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Van Houtum is een koploper op het vlak van duurzaam ondernemen. Om voorop te 

blijven lopen heeft het bedrijf DRIFT gevraagd met hen een radicale innovatie strategie 

te ontwikkelen. Deze strategie bevat twee schaduwsporen, die Van Houtum 

inmiddels in haar adaptieve meerjarenplan heeft opgenomen. Het proces heeft 

lucht, licht en ruimte gegeven en zo ramen opgezet waardoor nieuwe contacten 

en ideeën binnen komen waaien. Op basis van dit project heeft Van Houtum 

haar missie en visie aangepast en gaat vol vertrouwen de toekomst tegemoet.  
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Van Houtum is van oorsprong een papierfabriek, opgericht in 1935. Met onderscheidende merken biedt Van 

Houtum duurzame, innovatieve en trendy oplossingen voor in de toiletruimte. Het eigenzinnige bedrijf 

ontwikkelt unieke kringloop concepten met verantwoorde grondstoffen. Zo levert Van Houtum met passie en 
plezier een positieve bijdrage aan iedereen die met het bedrijf te maken heeft.  

Vanuit Van Houtum waren bij dit proces betrokken: Bas Gehlen, Jos Manders, Henk Bremer, Henk van 

Houtum, Eric van Hoof, Sjaak van Zinderen, Albert Mey, Ruud Eywoudt en Nick op den Buijsch. 
 

DRIFT is een interdisciplinair onderzoeksinstituut voor transities verbonden aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam. Het adviseert en ondersteunt bedrijven, overheden en andere organisaties op uiteenlopende 

gebieden (o.a. energie, klimaatverandering, stedelijke ontwikkeling, zorg en onderwijs) met als doel het 
beïnvloeden en versnellen van de omslag naar een duurzame samenleving. 

http://www.vanhoutum.nl/
http://www.drift.eur.nl/
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1. Samenvatting  
Van Houtum is een van de bekendere koplopers onder het Nederlandse bedrijfsleven als het gaat om Cradle-to-Cradle 

(C2C), duurzaam ondernemen en circulaire economie. Ecologisch, sociaal en economisch is het als familiebedrijf de 

afgelopen jaren in staat geweest een zeer vooruitstrevende positie in te nemen.  Toch leefde het besef dat 

incrementele veranderingen niet voldoende zijn om grote maatschappelijke ontwikkelingen vóór te blijven. Samen 

hebben DRIFT en Van Houtum verkend waar de nieuwe innovatieruimte zat: wat zijn de mogelijkheden om tot een 

volgende sprong richting een circulaire en biogebaseerde economie  te komen. De gevolgde aanpak dient als inspiratie 
voor bedrijven die zelf ook een volgende stap willen zetten. 

We leven in een overgangstijd. Zo dwingen de ontwikkelingen rond energie en grondstoffen tot een omvorming van 

onze economie van lineair naar circulair; en van fossiele naar hernieuwbare energie. Ook spelen grote sociale 

omslagen zoals vergrijzing en doe-het-zelf maatschappij. Deze transities gaat gepaard met weerstand, schokken en 

verrassingen. Als een organisatie niet ten onder wil gaan in het tumult van een transitie is het daarom essentieel dat 

het de tijd neemt om de verandering om haar heen in kaart te brengen en om ruimte te creëren voor verandering 

vanuit een lange-termijn oriëntatie. 

DRIFT heeft de afgelopen jaren een aanpak ontwikkeld om ruimte te maken voor vernieuwende paradigma’s en 

praktijken en in te kunnen spelen op de veranderdynamiek. Deze aanpak, transitiemanagement, kan worden toegepast 

door organisaties om een op systematische en onderbouwde manier posities te bepalen in de dynamiek waar zij deel 

van uitmaken en schaduwsporen in hun activiteiten te starten. Organisaties ontwikkelen zo een radicale innovatie 
strategie en vaardigheden waarmee ze hun aanpassingsvermogen vergroten. 

