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interview

Van der Reep staat op en zegt: ‘Ik sta op de Noord-
pool. Waar is het zuiden?’ Hij vervolgt: ‘De meeste 
mensen weten dat niet en daarom durven ze geen 
antwoord te geven. Op de Noordpool werkt de noord-
zuidstructuur niet meer, het zuiden is overal.’ Van 
der Reep zet zijn publiek graag een graadje uit het 
lood. Bij KPN is hij de ‘om-denker’, de man van de 
moeilijke gevallen. Hij gaat mee naar klanten, draagt 
ideeën aan en maakt combinaties. Hij noemt zichzelf 
een volstrekte vrijdenker en beweegt zich vrij door 
organisaties: ’Ik genereer ideeën, schrijf columns, 
ben een pamflettist. In mijn boek ’Ondernemen aan 
de Maas’ neem ik geen stelling, ik benoem honderd 
gezichtspunten van waaruit je naar thema’s kunt 
kijken. Ik schets het landschap en nodig anderen via 
het stellen van vragen uit om eens vanuit een andere 
invalshoek te kijken. In een complexe, dynamische 
wereld overleef je met je business alleen als je meer 
gezichtspunten ziet en daar ook naar handelt.’

Hij heeft een precaire gezondheid. De eerste tien jaar 
van zijn leven was hij ziek. Als puber fietste hij in drie 

dagen alleen naar Zwitserland, lachend zegt hij nu: 
‘Over geldingsdrang gesproken!’ Amper twintig jaar 
oud moest zijn long eruit. Vervolgens studeerde hij 
wel cum laude af. Hij ziet het als een enorm voor-

recht om zijn rijke en verscheiden palet van kennis  
te kunnen gebruiken. Muziek is zijn grote passie:  
‘Als je de echte Frans wilt zien, dan moet je me achter 
de piano zetten.’ Zijn favoriete componisten zijn Liszt, 
Rachmaninov, Scriabin, Chopin, het hoogromantische 
repertoire. Hij zegt: ‘Ik geef twee keer per jaar een 
concert op mijn Bösendorfer en heb mijn spaarcentjes 
geïnvesteerd in twee mooie violen waar iemand op 
speelt die zich dat zelf niet kan veroorloven.’

vermenselijking
Zijn vernieuwende denkbeelden draagt hij ook inter-
nationaal uit. Hij heeft recentelijk een artikel gepu-
bliceerd in The European Retail Digest van Oxford 
University, getiteld ‘From Schedule Push to Reality 
Pull’. Het behandelt het belang van ondernemingen 
om klanten niet in de organisatiestructuur te dwin-
gen. Van der Reep: ‘Dat gaat niet meer. Je ziet een 
hele markt ontstaan – dat gaat bij financiële instel-
lingen ook gebeuren – waarbij klanten free format 
hun gegevens kunnen aanleveren en een onderne-
ming die gegevens ordent. Business-to-consumer 
wordt consumer-to-business.’ Als voorbeeld noemt 
hij de Belastingdienst: ‘Nu moet je dat nog zelf doen, 
of je huurt een belastingadviseur in. Je zult zien dat 
de Belastingdienst het stapje voor stapje zelf gaat 
doen. Volgens mij heeft dat te maken met een heel 
sterke trend naar vermenselijking. Internet maakt 
het allemaal mogelijk.’ 
Internet staat aan de basis van een volledig andere 
opzet van bedrijfsorganisaties. Van der Reep: ‘Een 
gemiddelde onderneming bestaat omdat het goed-
koper dan de markt samenwerking kan organiseren. 
Internet stelt klanten in staat om snel het beste aan-
bod te kiezen. Bedrijven die beter, sneller of goed-
koper zijn, en hun boodschap duidelijk weten over 
te brengen, winnen de slag om de klant. Leiders 
moeten weten waarin hun onderneming excelleert 
en voortdurend scherp blijven op de eigen presta-
ties. Voordat de markt die keuze maakt voor de on-
derneming.’ Hij vervolgt: ‘Internet dwingt bedrijven 
tot forse verlaging van de organisatiekosten en daar-
mee tot een businesstransformatie. Ondernemingen 
worstelen met de vraag hoe ze de aanbodgestuurde 
interne structuur, gericht op controle en efficiency, 

Boodschapper, minstreel, coach en pianist. Werkzaam bij KPN als 
senior strateeg en verbonden aan Hogeschool INHOLLAND als 
lector e-business. Frans van der Reep combineert zijn studies  
filosofie, economie en theologie om intrigerende dwarsverban-
den te leggen. ‘Om verandering teweeg te brengen, moet je 
mensen eerst uit de rails laten lopen.’ 

