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JAN ADRIAANSE
“Alleen de ketens
zullen het redden”
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Hoogleraar Turnaround
management Jan Adriaanse
bekijkt waarom bedrijven in
zwaar weer terechtkomen en
hoe ze het tij kunnen keren. Hij
waarschuwt tandartsen niet
achterover te leunen. Doen ze dat
wel, dan bestaat over tien jaar
tachtig procent van de praktijken
niet meer, voorspelt hij.
TEKST: ANNE DOELEMAN, FOTO’S: JAN DE GROOT, AMSTERDAM

“I

k ben al vijftien jaar ramptoerist, heb een
zesde zintuig ontwikkeld voor bedrijven die
gevaar lopen,” zegt Jan Adriaanse aan het eind

van het gesprek. Hij zag het gebeuren, in de grafische
industrie, de autoindustrie, boekwinkels, de Free
Record Shop. Te lang gedacht dat het zo’n vaart niet zou
lopen, dat hun bedrijf of bedrijfstak altijd een
bestaansrecht had. Terwijl de wereld verandert en bijvoorbeeld bijna alles tegenwoordig digitaal gaat. Adriaanse probeert die processen te doorgronden en bedrijven weer op het goede spoor te helpen. Adriaanse:
“Turnaround management pas je toe als je bedrijf in
slecht weer terechtkomt, maar vooral ook op het
moment dat het heel goed met je gaat. Vaak wachten
bedrijven en organisaties te lang met veranderen.”
Waarom komen bedrijfstakken in zwaar weer
terecht?
“Bedrijven zijn vaak onvoldoende bezig met vraagstukken over de toekomst en hun langetermijnstrategie.
Hoe zou de wereld er over vijf of tien jaar mogelijk uit
kunnen zien? Wat betekent dat voor onze positie als
onderneming? Hoe uniek is ons bedrijf? Dan stel ik
vragen als: ‘als je er morgen niet meer zou zijn, zou de
wereld dan stilstaan of zou die gewoon doordraaien?’
Mensen denken altijd dat dat een beetje cynisch is, of
normatief, maar het is een manier om je echt de vraag
te stellen: wat maakt dat mensen voor ons kiezen en
niet voor een ander?”
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Is het gevaarlijker als het tot nu goed is gegaan

de beroepsgroep over tien, twintig of dertig jaar niet

met je bedrijf, omdat je dan misschien wat meer

meer bestaat?”

achterover gaat leunen?
“Ja absoluut. Als jij succes hebt gehad in het verleden,

Waarom zou je dat willen als tandarts?

kan je je ook bijna niet voorstellen dat er in die veran-

“Omdat jij als tandarts niet op aarde bent om een Por-

derende wereld voor jou geen plek meer is. Maar dat

sche te kunnen rijden en je mooie villa te kunnen beta-

zegt tegenwoordig niets meer. Financiële gezondheid is

len. Jij bent op aarde om jouw en mijn leven aangena-

relatief. Imago is relatief. Het feit dat je lang bestaat,

mer te maken, de pijn te voorkomen dan wel weg te

kan eerder een achilleshiel zijn, omdat mensen je mis-

nemen. Anders is er geen sprake van de eed van Hip-

schien wel suf en oud vinden. Als je ervanuit gaat dat

pocrates, maar dan is het de ‘eed van hypocritus’.”

je een soort natuurlijk bestaansrecht hebt, dan ga je
hoogstens een betere muizenval maken, zeggen ze in

Dat is natuurlijk prachtig, maar ik kan me

Amerika, ‘a better mousetrap’. Dan is innovatie voor

niet indenken dat tandartsen zichzelf willen

jou: ik heb een muizenval en als ik hem nog net iets

opheffen…

slimmer maak dan mijn concurrent, gaan alle klanten

“Nee, maar er zijn misschien wel bedrijven – kanniba-

bij mij kopen. Terwijl je natuurlijk de vraag moet stel-

len - buiten de bedrijfstak die als ultieme doel in hun

len ‘Zitten mensen nog wel te wachten op muizenval-

leven hebben: hoe kunnen we die beroepsgroep weg-

len? Kunnen we niet beter iets anders bedenken?”

