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Tien voorbeelden van lef

Sir Richard Branson
Notoir enfant terrible. Oprichter van de Virgin Group. Startte ooit 
als student een platenmaatschappij. Daar kwamen later vele 
bedrijven bij, waaronder een luchtvaartmaatschappij. Promotie- 
slogan op één van zijn vliegtuigen: ‘Mine is bigger than yours’.

Sergio Herman
Horecaondernemer. Volgde zijn vader op als chefkok van Oud Sluis. 
Deed dat met verve. Liet het restaurant achter met liefst drie 
Michelin-sterren. Stoppen op het hoogtepunt, dat getuigt van lef. 
Richt zich nu op andere horecaprojecten.

Don Murray
Oprichter van RGP. Mag vanzelfsprekend niet ontbreken. Deed 
ervaring op bij de ‘Grote Vier’: PwC, EY, KPMG en Deloitte. Had daar 
op zijn lauweren kunnen rusten. Deed dat niet. Zag in RGP een veel 
grotere uitdaging.

Neelie Smit-Kroes
Europees Commissaris. Veelzeggende bijnaam: ‘Nikkelen Neelie’. 
Durft - indien nodig - keihard in te grijpen. Dat bleek uit de boetes die 
ze uitdeelde als EU-commissaris met de portefeuille mededinging. 
Totaal bedrag: negen miljard euro. Haar voorganger hield het bij 
3,2 miljard.

Jeff Bezos
Oprichter van Amazon.com. Beschikte over een goed betaalde baan 
bij een hedgefund in New York. Maar zag al in 1994 de mogelijk- 
heden van het internet. Toonde met Amazon als eerste de mogelijk-
heden van online verkoop aan.

Oprichters Karmijn Kapitaal
Cilian Jansen Verplanke, Désirée van Boxtel en Hadewych Cels 
vormen het eerste Nederlandse private equity-fonds volledig gerund 
door vrouwen. Investeren louter in mkb-bedrijven met minimaal 
dertig procent vrouwen in het bestuur. Niet uit idealisme. Maar 
vanuit een hang naar rendement.

Fokke de Jong
Verkocht ooit Italiaanse maatpakken langs de A4. Dat smaakte naar 
meer. Is nu oprichter en CEO van het internationale Suitsupply. 
Durft te provoceren om zijn merk in de markt te zetten. De titel van 
zijn meest ‘schokkende’ campagne: shameless. Zoek maar op.

Tijs Michiel Verwest
Wie? U kent hem beter als DJ Tiësto. Drievoudig nummer één DJ van 
de wereld. Legde zich in eerste instantie toe op hardcore house. Maar 
vond dat maar niks. Durfde met zijn progressieve house het gat met 
het grote publiek te dichten.

Marissa Mayer
CEO van Yahoo. Voorheen in dienst van Google één van de sleutel-
figuren bij de ontwikkeling van Google Maps en Gmail. Greep bij 
Yahoo meteen in middels de aankoop van onder meer Tumblr.

Raymond Cloosterman
CEO van Rituals. Had een prima functie bij Unilever. Maar wilde 
simpelweg dagelijkse routines transformeren in mooie rituelen. 
Dat lukte. Rituals beschikt nu internationaal over meer dan 
tweehonderd vestigingen.

When shared services are going back to the future...

RGP organiseerde op 19 september een ontbijtsessie op het Shared 
Services & Outsourcing Exchange (SSON) te Noordwijk. 
Het thema: When shared services are going back to the future.

In deze interactieve sessie discussieerden Shared Services- en 
Outsourcing- leaders over de trajecten die zij hebben gedaan. Wat 
waren hun oorspronkelijke doelstellingen? En hoe kunnen zij deze 
ravitailleren? De discussie is gevoerd aan de hand van de volgende 
drie vragen: 1) Wat wilden de organisaties bereiken, toen ze aan hun 
SSC-traject begonnen? 2) Wat gebeurde er daadwerkelijk gedurende 
het proces? 3) Wat is er voor nodig om back to the future te gaan?

Meer informatie kunt u vinden op onze website www.resources.nl,
onder Events & Nieuws.

Optimale finance transformatie sluit aan 
op behoeften hele organisatie

In finance afdelingen openbaren zich nieuwe trends. Omdat de 
concurrentievoordelen van gisteren vandaag een voorwaarde zijn 
om te overleven, worden organisaties steeds volwassener.
Binnen finance afdelingen richten deze trends zich vooral op de 
vraag naar een versnelde time to business en de verschuiving van 
puur functioneel naar een meer strategische functie. RGP is er van 
overtuigd dat finance afdelingen met een holistische benadering 
een grotere toegevoegde waarde hebben voor de organisatie in 
totaliteit.

Wat je ziet is dat de trends focussen op resultaten op lange termijn 
en de allocatie van middelen even belangrijk is als focussen op 
winsten op korte termijn. Wat je ook ziet is het optimaliseren van 
ketens als procure to pay, hire to retire en plan to produce in plaats 
van het optimaliseren van finance-processen an sich. Verder wordt 
beschikbaar kapitaal van een organisatie dusdanig (her)verdeeld, 
dat het de toegevoegde waarde maximaliseert. Een optimale 
finance transformatie wordt dus niet bepaald door externe best 
practice-modellen, maar vooral door een goede aansluiting van 
finance op de behoeften van de gehele organisatie.

Fris gewaagd is half gewonnen  

Personen met ‘lef’ kenmerken zich onder andere door hoe zij met 
anderen het gesprek voeren: ‘de echte dialooog’.  Succesvolle 
leiders, zo komt uit onderzoek, laten bijvoorbeeld door hoe zij 
communiceren zien hoe moedig ze zijn. Waar is in onze beleving 
moed voor nodig? Er is moed nodig om:

• feedback te vragen en dan ook echt te luisteren
• de tegendraadse mening op waarde te schatten
• niet om de hete brij heen te draaien
• open en regelmatig te communiceren: ook als je niet alle 
 antwoorden hebt
• vervelende besissingen te nemen, te communiceren 
 én uit te voeren
• anderen ‘de credits’ te geven
• jezelf en anderen rekenschap te laten afleggen
• ‘tegenspraak’ aan te moedigen
• te doen!
• de realiteit onder ogen te zien

Nee, niet altijd ‘veilig’ om te doen, maar succesvolle organisaties 
zullen met deze ‘moed’ succesvol zijn geworden.