‘internet dwingt 
bedrijven tot forse 
verlaging van de 
organisatiekosten.’

scherp blijven en  
om-denken
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kunnen verenigen met externe uitdagingen zoals  
samenwerkingsverbanden en vraaggestuurde klant-
ketens.’ Er bestaat een spanningsveld tussen ‘moe-
ten’ en ‘ontmoeten’ en ‘loslaten’ versus ‘control’ (zie 
figuur 1). De vraag is wanneer en waar een onderne-
ming kiest voor hiërarchie (het ‘moeten’) en waar  

en wanneer voor netwerken (het ‘ont-moeten’).  
Managementteams van ondernemingen worden 
daarom op dit moment geconfronteerd met uiteen-
lopende vragen. Enerzijds de intern gerichte traditi-
onele besturing verbeteren van ‘moeten’ naar ‘ope-
rational excellence’. Anderzijds moet de onderneming 
op zoek naar samenwerkingsverbanden (who’s my 
pal?) en tegemoetkomen aan de klantvraag.

management als verdoving
Essentieel is het vermogen om vanuit de eigen kracht 
samen te werken met bedrijven die eveneens excel-
leren op hun vakgebied. Het ontstaan van business 
communities, het bedenken van slimme nieuwe com-
binaties en het outsourcen van die activiteiten die 
niet tot de core competence van een onderneming 
behoren, hebben allemaal met elkaar te maken. Vol-
gens Van der Reep gaat het niet langer om survival 
of the fittest maar om de survival of the most coope-
rative: ‘Welke sterke bedrijven zijn je bondgenoten? 
Zit er een Senseo in? Wat gebeurt er als mensen  
écht gaan samenwerken? Vaak komt daar in eerste 
instantie de emotie van parallel eigenbelang over-
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‘Ont-moeten’:

who’s my PAL

‘Loslaten’

Frans van der Reep: 

‘Als je mensen  

opbergt achter een  

functiebeschrijving,  

dan zie je maar  

twintig procent van  

iemands 

competenties.’
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gehouden voor bankiers. Naar mijn mening zitten 
banken op termijn in de gevarenzone. De core busi-
ness van banken is het grootschalig ordenen van  
financiële informatie. Dat kan internet ook. Als ik via 
www.mijnhypotheek.nl een verzoek mail om drie ton 
te mogen lenen met daaromheen een eBay-achtige 
constructie om persoonlijke gegevens te kunnen 
checken, dan houdt de hypotheekbusiness via de 
huidige  banken op te bestaan en hebben zij hooguit 
waarde als internetbrokers. Bank of Scotland werkt 
al min of meer op die manier. Hetzelfde geldt voor 
het aandelenbedrijf. Je ziet nu al dat ondernemin-
gen in toenemende mate direct geld aan elkaar  
lenen zonder bancaire tussenkomst. Ik verwacht dat 
het hele hypen van financiële verslaglegging om  
accountants aan het werk te houden, nog wel een 
herschikking zal krijgen. Informatiesystemen kun je 
‘uit de muur halen’, je moet gewoon een retailstek-
ker regelen via internet waarbij de basisfunctionali-
teiten voor de formele kant van de onderneming  
geregeld zijn. Financials moeten verstand hebben 
van financiële verslaglegging en de jaarrekening.’

