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Stap 1: formuleren en articuleren van het vernieuwende perspectief 
Thought leadership-organisaties dragen een vernieuwend perspec-
tief uit op een relevant markt- of maatschappelijk vraagstuk. Dit 
perspectief is een weerspiegeling van ‘wie de organisatie is, wat ze 
doet en waar ze bijzonder goed in is’. Zo’n vernieuwend perspec-
tief wordt natuurlijk niet zomaar op een dag uit de hoge hoed geto-
verd, maar zit vaak al verankerd in de organisatie. 

Een mooi voorbeeld is het perspectief van TCN op de steeds gro-
tere leegstand van kantoorgebouwen en het volgens hen gedateer-
de idee van het hebben van een ‘vaste werkplek’. Volgens TCN 
moeten we anders gaan kijken naar het concept ‘werkplek’: stop-
pen met het bijbouwen van dure kantoorpanden, maar juist be-
staande kantoorpanden transformeren tot ‘flexibele en verrassende 
werkplekken’ waar ontmoeten, kennis delen, sparren, educatie en 
inspiratie geïntegreerd worden. In de woorden van oprichter Rudy 

Stroink: van ‘intensieve personeelhouderij’ naar ‘scharrel perso-
neel’ (bit.ly/Uuk5yv). Stroink is een veelvuldige spreker en blogger 
die zijn gedachtegoed op een eigenzinnige manier vertolkt en an-
deren uitdaagt (zie bijvoorbeeld zijn blog ‘Waar is de avant-garde 
van deze tijd?’). 

U denkt nu vast: ‘Ja, maar bij TCN is een dergelijke distinctieve 
benadering onderdeel van hun identiteit.’ Dat klopt, en precies dat 
maakt de organisatie tot een geloofwaardige thought leader: de idee-
en zijn verankerd in de organisatie, in de mensen en in de manier 
van werken. Marieke Effting, manager Communicatie en Bran-
ding: “TCN begon bijna twintig jaar geleden met herontwikkelen, 
toen iedereen nog nieuw aan het bouwen was. Tegenwoordig zien 
veel andere partijen ook in dat je niet per se een nieuw gebouw 
nodig hebt om de wensen van klanten in te vullen. Dat wij die visie 
al heel lang hebben en dat we er naar handelen maakt ons tot een 
geloofwaardige gesprekspartner.” 
Toch heeft in mijn optiek elke organisatie vernieuwende perspec-
tieven en ideeën in zich. De kunst is om hier ruimte voor te schep-
pen, ze naar boven te halen en ook bewust als ankerpunt te gebrui-
ken in je bedrijfsvoering, positionering, én in gesprekken met 
klanten en andere stakeholders. Zo zegt Jasper de Boom, Commu-
nicatiedirecteur bij Bouwfonds Ontwikkeling: “Je hebt natuurlijk 
thought leadership op corporate niveau, maar wij leggen de focus 
vooral op het concrete projectniveau. Als we bijvoorbeeld aan 

Thought leadership versterkt je reputatie als 

waardevolle en betrouwbare gesprekspartner en expert. 

Toch is het voor veel managers nog onduidelijk wat 

Thought leadership nu precies is, laat staan hoe je er 

vorm aan kunt geven. Waar gaat het bij Thought 

leadership nu precies om? Waarom is het een 

aantrekkelijke strategie, en hoe bouw je zoiets op?

Wat is thought leadership?
Thought leaders zijn erkende leiders binnen hun sector in een ver-
nieuwend gedachtegoed of perspectief en hun daaraan gerelateerde 
kennis en expertise. Thought leadership is niet iets wat een organi-
satie claimt, maar wat zij verdient als gevolg van het vertrouwen 
dat zij heeft opgebouwd in het uitdragen van dit vernieuwende 
gedachtegoed of perspectief. 

