformatie en evalueren ze deze gaandeweg
om tot de beste keuze te
kunnen komen.

Gedurende de laatste
vijf weken bouwen deelnemers prototypes voor
de best beoordeelde
ideeën.

In deze fase van tien weken ontwikkelen
de deelnemers ideeën en een reeks ExOinitiatieven om de organisatie, of zelfs de
gehele bedrijfstak, te transformeren. In deze
fase zijn er twee stromen tegelijkertijd actief.
De Core Stream (kernstroom) richt zich op
innovatie: aanpassing aan externe ontwrichting
van de bedrijfstak zonder het bestaande
businessmodel van de organisatie te wijzigen
(om te voorkomen dat er een reactie van het
immuunsysteem plaatsvindt). De Edge Stream
(randstroom) richt zich op de ontwrichting
zelf, op het ontwikkelen van een volgende
generatie organisaties (nieuwe bedrijven buiten
de bestaande organisatie), die uiteindelijk
marktleiders worden. Beide stromen worden
zo ingericht dat er een samenhangend en
begrijpelijk resultaat uit komt.

DISRUPT (ONTWRICHTEN)
De beste ideeën worden halverwege de ExO
Sprint gepresenteerd
tijdens een sessie waarin
feedback wordt verzameld, die initiatieven
worden aangescherpt
en de beste worden ge-

De deelnemers aan de ExO
Sprint krijgen training over
de methoden en tools die
ze nodig zullen hebben
om de ExO Sprint uit te
voeren, waaronder ook het
ExO-model.

BUILD (BOUWEN)

LAUNCH (LANCEREN)
Aan het eind van de
laatste week presenteren
de deelnemers hun beste ideeën aan de leiding
van het bedrijf en krijgen
ze budget voor de ideeën
die uiteindelijk zijn goedgekeurd.

Tijdens de tien weken
durende ExO Sprint
ontwikkelt het team in
de eerste vijf weken zo
veel mogelijk ideeën en
besteedt het in de tweede
helft van de ExO Sprint zo
veel mogelijk tijd aan de
veelbelovendste ideeën. Dit proces verloopt
volgens de best practice
generation – synthesis
(genereren – synthese).

FOLLOW-UPFASE

De overeengekomen ExO-initiatieven worden
doorgevoerd. Sommige zullen plaatsvinden binnen de
bestaande organisatie, terwijl andere aan de rand (dus
buiten de organisatie) zullen plaatsvinden.

EXO EDGE
INITIATIVES
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ExO Sprintfuncties
Tijdens een ExO Sprint zijn er binnen en buiten de organisatie belangrijke functies te vervullen.
Mensen binnen de organisatie zijn belangrijk voor het onderhouden van het dna van het bedrijf. Hun aanwezigheid zal mede de reactie van het immuunsysteem kunnen onderdrukken. Vergeet niet dat het bij de
transformatie van een organisatie vooral draait om het transformeren van de mensen die voor die organisatie werken.
Tegelijkertijd moet je ook mensen van buiten de organisatie aantrekken als je toegang wilt hebben tot de
benodigde kennis en ervaring om je ExO Sprint uit te voeren. We hebben al eerder aangegeven dat je nooit
de slimste en getalenteerdste mensen voor je organisatie kunt winnen. Daarom moet je je project ook kenbaar maken bij externe communicatie.

Leiderschap en coördinatie

Externe ondersteuning

ExO Sprint-ambassadeur:

Het team dat de ExO Sprint uitvoert, kan baat hebben bij de aanvullende steun van en toegang tot
externe bronnen.

De belangrijkste voorstander van de ExO Sprint en
het transformatieproces. Bij voorkeur wordt deze
functie vervuld door de ceo van de organisatie.

ExO-hoofdcoach:

Voor een succesvolle ExO Sprint is de steun van
het allerhoogste niveau binnen de organisatie
noodzakelijk.

Eén voor elke ExO Sprint. Houdt toezicht op de
uitvoering en ondersteunt de ExO-coaches. Zorg
ervoor dat de resultaten samenhangend zijn en
dat de doelstellingen worden gerealiseerd. Heeft
een goed begrip van het ExO-model en de bijbehorende benadering.

De ExO Sprint-ambassadeur moet gemachtigd
zijn om lopende ExO-initiatieven die volgen op de
ExO Sprint te financieren en goed te keuren.

ExO-coaches:

ExO Sprintcoördinator (optioneel):

Eén voor elk team. Faciliteert het proces door
steun te bieden aan afzonderlijke deelnemers,
zodat zij de oefeningen en opdrachten goed begrijpen en met succes kunnen uitvoeren.

Afhankelijk van het aantal ExO-teams dat wordt
geformeerd, kun je deze functie als nuttig ervaren
ter ondersteuning van administratieve en logistieke zaken.

ExO-disrupters:

ExO Sprintwaarnemers:

Hebben een goed begrip van innovatie in het
algemeen en het ExO-model in het bijzonder.
Kunnen teams voorzien van feedback over hun
ExO-initiatieven tijdens de Disruption-sessie en de
Launchsessie. Moeten onafhankelijk van de organisatie en de leiding functioneren.

Het kan zinvol zijn om leiders en het middenmanagement te betrekken bij je ExO Sprint omdat
zij continu feedback kunnen leveren op de voortgang. (Zonder hun betrokkenheid zullen zij zeer
waarschijnlijk onderdeel zijn van een actief immuunsysteem!) Als je dat doet, is het noodzakelijk dat
deze personen de Awake-sessie bijwonen en de
juiste training krijgen op het gebied van exponentiële organisaties en de ExO Sprint-methode.

ExO-adviseurs:
Reageren op specifieke verzoeken inzake inzichten
en expertise op het gebied van exponentiële technologieën en ExOkenmerken. Beschikbaar gedurende de gehele duur van de ExO Sprint en afhankelijk van de specifieke behoeften van het team.

Teamleden
ExO Sprintdeelnemer:
Een lid van een ExO Edge-team, dat bestaat uit
vier tot zes leden.

ExO-sprekers (functioneel):
ExO-experts die in staat zijn een shock and awespeech af te leveren tijdens de Awake-sessie en/
of de Disruption-sessie.

ExO Sprintwaarnemer:
Een lid van een ExO Core-team, dat bestaat uit
vier tot zes leden.

ExO-trainer (optioneel):
Geeft leiding aan de Align-sessie om deelnemers
van de ExO Sprint de werking van het ExO-raamwerk, processen en tools bij te brengen die ze zullen
gebruiken tijdens de ExO Sprint. Functie is optioneel.
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PREPARATION
PHASE

Definitie van de
reikwijdte
Om de juiste resultaten te behalen is
het belangrijk dat je de reikwijdte van
de ExO Sprint definieert en communiceert aan de ExOcoaches en ExO
Sprint-deelnemers.

Plan

Wat willen we bereiken? Onze organisatie transformeren of onze
bedrijfstak opnieuw uitvinden of
allebei?
Wat willen we transformeren? De
gehele organisatie of een specifiek
bedrijfsonderdeel?

Choosing
Participants

Wat is ons speelveld? Onze huidige
bedrijfstak, aangrenzende bedrijfstakken of elke bedrijfstak?

Als je de juiste mensen kiest voor je
ExO Sprint-teams heb je al de helft
van de strijd gewonnen op weg naar
een succesvol resultaat.

Optimale teamgrootte is vier
tot zes deelnemers..

