
Een flink aantal sprekers, uit Howest en daarbuiten, doet 
het begrip en de toepassingen van emergent collectives uit 
de doeken. Onder hen de Amerikaanse professor Charles 
Petrie, internetpionier, scientist emeritus aan de Stanford 
University en een van de eersten die de term emergent col-
lectives ingang deed vinden. Geen getheoretiseer van zijn 
kant: professor Petrie haalt een concrete toepassing van 
emergent collectives aan op het vlak van rampenbestrij-
ding. Maar daardoor weten we nog niet exact wat er nu 
mee bedoeld wordt, hoewel het brandend actueel is. 
Curator van TEDxUHowest Geert Hofman, maar ook onder-

zoeker en lector aan de hogeschool, snelt ons ter hulp.  
“Het is een vorm van samenwerking, gebaseerd op 
moderne technologieën, voornamelijk via internet en dan 
nog met name de sociale netwerken die eruit zijn voort-
gekomen. Een samenwerking bovendien die flexibel ver-
loopt en niet centraal gestuurd wordt. De actoren in dat 
collectief kunnen individuen zijn, organisaties of een mix 
van diverse componenten – die op een al dan niet profes-
sionele basis samenwerken.”
Belangrijk hierbij is de term emergence, en om die duidelijk 
te maken, haalt Hofman het voorbeeld van een mierenkolo-

nie aan. “Wat mieren individueel kunnen presteren,  
is twee keer niks – hun afzonderlijke gedrag geeft 
nauwelijks blijk van intelligentie – maar een mie-
renkolonie is samen wel tot grootse dingen in 
staat.”
En met die extra kennis snappen we het verhaal 
van Charles Petrie iets beter, als hij het heeft over 
het opzetten van een soort socialmediaplatform 
om snel en efficiënt hulp te kunnen sturen naar 
verafgelegen rampgebieden.

Aanpassingsvermogen

Maar daar heb je als ondernemer niet veel aan, 
denk je wellicht. What’s in it for me? Emergent 

collectives zijn veeleisend om in te voeren of ze ten minste 
mogelijk te maken. Ze vragen ook een groot aanpassings-
vermogen van traditioneel ingestelde businesses. Maar 
wie dat kan opbrengen, heeft de komende decennia een 
voetje voor.
Clay Shirky – een Amerikaanse schrijver die zich bezig-
houdt met de sociale en economische gevolgen van inter-
net, digitale netwerken en sociale media – geeft via een 
opname van een eerdere TED-conferentie enkele interes-
sante inzichten mee over ‘geïnstitutionaliseerde’ versus 
‘spontane’ samenwerkingen. Zijn stelling: het kost mas-
sa’s geld om groepen zodanig te organiseren én te coör-
dineren dat ze voor een maximale in- en output zorgen. 
Geïnstitutionaliseerde samenwerking – bijvoorbeeld bin-
nen een klassiek gestructureerde onderneming – sluit ook 
bij voorbaat mensen uit. Wel, zoek de oplossing daarvoor 
niet in de professionele omgeving, maar op internet – bij-
voorbeeld Flickr, de site die individuen toelaat om foto’s 
met elkaar te delen. Sommigen posten er massa’s beelden 
op, anderen maar één of twee, maar iedereen die dat wil, 
heeft een gewaardeerde inbreng. “Bedenk een systeem 
waartoe iedereen naar eigen vermogen kan bijdragen. 
Beschouw je mensen niet als werknemers, maar als mede-
werkers. Creëer een platform dat een zekere output moet 
genereren, maar laat dat vervolgens zijn eigen weg gaan”, 
stelt Shirky. Emergent collectives kunnen dus ook groeien 
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De moderne organisatie 
is als een mierenkolonie

en bloeien binnen een duidelijk gedefinieerde organisatie. 
Daar kun je al iets mee, hoewel het nog vaag is.

Innovatieve	speeltuin

Een volgende spreker, professor doctor Jan Devos van 
Howest, maakt de voordelen én valkuilen van emergent 
collectives nog net iets duidelijker. “Technologische door-
braken doorbreken ook de traditionele waardenketens en 
supply chains”, steekt hij van wal. “Denk aan het gevecht 
van de traditionele platenmaatschappijen tegen de down-
loadcultuur, of tv-stations die zich door YouTube, Apple TV 
enzovoort overbodig zien worden.” 
Technologische innovaties kunnen bestaande businesses 
die zich niet aanpassen, de vernieling in helpen. “Een col-
lectief wordt niet gecontroleerd door één entiteit”, stipt 
professor Devos aan. “En daar kunnen traditionele busi-
nessmodellen vaak niet mee overweg. Creëert dat chaos? 
nee. Dat is hoogstens een neveneffect. Wie zich wél kan 
aanpassen, ziet ontelbaar veel kansen opduiken.”

