
 
 Aantrekken van talent 

 Behoud van talent 

 Ontwikkelen van talent 

 

De drie belangrijkste thema’s voor organisaties. De huidige services voldoen niet langer. 

Wij leggen je uit waarom niet en waar kansen liggen. Dat doen we aan de hand van een 

wereldwijde trend die we allemaal herkennen: The Experience Economy. Een economisch 

model waardoor bedrijven zoals Apple, CoolBlue, PicNic, Starbucks het lukt om ons aan 

het te binden. Maar wat betekent dit voor jouw organisatie? 

 

 
 

Bovenstaand model is een economisch model van 2 Amerikaanse economen (Pine & 

Gilmore) uit 1998 waarin wordt geduid dat de mate van differentiatie, relevantie en waarde 

met elkaar samenhangen als communicerende vaten.  

Het is van oorsprong een economisch model en is tevens heel relevant voor HR.  

 

Om het model uit te leggen staat hieronder een voorbeeld aan de hand van koffie. 

 

Commodities  De koffiebonen die geoogst worden van het land 

Goods    De koffie nadat deze gebrand en gemalen is 

Service  De koffie wordt naar ons (of naar onze supermarkt) opgestuurd 

zodat we er zelf koffie van kunnen zetten 

Experience  Het gevoel dat je een belevenis ondergaat zoals bijvoorbeeld 

Starbucks of die coole barista bij dat hippe koffietentje op het 

moment dat je een koffie gaat kopen 

Transformation De bewustwording die je ervaart (“ik doe ertoe”) op het moment dat 

je weet dat de koffie die jij drink van bonen is gemaakt door die ene 

boer uit Zuid-Amerika en dat die ene boer alles biologisch produceert 

en er zelf minstens een eerlijke cent aan over houdt. 

 

Linksonder in het model zijn zaken weinig relevant, hebben lage kosten en zijn niet uniek. 

Hoe meer je naar rechtsboven beweegt stijgt naast de waarde en differentiatie tevens de 

relevantie. 

 



Je kan stellen dat linksonder in het model alles draait om ‘dingen’; grondstoffen en 

producten. Rechtsboven draait het vooral om de mens en hoe hij alles ervaart en betekenis 

geeft aan dingen. 

 

De wereld is langzaam aan het bewegen van linksonder naar rechtsboven. Linksonder was 

de industriële revolutie, de mens als productiefactor, veel van hetzelfde tegen lage kosten. 

In het midden bevinden we ons in de digitale revolutie; de computer doet zijn intrede, veel 

werk wordt geautomatiseerd, alles-als-een-service. Sinds de volwassenheid van het 

internet en bijbehorende social media zitten we midden in de belevenis-economie; alles 

moet gaaf, snel, vernieuwend en anders zijn. ‘Fomo’ en ‘instant gratification’ bepalen het 

tempo.  

En de beweging die al aan het ontstaan is draait om zingeving; “op welke manier doe ik 

ertoe?” en “Hoe kan ik het verschil maken” zijn de vragen die de generatie die nu de 

arbeidsmarkt op komt vooral bezighoudt. Een ontstaat een trend van zaken zoals groene 

energie, biologisch eten, slaafvrije chocola, veganisme, circulaire productie etc.  

 

Als je weet dat de wereld inmiddels steeds meer zal bewegen (en dus ook zal vragen) om 

de mens centraal te stellen (rechtsboven) wat ga jij er dan aan doen om dit te realiseren? 

 

Veel HR-afdelingen opereren nog op het level van “service”.  

“Er is een vacature en wij, van HR, begeleiden je wel om de werving en selectie te doen.” 

Of “We gaan je helpen met het voeren van beoordelingsgesprekken. Daarvoor hebben we 

een formulier opgemaakt wat je kan gebruiken in je gesprekken.” 

 

Het is de kunst om niet te denken in termen als ‘wij helpen je wel’ maar meer in de trant 

van “wij zorgen dat je dit niet meer vergeet” en “het wordt een gave happening!”. Dus in 

plaats van die normale werving & selectie procedure zou je een vette real-life-game 

kunnen ontwerpen (“expeditie-Robinson-stijl”) waarin je kandidaten mee neemt in een 

fysieke reis door jouw organisatie. Je bouwt een mooie beleving en maakt verbinding met 

jouw interne organisatie en de kandidaten. Daar is behoefte aan in de wereld van nu. 

 

En als je dan nog een niveau hoger wil dan zorg je dat je die beleving op zo’n manier 

bouwt dat mensen het gevoel hebben dat ze écht ertoe doen. Als je dat voor mekaar krijgt 

dan zit je goed. Dat kan je doen door ze mee te nemen in het verhaal op welke manier zij 

belangrijk zijn in dit proces, hoe het grotere plaatje eruitziet, vanuit welke beweging dit 

alles voortkomt.  Mensen die het gevoel hebben “Ik doe er toe” zijn je krachtigste 

ambassadeurs voor de organisatie en tevens de meest productieve medewerkers. 

 

Mensen hebben behoefte aan verbinding. Hoe verder je naar rechtsboven in het model 

beweegt, hoe hechter mensen zich verbinden. Wanneer Starbucks jouw naam op jouw 

beker zet, of wanneer CoolBlue jou met het gehele proces het gevoel geeft dat jouw 

pakketje het belangrijkste is, jij voelt je meer verbonden. 

Wees je bewust van deze beweging en pak de regie. Hiermee breng je het aantrekken, 

binden en ontwikkelen van mensen naar een ‘next level’. 

 

 

Wij helpen organisaties met deze beweging. Dat doen we door de transformatie van 

service via beleving naar zingeving in te zetten. Door hedendaagse- en future skills in te 

zetten zoals Design Thinking, Storytelling, Scrum, Gamification, systeemdenken maken wij 

samen impact. Onze missie is om mensen binnen organisaties het ultieme gevoel te geven: 

het gevoel van “ik doe ertoe”. 

 

Wij zijn te bereiken via: 

Tel: 085-0202323 

Email to: vraaghet@thedisruptors.nl 

www.thedisruptors.nl 
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