Een schema opstellen
Stel een schema op met data en dagelijkse werkzaamheden
voordat je begint met je ExO Sprint. Het is belangrijk dat
alle deelnemers zich aan het schema houden voor een probleemloze uitvoering.
Belangrijkste agendapunten:

Awake-sessie
De kick-off van de ExO Sprint. We adviseren met klem om
hier een persoonlijke sessie van te maken, die een uur tot
een volledige dag kan duren.

Alle teamleden moeten
minimaal tien uur per week
beschikbaar zijn voor de
ExO Sprint (we adviseren
echter rond de twintig uur
per week). De werkzaamheden moeten over de week
verspreid worden.

het bedrijf en een panel van ExO-disrupters om waardevolle
feedback ter verbetering te vergaren.

Launch-sessie
Teams presenteren de definitieve versie van hun ExO-initiatieven aan de leiding van het bedrijf. Vervolgens worden initiatieven gekozen voor verdere ontwikkeling en financiering.

ession
S
e
k
a
Aw

Align-sessie
Eventueel uit te voeren als een bijeenkomst waar deelnemers samenkomen. Deze sessie kan bestaan uit een aantal
persoonlijke trainingssessies om deelnemers te informeren
over de processen en de tools die ze zullen gaan gebruiken
tijdens de ExO Sprint, of een reeks leeractiviteiten (raadplegen van literatuur en/of bekijken van video’s).

Disruption-sessie
Halverwege de ExO Sprint. Teams delen hun initiatieven met
andere ExO Sprint-deelnemers, de leidinggevenden van
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Exponential Transformation / ExO Sprint/ Preparation Phase

PREPARATION
PHASE

Awake

Een van de belangrijkste elementen van de ExO Sprint is
de mensen in je organisatie bewust maken van wat er in de
wereld gebeurt en wat ze zelf kunnen bijdragen. Het is tijd
om je organisatie wakker te schudden!

organisatie, wat de verwachte resultaten zijn en wat de
reikwijdte van het project is.
●

Het doel is ervoor te zorgen dat de mensen binnen je
organisatie begrijpen waarom het zo belangrijk is om de
onderneming te transformeren. Iedereen die bij het proces
betrokken is, moet begrijpen op welke manier een externe
disruptie de hele bedrijfstak kan beïnvloeden, wat het verschil tussen lineair en exponentieel denken is, welke enorme mogelijkheden exponentiële technologieën bieden als
het gaat om overvloed en hoe je deze kunt benutten door
een exponentiële organisatie te bouwen.

Een praktische oefening (suggesties hiervoor volgen later)
waarmee de kansen en de risico’s van exponentiële technologieën voor de bedrijfstak worden verduidelijkt.

Het format van deze sessie moet iets zijn als een

Eveneens aanbevolen als aanvulling op of als alternatief voor de persoonlijke Awake-sessie:

persoonlijk evenement dat zich richt op exponentiële organisaties, opkomende technologieën en disruptie van de
bedrijfstak. Ook kunnen er praktische oefeningen worden
gedaan om het begrip te vergroten.

Vraag aan het leiderschapsteam en de ExO Sprintdeelnemers
om Salim Ismails boek Exponentiële organisaties te lezen.

Wie moeten deze sessie bijwonen? De

Vraag aan het leiderschapsteam en de ExO Sprintdeelnemers om op internet een van Salim Ismails speeches over
exponentiële organisaties te bekijken.

belanghebbenden, het topmanagement, het middenmanagement en alle ExO Sprint-deelnemers. Ook andere
geïnteresseerden moeten worden uitgenodigd. Hoe meer
mensen binnen de organisatie de boodschap krijgen, hoe
meer mensen wakker zullen worden geschud.

Vraag aan het leiderschapsteam en de ExO Sprintdeelnemers om de oefening op de volgende pagina getiteld ‘Lineair
versus exponentieel denken’ te doen.

Aanbevolen content van deze sessie:
●

Een keynotespeech over disruptie door iemand die op
een effectieve manier shock and awe kan bewerkstelligen bij het publiek en bewustzijn kan creëren op basis
van het feit dat vroeg of laat elke bedrijfstak zal worden
ontwricht. Deze speech moet de toehoorders inspireren om het transformatieproces te omarmen, zodat ze
de kansen die exponentiële technologieën bieden na
het toepassen van het ExO-raamwerk kunnen benutten.

De Awake-sessie speelt een belangrijke rol bij het onderdrukken
van het immuunsysteem van het bedrijf en zal daardoor een
positieve bijdrage leveren aan het verloop van de ExO sprint.

Een welkomstboodschap van de CEO of de leidinggevende van het bedrijfsonderdeel waar de ExO Sprint
wordt uitgevoerd. Deze toespraak moet duidelijk
aangeven waarom het proces zo belangrijk is voor de
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Exponential Transformation / ExO Sprint / Execution Phase (Edge Stream)

EXECUTION
PHASE
Uitvoering
(Edge Stream)
De Edge Stream creëert internationale organisaties van de volgende generatie die
in staat zijn om een bestaande of een nieuwe bedrijfstak te leiden.

KENMERKEN

KANSEN

UITDAGINGEN

Voor het uitvoeren van een Edge
Stream heb je een andere mindset
nodig. Terwijl een gevestigd bedrijf
controle over de uitvoering wil behouden en zich voornamelijk richt
op het vergroten van de efficiëntie,
vereist het ontwikkelen van een innovatieve organisatie zoekgerichte
methoden om de juiste waardepropositie en het juiste businessmodel
te ontdekken, zodat een specifieke
bedrijfstak kan worden ontwricht.

Een internationale aanwezigheid
in een bestaande bedrijfstak bewerkstelligen, waarin je voorheen
slechts lokale impact had.

• Stimuleer mensen om outside the
box te denken. We adviseren dan
ook om ondernemers van buiten
de bedrijfstak binnen te halen.

• Een bestaande bedrijfstak ontwrichten terwijl je gaandeweg je
concurrenten achter je laat.

• Omarm mislukkingen als een
onvermijdelijk onderdeel van het
proces en blijf experimenteren en
je ideeën bijstellen, totdat je het
juiste idee voor de markt hebt gevonden.

• Een bestaande bedrijfstak opnieuw vormgeven.
• Een geheel nieuwe bedrijfstak
ontwikkelen.

INPUT

OUTPUT

• Een bedrijfstak of een reeks bedrijfstakken waarop de nieuwe
ExO’s zich zullen richten. Het is
ook mogelijk om de Edge Stream
uit te voeren zonder raamwerk en
teams de gelegenheid te geven
om zelf met nieuwe ExO’s voor een
bedrijfstak te komen.

Een ExO of een reeks ExO’s in een
vroege fase die uiteindelijk een
bedrijfstak zullen ontwrichten en
leiden. ExO Edge-initiatieven omvatten:

• Een team van mensen die allemaal bereid en enthousiast zijn
om de komende tien weken bezig
te zijn met het ontwikkelen van
nieuwe initiatieven om te bouwen
aan de toekomst van een bedrijfstak.
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• een kwalitatief goede en zeer gedetailleerde beschrijving van de
nieuwe ExO;
• experimenten en een overzicht
van geleerde lessen;
• een routekaart voor de verdere
ontwikkeling;
• een prototype bouwen;
• potentiële eerste klanten (early
adopters).

Exponential Transformation / ExO Sprint Summary

WEEK 1
Verkennen

TAAK 1
Verken internationale uitdagingen
Denk na over en doe verder onderzoek naar kwesties waar de wereld
op dit moment mee te maken heeft. Neem ook de wereldwijde trends in
ogenschouw die betrekking hebben op de reikwijdte van het project (in
het algemeen of specifiek met betrekking tot je eigen bedrijfstak).
Doe onderzoek naar sociale behoeften (onderwijs, armoede, energievoorziening etc.) en trends (markt, consumentengedrag, concurrentie, etc.).