Waarom thought leadership?
Thought leadership past bij de veranderende tijdgeest: meer dan ooit 
hebben klanten behoefte aan vernieuwende perspectieven en bena-
deringen in voor hen belangrijke thema’s of vraagstukken. Deze 
thema’s hebben steeds vaker als raakvlak mens, markt en maat-
schappij. Denk aan krimpende of juist groeiende organisaties die 
op zoek zijn naar een flexibele, maar ook inspirerende werkomge-
ving, of gemeenten op zoek naar vernieuwende inzichten om hun 
dichtbevolkte steden leefbaar te houden. Of de woonconsument 
die met een beperkt woonbudget toch graag in een leefbare wijk 
wil wonen. Thought leadership is het vermogen om bij dit soort 
vraagstukken een vernieuwend perspectief uit te dragen en hierop 
een positie te creëren als betrouwbare gesprekspartner en expert. 
Wat het oplevert is dat klanten en stakeholders de organisatie her-
kennen voor haar specifieke gedachtegoed (ofwel: ‘thought’) en 
met haar in gesprek willen komen omwille van de verfrissende  
visie, ideeën, expertise en kennis van de organisatie. 

Een thought leader hoeft niet per se het grootste bedrijf in de sector 
te zijn. En hoewel ‘leader’ suggereert dat er maar eentje van kan 
zijn, is een thought leadership-strategie echt niet voor alleen maar 
‘die ene’ weggelegd. Veel organisaties die ik in verschillende indus-
trietakken spreek, geven aan geen koploper te hoeven zijn maar 
wél een thought leadership-strategie te voeren omdat het hen helpt 
om 1) relaties met klanten en andere stakeholders te verrijken, 2) 
medewerkers te enthousiasmeren, 3) de agenda van de industrie of 
samenleving vooruit te helpen, of simpelweg 4) hun rol en positie 
voor de toekomst veilig te stellen of te versterken. 
Is thought leadership dan niet hetzelfde als innovatie? Nee, maar ze 
werken wel hand in hand. Innovatie is het proces waarin een idee 
of uitvinding wordt vertaald in een product of service waarvoor 
mensen willen betalen. Een innovatie doorbreekt de status quo in 
productgebruik, maar het draagt niet noodzakelijk een vernieuwend 
(product overstijgend) gedachtegoed uit dat mensen een andere 
zienswijze geeft op belangrijke markt- of maatschappelijke vraag-
stukken. Innovaties zijn wel vaak een sterke impuls voor het uitdra-
gen van een vernieuwend gedachtegoed. Omgekeerd kan een ver-
nieuwend gedachtegoed een overtuigende impuls tot innovatie zijn. 

Hoe werk je aan thought leadership?
De volgende vier stappen zijn relevant in de opbouw van een 
thought leadership-strategie. Deze stappen gaan meestal niet lineair, 
maar zijn wederkerend van aard. >>
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tafel zitten met een gemeente met duurzaamheidsambities in hun 
 gebiedsontwikkeling, dan is dat het moment dat we onze manier 
van denken over duurzaamheid naar buiten brengen.” Het Bouw-
fonds-perspectief is gearticuleerd in hun MRE-benadering: zoeken 
naar een optimale balans tussen de aspecten Milieu, Ruimte en 
Economie. Waar duurzaamheid vaak vernauwd wordt tot energie-
zuinigheid, probeert Bouwfonds haar klanten en stakeholders juist 
holistisch naar duurzaamheidsvraagstukken te laten kijken. De 
Boom: “Deze manier van denken biedt gemeentelijke stakeholders 
vaak het ontbrekende houvast en inzicht van ‘Ja… we moeten niet 
alleen maar focussen op die energie, het is veel meer: natuur, 
 water, gebiedshistorie, mobiliteit, bodem’.” 