Dat vraagt om meer uitleg, die we krijgen tijdens de drukke 
koffiepauze. “We zien dat veel bestaande industriële bedrij-
ven vasthouden aan hun aloude model, in eerste instantie 
om de risico’s te minimaliseren en hun stabiliteit te verze-
keren”, zegt professor Jan Devos. “nieuwe technologieën 
kun je makkelijk negeren of zelfs ‘doodduwen’. nu, het 
innovatieve idee heeft als eigenschap dat het niet meteen 
geld genereert – en niet veel bedrijven gaan hun cash cows 
opzij schuiven voor onzekerheid. Wat is dan de oplossing 
voor die organisaties? We noemen die organisational slack 
of organisatorische speling: een informele ruimte creëren 
in het bedrijf voor hun medewerkers om, naast de klas-
sieke winstgevende activiteiten, zich ook bezig te houden 
met eigen en innovatieve ideeën. Al komt daar maar één 
idee uit, maar dat de business wel ten goede komt, dan 
nog is dat geen verspilling van tijd of middelen.”
Moeten bedrijven die nieuwe technologieën en het idee 

van emergent collectives (nog) niet omarmen, zich grote 
zorgen maken? Een beetje wel, ja. “Er gaat nogal wat tijd 
over disruptive innovations, zoals we die noemen”, stelt 
professor Devos. “Ze zijn sluimerend, maar je kunt ze toch 
maar beter zo vroeg mogelijk herkennen. De oude busi-
nessmodellen zullen volgend jaar evenwel nog niet zijn 
uitgedoofd. Trouwens, veel innovatieve ideeën die zijn 
gegroeid uit emergent collectives worden uiteindelijk toch 
een walled garden: een begrip dat wijst op de bescherming 
van een applicatie of content door degene die er mee uit-
pakte en die er geld mee wil verdienen. Denk aan iTunes 
van Apple.”

Tools	voor	kmo’s

Dat Howest zijn eerste TEDx-conferentie ophangt aan 
emergent collectives komt niet uit de lucht gevallen.  
Op dit moment loopt hierover een inleidend en verkennend 
onderzoeksproject aan de hogeschool af. Onderzoeksleider 
Geert Hofman: “We waren sowieso van plan om daar-
over een conferentie te organiseren, maar waren ervoor 
beducht om het té academisch aan te pakken. Om een zo 
ruim mogelijk publiek aan te spreken, bleek de TEDx-for-
mule uitermate geschikt.”
“Het onderzoek waarover wij spreken, is gefinancierd door 
de hogeschool zelf, werd mee door studenten uitgevoerd, 
en had tot doel om te kijken wat er momenteel in de 
wereld beweegt aan emergent collectives”, vervolgt Hof-
man. “Bedoeling is om te zien of we daarmee iets kunnen 
doen dat kan teruggekoppeld worden naar onze economie, 
de overheden, organisaties, ons sociaal weefsel enzovoort. 
De komende maanden dienen we enkele concrete projec-
ten in. We willen bijvoorbeeld een soort emergence creëren 
rond kleine en middelgrote ondernemingen, door ze tools 
te geven waardoor ze kunnen functioneren in een groter 
geheel. Met als einddoel meer kunnen bereiken dan dat ze 
elk apart zouden doen.” (JD)

www.bryo.be

Howest organiseert TEDx-conferentie rond emergent collectives

De kans is groot dat de term emergent collecti-
ves geen enkel belletje doet rinkelen. Nochtans 
krijgen we er steeds meer te maken. De TEDx-
conferentie van de Hogeschool West-Vlaan-
deren (Howest) in Kortrijk over dit thema was 
bij momenten verhelderend. Kort gezegd gaat 
het om samenwerkingsverbanden die gebruik-
maken van nieuwe (digitale) technologieën.  
We pikten er enkele interessante ideeën op, 
die de geest van vooruitziende ondernemers 
kunnen prikkelen.

TED en zijn grote familie

TEDx-evenementen maken deel uit van een netwerk 
onder de vleugels van de internationale TED-organi-
satie. Het letterwoord staat trouwens voor ‘techno-
logy, entertainment, design’. TED begon in 1984 als 
een conferentie die mensen en ideeën rond die drie 
polen wilde samenbrengen. nog steeds worden jaar-
lijks twee globale conferenties georganiseerd, in de 
VS en in het Schotse Edinburgh.
De x in TEDx wijst erop dat het om een conferentie 
gaat die onafhankelijk van de moedervereniging 
wordt georganiseerd, maar er wel door geruggen-
steund wordt. Er is een klein aantal voorwaarden aan 
verbonden, zoals een maximaal aantal deelnemers 
en een duidelijke naamgeving – zoals de toevoeging 
van ‘U’ als een hogeschool of universiteit zo’n confe-
rentie organiseert. Maar inhoudelijke richtlijnen legt 
TED niet op, zolang het om één of meerdere van de 
elementen uit het letterwoord gaat.
De TEDxUHowest-conferentie in Kortrijk over ‘emer-
gent collectives’ was de eerste die de hogeschool 
organiseerde. (JD)

www.ted.com
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