TAAK 2
Vergaar kennis over exponentiële technologieën
De meeste exponentiële technologieën (kunstmatige intelligentie, robotica, 3d-printen) zullen direct of indirect een impact
hebben op je bedrijfstak. Tegelijkertijd zal disruptie tot nieuwe
kansen leiden die je kunt en moet benutten.
Bedenk hoe de volgende opkomende/exponentiële technologieën
van invloed kunnen zijn op je bedrijfstak, of dat nu al zijn.

TAAK 3
Vergaar kennis over ontwrichtende startups
Technologie heeft op zich geen enkele waarde voor gebruikers.
Om succesvol te kunnen zijn moeten organisaties het juiste
businessmodel implementeren om waarde te kunnen creëren,
leveren en vasthouden.

WEEK 2

Onderzoek nieuwe startups in je eigen bedrijfstak en andere bedrijfstakken die op een succesvolle manier nieuwe en ontwrichtende businessmodellen hanteren. Je wilt nieuwe manieren van
zakendoen ontdekken.

Ideeën vormen
TAAK 1
Definieer verschillende massive transformative purposes
(mtp’s)
Het definiëren van een exponentiële organisatie begint
altijd met de vraag waarom
je in deze wereld actief wilt
zijn. Volgens beschrijf je hoe
die wereld eruit zou zien als je
project succesvol zou zijn. Je
moet meerdere mtp’s definiëren, één is niet genoeg!
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TAAK 2
Definieer voor elk mtp
problemen/oplossingen
Nu je een aantal mtp’s hebt,
is de volgende stap nadenken
over specifieke problemen en
oplossingen met betrekking tot
de interface. Deze taak behelst
dat je ten minste tien problemen
en bijbehorende oplossingen
rondom je mtp’s formuleert. Per
mtp zijn er meerdere problemen en oplossingen mogelijk.
Elk probleem met bijbehorende
oplossing hoort bij een ExO Edge-initiatief.

Exponential Transformation / ExO Sprint Summary

WEEK 3
Delen

TAAK 1
Formuleer hypothesen en ontwerp experimenten
De problemen en oplossingen die je eerder hebt gedefinieerd, vormen een reeks hypothesen die je nu moet gaan evalueren. Je zult
echter niet voldoende tijd hebben om ze allemaal te evalueren,
dus richt je op de hypothesen met de grootste slagingskans.
Zoals je weet, is het doel een organisatie bouwen die gebruikmaakt van de modernste technologieën en ExO-kenmerken om
exponentieel te groeien. De eerste stap is het ontdekken van een
probleem waarvoor een oplossing moet komen. Daarom ga je experimenten uitvoeren die gericht zijn op waardecreatie; in latere
fasen gaan we ons richten op het opschalen van je organisatie.

TAAK 2
Voer experimenten uit om de ExO-initiatieven
te evalueren

WEEK 4

De volgende stap is het uitvoeren van de experimenten die je
hebt ontworpen. In deze fase zullen de meeste experimenten
bestaan uit het ondervragen van potentiële klanten (om de problemen en voorgestelde oplossingen te evalueren) en/of techneuten (om de haalbaarheid van je product te evalueren), dus
bereid telefonische of persoonlijke gesprekken voor. Je wilt met
deze gesprekken zo veel mogelijk gegevens verzamelen.

Selecteren
TAAK 1
Selecteer de vier kansrijkste ideeën
Allereerst moet je de vier beste ideeën selecteren die je wilt presenteren tijdens de Disruption-sessie. Dit doe je door ze te evalueren aan de hand van
de resultaten van de vorige week (op basis van experimenten en geleerde
lessen) en de volgende criteria:
Het mtp. Is het daadwerkelijk massive? Inspireert het mensen? Heb je er
iets over geleerd tijdens de experimenten?
Het probleem dat je probeert op te lossen. Is het een wereldwijd probleem? Werd het gevalideerd door je experimenten?
De oplossing die je overweegt te bouwen. Is deze schaalbaar? Is deze ontwrichtend? Is deze uitvoerbaar of zal dat in de toekomst het geval zijn dankzij exponentiële groei? Werd je oplossing gevalideerd door je experimenten?

TAAK 2
Het ExO Canvas invullen
Om ervoor te zorgen dat je organisatie een exponentiële organisatie wordt
door het aanboren en managen van overvloed, moet je het ExO Canvas
invullen. Het dwingt je om na te denken over hoe je elk van de tien ExOkenmerken kunt toepassen. Je gaat voor elk probleem en bijbehorende
oplossing die je in de vorige stap hebt gedefinieerd, het ExO Canvas invullen. Ze zouden allemaal kunnen uitmonden in een ExO.
14
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WEEK 4
Selecteren
TAAK 3
Formuleer je businessmodel (optioneel)
Een businessmodel beschrijft de manier waarop een organisatie waarde
creëert, levert en vasthoudt. Als je genoeg tijd hebt, kun je gaan nadenken over het businessmodel voor je ExO Edge-initiatief en hoe je dat kunt
vormgeven. (Als je er nu geen tijd voor hebt, zul je er later wel tijd voor
hebben.)

TAAK 4
Bereid voor elk van de ExO Edge-initiatieven een uitgebreide elevator pitch voor
Je maakt een vijf minuten durende pitch voor elk van de ExO Edge-initiatieven die je wilt gaan presenteren. Je gaat ook een presentatie maken
om je pitch te ondersteunen.
We adviseren je om in deze fase van het proces (ideeënvorming) een elevator pitch te maken: een samenvatting van je idee die je iemand kunt
geven tijdens een gemiddeld ritje in een lift. Zo’n elevator pitch duurt gewoonlijk tussen de zestig en negentig seconden, maar in dit geval ga je
er een schrijven die vijf minuten duurt.
Deze elevator pitch moet de volgende onderwerpen omvatten: mtp, probleem, oplossing, ExO-kenmerken en businessmodel (optioneel).

WEEK 5

TAAK 5
Maak een presentatie
ter ondersteuning van
je pitch
Overweeg om je uitgebreide
pitch te combineren met een
visuele presentatie. Houd
het eenvoudig en gebruik
slechts een beperkt aantal
inspirerende en informatieve
beelden en grafieken.

TAAK 6
Oefen je pitch!
Je zult een groot aantal
ideeën presenteren en daarom moet je pitch beknopt
en kernachtig zijn. Hoe
meer je oefent, hoe beter het
zal gaan.
Oefen, oefen, oefen!

TAAK 1
Bereid het scenario en de logistiek voor
Zorg voor de juiste omgeving om de presentaties te
houden.

Ontwrichten

Je kunt de presentaties in een ruimte voor een echt publiek houden of een livestream verzorgen, afhankelijk
van de locatie en je budget. Als de Disruption-sessie in
het bijzijn van je publiek wordt gehouden, overweeg dan
om de ruimte zo in te richten dat er een unieke sfeer
ontstaat. Als je een livestream verzorgt, controleer dan
vooraf of het systeem dat je gebruikt goed werkt.

