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De vereniging denkbeeldig van de kaart blazen 
Een van de manieren om goed en fris na te denken over een nieuwe aanpak is om een groep(je) 
de opdracht te geven iets te verzinnen dat de bestaande vereniging totaal van de kaart gaat 
blazen: Destroy your business, geïnspireerd op het innovator’s dilemma, dat Christensen heeft 
geformuleerd. Monique van der Sanden, bij Recron aangetrokken voor het strategietraject, is in 
het verleden overgestapt van ANWB naar Route Mobiel. “Overstappen naar de concurrent is niet 
altijd zo gek, ook in mijn geval niet, maar het levert gemengde reacties op, van stoer! tot stom! 
Bij mijn overstap was Route Mobiel er al, ik ben geen oprichter, maar ik vind het wel goed als 
een marktmonopolist wordt uitgedaagd en wakker geschud. Uiteindelijk is ANWB er sterker 
uitgekomen, dat heeft ANWB goed gedaan. Route Mobiel op zijn beurt heeft te weinig 
doorgeschakeld. Wat ik belangrijk vind – ook nu bij Recron – is dat je heel goed nadenkt over het 
waarom, de Why-vraag  van Simek. “ In zijn bekende ‘golden circle’ leert Simek ons eerst Why, 
dan How, dan What  te vragen. Why gaat over wat jij te bieden aan de eindgebruiker, wat zoekt 
die bij jou, bij jouw leden? How is dat wat je goed kan, aan laten sluiten bij wat die klant wil, jouw 
toegevoegde waarde. Zo maakt Fuji nu collageen drankjes in plaats van fotorolletjes met een 
collageenlaagje en heeft Cirque du Soleil het circus opnieuw uitgevonden.  What is uiteindelijk 
het product. Hoe is dat bij Recron? “Why in de recreatiesector is mensen een beleving te geven. 
Dat nemen ze mee naar huis. Je moet als vereniging niet dingen blijven doen vanuit het 
verleden. Je moet het oude, vertrouwde durven loslaten en moed verzamelen om te veranderen 
en om een droom te hebben. Als verenigingsmanager moet je die moed tonen, vernieuwing 
brengen, daar je team in meenemen en hun talenten daarvoor inzetten. Dat is mijn passie.” 


