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Het voordeel van de lente is enthousiasme. Het nadeel van de vroege lente is dat er grote investeringen gedaan moeten worden in energie en middelen. 
Dit is een fase van heel hard werken. Plannen die in de winter bedacht zijn worden nu concreet gemaakt. De vroege lente is een moeilijke periode. Ook in 
de middeleeuwen gingen toen, ondanks de bloeiende natuur, veel mensen dood van de honger. Er was nog te weinig voedsel voorhanden en de reserves 
zijn op.
In de late lente is beginnen en opstarten nog steeds een prioriteit maar tegelijkertijd ontstaat een geloof dat de zaken zullen gaan werken. Zaken beginnen 
iets meer voorspelbaar te worden en vorm te krijgen. Hier worden mogelijkheden werkelijkheid.

De vroege zomer is een periode van groei en ontwikkeling, een tijd waarin de zaken richting het gekozen doel gaan. Investeren is minder belangrijk, hoewel 
soms nog nodig. Resultaten beginnen zichtbaar te worden en vermeerderen zich in de regel of dit nu in kwaliteit of in kwantiteit gemeten wordt.
In de late zomer houden beloning en inspanning elkaar vaak in evenwicht. Het is een fase waarin groei natuurlijk is en waar weinig onzekerheid is of het 
doel wel gehaald wordt. In deze fase moet al begonnen worden met nadenken over de volgende groeicurve. Dit wordt echter vaak vergeten, het lijkt nog 
zo ver weg. Succes is hier het slaapmiddel. Het blijkt in de praktijk lastig om het verdienmodel van de corebusiness los te laten.

De vroege herfst is een fase van oogsten. Inspanningen die eerder gedaan zijn, worden nu concreet in succes. In deze fase worden ook de eerste tekenen 
van verval zichtbaar (prijzen staan steeds meer onder druk). In het begin wordt dit vaak ontkend. Mensen geven dan allerlei redenen waarom de zaken niet 
naar wens gaan. Maar hoe langer er gewacht wordt met veranderen, hoe moeilijker de echte verandering zal zijn.
In de late herfst wordt er nog steeds succes behaald, maar vaak moet daar weer heel hard voor gewerkt worden. Succes komt niet vanzelfsprekend meer. 
In deze fase moet serieus begonnen worden met het afbreken van zaken die niet meer nodig zijn.

Na de herfst treedt opnieuw de winter in. Dit is het einde, maar ook de tijd waarin nieuwe oplossingen, perspectief en mogelijkheden worden geboren. In 
de winter wordt het einde sterk gevoeld en wordt vaak veel afgebroken of beëindigd. Als het goed is, is al een aanvang gemaakt met een nieuwe 
groeicurve. Het is belangrijk er zorg voor te dragen dat al wat waardevol was in de curve die te einde loopt en alles dat kan helpen bij de volgende 
groeicurve wordt bewaard en meegenomen binnen de nieuwe S-curve. Dit is een spannende fase voor de organisatie. Wordt ook wel eens de zalmsprong 
genoemd, vanwege de weerstand voor verandering en de organisatorische behoefte aan vernieuwing. 

In de winter is er tijd om nieuwe ideeën te ontwikkelen. De middelen zijn vaak schaars. Als er van tevoren rekening mee is gehouden kunnen er voldoende 
middelen (reserves) zijn om makkelijker de winter door te komen. Er is vaak onzekerheid. Het nieuwe dringt zich al op terwijl het oude wil nog niet wijken. 
Dit is kenmerkend voor transformatie en kan spanning veroorzaken.



De perceptie van CCO over Organisatie X is dat het zich op dit moment in fase 2 
(vroege lente) bevindt. 

De organisatie is hiermee naar uw mening in de beginfasen van de Groei-Curve. De 
allereerste innovatiefase voorbij moeten de verschillende ideeën en proposities nu getest 
en realiteit gemaakt gaan worden. De organisatie zal flexibel, wendbaar en snel bewegen 
met een nadruk op het creëren en uittesten van verandering. De prioriteiten van 
een organisatie in deze fase liggen vaak rondom het verder vormgeven, uitbouwen en 
naar de markt brengen van nieuwe deze nieuwe ideeën.

De organisatie zit nog ferm in de exploratieve fasen van haar bestaan, met duidelijke 
nadruk op de toekomst. Zij zal hierbij veel baat hebben bij talenten die goed om kunnen 
gaan met flexibiliteit, onzekerheid, snelle veranderingen en trial-and-error. Een 
organisatie in deze fase bevindt zich vaak in een spanningsveld waarin er nog niet 
maximaal wordt geleverd waardoor de cashflow nog niet geheel stabiel is maar er wel 
een kritiek punt aankomt waar de organisatie zal moeten opschalen om aan de nieuwe 
vraag en leveringen te kunnen gaan voldoen, hier zijn uiteraard wel financiële middelen 
voor nodig. 

Op het moment dat zij dit punt kan overbruggen liggen er veel mogelijkheden rondom 
het snel opschalen en implementeren van deze ideeën in de praktijk, waarbij de 
organisatie behoefte zal hebben aan groeien en de bijkomende structuren en processen. 

De perceptie van CEO over Organisatie X is dat het zich op dit moment in fase 4 (vroege zomer) bevindt. 

De organisatie is hiermee naar uw mening in de middelste fasen van de Groei-Curve. Dit zijn de echt operationele fasen waar 
nadruk ligt op het uitvoeren van activiteiten en processen en het leveren van producten en diensten. De organisatie zal actief bezig 
zijn met een nadruk op het leveren van resultaten in het hier-en-nu waarbij de prioriteiten vaak liggen rondom het uitbouwen en
efficiënter maken van de bestaande processen, alles met doel om sneller en beter concrete output te kunnen leveren.

De organisatie zit volledig in de uitvoerende fasen van haar bestaan, met duidelijke nadruk op het verbinden van eerdere innovatie 
en bewezen ideeën met een bestaande, herhaalbare structuur. Zij zal hierbij veel baat hebben bij talenten die goed werken in een
gestructureerde doch actieve omgeving waarin mensen gestuurd en aangemoedigd worden op resultaten. Een uitdaging voor een 
organisatie in deze fase zal zijn dat de cultuur snel verandert: de organisatie groeit snel en structuren en processen nemen 
noodzakelijkerwijs snel toe, de explorerende individuen die tot nu toe goed gedijden in de flexibele cultuur zullen hier wel mee om 
moeten kunnen gaan.

Resultaten worden geleverd in deze fase, kwaliteit en energie zal hoog zijn en groei zal overal merkbaar zijn. Iets om voor te waken 
is dat deze cultuur maximaal wordt benut en dat deze niet doorschiet in een overdreven drang naar structuren en efficiëntie.
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Het verschil tussen deze 2 beelden zal vooral liggen in de prioriteit van willen innoveren 
en uittesten versus het leveren van resultaten. Beiden zijn gericht op de toekomst van de 
organisatie, waarbij een organisatie in fase 2 de nadruk wil leggen op innovatie en testen 
(met de nodige investeringen en lagere rendementen) en een organisatie in fase 4 op het 
uitvoeren van activiteiten en leveren van resultaten (met als gevolg minder innovatie op 
de lange termijn). Gezamenlijk zou dit een hele krachtige dynamiek kunnen zijn tussen 
innovatie en levering, waarbij er eventueel ruimte is voor een bijdrage vanuit de latere 
fasen in de Groei-Curve voor het implementeren van deze innovatie en het bestendigen 
van processen op de lange termijn.
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