TAAK 2
TAAK 2
Elk team krijgt zestig minuten de tijd om zijn ExO-initiatieven te presenteren en feedback te ontvangen.
Het publiek bestaat tijdens deze presentaties uit de
volgende personen: het leiderschapsteam van het bedrijf, de andere ExO-teams en een aantal deskundigen
op het gebied van ontwrichting (drie tot vijf mensen
van buiten de organisatie die specifieke kennis hebben van je bedrijfstak of innovatie in het algemeen).
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WEEK 5
Ontwrichten
TAAK 3
Verzamel feedback

TAAK 5
Beperk het aantal initiatieven tot drie
Het is nu tijd om het veelbelovendste initiatief te
kiezen en daarmee verder te gaan. Analyseer de
feedback die tijdens de Disruption-sessie en tijdens de bespreking met het leiderschapsteam is
ontvangen en kies de beste drie ExO-initiatieven
(of de initiatieven die door het managementteam
zijn gekozen).

Noteer alle feedback die door je collega’s en de disruptiedeskundigen wordt gegeven. Alles wat ter
tafel komt, is waardevol. Onthoud ook dat deze presentaties, samen met de feedback die je ontvangt,
onderdeel zijn van de experimenten die je uitvoert
en nodig zijn om je ExOinitiatieven te verbeteren.

TAAK 4
Organiseer een debriefing met het
leiderschapsteam

TAAK 6
Verbeter de geselecteerde initiatieven
op basis van de ontvangen feedback
Evalueer alles wat je tot nu toe voor de ExO Edgeinitiatieven hebt gedaan en gebruik alle feedback
die je hebt ontvangen om ze bij te stellen.

om vast te stellen welk ExO Edgeinitiatief overeenkomt
met de richting die de leiding van het bedrijf op wil.

WEEK 6
Prototype bouwen

TAAK 1
Formuleer je businessmodel
Als je nog geen businessmodel hebt voor je ExO Edge-initiatieven, moet je daar nu aan gaan werken. Als je al wel een
businessmodel hebt, kun je daar nu op basis van wat je hebt
geleerd verbetering in aanbrengen.
Omdat de ExO-initiatieven zich nog in een vroeg stadium bevinden waarin veel veranderingen plaatsvinden naarmate je
meer leert, kun je met behulp van de Business Model Generatie-methode je businessmodel formuleren.

TAAK 2
Stel vast wat de belangrijkste hypothesen zijn
die je wilt evalueren met je mvp
Eric Ries, de initiator van de Lean Startup-beweging, definieert een
mvp als volgt: een versie van een nieuw product dat het team in staat
stelt om zo veel mogelijk over potentiële klanten te leren met zo min
mogelijk inspanning. In het geval van een ExO-project is het de bedoeling om met het mvp-concept iets te bouwen waardoor je zo veel
mogelijk leert over je initiatieven. Voordat je je mvp gaat ontwerpen en
bouwen, moet je al nadenken over het resultaat, ofwel nadenken over
wat je wilt hebben geleerd nadat je je mvp hebt gebouwd en getest.
In de volgende stap moet je vaststellen wat de belangrijkste hypothesen zijn die je wilt evalueren. Dit zijn de hypothesen die essentieel
zijn voor succes en waarmee je je bedrijf kunt opschalen. In deze
fase heb je de meeste hypothesen opgenomen in je ExO Canvas en je
Business Model Canvas.
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WEEK 6
Prototype bouwen
TAAK 3
Minimaal levensvatbaar product
(mvp) definiëren
Je hoeft niet een volledig product of volledige dienst te bouwen om te beginnen met
leren en verkopen. Je hoeft geen tijd en geld
te verspillen aan het bouwen van iets wat
niemand wil hebben of waar niemand voor
wil betalen. In plaats daarvan kun je experimenteren met een minimaal levensvatbaar
product (mpv).

WEEK 7
Testen

TAAK 4
Bouw je mvp!
Bouw je eerste mvp op basis van het businessmodel dat
je eerder hebt geformuleerd en betrek daar ook je waardepropositie bij.
Je kunt gebruikmaken van verschillende methoden om
je mvp te bouwen. Sommige richten zich op het bouwen
van het feitelijke product, terwijl andere alleen het idee
aan potentiële klanten presenteren. Je moet zelf kiezen
welke methode het best is voor jouw product of dienst op
basis van de beschikbare tijd om je mvp te bouwen. Je
kunt overwegen om te kiezen voor een combinatie van
de volgende methoden: landingspagina, een video, wireframes of zelfs een werkend prototype.

TAAK 1
Early adopters vinden, benaderen en je product of dienst aan hen verkopen
Een early adopter is een persoon of een bedrijf dat een nieuw
product of een nieuwe technologie gebruikt voordat anderen
dat doen, zijn visie deelt en bereid is om je mvp te proberen,
zelfs als dat nog niet perfect is.
Het is jouw taak om te bepalen waar de early adopters voor
je mvp te vinden zijn en hoe je hen kunt benaderen, zodat je
je product en/of het verkoopproces bij hen kunt testen. Dit is
een opzichzelfstaand experiment dat is gericht op het verkrijgen van een productmarktfit.
Activeer tot slot de verkoopprocessen bij early adopters en verzamel feedback. Onthoud dat het doel niet verkopen maar leren is.

TAAK 2
Resultaten meten en leren
Nadat je je mvp hebt gebouwd en het verkoopproces hebt
ontwikkeld, heb je veel ervaring en voldoende gegevens om
je belangrijkste hypothesen te evalueren. Het belangrijkste
doel is dat je leert over je ExO-kenmerken en businessmodel
(met name de waardepropositie en het winstmodel).
Als het verkoopproces eenmaal is afgerond, ga je verder met
het analyseren van de gegevens die je hebt verzameld.
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WEEK 8

TAAK 1
Je ExO Edge-initiatieven verder
ontwikkelen

Verbeteren

Twee weken de tijd krijgen om een mvp te bouwen en je early adopters aan te sporen je product of dienst te kopen lijken misschien niet
veel. Desondanks is het mogelijk.
Ruim deze week een aantal dagen in voor het
uitvoeren van experimenten en het verder ontwikkelen en bijstellen van je mvp op basis van
de lessen die je hebt geleerd.

TAAK 2
Bijstellen, aanpassen of verdergaan!
Als je eenmaal voldoende informatie hebt verzameld (of geen tijd meer hebt om nog meer
experimenten uit te voeren of andere mvp’s
te ontwikkelen), is het tijd om knopen door te
hakken.
Afhankelijk van wat je hebt geleerd, zijn de
volgende stappen voor je ExO Edge-initiatieven
om je businessmodel bij te stellen, je product/
service aan te passen of verder te gaan met je
huidige benadering.

WEEK 9
Samenstellen
TAAK 1
Beperk, indien mogelijk, het
aantal initiatieven dat je presenteert tot twee
Selecteer de veelbelovendste initiatieven
voor je definitieve presentatie.
Op basis van wat je tijdens de experimenten hebt geleerd, moet je in staat zijn
om een aantal ExO Edgeinitiatieven af te
wijzen en je richten op de twee veelbelovendste.
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WEEK 9
Samenstellen
TAAK 2
Breid je ExO Edge-initiatieven uit
met belangrijke mijlpalen en een
budget

TAAK 3
Maak een definitieve presentatie voor je
ExO Edge-initiatieven
Voor je definitieve presentatie moet je voor elk ExO
Edge-initiatief een stel dia’s maken. Deze keer gaat
het niet om een korte elevator pitch, maar zul je een
langere, allesomvattende presentatie ontwikkelen
voor elk afzonderlijk ExO-initiatief.

Spreek een verwachting uit ten aanzien van
de verdere ontwikkeling van je ExO Edge-initiatieven en definieer de belangrijke mijlpalen
die de komende twaalf tot achttien maanden
moeten worden bereikt. Stel ook een benodigd
budget vast waarin je aangeeft hoeveel er moet
worden geïnvesteerd om je mijlpalen te behalen.