Stap 2: openlijk delen van kennis en expertise (inherent aan het 
vernieuwende perspectief)
Thought leadership heeft een sterke nadruk op het intensief delen 
van kennis en expertise gekoppeld aan het vernieuwende perspec-
tief. Hiermee cultiveert de organisatie het perspectief en laat het 
zien dat het de wereld van haar klanten goed begrijpt en fungeert 
als een betrouwbare sparringpartner.
Zo investeert Bouwfonds in verschillende consumentenonderzoeken 
waarvan zij de bevindingen gebruikt als conversatiestarter met  
belangrijke stakeholders. Een van hun rapporten toont bijvoorbeeld 
dat Nederlandse consumenten nauwelijks bereid zijn meer te beta-
len voor een energiezuinige nieuwbouwwoning, terwijl de koop 
van een duurzame woning voor een Duitser een vrij logische inves-
tering is. De Boom: “Dit soort onderzoeken helpt ons weer om ons 
perspectief op integrale duurzaamheid begrijpelijk te maken in de 
dialoog met bijvoorbeeld gemeenten over hoe je het beste met 
duurzaamheid in gebiedsontwikkeling kan omgaan. Nederlandse 
consumenten hebben nog een sterk kostenafwegende visie. Daar 
zijn we in onze samenwerking met gemeenten realistisch over.” 

Stap 3: opbouwen van netwerk platformen gericht op het thought 
leadership-thema 
Thought leadership-strategieën zijn sterk gericht op het bouwen van 
netwerkplatformen met experts, opinieleiders, consumenten of an-
dere belanghebbenden. Dit doen organisaties niet alleen om zich te 
positioneren als zichtbare expert en conversatiepartner op het 
thought leadership-thema, maar ook om een ‘ecosysteem’ van andere 
experts, consumenten of zakelijke beslissingnemers om zich heen 
te creëren. Zij geven de organisatie weer nieuwe inzichten en idee-
en om daarmee hun vernieuwende perspectief te blijven staven en 
verder te ontwikkelen. 
Dura Vermeer’s ‘Innovation Challenge’ in samenwerking met de 
Innovation Factory is een goed voorbeeld van het creëren van een 
netwerkplatform voor het doen ontspruiten van nieuwe ideeën. De 
Innovation Challenge is ontstaan vanuit het perspectief ‘Niemand 
is zo slim als iedereen!’: complexe ruimtelijke vraagstukken kunnen 
niet alleen worden opgelost. Samen met medewerkers van verschil-
lende corporaties hebben Dura Vermeer-medewerkers zich gedu-
rende zes weken gericht op de vraag: ‘Hoe behoud je in crisistijden, 
waarin iedereen bezuinigt, toch vitale wijken?’ Meer dan honderd 
mensen hebben via een online platform meegedaan. In totaal zijn 
er 44 nieuwe ideeën met 291 verrijkingen gepost. Hieruit zijn drie 
topideeën geselecteerd. Nieuwe ideeën ontkiemen dus door middel 
van co-creatie. Het helpt Dura Vermeer om ingebakken patronen in 
de markt te doorbreken en op de veranderende toekomst in te spe-
len. Dura Vermeers Hoofd Communicatie Glenn Metselaar: “De 
veranderende marktomstandigheden, de roep om transparantie en 
openheid in het zakendoen geven ons de impuls om actiever op zoek 
te gaan naar de klant, om beter te kunnen begrijpen wat er in zijn 
hoofd om gaat. Maar het vergt van ons ook dat wij kennis durven de-
len en onszelf kwetsbaarder opstellen. Dat is een hele mentaliteits- 
en cultuurverandering in onze industrie. Dat hebben we natuurlijk 

niet zomaar bereikt, dit zijn eerste 
stapjes waarbij we als Dura Vermeer 
de nodige ervaring hebben opgedaan 
met ketensamenwerking. In die zin voelde het opzetten van 
de Innovation Challenge als iets natuurlijks.” 