interview
heen; ben jij een marktkans voor mij of niet? Maar 
als je iemand vertrouwt en aardig vindt, en ziet wel-
ke vaardigheden die persoon meebrengt, dan komt 
de samenwerking bijna vanzelf. Mijn antwoord is 
dan ook: houd op met gezeur en ga samenwerken. 
Van machtsstrijd naar strijdmacht.’ Volgens Van der 
Reep kan het werk binnen een goed samenwerken-
de onderneming tot veertig procent effectiever  
georganiseerd worden. ‘De meeste mensen hebben 
geen manager nodig om hun werk uitstekend te 

kunnen doen. Zie management als een verdoving 
waardoor je zelf niet meer hoeft na te denken. Hië-
rarchie en bijbehorend management is geen doel  
op zich, maar een oplossing voor een coördinatie-
probleem. Daar hebben we nu een betere oplossing 
voor en dat is internet. Dan moet je dus als onderne-
ming het lef hebben om bijvoorbeeld zestig procent 
van je management los te laten en meer ruimte te  
laten voor persoonlijk initiatief. Aan ondernemingen 
de keuze om nu initiatief te nemen of af te wachten 
totdat de markt dat doet.’
 

 vloeiend russisch
Van machtsstrijd naar strijdmacht. Hoe houdt een  
organisatie zich staande in het geweld van het infor-
matietijdperk? Volgens Van der Reep zijn daar drie 
kerneigenschappen voor nodig. In de eerste plaats 
het talent om talent te zien. Er komt een moment 
waarop je als organisatie iemand nodig hebt die  
bijvoorbeeld vloeiend Russisch spreekt, of die een 
netwerk heeft van Chinese wetenschappers.  
Van der Reep: ‘Als je mensen opbergt achter een 
functiebeschrijving, dan zie je maar twintig procent 
van iemands competenties.’ De tweede eigenschap is: 
weet wat je weet. Begin bij een nieuw onderwerp 
niet meteen met het uitzetten van projecten maar 
kijk eerst naar de bestaande kennis en ervaring. 
Recyclen is veel goedkoper en duurzamer. En de der-
de eigenschap: ken je rapportcijfers. Van der Reep: 
‘Doe niet net alsof je een negen bent, als de omge-
ving niet verder komt dan een zes. Overigens, de 
kerneigenschap ‘talent om talent te zien’ vind ik ver-
uit het belangrijkste omdat begaafde medewerkers 
een organisatie voortstuwen. Persoonlijke ontwikke-
ling zou dan ook veel aandacht moeten krijgen bin-
nen een onderneming. Iedere medewerker zou bij-
voorbeeld een week per jaar de tijd moeten krijgen 
om te werken aan de eigen ontplooiing.’
De finance-markt trekt nu aan door bijvoorbeeld  
de invoering van IFRS. Maar hoe zit het als de IFRS-
bubble afgelopen is. Heeft finance wel een toe-
komst? Van der Reep: ‘Ik heb laatst een verhaal  

‘banken zitten op termijn  
in de gevarenzone.’

Van der Reep bouwt samen met een zorgverzeke-
raar aan een zogeheten acupunctuur-portal voor 
drie miljoen Nederlanders. Een oude droom die 
waarheid wordt. Van der Reep: ‘Op dit moment 
gaat 3 procent van de bestedingen in de gezond-
heidszorg naar preventie; dat zou wel wat meer 
mogen zijn. Wetenschappelijk is het zo dat je be-
paalde vormen van kanker al jaren van tevoren in 
iemands energiesysteem kunt onderscheiden. Zo 
iemand had je kunnen redden als die informatie 
eerder bekend was geweest. Daar komt bij dat er 
serieuze aanwijzingen zijn dat over tien jaar anti-
biotica niet meer werkt. We moeten dus op zoek 
naar andere strategieën. Niet-westerse genees-
kunde zoals acupunctuur zie ik als een aanvulling 
op westerse methoden.’ Om gebruik te maken 
van de portal logt de klant met een infraroodpen 
in op de computer. Via de vingertoppen wordt het 
energiesysteem gemeten. Die meting gaat via de 
computer naar een interpretatiecentrum, uiter-
aard beveiligd. Vervolgens krijgt de klant een 
analyse met advies terug. De metingen kunnen 
overal uitgevoerd worden, op een hotelkamer, op 
de camping of thuis, zolang er maar internetac-
cess is. Als er bijvoorbeeld zes metingen over drie 
jaar gedaan zijn, ontstaat er een patroon en kan 
de kwaliteit van leven positief beïnvloed worden. 
Van der Reep: ‘Misschien geen medicijnen, maar 
eenvoudigweg meer fruit eten of een stukje  
chocolade. Ik hoop en denk dat het veel lijden  
bespaart. Dat zie ik als mijn bijdrage aan vermen-
selijking.’

de acupunctuur-portal