WEEK 10

TAAK 1
Scenario en logistiek voorbereiden

Lanceren

Zorg voor de juiste omgeving en logistiek
voor je presentaties.
Je kunt je presentatie persoonlijk voor een
groep houden of online. De keuze hangt
voornamelijk af van de vraag waar mensen
zich bevinden en hoeveel geld er beschikbaar is.

TAAK 2
Presentatie en discussie
De teams presenteren hun ideeën aan het
leiderschapsteam en andere belanghebbenden. In tegenstelling tot de Disruption-sessie ontvangen de teams deze keer
wel feedback en beantwoorden zij vragen.
De presentaties zijn langer dan tijdens de
Disruption-sessie, toen het ging om korte
elevator pitches.

TAAK 3
Afsluitende evaluatie

TAAK 4
Aankondigingen

Na afloop van de presentaties komen het leiderschapsteam en de adviseurs samen om te beslissen welke ExO Edge-initiatieven verder ontwikkeld zullen worden en hoeveel geld er voor elk project beschikbaar wordt gesteld.
De initiatieven moeten worden beoordeeld vanuit een visie van disruptie. De manier
waarop de bedrijfstak op dit moment werkt, is zeer waarschijnlijk niet relevant meer,
zelfs niet wanneer het gaat om bestaande regelgeving. Het leiderschapsteam moet
ook uitkijken dat het niet de functie van het immuunsysteem van het bedrijf vervult.
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Om te profiteren van
het momentum moet
je de ExO Sprint-deelnemers zo gauw
mogelijk informeren
over welke ExO-initiatieven gefinancierd
worden.

Exponential Transformation / ExO Sprint

EXECUTION
PHASE
Uitvoering (Core Stream)
De Core Stream stelt je in staat om je
bestaande organisatie aan te passen met
het oog op een externe disruptie van de
bedrijfstak. Hierbij worden binnen je huidige
businessmodel nieuwe technologieën en
organisatiemethoden toegepast.

KENMERKEN

KANSEN

UITDAGINGEN

Naast het feit dat je met de Core Stream
een gedegen begrip van je bestaande
organisatie en bedrijfstak krijgt, speel je
ook in op de disruptie die van buiten de
bedrijfstak komt. Je huidige organisatie
heeft een werkend businessmodel en
een manier van werken die je niet van
de ene op de andere dag kunt veranderen. Ondanks de aanpassingen die je
doet met het oog op externe disruptie
– die je kunt zien als een enorme bedreiging of een fantastische uitdaging
– blijft de basis onveranderd.

● Maak de organisatie aanpasbaar, flexibel en agile met het oog op externe
disruptie.

● Doe kennis op van alle externe elementen die je bedrijfstak zouden
kunnen ontwrichten en evalueer ze.
Denk aan technologieën en businessmodellen.

● Verbeter de waardepropositie van de
organisatie.
● Vergroot de efficiency.
● Verhoog de omzet.
● Breng diversificatie in de inkomstenstromen aan.
● Vergroot de impact met betrekking tot
het mtp..

● Ontwikkel strategieën om te overleven en floreer in een steeds sneller
gaande disruptie.
● Schakel het immuunsysteem van het
bedrijf uit om te voorkomen dat er hindernissen voor de nieuwe strategieën
en projecten worden opgeworpen.
● Omarm mislukkingen als onderdeel
van het proces. Blijf experimenteren
en blijf je ideeën bijstellen totdat er
een perfecte fit met de markt is.

INPUT

OUTPUT

● De Core Stream toegepast op de
gehele organisatie of op een of meer
specifieke bedrijfsonderdelen.

● Een organisatie die flexibel, agile en
aanpasbaar is aan de externe disruptie van de bedrijfstak.

● Een team van mensen die allemaal
bereid en enthousiast zijn om de
komende tien weken bezig te zijn
met het ontwikkelen van nieuwe
initiatieven om de organisatie voor te
bereiden op een externe disruptie van
de bedrijfstak.

● Genereer exponentiële winst.
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● Verander de wereld ten goede.
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WEEK 1
Verkennen

TAAK 1

Vergaar kennis
over exponentiële technologieën
De meeste exponentiële technologieën zullen direct of indirect
impact hebben op je bedrijfstak.
Hoewel deze technologieën je bedrijfstak kunnen ontwrichten, bieden ze ook nieuwe kansen waar je
van kunt profiteren.

TAAK 2 Vergaar kennis over nieuwe businessmodellen die je
bedrijfstak kunnen ontwrichten
Nieuwe businessmodellen en
startups binnen en buiten je eigen
bedrijfstak kunnen je bedrijf ontwrichten. Zorg dat je hier inzicht in
krijgt voordat het te laat is om nog
aanpassingen te doen.

TAAK 3

Krijg inzicht in actuele veranderingen die van
invloed zijn op je organisatie
Omgevingsveranderingen kunnen zowel een bedreiging als een kans
voor je bedrijf zijn. Ga op zoek naar die veranderingen om je bedrijf voor
te bereiden op disruptie en om nieuwe kansen te genereren.

TAAK 4
ganisatie

Beschrijf het huidige businessmodel van je or-

Een businessmodel beschrijft de manier waarop een organisatie waarde creëert, levert en vasthoudt. In deze fase beschrijf je je huidige businessmodel, dat als een raamwerk zal dienen voor de ExO Edge-initiatieven. De ExO Core Stream heeft niet tot doel om je huidige businessmodel te veranderen, maar om het aan te passen aan de externe disruptie
van je bedrijfstak.
Gebruik de Business Model Generatiemethode om je businessmodel te
beschrijven zodat je een goed overzicht krijgt.

WEEK 2

Ideeën vormen

TAAK 1

Definieer een
(massive) transformative purpose voor de organisatie
Exponentiële organisaties hebben een visie en een missie,
maar ze hebben ook een doel.
Om je organisatie aan te passen aan de huidige omgeving
moet je een doel definiëren. Als
je organisatie al een wereldwijde markt bedient of daarnaar
streeft, heb je een massive
transformative purpose (mtp)
nodig. Als je organisatie zich
momenteel richt op een lokale
markt, of dat in de toekomst
wil doen, moet je een transformative purpose (tp) definiëren.
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TAAK 2

Definieer meerdere soorten externe
disruptie en een daaraan
gekoppelde interne reactie voor je mtp
De eerste stap is vormen van
externe disruptie bedenken die
relevant zijn voor je organisatie
en haar doel. Denk vervolgens
na over een interne reactie die
je kunt bewerkstelligen om de
organisatie aan te passen aan
de externe disruptie of daarvan
te profiteren. Hiertoe definieer je
een aantal vormen van externe
disruptie met daaraan gekoppelde interne reacties binnen
het bereik van het doel dat je in
de vorige stap hebt geformuleerd. Elk soort ontwrichting en
een daaraan gekoppelde reactie
vormt een ExO Core-initiatief.
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WEEK 3

TAAK 1

Formuleer hypothesen en ontwerp experimenten

Delen

De innovatieve ideeën die je eerder hebt gedefinieerd,
vormen een reeks hypothesen die je nu moet gaan
evalueren. Je zult echter niet voldoende tijd hebben
om ze allemaal te evalueren, dus richt je op de hypothesen met de grootste kans van slagen.
Je doel is om de huidige organisatie aan te passen aan externe disruptie van de bedrijfstak door
ExO-kenmerken door te voeren en gebruik te maken
van exponentiële technologieën. Eerst moet je echter
evalueren of de externe disruptie die je in gedachten
hebt daadwerkelijk een bedreiging en/of een kans
vormt. Ook moet je evalueren of de geformuleerde
interne reactie haalbaar is en een fit met de markt
heeft.
Stel vast wat de belangrijkste hypothesen zijn en ontwikkel voor elke hypothese experimenten.