In intensieve samenwerking hebben DRIFT en Van Houtum een radicale innovatiestrategie ontwikkeld. De basis 

hiervoor vormde o.a. een omgevingsanalyse en een transitie pressure cookersessie. De strategie bestaat uit vier 

onderdelen: voorlopige voortzetting van het huidige beleid (‘Tissue-driven),  twee schaduwsporen  met vernieuwende 

insteken die naast het huidige beleid worden opgezet en uitgevoerd ( ‘Grondstoffenrotonde’ en ‘Toilet van de 

toekomst’) en activiteiten als kantelaar aangaande innovatieplezier en langetermijn ketensamenwerking.   Het proces 

heeft lucht, licht en ruimte gegeven en zo ramen opgezet waardoor nieuwe contacten en ideeën binnen komen 

waaien. Ook heeft het een kader gegeven aan reeds zwevende dromen, gedachten en losse activiteiten. Naar 

aanleiding van dit proces heeft Van Houtum haar kernproces, missie en visie veranderd en gaat met vol vertrouwen de 

toekomst tegemoet.  
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2. Aanleiding, doelgroep en leeswijzer 
 

Aanleiding: koploper in de knel 

Ondanks, of misschien juist vanwege, de koploperspositie is van Houtum op zoek naar nieuwe inspiratie en prikkels om 

verder te vernieuwen. Van Houtum is een van de bekendere koplopers onder het Nederlandse bedrijfsleven als het 

gaat om Cradle-to-Cradle (C2C), duurzaam ondernemen en circulaire economie. Ecologisch, sociaal en economisch is 

het als familiebedrijf de afgelopen jaren in staat geweest een zeer vooruitstrevende positie in te nemen. Exemplarisch 

hiervoor is het C2C-gecertificeerde Satino Black label: hiermee pioniert het bedrijf in de ontwikkeling van nieuwe 
product-dienstcombinaties gebaseerd op hergebruik van grondstoffen.  

Om innovatiekracht zit men bij Van Houtum niet verlegen. Het bedrijf doet al jarenlang onderzoek naar de 

mogelijkheid om plastic uit afvalwater te hergebruiken en heeft mogelijkheden verkend om biogas af te nemen bij een 

(nooit gerealiseerde) megastal. Buiten de gebaande paden dromen en dan doen, blijkt uit de wens om toiletpapier te 

maken dat (riool)water zuivert. Van Houtum voert de gewenste richting tot op kleine details en met passie door: vanuit 

vluchtelingenorganisaties wordt personeel aangenomen en transport & schoonmaak wordt uitgevoerd volgens 
duurzaamheidsprincipes.  

Ondanks deze innovatiekracht, een positieve blik op de toekomst en de aandacht voor detail leefde er in voorjaar van 

2013 bij Van Houtum toch het besef dat incrementele veranderingen niet voldoende zijn om de transitie vóór te 

blijven. Na een inspirerend gesprek met Jan Rotmans is in mei 2013 een adviestraject met Dutch Research Institute for 

Transitions (DRIFT) gestart om te zorgen voor verankering van de duurzame positie. Aan het begin van het proces is de 

oorspronkelijke vraag herformuleerd naar: Wat zijn innovatiemogelijkheden voorbij optimalisering en 
efficiëntieverbetering, gericht op sociale, economische en ecologische waardecreatie? .  

Samen hebben DRIFT en Van Houtum verkend waar de nieuwe innovatieruimte zat, wat de mogelijkheden waren om 
tot een volgende sprong te komen richting een circulaire en biogebaseerde economie en wat hiervoor nodig was.  

 

Doelgroep en leeswijzer 

Deze casus dient als voorbeeld en inspiratie voor mensen die werken in bedrijven (MKB en grootbedrijf), 

maatschappelijke organisaties en overheden. Het toont hoe transitiemanagement denk- en werkwijzen biedt voor 

organisaties om hun bedrijfs- en verdienmodellen kritisch te beschouwen en een nieuwe radicale innovatiestrategie te 
ontwikkelen richting een duurzame maatschappij.  

