
‘Start-uponder-
nemers willen snel
beslissen en vlot
aan de slag. In grote
bedrijven heer-

sen procedures en structuren.
Houd daar rekeningmee. Neem
iemand in het teammet een
corporate achtergrond. Houd
ook niet halsstarrig vast aan de
verfijning en doorontwikkeling
van het product. Soms vraagt
demarkt om iets anders. Profes-
sionaliseer en blijf niet hangen
in hip and happening. Neem
targets en deadlines serieus.’

Wie de kans op een
geslaagd innovatie-
project wil vergro-
tenmoet aandacht
besteden aan een

veilige omgeving voor corporate
medewerkers, stelt Peter Oeij
in zijn promotieonderzoek voor
TNO naar teamdynamiek bij
innovatieprojecten. Belangrijk
ook: een leider die zich niet laat
uitspelen door andere belang-
hebbenden binnen de organisa-
tie. Zie ook tno.nl

‘Ontwikkel de start-
up los van de busi-
ness en houd het
aantal betrokken
mensen beperkt,’

zegt hoogleraar Vareska van de
Vrande uit. ‘Dat biedt armslag
en versnelt processen.Wijs een
“spin in het web” aan die weet
welke afdelingen baat hebben
bij het product van de start-up.
Accepteer dat er fouten worden
gemaakt en sta open voor leer-
kansen. Denk niet het allemaal te
weten. Pas procedures aan om
de samenwerking te vereenvou-
digen. Korte betalingstermijnen
helpen. Stuur ook niet te veel.
Doodknuffelen kan het onder-
nemersvuur doen doven.’

Betekentgelukoveral
hetzelfde?CarolGra-
ham,onderzoeker
aandeuniversiteit
vanMaryland,publi-
ceerdein2010haar
antwoordopdie
vraaginHappiness
AroundtheWorld.
DeondertitelThe
ParadoxofHappy
PeasantsandMisera-

bleMillionaireslijkt
eenverwijzingnaar
de‘nobelewilde’van
Rousseau.Maarze
heefteenpunt,zo
blijktookuitNeder-
landsonderzoek.
Geldmaakttoteen
zekerbedraggeluk-
kig,daarnamaakt
eeneuromeerof
minderweiniguit.

Happiness forAll?
UnequalHopesand
Lives inPursuit
of theAmerican
Dream,
CarolGraham,
Princeton,maart
2017,€28,99.

Het isgeenboek
datdirect vrolijk
stemt,TheGreat
Leveler vanWalter
Scheidel.
De titel verwijst
naardeafreke-
ningdiedoorde
geschiedenisheen
steedsvolgtop te
groteongelijkheid.
Decennialang

leekhetalsofde
welvaartsstaaten
‘bigboom’dank-
zij technologie
kortemettenzou-
denmakenmet
ongelijkheid.De
geschiedenis leert
anders, enzal zich
herhalenalserniet
vandeze fouten
wordtgeleerd, zo

Wie is de baas:
de corporate of
de start-up?
Intrapreneurship, oftewel de corporate start-up, is hot. Elke
zichzelf respecterende corporatewil zijn eigen innovatielab
hebben voor creatieve jongehonden.Maar gaandie twee
werelden samen?Wie inspireertwie? Enwie is de baas?

Irene Schoemakers

avid enGoliath—dat lijkt ophet eerste
gezicht de verhouding tusseneen start-
upeneencorporate.Maar vaneenechte
krachtmeting lijkt indepraktijknog
zelden sprake. ‘Gelijkwaardigheid.Dat
is debelangrijkstepijlerwaaropeen sa-
menwerking tussenonseneen start-up
drijft’, benadruktLindaNieuwenhuizen,
NewBusinessdevelopment&Digital
Innovation-managerbijCentraalBeheer
&FBTO.