TAAK 2 Voer experimenten uit om de
ExO-initiatieven te evalueren
De volgende stap is het uitvoeren van de experimenten die je hebt ontworpen. Naast het doen van verder
onderzoek naar externe disruptie ga je ook potentiële
klanten ondervragen (om vormen van
disruptie en interne reacties te evalueren) en/of techneuten (om de haalbaarheid van je product te evalueren).

WEEK 4
Selecteren
TAAK 1
Allereerst moet je de vier beste ideeën selecteren die je wilt presenteren tijdens de Disruption-sessie. Dit doe je door ze te evalueren
aan de hand van de resultaten van de vorige
week (op basis van experimenten en geleerde lessen) en de volgende criteria:
De externe disruptie waar je je op richt: is die
wereldwijd? Is die gevalideerd tijdens het vorige
experiment?
De interne reactie die je overweegt te ontwikkelen: zal deze de organisatie helpen om zich
aan te passen aan, of voordeel te halen uit, een
externe disruptie van de bedrijfstak? Is deze
haalbaar? Zo niet, kan deze oplossing dan met
behulp van exponentialiteit wel in de toekomst
haalbaar gemaakt worden? Werd de interne
reactie gevalideerd door je experimenten?
22

Exponential Transformation / ExO Sprint Summary

WEEK 4
Selecteren
TAAK 2

Om ervoor te zorgen dat
je organisatie zo is ingericht dat
ze het ExO-model kan omarmen –
en zich
dus kan aanpassen aan de externe disruptie
die ontstaat door de overvloed die in je bedrijfstak wordt gegenereerd – dwingt het ExO Canvas je om na te denken over hoe je elk van de
tien ExO-kenmerken kunt toepassen. Vul voor
alle soorten disruptie en daaraan gekoppelde
reacties het ExO Canvas in. Elk canvas vertegenwoordigt zo een ander ExO Core-initiatief.

TAAK 3

Bereid voor elk ExO Core-initiatief een
uitgebreide elevator pitch voor
Je maakt een vijf minuten durende pitch voor elk ExOinitiatief
dat je wilt gaan presenteren.
We adviseren je om in deze fase van het proces (ideeënvorming)
een elevator pitch te maken: een samenvatting van je idee die je
iemand kunt geven tijdens een gemiddeld ritje in een lift. Zo’n elevator pitch duurt gewoonlijk tussen de zestig en negentig seconden, maar in dit geval ga je er een schrijven die vijf minuten duurt.
Deze elevator pitch moet de volgende onderwerpen omvatten:
mtp, externe disruptie, interne reactie en ExO-kenmerken.

TAAK 5

TAAK 4

Maak een presentatie ter ondersteuning van je pitch

Je zult een groot aantal ideeën presenteren en daarom
moet je pitch beknopt en kernachtig zijn. Hoe meer je
oefent, hoe beter het zal gaan.

Overweeg je uitgebreide pitch te combineren met
een visuele presentatie.

Oefen, oefen, oefen!

Als je daarvoor kiest, houd het dan eenvoudig en
gebruik slechts een beperkt aantal inspirerende
en informatieve beelden en grafieken.

WEEK 5

Oefen je pitch!

TAAK 1
tiek voor

Ontwrichten

Bereid het scenario en de logis-

Zorg voor de juiste omgeving voor je presentaties.
Je kunt de presentaties in een ruimte voor een echt publiek houden of een livestream verzorgen, afhankelijk
van de locatie en je budget. Als de Disruptionsessie in
het bijzijn van je publiek wordt gehouden, overweeg dan
om de ruimte zo in te richten dat er een unieke sfeer
ontstaat. Als je een livestream verzorgt, controleer dan
vooraf of het systeem dat je gebruikt goed werkt.

TAAK 2

Houd je presentatie!

Elk team krijgt zestig minuten de tijd om zijn ExO-initiatieven te presenteren en feedback te ontvangen.
Het publiek bestaat tijdens deze presentaties uit de
volgende personen: het leiderschapsteam van het
bedrijf, de andere ExO-teams en een aantal deskundigen op het gebied van ontwrichting (drie tot
vijf mensen van buiten de organisatie die specifieke
kennis hebben van je bedrijfstak of innovatie in het
algemeen).
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WEEK 5

Ontwrichten
TAAK 3

Verzamel feedback

Noteer alle feedback die door je collega’s en de
disruptiedeskundigen wordt gegeven. Alles wat
ter tafel komt, is waardevol. Onthoud ook dat
deze presentaties, samen met de feedback die je
ontvangt, onderdeel zijn van de experimenten die
je uitvoert en nodig zijn om je ExO-initiatieven te
verbeteren.

TAAK 5

TAAK 4 Organiseer een debriefing met
het leiderschapsteam
Je houdt een evaluatiesessie met het managementteam om vast te stellen welk ExO Core-initiatief
overeenkomst met de richting die de leiding van het
bedrijf op wil gaan. Het managementteam is in de
gelegenheid om een van de gepresenteerde mtp’s te
kiezen, maar kan ook kiezen voor een geheel nieuwe.

Beperk het aantal initiatieven tot drie

Het is nu tijd om het veelbelovendste initiatief te kiezen en daarmee verder te gaan. Analyseer de feedback die tijdens de Disruption-sessie en tijdens de bespreking met het leiderschapsteam is
ontvangen en selecteer de beste drie ExO-initiatieven (of de initiatieven die door het managementteam zijn gekozen).

WEEK 6

TAAK 6 IVerbeter de geselecteerde initiatieven op basis van
de ontvangen feedback
Evalueer alles wat je tot nu toe voor de
ExO Core-initiatieven hebt gedaan en
gebruik alle feedback die je hebt ontvangen om ze bij te stellen.

TAAK 1

Je ExO Core-initiatieven nader
definiëren

Prototype

In de voorgaande weken heb je verschillende soorten externe disruptie vastgesteld en interne reacties daarop gedefinieerd, die je kunnen helpen om
je organisatie aan te passen aan de externe omgeving. Ook heb je als het goed is meerdere ExO-kenmerken uitgewerkt die je wilt doorvoeren.
Nu is het tijd om verder te bedenken hoe je de ExO
Core-initiatieven kunt doorvoeren, zodat je de belangrijkste hypothesen kunt vaststellen en ze zo
snel mogelijk kunt gaan testen.
Omdat je verschillende soorten ExO Core-initiatieven zult hebben (interne projecten die erop
gericht zijn om de flexibiliteit of efficiency van
je organisatie te vergroten, nieuwe producten of
diensten, enzovoort), moet je ze allemaal nader
definiëren.