Het rapport is een bondige weergave van het proces en de uitkomsten van het project dat een doorlooptijd had van 

zeven maanden, met daarbij een terugkoppeling na nog eens zeven maanden. Onderdelen van dit proces waren een 

grondige analyse van het bedrijf binnen de eigen sector en binnen bredere maatschappelijke context, in combinatie 

met backcasting en intensieve bijeenkomsten met in- en outsiders. In hoofdstuk 3 lichten we de concepten transitie en 

transitiemanagement toe. In hoofdstuk 4 komt het transitieproces zelf aan bod: welke stappen zijn ondernomen en 
met wie. Hoofdstuk 5 geeft aandacht aan de transitie-analyse en de uitkomsten van het gehele project. 
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3. Transitiemanagement als basis voor radicale innovatiestrategie  
 

Overgangstijd: verandering van tijdperken 

We leven in een overgangstijd. De ontwikkelingen rond energie en grondstoffen dwingen tot een omvorming van onze 

economie van lineair naar circulair; en van fossiele naar hernieuwbare energie. Tegelijk betekenen demografische en 

sociaaleconomische veranderingen een aanpassing van arbeidsmarkt, verzorgingsstaat en economie. De spanning die 

deze ontwikkelingen oproepen in onze samenleving worden ‘transities’ genoemd. In een transitie vinden fundamentele 

veranderingen plaats in de manier waarop we onze samenleving hebben georganiseerd. Een transitie, een fundamentele 

verschuiving van het oude stabiele evenwicht naar een nieuw te vinden evenwicht, gaat dan ook gepaard met weerstand, 

schokken en verrassingen. Als we kijken naar economie dan heeft het huidige lineaire model, gebaseerd op 

schaalvergroting, specialisatie en efficiency, voor langdurige en relatief stabiele groei gezorgd. Dit model is echter 

gebaseerd op oneindige voorraden grondstoffen en houdt geen rekening met zogenaamde externaliteiten: schade aan 

het milieu en mens door structurele vervuiling en verspilling in bestaande productiemethoden. Alternatieve 

economische modellen zijn nog onderontwikkeld, onzeker en omstreden.  

Onderzoek naar transities maakt duidelijk dat er allerlei verschillende patronen van transities zijn en dat een transitie 

niet automatisch richting duurzaamheid leidt. Maar inzicht in de huidige dynamiek van bestaande transities kan wel 

aanknopingspunten bieden voor meer strategische ‘sturing’. Het scherp krijgen van de eigen transitie-opgave en de 

veranderende context geeft organisaties strategisch voordeel. Niet alleen geeft het richting aan innovatie, het kan ook 

essentieel zijn voor de continuïteit op de lange termijn. Fundamentele problemen in ons huidige economische model 

staan steeds minder ter discussie, terwijl er steeds meer succesvolle voorbeelden te zien zijn van alternatieve 

richtingen. 

 

 
                                    Twee uiterste posities voor bedrijven in de transitie (Van Raak, 2013)  
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Radicale innovatiestrategie (RIS) 

Innovatie begint voor bedrijven bij hun core business, van waaruit gezocht wordt naar nieuwe toevoegingen en 

verbeteringen. In de meeste gevallen leidt dit tot procesoptimalisatie: het perfectioneren en efficiënter maken van de 

bestaande bedrijfsprocessen. Vanuit transitieperspectief wordt betwijfeld of dit voldoende is: alleen optimalisatie van 

het bestaande leidt er uiteindelijk toe dat er niet verder gegroeid kan worden. En dat maakt een bedrijf kwetsbaar, zeker 

als de omgeving ‘plotsklaps’ andere eisen stelt. Als een organisatie niet ten onder wil gaan in het tumult van een transitie 

is het daarom essentieel dat het de tijd neemt om de verandering om haar heen in kaart te brengen en om ruimte te 
creëren voor verandering vanuit een lange-termijn oriëntatie. 