CentraalBeheerwil innovatiekracht
zo veelmogelijk inhuishalenenheeft
omdie redendirectnaast deontvangst-
hal een innovatielab ingericht: Lab55,
vernoemdnaarhetnetnummer van
Apeldoorn.Nieuwenhuizen: ‘Westellen
het labookopenvoorondernemersdie
hier kunnenwerken, enweorganiseren
activiteitendie temakenhebbenmet
innovatie. Zodoendekoppelenwede
kennis van start-ups aandie vanonze
corporate.’

RoadGuard is een voorbeeld van zo’n
innovatief productdat is voortgekomen
uit dit lab. Indit geval kwamhet idee
—eenon-demand-pechhulp zonder
abonnementsvorm—uitdeorganisa-
tie zelf voort.Nieuwenhuizen: ‘Wezijn
hiervoor een samenwerkingaangegaan
metde start-upFreshheads.Niemand is
debaas in zo’n samenwerkingstraject.
Wezijnmet elkaar vooral gebrandophet
doel datwewillen realiseren, endoen
dat inoverlegmet elkaar enmetheel veel
plezier.Dwingende sturing isniet aande
orde. Zo’ngezamenlijkemissie overwint
bovendiende cultuurverschillen.’

‘Veelbelovende start-ups zijn zeer
gewildbij corporates’, legtVareska van
deVrandeuit, hoogleraarCollaborative
InnovationandBusinessVenturing aan
deRotterdamSchool ofManagement
vandeErasmusUniversiteit. ‘Ieder
bedrijfmoet tenslotte innoverenencor-
porateshebbenbelangbij eengoedeen
inspirerende samenwerking.Die isniet
gemakkelijk te realiseren.Vaak scannen

Hethelptals er een
bruggenbouwer in je
teamzit: eenstarter
met eencorporate
achtergrond,of
omgekeerd

Binnenkortkomt
Grahamsnieuwe
boekuit:Happiness
forAll?UnequalHo-
pesandLivesinPur-
suitoftheAmerican
Dream,datnieuws-
gierigmaaktdoorde
machtswisselingin
deVS,ooithetthuis-
landvan‘thepursuit
ofhappiness’.

Shortlist
Ongelijkheid
Acht mannen bezitten evenveel geld als
de 3,6 miljard mensen die tot de armste
helft van de wereldbevolking behoren, zo
blijkt uit een recent Oxfam Novib-rapport.
De groeiende ongelijkheid tussen groepen
burgers maant tot actie. Drie topboeken
onderstrepen dit.

Conflict vereffent rekeningWatmaaktmensen gelukkig?

corporatesdemarkt af op zoeknaardie
ene start-updiehen verder kanhelpen,
maar langniet altijd is duidelijkwaar ze
dezemoeten vinden.Het is een troebele
vijverwaarin zemoeten vissen.’

Omgekeerdhebbenstart-ups erbe-
langbij aan tehakenbij eencorporate.
VandeVrande: ‘Soms vormtkapitaal een
redenomsamen tewerkenmet eencor-
porate. Somsookgaathet om inkoop- en
marketingkracht, kennis ofnetwerken.
Iedere samenwerking isuniek.Maar
omdatbeidepartijenbelanghebben
bij elkaar, vindtde samenwerking vaak
plaats opbasis vangelijkwaardigheid.
De vraag:wie is debaas? is dus zelden
relevant.Oppapier zijndiemachtsver-
houdingenerwel, indepraktijkmeestal
niet’, aldusdehoogleraar.

‘Wehebbeneenhechte relatiemet
elkaar opgebouwd’, zegtHansValk,

Tips voor corporates

Tips voor start-ups

Teamdynamiek

Grote concerns en kleine on-
dernemers, gaat dat samen?
Experts roemendepotentiële
kruisbestuiving tussengroot en
klein.Maar om teprofiteren van
de relatiemoetenbeide partijen
rekeningmet elkaar houden.

Andere bronnen

een vanbeide teamszit: bijvoorbeeld een
start-upmedewerkermet eencorporate
achtergrond, of omgekeerd.’