TAAK 2

Neem je ExO Core-initiatieven
op in het businessmodel van je organisatie
Om de mogelijke reikwijdte en de impact van je
ExO Core-initiatieven binnen je huidige organisatie
te analyseren moet je de verschillende elementen die je ExO Core-initiatief zullen bijdragen in je
huidige businessmodel opnemen, zonder de basis
daarvan te wijzigen.
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WEEK 6
Prototype
TAAK 3

Stel vast wat de belangrijkste hypothesen zijn die je met je
mvp wilt evalueren

Eric Ries, de initiator van de Lean Startup-beweging, definieert een MVP als ‘een versie
van een nieuw product dat het team in staat
stelt om zo veel mogelijk over potentiële klanten te leren met zo min mogelijk inspanning’.
In het geval van een ExO-project is het de bedoeling om met het MVP-concept iets te bouwen waardoor je zo veel mogelijk leert over je
initiatieven. Voordat je je MVP gaat ontwerpen
en bouwen, moet je al nadenken over het resultaat, ofwel over wat je wilt hebben geleerd
nadat je je MVP hebt gebouwd en getest.
In de volgende stap moet je vaststellen wat de
belangrijkste hypothesen zijn die je wilt evalueren. Dit zijn de hypothesen die essentieel
zijn voor succes en waarmee je je bedrijf kunt
opschalen. In deze fase heb je de meeste hypothesen opgenomen in je ExO Canvas en je Business Model Canvas, en zijn ze gebaseerd op wat
je hebt geleerd toen je je ExO Core-initiatieven
nader ging definiëren (de vorige taak).

WEEK 7

TAAK 4

Je minimaal levensvatbaar product
(mvp) definiëren
Je hoeft niet je ExO Core-initiatief door te voeren om te beginnen met testen en leren. Je hoeft geen tijd en geld te verspillen
aan het bouwen van iets wat niemand wil hebben of waar niemand voor wil betalen. In plaats daarvan kun je experimenteren met een minimaal levensvatbaar product (mvp).
Voordat je een mvp bouwt, moet je vaststellen welk minimale kenmerken het moet hebben.

TAAK 5

Bouw je mvp!

Nu is het tijd om je MVP te bouwen, het te testen bij potentiële
gebruikers en belanghebbenden en feedback te verzamelen.
Je kunt gebruikmaken van verschillende methoden om
je MVP te bouwen. Sommige richten zich op het bouwen
van het feitelijke product, terwijl andere alleen het idee aan
potentiële klanten presenteren. Je moet zelf kiezen welke
methode het best is voor jouw ExO-initiatief op basis van de
beschikbare tijd om je MVP te bouwen. Je kunt overwegen
om te kiezen voor een combinatie van de volgende methoden: landingspagina, video, wireframes of zelfs een werkend
prototype.

TAAK 1

Ga op zoek naar early adopters!

Een early adopter is een persoon of een bedrijf dat een
nieuw product of een nieuwe technologie gebruikt
voordat anderen dat doen, zijn visie deelt en bereid is
om je mvp te proberen, zelfs als dat nog niet perfect is.
Het is jouw taak om te bepalen waar de early adopters
voor je mvp te vinden zijn en hen te overtuigen van je
ExO Core-initiatieven.

Testen

Ongeacht het soort mvp, moet je verschillende early
adopters onderscheiden: externe klanten, interne belanghebbenden of gebruikers van je nieuwe idee.

TAAK 2

Resultaten meten en leren

Nadat je je mvp hebt gebouwd, heb je veel ervaring en
gegevens om je belangrijkste hypothesen te evalueren.
ExO Core-initiatieven moeten niet in de gehele organisatie worden doorgevoerd, zeker niet in het begin.
Naast het vinden van early adopters moet je ook
nauwkeurig vaststellen waar in de organisatie je met
het implementatieproces moet beginnen.
Als het verkoopproces eenmaal is afgerond, ga je verder met het analyseren van de gegevens die je hebt
verzameld.
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WEEK 8

TAAK 1

Je ExO Core-initiatieven
verder ontwikkelen

Verbeteren

Twee weken de tijd krijgen om een mvp te
bouwen en te testen lijkt misschien niet veel.
Desondanks is het mogelijk.
Ruim deze week een aantal dagen in voor het
uitvoeren van experimenten en het bijstellen van
je mvp op basis van de lessen die je hebt geleerd.

TAAK 2

Verbeteren en verdergaan!

Als je eenmaal voldoende informatie hebt verzameld (of geen tijd meer hebt om nog meer experimenten uit te voeren of andere mvp’s te ontwikkelen), is het tijd om knopen door te hakken.
Afhankelijk van wat je hebt geleerd, zijn dit de
volgende stappen in je ExO Core-initiatieven:
maak veranderingen ter verbetering of ga verder als eerst.

WEEK 9

Samenstellen
TAAK 1

Beperk het
aantal initiatieven dat je
presenteert tot twee
Selecteer de veelbelovendste
initiatieven voor je definitieve
presentatie.
Op basis van wat je tijdens de
experimenten hebt geleerd,
moet je in staat zijn om een
aantal ExO-initiatieven af te
wijzen en je richten op de twee
veelbelovendste.
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WEEK 9

Samenstellen
TAAK 2

TAAK 3

Breid je ExO Edge-initiatieven uit
met belangrijke mijlpalen en een budget
Spreek een verwachting uit ten aanzien van de verdere
ontwikkeling van je ExO Core-initiatieven en definieer de
belangrijke mijlpalen die de komende twaalf tot achttien
maanden moeten worden bereikt. Stel ook een budget vast
waarin je aangeeft hoeveel er moet worden geïnvesteerd
om je mijlpalen te behalen.
Probeer, indien mogelijk, om het roi van je ExO-initiatief
te berekenen. Houd daarbij rekening met het feit dat het
heel lastig is om hiervan een nauwkeurige berekening te
maken als het gaat om innovatieve projecten. Wanneer je
cijfers presenteert, moet je dus benadrukken dat het voorlopige cijfers zijn.

Maak een definitieve
presentatie voor je ExO Core-initiatieven
Voor je definitieve presentatie moet je voor
elk ExO Core-initiatief een stel dia’s maken.
Deze keer gaat het niet om een korte elevator pitch, maar zul je een langere, allesomvattende presentatie ontwikkelen voor elk
afzonderlijk ExO-initiatief. Volg de sjablonen verderop in dit deel.

WEEK 10
Lanceren

TAAK 1
reiden

TAAK 3

Setting en logistiek voorbe-

Na afloop van de presentaties komen het leiderschapsteam en de adviseurs samen om te beslissen welke ExO Core-initiatieven verder ontwikkeld
zullen worden en hoeveel geld er voor elk project
beschikbaar wordt gesteld.

Zorg voor de juiste omgeving en logistiek voor je
presentaties.
Je kunt je presentatie persoonlijk voor een groep houden of online. Je keuze is voornamelijk
afhankelijk van waar mensen zich bevinden en
hoeveel geld er beschikbaar is.

TAAK 2

Afsluitende evaluatie

De initiatieven moeten worden beoordeeld vanuit de
vraag hoe de ExO Core-initiatieven de organisatie
aanpasbaar maken aan een externe disruptie van
de bedrijfstak door het vermijden van dreigingen
en/of het benutten van kansen. Het leiderschapsteam moet ook uitkijken dat het niet de functie van
het immuunsysteem van het bedrijf vervult.

Presentaties en discussie

De teams presenteren hun ideeën aan het leiderschapsteam en andere belanghebbenden. In
tegenstelling tot de Disruption-sessie ontvangen
de teams deze keer wel direct feedback op hun
presentaties en beantwoorden ze vragen.

TAAK 4

Aankondigingen

Om te profiteren van het momentum moet je de ExO
Sprint-deelnemers laten weten welke ExO-initiatieven gefinancierd worden en dus verder kunnen
worden ontwikkeld.