Stap 4: concretiseren van het vernieuwende perspectief door actie
en resultaat. 
Geloofwaardigheid en vertrouwen in een vernieuwend pers pectief 
valt of staat bij de mate waarin een organisatie het direct linkt  
aan acties en resultaten. Zo zijn TCN’s opgeleverde Atoomclubs  
(www.atoomclub.nl) in Utrecht en Rotterdam een concrete belicha-
ming van hun perspectief: “Een ongelooflijk lelijk gebouw op een 
plek waar je nog niet dood gevonden zou willen worden. Maar  
zodra je binnen bent, word je verrast door de ruimte, de inrichting 
en de dynamiek tussen de mensen die er werken. Dat soort verras-
sende plekken kun je perfect creëren, juist in bestaande gebouwen,” 
aldus Marieke Effting. Inmiddels hebben zich meer dan twintig 
organisaties in de Atoomclub gevestigd en is in business park Arn-
hems Buiten een vergelijkbaar concept, de Energyclub, geopend. Je 
wordt lid van de club, waarna er niet meer moeilijk wordt gedaan 
over parkeerplekken, kopietjes, lunches of andere kantoorbeno-
digdheden die gedeeld worden. En omdat het gebouw is gekocht 
voor de ‘oud-betonprijs’ en vervolgens niet drastisch verbouwd, 
kunnen werkplekken hier 30-40 procent goedkoper zijn. De lagere 
investeringen in verbouwingen worden dan weer gecompenseerd 
door kleine, maar voor gebruikers zeer relevante verbeteringen die 
de aantrekkelijkheid en saamhorigheid vergroten. Denk aan gewel-
dige koffie, betere lunches, de inrichting van een binnentuin en 
een gastvrouw (in plaats van een receptioniste) die de Atoomclub-
leden met naam en toenaam kent en hen volledig ‘ontzorgt’. Dit 
alles creëert een gevoel van saamhorigheid dat je in een gemiddeld 
bedrijfsverzamelgebouw niet tegenkomt. 
Ook Dura Vermeers vernieuwende perspectief over co-creatie  
vertaalt zich momenteel in concrete projecten. De drie beste ideeën 
zijn nog maar net bekend of ze worden al (in samenwerking met 
enthousiast geworden corporaties) uitgewerkt tot businesscases. 
Het mooie van dit project is dat de ideeën écht bottom-up zijn ont-
staan. Glenn Metselaar: “Onze divisie Bouw en Vastgoed zei op 
een dag terecht ‘we hebben het steeds over klant centraal, maar 
verras ons nou eens een keer met de betekenis daarvan’. Toen 
kwam ons bedrijfsonderdeel Business Development op het idee 
om deze Innovation Challenge uit te schrijven.” Tot nu toe heeft 
het project aardig wat free publicity opgeleverd, maar dat is in mijn 
optiek nog het minst interessant. Wat als Dura Vermeer het hele 
idee van ‘klantcentraliteit door co-creatie’ wat verder zou doortrek-
ken? Wat als ze hun specifieke visie hierop verder uitwerken (‘Wat 
bedoelen we er precies mee? Hoe breed zien we dit concept? Welke 
standpunten nemen we hierop in?’). Wat als gekeken wordt hoe 
medewerkers het idee van co-creatie zelf kunnen concretiseren in 
hun dagelijkse werkzaamheden, al is het maar in iets kleins om 
mee te beginnen? Wat als je ze hiervoor de ruimte en middelen 
biedt? Wat als hier al wat small wins uitkomen: nieuwe ervaringen, 
expertise, trots en een passie om te praten over iets dat boven het 
product of dienst uitstijgt? En wat als dit gedeeld wordt met klanten 
en andere geïnteresseerde partijen, die er graag meer over willen 
horen? Wat als Dura Vermeer wordt uitgenodigd om hierover te 
vertellen bij een seminar in de bouw, tijdens een college of bij een 
klant? Wel… dan zou dat een stukje thought leadership zijn waarmee 
Dura Vermeer haar reputatie versterkt. µµ

*Dr. Mignon van Halderen, Corporate Communication Centre, Rot-
terdam School of Management, Erasmus University. Meer weten over 
thought leadership? Vind Mignon van Halderen via Linkedin of twitter 
(@mdelicia) en vraag gratis het Thought leadership-boekje aan.