maaien? Op Silicon Valley zijn er bijvoorbeeld bedrijven
die beginnen met het vertrekpunt: hoe kunnen we deze

Hoe kun je beginnen met innoveren?

bedrijfstak omver werpen? Mensen verwarren kanniba-

“Ik zeg altijd dat je een kannibaal in huis moet halen.

lisme soms met het idee dat ze dan geen geld meer

Vraag jezelf af: wat kan ons bestaande verdienmodel

zouden kunnen verdienen. Maar het kan juist ook een

opeten? Als jij niet zelf die kannibaal in huis haalt, zijn

wealth of opportunity zijn. Ik zou tegen de KNMT zeg-

er duizenden jonge start-ups of andere bedrijven die

gen: waarom richt je geen Dental Valley op in Nieuwe-

maar één ding willen: jou opeten. Dus je kunt zitten

gein en omstreken?”

wachten tot iemand anders jou verpulvert of je haalt
zelf de kannibaal in huis, door te zoeken naar de zwak-

Met welk doel?

heden in je verdienmodel.”

“Om het middelpunt op aarde te worden met dental
innovations. Word zelf de kannibaal en huur bijvoor-

Is het in deze tijd extra van belang om na te

beeld ICT-ers, biologen en natuurkundigen in. Je kunt

denken over je bedrijfsstrategie?

denken dat je er geen behoefte aan hebt, totdat India of

“Ja, dat denk ik echt. Veel mensen zeggen dat de crisis

Zambia zichzelf bombardeert tot Dental Valley of the

voorbij is, maar naar mijn idee zitten we in een soort

World. Dat alle kennis, knowhow en bedrijvigheid die

permanente crisis, die ik ‘social disruption’ noem. Dat

kant opgaat. Je moet durven om vaste aannames te eli-

komt omdat we in een open, transparante wereld

mineren. Dus de gedachte elimineren dat het beroep

leven. Trends, ontwikkelingen, technologie, sociaal-

tandarts voor eeuwig zal blijven bestaan. Wat zouden

culturele voorkeuren veranderen heel snel. Wat ieder-

we dan kunnen creëren aan nieuwe producten, dien-

een vandaag gebruikt kan morgen anders zijn. Er komt

sten, bedrijven die de rol van de tandarts kunnen over-

enorm veel aanbod op ons af, we kunnen heel snel

nemen? Dan kom je bijvoorbeeld op echt slimme tan-

switchen. We willen 24/7 connected zijn. Winkels moe-

denborstels, die je er niet alleen op attenderen dat je

ten altijd open zijn. Als ik een reis wil boeken, wil ik

niet goed poetst, maar die beginnende cariës ook auto-

dat direct op mijn iPad kunnen doen. Op het moment

matisch bestrijden. Of andere beroepen, zoals mond-

dat je daar als bedrijf niet op aanhaakt, kan je heel snel

biologen of verzin het maar.”

achterop raken.”
Is dit een goed moment om de mondzorg onder de
Hoe kunnen tandartsen anders naar hun branche

loep te leggen?

kijken?

“Ik heb het vermoeden dat het behoorlijk goed gaat

“Volgens mij is het ultieme doel van de mondzorg om

met het grootste gedeelte van de tandartsen. Maar pas

zichzelf overbodig te maken. Wat kunnen we doen

op. Alles staat nu onder druk. Verzekeraars worden kri-

zodat niemand ooit meer problemen met z’n tanden

tischer, er komen misschien kortingen, het imago van

heeft? De reactie is dan meteen: dat kan niet. Maar echt

de beroepsgroep is niet goed. Dat kun je allemaal

nadenken over innovatie is: hoe zorgen we er voor dat

afdoen als borrelpraat, maar je kunt ook denken dat je
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“Hoe kunnen we
deze bedrijfstak
omver werpen?”
Jan Adriaanse (1972)
Opleiding
• Bachelor of Business Administration,
Universiteit Nyenrode.
• Doctoraal Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden.
• Promotie: Restructuring in the Shadow
of the Law, Universiteit Leiden, 2005.
• Harvard Business School, Entrepreneurship Colloquium, 2007.
Werk
• Hoogleraar turnaround management,
faculteit der rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden.
• Oprichter en directeur Turnaround Powerhouse, Rotterdam.
• Onlangs door de KNMT gevraagd om
mee te denken over de toekomst van de
mondzorg.