Ook ishetbehulpzaamwanneerde
corporate eenambassadeurnaar voren
schuift diedebusiness goedkent ende
mogelijkheden ziet vande innovatie
voordeorganisatie. ‘Die kanervoor
zorgendathetnieuweproduct opde
juisteplaats terecht komt. Verder is
het voor corporates vooral eenkwestie
van loslatenende start-upde ruimte te
gevenomfouten temaken.Corporates
willen vooraf graag alle risico’s inkaart
gebracht enafgedekthebben.Maar
beidepartijen zullenwaterbij dewijn
moetendoen. Zehebbenelkaar immers
nodig.’

Irene Schoemakers is
freelancejournalist.

Nognooitont-
kwamenzoveel
wereldburgers
aandebitterste
armoedealsnu,
entochgroeitde
ongelijkheid:niet
alleenininkomen
envermogen,maar
ookinkansen.
FrançoisBourguig-
non,voormalig

hoofdeconoomvan
deWereldbank,
waarschuwtvoor
degevolgenvan
ongelijkheidop
langeretermijn.
Welkerolspeelt
globalisering inde
groeiendekloof
tussenburgers in
landen,entussen
landenonderling?

betoogthistoricus
Scheidelaande
handvantal van
voorbeelden.
Nietgroei,maar
conflictenenchaos
blijkenongelijk-
heidduseenhalt
toe te roepen.Of
inzijnwoorden:
‘Inequalitynever
diespeacefully’.

Mirjamvan
Immerzeel is
redacteurvan
FDMorgen.

TheGreatLeveler.
Violenceandthe
Historyof Inequa-
lity fromtheStone
AgetotheTwen-
ty-firstCentury,
WalterScheidel,
Princeton,2017,
€25,00.

oud-directeurConsumentenbij Eneco
en inmiddels ceo vanQuby, een tech-
bedrijf dat zich richt op slimmediensten
inen rondhethuis. SamenmetQuby
ontwikkeldedeenergiemaatschappij de
slimme thermostaatToon. Inmiddels is
Eneco voor 100%eigenaar vanQubi.

‘Wezijn samen inalle valkuilen
getrapt’, zegtValk, die als voormalig
Eneco-directeur vanmeet af aanbe-
trokkenwasbij de samenwerking. ‘We
kondenonsniet in elkaar verplaatsen,
we sprakenelkaars taal niet. EnEneco
werktemet grotebudgetten enafdelin-
gen, terwijlQubygewendwasalles snel
en zelf te doen.Maarhet is gelukt. Toon
hangtnu in320.000huishoudens.Dat
komtdoordatwewerktenopbasis van
gelijkwaardigheid,wederzijdsekennis
encompetenties.Deneuzen stondenop
het juistemomentdezelfdekant op.’

Toch ismachtsverschil een realiteit.
Een start-upkanoverdonderdworden
doorhet overwicht endekennis vaneen
corporate, enhierdoorbijvoorbeeldde
intellectueel eigendomopgeven. ‘Dat is
eenkwestie van vooraf goede zakelijke
afsprakenmakenmet elkaar’, zegtValk.

‘Depersoonlijke verhoudingenzijn
cruciaal voorhetwelslagen vaneen sa-
menwerkingwaarbij twee verschillende
werelden samenmoetenkomen.De
klik tussendemensen vanbeidekanten
bepaalt voor eengrootdeel het succes’,
zegthoogleraarVandeVrande. ‘Het
helpt ookals er eenbruggenbouwer in

Machtsverschil is een
feit. Eenstart-upkan
overdonderdworden
doorde corporate,
ende intellectueel
eigendomopgeven

Bourguignonzet
hetantwoordhel-
deruiteenenroept
optotactie.

Volop ongelijke kansen

TheGlobalization
of Inequality,
FrançoisBourguig-
non,
Princeton,2015,
€21,93.

Onderzoekers werken aan
een vliegtuigvleugel in een
lab. Steedsmeer bedrijven
richten eigen innovatielabs in
waarin start-ups actief zijn.
FOTO:MICHAELBLANN
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