DRIFT heeft de afgelopen jaren een aanpak ontwikkeld om ruimte te maken voor vernieuwende paradigma’s en 

praktijken en in te kunnen spelen op de veranderdynamiek. Deze aanpak, transitiemanagement, kan worden toegepast 

door organisaties om een op systematische en onderbouwde manier posities te bepalen in de dynamiek waar zij deel 

van uitmaken en schaduwsporen in hun activiteiten te starten. Organisaties ontwikkelen zo een  radicale innovatie 
strategie en vaardigheden waarmee ze hun aanpassingsvermogen vergroten. 

 

Belangrijke uitgangspunten van transitiemanagement zijn:  

 Systeeminnovatie in kleine, radicale stappen: streven is systeeminnovatie op de lange termijn, maar in de praktijk is 

het pragmatisch zoeken naar de volgende zet. Hiervoor is er een voortdurende afwisseling van visievorming op 

strategisch niveau; coalities en ruimte vormen op tactisch niveau; en leren door te experimenteren in de praktijk 

(operationeel niveau). 

 Benutting van windows of opportunity wanneer ontwikkelingen op landschapsniveau (zoals macrotrends en politiek 

klimaat), regimeniveau (de dominante structuur, cultuur en werkwijze van de sector) en vernieuwende initiatieven 

( de ‘niches’ op microniveau) samenkomen. 

 De gedeeltelijke maakbaarheid en stuurbaarheid van onze omgeving: top-down sturing is vrijwel nooit mogelijk, 

maar beïnvloeding binnen windows of opportunity is wel degelijk mogelijk.  

 Omdat transities in korte tijd voor grote omschakelingen kunnen zorgen is het lastig om successen van te voren te 

voorspellen. Daarom worden er verschillende opties open gehouden en is het belangrijk te leren over die opties. Dit 

geldt in het bijzonder voor de voorontwikkelingsfase van een transitie. 

 Koplopers hebben een belangrijke rol: aandacht voor entrepreneurs, vernieuwers, dwarsdenkers en friskijkers in 

plaats van de gebruikelijke consensusgerichte ‘polder’ modellen.  

 

Vanwege het streven naar systeeminnovatie, gaat het bij TM om het ontwikkelen van een Radicale Innovatie Strategie  

(RIS). Door toekomstbeelden te gebruiken die nu nog bijna onvoorstelbaar lijken maar vanuit huidige dynamieken niet 

ondenkbaar zijn, doorbreekt TM het idee van incrementele verbetering (optimalisatie) en richt het zich op denk- en 

werkwijzen die een toekomstige duurzame(re) maatschappij als een gegeven zien. Een grondige analyse van het bedrijf 

binnen de eigen sector en binnen het bredere maatschappelijke landschap, in combinatie met backcasting en intensieve 

bijeenkomsten met in- en outsiders, vormt de basis voor deze strategie. In de volgende hoofdstukken worden het proces 

en de resulterende analyse en ontwikkelingspaden toegelicht.  
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4. Proces 
Herformulering adviesvraag en historische omgevingsanalyse 

De analyse en radicale innovatie strategie in H5 zijn ontwikkeld door DRIFT in intensieve samenwerking met 

leidinggevenden en medewerkers van Van Houtum en ook met koplopers uit hun omgeving. Het project heeft 

plaatsgevonden tussen mei 2013 en december 2013. In de eerst fase van het proces is de oorspronkelijke vraag van 

Van Houtum aan DRIFT herformuleerd: van “wat moeten onze volgende innovatiestappen zijn op het gebied van 

grondstof en energie?” naar “wat zijn innovatiemogelijkheden voorbij optimalisering en efficiëntieverbetering, gericht 

op sociale, economische en ecologische waarden creatie?”. Hiermee werd de omslag gemaakt in denken in 
optimalisatie naar denken in transitie. 

De volgende fase was een historische en hedendaagse analyse van relevante dynamiek, kansen en uitdagingen in de 

keten en de “omgeving”. De omgeving is gedefinieerd als de regio en aanpalende domeinen. Hiervoor is 

bureauonderzoek naar wetenschappelijke en populaire bronnen gedaan. Ook zijn interviews gehouden met 

medewerkers van Van Houtum, en met samenwerkingspartners en externe experts. Op basis hiervan werd een eerste 

opzet van een scherpe en levendige visie op de toekomst van de voor Van Houtum relevante omgeving en de eigen 

positie van Van Houtum daarin geschetst.  

