
In Europa worden maar half zoveel
nieuwe ondernemingen opgericht
als in de Verenigde Staten. Dat
komt niet door een gebrek aan
ideeën, maar door de angst om te
mislukken. De Europese WATIFY-
campagne wil die ‘twijfel’ op een
positieve manier benaderen. Want
twijfels zijn overal aanwezig, en
kunnen voor de ondernemer zelfs
een drijfveer vormen.

In Europa werkt slechts 6 procent van devolwassen bevolking in een nieuwe
onderneming. In de Verenigde Staten is dat 13
procent. Slechts 2 procent van de Europese
ondernemingen heeft volop de digitale overstap
gemaakt. Nochtans groeien kmo’s die optimaal
gebruikmaken van het potentieel van de digitale
technologie twee tot drie keer sneller dan andere. 
Europa heeft geen gebrek aan ideeën, maar
kampt met een kwaal die veel verraderlijker is. ‘De
angst om te mislukken hangt nauw samen met
ons onderwijssysteem’, zegt Vincent Fosty,
partner en digital leader bij consultant Deloitte.
‘De onderzoeksresultaten verschillen uiteraard
binnen de Europese Unie. Zo worden in de
Scandinavische landen net zoveel nieuwe
bedrijven opgestart als in de Verenigde Staten.
Terwijl Griekenland, Zuid- en Oost-Europa aan de
staart van het peloton bengelen.’

‘DOUBT IS GOOD’
Daarom heeft het Directoraat-Generaal GROW van
de Europese Unie de WATIFY-campagne
gelanceerd. Die wordt geleid door Deloitte, in
samenwerking met met DigitalEurope (Europese
federatie van technologiebedrijven) en EBN
(netwerk van organisaties ter ondersteuning van de
ontwikkeling van innoverende ondernemingen).
Doel van de campagne? Twijfels onderdrukken,
want die verhinderen volgens een recente studie
46,7 procent van de volwassen bevolking in de EU
om een eigen activiteit te ontwikkelen. Alles wordt
in één slogan samengevat: ‘Doubt is Good’.
‘De campagne werd in 2014 opgestart en zal
twee jaar duren. Ze loopt in alle landen van de
EU. Het is een mix van communicatie op sociale
netwerken en fysieke evenementen. Daardoor
wordt ze heel viraal’, preciseert Vincent Fosty,
verantwoordelijk voor WATIFY bij het
internationaal adviesbureau. ‘We wilden meer
werken rond het thema twijfel, in plaats van altijd
weer succesverhalen op te hemelen. Want
iedereen heeft twijfels, maar slechts weinig
mensen komen in de buurt van het succes van
Steve Jobs.’ 
WATIFY richt zich niet alleen op ondernemers en
‘intrapreneurs’ die een nieuwe activiteit willen
opstarten. De campagne is ook bedoeld voor
bestaande ondernemingen in alle sectoren.
Vincent Fosty: ‘Het volledig industrieel en

economisch weefsel moet veranderen. Van de
landbouw, een van de sectoren waar
digitalisering het grootste potentieel heeft, tot het
onderwijs, de openbare sector, de sector van de
gezondheidszorg en de domeinen die uitsluitend
berusten op intellectuele eigendomsrechten.’ 
Want niet alleen startende ondernemingen
trekken hun ideeën in twijfel. ‘Bestaande
bedrijven hebben weliswaar minder faalangst,
maar hun klanten maken wel gebruik van nieuwe
technologie. Hoe vangen ze die veranderingen op
in hun organisatie? Bezitten ze wel de juiste
competenties om dat te doen? Hoe trekken ze
sleutelfiguren aan en behouden ze die?’

2,6 NIEUWE JOBS
Iedere ondernemer heeft twijfels en droomt van
een universele handleiding. Vincent Fosty: ‘Op
sectoraal niveau kunnen we de snelheid meten
waarmee een dienst gedigitaliseerd wordt en
kunnen we daaruit tendensen afleiden. Denk
bijvoorbeeld aan de banksector en de mate
waarin smartphones gebruikt worden om
rekeningen te raadplegen. Sectorale roadmaps
behoren ook tot de mogelijkheid. Die helpen om
voor elke onderneming van eenzelfde sector de
succesfactoren te bepalen.’
Geschat wordt dat in Europa dankzij de digitale
economie 1,5 miljoen nieuwe jobs gecreëerd
kunnen worden. Als Europa tenminste met
evenveel overtuiging als de Verenigde Staten en
Zweden voor de digitale wereld zou kiezen. En de
cijfers ontkrachten de vrees dat tal van jobs zullen
verdwijnen. Want voor elke job die verloren gaat
door de toepassing van digitale technologie,
worden er telkens 2,6 nieuwe gecreëerd.
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WE WERKEN ROND 
HET THEMA TWIJFEL, 
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VAN STEVE JOBS.
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