artsen – wordt vaak gedacht ‘we zijn er al zo lang en
het zal altijd zo blijven’, waardoor men eigenlijk ook
niet heel actief de innovatie opzoekt. Dat is wel mijn
waarschuwing. Er zijn zoveel bedrijfstakken in het
recente verleden die bijna of helemaal weggeveegd
zijn; de uitgeverijbranche, autodealers, de grafische
industrie, de accountancysector. Niks is meer zeker.”
Wat kun je als tandarts met je eigen praktijk doen
om dit voor te zijn?
“Durf jezelf als praktijk de vraag stellen: heb ik met de
praktijk over vijf of tien jaar nog bestaansrecht, als ik
niets aanpas? En ik durf zomaar te zeggen dat bij tachtig procent van de tandartspraktijken het antwoord
‘nee’ is.”
Dat is nogal een uitspraak…
“Dat is een provocatie, maar ik denk het ook echt. Er is
sprake van schaalvergroting, tarieven die omlaag gaan,

nu een beetje staat te dansen op een vulkaan. Op het

kritische klanten, verzekeraars, de grotere toepassing

moment dat je in je kracht staat, is het een goed

van internet, het steeds meer vanuit merken denken,

moment om te veranderen. Maar de kip met de gouden

meer regelgeving, hogere investeringen enzovoorts. Als

eieren slachten, is een heel slecht vooruitzicht. De

je kijkt naar ontwikkelingen bij andere bedrijfstakken

reflex is dat je in het bestaande paradigma dingetjes

die daarmee te maken hebben, dan denk ik echt dat de

beter gaat doen, de ‘betere muizenval’. Maar het zou

kostenstructuur zo hoog wordt, dat je dat niet meer in

toch fantastisch zijn als je 24/7 connected bent met je

je eentje kan dragen als tandarts. Alleen de grote par-

patiënten? Dat je bij wijze van spreken op monitoren

tijen, de ketens, die denken vanuit de vraag, zullen het

ziet, net als op Schiphol, dat bij Adriaanse thuis al een

redden. Dat geldt overigens ook voor bijvoorbeeld

paar dagen niet goed gepoetst wordt?”

fysiotherapeuten, huisartsen en psychologen. Iedereen
gaat nu natuurlijk roepen ‘wat weet jij er nou helemaal

Verschrikkelijk! Zouden mensen daar op zitten te

van, pedante studeerkamergeleerde?’. Het kan goed zijn

wachten?

dat heel veel lezers heel boos worden als ze dit lezen.

“Dat weet ik niet, maar mensen schieten vaak al in het

Dat is een heel natuurlijke reactie, maar in veel secto-

idee dat patiënten het niks zouden vinden. Ik denk dat

ren bleek die reactie niet te kloppen. In de grafische

er partijen zijn die met dit soort oplossingen komen.

industrie riep ik ooit dat ze blij mochten zijn als de

Dan is de vraag: zet je jezelf niet bij voorbaat uit beeld?

helft over zou blijven. Ik moest bijna de zaal uit rennen

Alle innovaties uit onze mensheid komen voort uit

toen ik dat vertelde. Mensen werden echt boos. Maar

mensen die op het randje zitten qua waanzin en genia-

binnenkort is nog maar zo’n tien procent over. Als je

liteit. Durf dus het onmogelijke te denken. Bij beroeps-

boos wordt, denk je misschien te veel vanuit het

groepen die voortkomen uit ambachten – zoals tand-

bestaande kader.”

NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 24 oktober 2014

nt17_interview.indd 17

NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 24 oktober 2014

21-10-14 16:48