 

Transitie pressure cooker en backcasting 

Vervolgens is begin oktober en dubbele transitie pressure cooker georganiseerd. Een pressure cooker is een 

dynamische en interactieve werksessie waarin een select en divers gezelschap op persoonlijke titel in korte tijd de 

diepte ingaat op een bepaald onderwerp. Met gebruik van de backcasting-methode zijn drie strategische 

ontwikkelingspaden verkend. De uitwisseling van ideeën in deze intensieve sessie heeft als uitkomst een rijker 

perspectief op de transitieopgave en mogelijke oplossingsrichtingen. Daarnaast voelden medewerkers van Van 

Houtum zich niet alleen zeer geïnspireerd maar vooral ook gesterkt doordat ‘wildvreemden’ hun tijd en talent hadden 

gegeven om met hen mee te denken. De resultaten zijn vastgelegd in een tussentijds visueel verslag. Deze bijeenkomst 

heeft voor Van Houtum én voor de externe deelnemers geleid tot nieuwe inzichten, verbinding met voor hen vaak 

nieuwe partijen en inspiratie voor nieuwe activiteiten en richtingen.  

 

In de volgende processtap heeft DRIFT een aanzet gemaakt voor een concept strategie die medewerkers van Van 

Houtum hebben kunnen aanvullen. Deze feedback en suggesties vormden de basis voor een tweede bijeenkomst 

waarin dieper op de strategie werd ingegaan. Concrete ideeën voor korte termijn acties in lijn met de visie en 

bijbehorende potentiele samenwerkingspartners werden in een brainstorm geoogst. De gehele ideeontwikkeling werd 

door DRIFT vastgelegd in een beknopt verslag – waaruit de voornaamste ideeën ook in voorliggend document bevat 

zijn. 

 
Langetermijn betrokkenheid 

Het ‘laatste’ element in dit project is een terugkomstafspraak na 7 maanden waarbij DRIFT en Van Houtum de stand 

van zaken hebben besproken en vervolgacties hebben verscherpt. Afgesproken is om dit halfjaarlijks contactmoment 

te continueren en zo op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en elkaar scherp te houden.   



 

9 

 

5. Analyse en uitkomsten radicale innovatiestrategie  
Analyse 

In dit hoofdstuk geven we een beknopte weergave van de analyse zoals deze gemaakt is najaar 2013. Ondertussen is 

de situatie bij Van Houtum al grondig veranderd naar aanleiding van het proces zoals doorlopen met DRIFT – vandaar 
dat er in verleden tijd is geschreven. 

 

Als het ging om de transitie naar een circulaire en biogebaseerde economie dan nam Van Houtum een 

koploperspositie in. Voor de productie van haar producten koos het bedrijf voor een natuurlijk materiaal, trachtte het 

zo veel mogelijk een positieve footprint te genereren, en was het vroegtijdig begonnen met de beweging naar een zo 
circulair mogelijke productie.  

Onze observatie was dat Van Houtum met succes die koplopersrol had ingevuld en de markt nu achter hen aan kwam. 

Het was dan ook duidelijk dat Van Houtum niet alle eieren in een mand zou moeten leggen. De koplopersrol binnen de 

huidige golf van circulaire economie en duurzaam ondernemen kon worden vastgehouden, maar tegelijk werd het 
belangrijk om in te zetten op nieuwe paden die voorbij het huidige bedrijfsmodel zouden gaan.  

 
                 

 

 

 

 

 

           Mogel ijke beweegrichtingen voor Van Houtum 

 

1. Het ‘Tissue-driven’ ontwikkelingspad wordt vervolgd en verdiept. De productie van hygiënisch papier en de 

washroom-concepten worden steeds meer energiezuinig en uiteindelijk volledig circulair. Energieoverschot, in 

de vorm van restwarmte, wordt geleverd aan de directe omgeving. Deze koers is zeker nog een aantal jaar 

levensvatbaar: tot het moment dat de prijs van oud papier te hoog is geworden en ook op biomassastromen 

flink geconcurreerd wordt. 