De afsluitende presentaties zijn langer dan tijdens de Disruption-sessie, toen het ging om korte
elevator pitches.
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FOLLOW-UP

Gefeliciteerd! Je hebt de ExO Sprint afgerond!
Je team heeft niet alleen een organisatie opgezet, of meerdere, die exponentieel zullen gaan groeien, maar heeft zelf ook
een transformatie ondergaan. Zij zijn of hebben namelijk:
• Nieuwe methoden geleerd om samen te werken en daarbij
grenzen binnen de organisatie doorbroken.
• Gehandeld als ondernemers.
• Ervaren wat realtime virtuele samenwerking en communicatie oplevert.
• Gemerkt hoe het is om je prettig te voelen in een
niet-prettige situatie wanneer je je ideeën aan het leiderschapsteam moet presenteren als ze nog niet helemaal
zijn uitgewerkt. Dit is een andere manier van werken dan
ze gewend waren en het leiderschapsteam heeft ingezien welke waarde dit heeft.
• Gedwongen om te denken in de stijl van de Lean-methode
door de snelheid en de intensiteit van de weekopdrachten.

Afhankelijk van het doel dat je aan het begin hebt gesteld,
heeft dit proces geleid tot een van de volgende resultaten:

Als je een toonaangevende organisatie bent die een
bedrijfstak opnieuw wil vormgeven en de eigen organisatie
wil transformeren met het oog op een externe disruptie van
de bedrijfstak, zal de ExO Sprint een aantal ExO Edge-initiatieven en een aantal ExO Core-initiatieven opleveren. De ExO
Edge-initiatieven moeten leiden tot moderne organisaties die
ernaar streven toonaangevend te zijn in hun huidige bedrijfstak (en misschien wel een andere bedrijfstak). De ExO Core-initiatieven zullen je organisatie helpen zich aan te passen
aan de externe disruptie van je bedrijfstak, deels veroorzaakt
door de nieuwe ExO Edge-initiatieven die je hebt ontwikkeld.

• De waarde ingezien van snel ideeën bijstellen op basis van
vroeg verkregen feedback.
Als je een gevestigde organisatie bent die zich wil aanpassen aan de externe disruptie van je bedrijfstak, zal de ExO
Sprint een aantal ExO Core-initiatieven opleveren. Als je deze
met succes weet door te voeren, zal je organisatie nog vele
jaren relevant blijven in een snel veranderende wereld.

• Het ontwrichtingsproces van nabij meegemaakt.
• Tot de conclusie gekomen dat je kunt leren van ‘mislukkingen’.
• Ervaring opgedaan met verschillende innovatiemodellen
en -methoden, waaronder het ExO-model, die zij nu in hun
dagelijkse werk kunnen blijven gebruiken.
Alle deelnemers aan de ExO Sprint hebben als het goed is nu
een exponentiële mindset, waarmee ze ervoor kunnen zorgen
dat het innovatieproces binnen de gehele organisatie wordt
doorgevoerd. Omdat je teamleden de ExO-initiatieven hebben bedacht en ontwikkeld, blijft het dna van je bedrijf behouden. Alle initiatieven zijn namelijk ontplooid door medewerkers
met hetzelfde dna (in elk geval wat de organisatie betreft).
Daardoor zijn ook alle ExO-initiatieven in lijn met de visie van je
team en je organisatie.
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Als je een ondernemer of een bedrijfsbouwer bent
die een of meer exponentiële organisaties wil opzetten om
een bepaalde bedrijfstak te transformeren, zal de ExO Sprint
een of meer ExO Edge-initiatieven opleveren. Het verder
ontwikkelen van deze ExO Edge-initiatieven biedt kansen om
je doelen te realiseren en de next big thing in je bedrijfstak te
worden.
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INDUSTRY

Als je een volledige ExO Sprint hebt gedaan, zal dat
hebben geleid tot een aantal onafhankelijke ExOinitiatieven. Er is een nieuw ecosysteem ontstaan
waarin je organisatie zich niet alleen heeft aangepast
aan een disruptie van de bedrijfstak, maar ook aan de
ExO Edge-initiatieven die zijn ontwikkeld.
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Als je een ExO Core Stream hebt uitgevoerd, zal dat
hebben geleid tot een organisatie die zich aanpast
aan een externe disruptie van de bedrijfstak. De
organisatie kan dan in contact komen met andere
ecosystemen die mogelijk binnen je bedrijfstak
worden gecreëerd.
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Als je een ExO Edge Stream hebt
uitgevoerd, zal dat hebben geleid
tot een of meer organisaties die
toonaangevend in de bedrijfstak
moeten gaan worden.
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Het cirkelvormige diagram toont een sjabloon die je kunt gebruiken om een
samenvatting te geven van een aantal ExO-initiatieven die aan het eind van de ExO
Sprint zijn geselecteerd.
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die zich
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to external
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aan externe
disruptie
industrydisruption
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Zoals je ziet, kan een ExO Sprint leiden tot de transformatie van een bestaande
organisatie, maar ook een bijdrage leveren aan de transformatie van een gehele
bedrijfstak!

EXPONENTIËLE
TRANSFORMATIE!

Blijven herhalen!
Of je je eerste ExO Sprint nu hebt gedaan met hulp van
buitenaf of niet (steun van ExO-coaches en andere ExO-gerelateerde functies), je bevindt je daarna in de bijzondere
positie dat je de volgende ExO Sprint geheel zelfstandig
kunt uitvoeren.

Een ExO Sprint levert exponentiële resultaten op, omdat je
organisatie zodanig transformeert dat ze in staat is om de
externe disruptie van je bedrijfstak het hoofd te bieden en
exponentiële technologieën te benutten.

Alle ExO Sprint-deelnemers hebben inmiddels voldoende
ervaring met het ExO-model en andere innovatiemethoden
(klantontwikkelingsproces, design thinking, Lean Startupmethode). Ook beschik je over een team van mensen met
voldoende kennis en de juiste mindset om toekomstige ExO
Sprints uit te voeren en te faciliteren. Je doet er nog steeds
goed aan om indien nodig de hulp in te roepen van een externe ExOcoach, maar de kans is groot dat je die veel minder vaak nodig zult hebben.

Maar je kunt nog veel verder gaan! Dit zijn een aantal dingen
die je kunt doen om zowel een exponentiële organisatie te
ontwikkelen als een exponentiële transformatie te realiseren
met wereldwijde impact.

Toepassen van technologie
De enige manier om iets op te schalen is door op een
of andere manier gebruik te maken van technologie.
OpenExo (www.openexo.com) is een globaal ecosysteem gericht op transformatie dat online toegang verleend tot gecertificeerde en beschikbaar ExO personeel
(ExO-coaches, ExO-adviseurs, etc.) en andere belangrijke tools die nodig zijn voor een ExO Sprint. Het OpenExO platform stimuleert ook continue feedback door
wel honderden ExO Sprint-waarnemers, onder wie ook
de leidinggevenden en het middenmanagement van de
organisatie.

Er zijn bedrijven die af en toe een ExO Sprint uitvoeren om
nieuwe initiatieven te ontwikkelen, maar ook om verdere
ontwikkeling te stimuleren, vaardigheden bij te spijkeren en
de kennis van medewerkers van de bedrijfscultuur en de
toewijding aan verdere ontwikkeling te verdiepen.
Omdat je eigen teamleden het ExO-proces binnen het dna
van de organisatie hebben volbracht, zijn zij het best in staat
om toekomstige ExO Sprints te managen.
Maak nu al plannen voor je volgende ExO Sprint!
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Exponential Transformation is an indispensable guide for
implementing the ExO Sprint to transform your organization and stay ahead of
industry disruption.
Empower your transformation teams with everything they need to know to be
successful:

Awareness of the driving
forces behind the ExO
approach

An understanding of the ExO Sprint process required
attributes that comprise an
to build a new Exponential
Exponential Organization
Organization or transform an
existing organization
Knowledge of the ExO

Visit www.exponentialtransformationbook.com to learn more!
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