2. Met het inslaan van het nieuwe spoor ‘Grondstoffenrotonde’ bouwt Van Houtum voort op zijn innovatiekracht 

en kennis. Van Houtum is immers niet alleen goed in het maken van hygiënisch papier, maar vooral ook in het 

vinden van vernieuwende manieren om uit allerlei reststromen en grondstoffen te benutten en verwaarden. 

Element uit historische omgevingsanalyse ‘Agribusiness & Chemie’ 

Van Houtum is onderdeel van de papierindustrie die weldra geheel binnen de agribusiness zal vallen. Naast oud papier maken 

ook chemicaliën deel uit van het kernproces voor de productie van hygiënepapier. Daarmee is niet gezegd dat Van Houtum tot 

de chemische industrie gaat behoren, maar de ontwikkelingen zullen het bedrijf zeker raken. Van Houtum staat qua 

grondstoffenverwerving nog niet in de agribusiness maar zal daar weldra heen bewegen. Kansen zijn om de huidige 

procestechnologie toe te gaan spitsen op andere vezeldragende materialen. Uitdagingen is om andere (grotere) marktpartijen, 

ook uit de chemische industrie, vóór te blijven in de ontsluiting van grondstoffenstromen en de ontwikkeling van verkoopbare 
cellulose producten. 
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Die kennis en kunde gaat Van Houtum inzetten om zelf uit allerhande stromen diverse (vezel)producten te 

maken en bovendien ook andere partijen in staat te stellen dit decentraal te doen.  

3. Met het innovatiepad ‘Toilet van de toekomst’ zet Van Houtum in op positieve toiletervaring en circulaire rol 

van de wc. De omslag vereist een geheel nieuwe experimenteer- en innovatielijn en bouwt voort op de huidige 

ontwikkeling van washroom-concepten. Via het verder uitbouwen van producten en diensten op het gebied 
van ‘wellness’ en ‘beleving’ kan worden toegegroeid naar een andere manier en waardering van toiletteren.  

4. Door bovenstaande sporen heen is de rol van ‘Kantelaar’ verweven. Als aanjager en kantelaar smeedt Van 

Houtum slimme coalities die geënt zijn op (inter)ketensamenwerking, plezier, inspiratie, kenniscirculatie en 

lange-termijngedachte. In eerste instantie wordt er ingezet om het circulair materiaalgebruik en nieuwe 

vormen van toiletteren verder te brengen – voornamelijk in de direct bereikbare omgeving. Daarnaast is het 

zaak bij de implementatie van nieuwe manieren niet te verzanden in ingesleten regelgeving en 
organisatiewijzen – ook hierin trekt Van Houtum het voortouw. 

 
Twee schaduwsporen 

Van Houtum heeft de nieuwe innovatiepaden omarmt als schaduwspoor, die hieronder nader zijn uitgewerkt. 

Grondstoffenrotonde 

Belofte: ‘Niets gaat verloren; oogsten van overdaad. Alles 
stroomt in kringlopen.’ 

Van Houtum vervolgt het huidige pad van productie maar 

verlegt de focus van papier naar vezelproducten en zowel de 

input als de output verandert hierdoor: multi-input en multi-

output. De fabriek van Van Houtum in Swalmen verwordt zo tot 

een grondstoffenrotonde: alle soorten vezels komen in 

aanmerking voor verwerking. Door samenwerking met 

grootbedrijven kunnen ‘kleine’ lokale grondstofstromen 

rendabel worden gemaakt voor beide partijen. De relatief 

kleine bedrijfsomvang van Van Houtum blijft in haar voordeel 

door deze ‘kruimeldief’ en ‘alleseter’ tactiek. Andere 

mogelijkheden zijn om decentraal te gaan produceren om 

decentrale productie, o.a. via 3D-printblokken, te faciliteren. 

Experimenten voor de logistiek en hygiëne worden opgezet. 

Ook wordt gestart met een grondstoffenkaart en de invulling 

als kantelaar voor gemeenten op het gebied van hergebruik 

van drankenkartons. Er waren eerder al ideeën voor de 

productie van vormkarton en in 2014 wordt concreet 
onderzocht hoe de productie gerealiseerd kan worden.  
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Toilet van de toekomst.  

Belofte: ‘Design en plezier op jouw wc.’ 

Van Houtum verbreedt de huidige washroom-lijn van 

dispensers, spiegels en afvalbakken tot design 

belevingsconcepten. ‘Toilet’ ervaringen worden een 

ontspanningsmoment om op te laden. In eerste instantie 

richt Van Houtum zich met deze concepten op festivals, 

wellness centra, ziekenhuizen en MVO-bedrijven.  

(Co-)design en plezier spelen een grote rol; milieu- en 

maatschappelijke vriendelijkheid, sensorisch aantrekkelijk 

en gebruiksgemak staan centraal. Verkenningen met 

voedselexperts  – iets anders er in, iets anders er uit – 

worden gestart. Een experimentele (toilet)ruimte zal 

worden aangekocht om samen met ontwerpers te 

ontdekken wat gebruikers als prettig ervaren. Geheel 

nieuwe coalities worden aangegaan om met dit zeer 

creatieve proces aan de slag te gaan. Daarnaast wordt een 

start gemaakt om met mensen met een sociaal-

psychologische achtergrond samen te gaan werken. De rol 

van Van Houtum is die van koploper en kantelaar naar 

sociale en duurzame gezonde maatschappij. 

 

Overige uitkomsten 

Het proces heeft een hernieuwd geloof in zichzelf gebracht voor Van Houtum. Vanuit de organisatie waren relatief veel 

mensen betrokken bij het proces wat zorgde voor gedragenheid van de ontwikkelingen. Zodra bovengenoemde sporen 

en nieuwe strategie verder intern werden gecommuniceerd zijn ook de andere medewerkers vrij vlot enthousiast aan 

de slag gegaan met de nieuwe opgaven. Daarnaast zijn nieuwe contacten gelegd en daarmee nog weer meer nieuwe 

wegen opengegaan. Ook trekt Van Houtum nieuwe partners aan door heel bewust, expliciet en open te vertellen wat 

ze gaat doen en waar ze naartoe gaat. Bovendien is er een nieuw product in ontwikkeling voor een doelgroep die al 

jaren niet gehoord wordt. Het blijft een doorgaand proces, waar leren en reflectie van belang is. Zoals over de vraag: 

hoe kan Van Houtum kenniscirculatie handen en voeten geven? Al met al was het een succesvol project dat zowel de 
blikken heeft verruimd, een nieuwe taal heeft gegeven en focus aan gaande activiteiten en dromen heeft gegeven. 

Van Houtum aan het woord  

 

Bas Gehlen, algemeen directeur: “We hebben antwoorden gekregen op vragen die we niet gesteld hebben; het 

verhaal is breder geworden. Door de discussie zijn we buiten onze paden gaan kijken.”. KAM-coördinator Jos 

Manders vertelde: “De fase als papierproducent hebben we afgesloten, we zijn nu met het gehele bedrijf vol 

plezier aan de nieuwe richtingen en uitdagingen aan het werken. Zonder plezier ben je geen kantelaar: dan ben je 

een trekker of een duwer.”. 

Beiden stellen dat ze zeker in het begin wel even hun wenkbrauwen optrokken: waar gaat dit heen, wat gaat dit 

brengen?  “Maar in de pressure cooker is een belangrijke basis gelegd voor onze nieuwe missie en visie.” aldus 

Bas. Commercieel directeur Henk Bremer voegt nog toe: “Gevoelsrichtingen en dromen naar de toekomst werden 

concreter in dit proces en kregen hun plaats in business modellen, strategie en  een (adaptief) meerjarenplan.”. 

Volgens de drie heeft het proces “Lucht, licht en ruimte gegeven” en zo “ramen opgezet waardoor nieuwe 
contacten en ideeën binnen komen waaien.”. 
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