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Over dit handboek 

Dit document geeft een algemene beschrijving van het Purpose Launchpad 

framework (raamwerk) en mindset, dat gericht is op zowel het genereren van nieuwe 

initiatieven als het evolueren van bestaande startups en organisaties om een 

positieve impact te maken. 

Het implementeren van Purpose Launchpad gaat niet over het volgen van een 

bepaald proces en het gebruiken van een set van tools. Het gaat over het verwerven 

van een specifieke mindset die je in staat stelt om met succes een succesvolle 

purpose-gedreven organisatie te ontwikkelen. 

De juiste mindset krijg je niet door het lezen van dit handboek, maar door echte 

ervaring met het implementeren van Purpose Launchpad, en daarvoor raden we je 

aan om de steun te zoeken van een gecertificeerde Purpose Launchpad Mentor 

en/of jezelf te certificeren via het programma dat het beste bij je past (mentor, 

beoefenaar (practitioner), investeerder, leider, etc.). 

Naast deze richtlijn kunnen mensen en organisaties die Purpose Launchpad 

gebruiken zich aansluiten bij de Purpose Alliance (www.purposealliance.org), waar ze 

vele andere individuen en organisaties zullen vinden om ervaringen mee te delen en 

van elkaar te leren. Leden van Purpose Alliance kunnen toegang krijgen tot open 

bronnen die hun implementatie van Purpose Launchpad zullen vergemakkelijken. 

Dit handboek is slechts het begin. Je kunt hem downloaden en lezen. Je kan het 

Purpose Launchpad framework begrijpen, maar de enige manier om echt de mindset 

te verkrijgen is door iets echt te doen, door te leren uit praktische ervaring, en je te 

omringen met gelijkgestemde mensen. Laten we gezamenlijk een enorme en 

positieve impact creëren! 

 

!  
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INLEIDING TOT PURPOSE LAUNCHPAD 

Geschiedenis 

Het begon in 2012, toen Francisco Palao (de bedenker van Purpose Launchpad) de 

basis begon te leggen voor een nieuw raamwerk dat de nieuwste 

innovatiemethodieken en tools om innovatieve initiatieven op de juiste manier te 

ontwikkelen combineert met het nemen van de juiste initiatieven voor de wereld. 

Francisco besloot dit te doen door zijn hoger doel (purpose) te volgen (het 

evolueren van de mensheid, het toepassen van technologie, sociale verandering en 

liefde als drijfveer) en zijn ervaring als purpose-gedreven ondernemer hierin mee te 

nemen. Hij wilde andere mensen helpen om een juiste mindset te ontwikkelen en de 

juiste kennis te vergaren om in staat te zijn purpose-gedreven projecten te 

verwezenlijken die de wereld verbeteren.  

Francisco begon te experimenteren met de belangrijkste concepten van Purpose 

Launchpad in zijn eigen projecten en, toen Purpose Alliance 

(www.purposealliance.org) werd geboren, gebruikte hij het als het belangrijkste 

framework (raamwerk) voor alle verschillende initiatieven die door de community 

werden ontwikkeld. Naast het toepassen van het Purpose Launchpad op echte 

projecten om de concepten te testen en ervoor te zorgen dat alles werkte, deelde 

Francisco het met een groep van internationale bijdragers, meedenkers en 

initiatiefnemers die waardevolle input gaven en het raamwerk mede verbeterden. 

Het resultaat was de eerste versie van Purpose Launchpad, dat op 1 juli 2020 werd 

vrijgegeven aan de wereld. Je hebt nu het handboek in handen van de derde iteratie 

van Purpose Launchpad, uitgebracht op 30 juni 2022. 

 

Een korte voorgeschiedenis rondom Francisco Palao, die verdere context biedt: 

In 2011 verhuisde Francisco naar de Silicon Valley op zoek naar nieuwe en betere 

manieren om te innoveren. Al snel ontmoette Francisco Eric Ries in San Francisco en 

kwam hij in aanraking met de Lean Startup methode. Later in 2011 volgde Francisco 

een trainingsprogramma over Customer Development (klantenontwikkeling) dat 

werd gegeven door Steve Blank aan de universiteit van Californië - Berkeley. 

Francisco raakte erg betrokken bij innovatiemethodologieën en begon de Silicon 

Valley Lean Startup Circle te leiden met de steun van Tristan Kromer. 

In 2012 lanceerde Francisco LeanMonitor, een online platform om ondernemers, 

innovators en bedrijven te helpen bij het implementeren van Lean Startup, Customer 

Development en Agile frameworks in hun projecten. Dat was het moment waarop 

Francisco begon om Agile frameworks uit te breiden en te integreren met Lean 

Startup en Customer Development om een gecombineerde aanpak te bieden in 

LeanMonitor. Dat was het eerste zaadje achter Purpose Launchpad! 
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In 2012 en 2013 werkte Francisco samen met Singularity University aan het 

ontwerpen van een programma (gebaseerd op de fundamenten van Purpose 

Launchpad dat hij al aan het ontwikkelen was) om studenten en startups te helpen 

bij het ontwikkelen van hun innovatieve initiatieven - het was een 10-weeks proces 

genaamd 'Lean Startup Development Program'. 

In 2015 werd LeanMonitor overgenomen door Gust.com en Francisco Palao bundelde 

zijn krachten met Salim Ismail om het ExO (Exponential Organizations) model verder 

te ontwikkelen.  

In de periode van 2015 tot 2019 heeft Francisco een grote bijdrage geleverd aan het 

ExO-model. Hij leidde de co-creatie van het ExO Canvas en ontwierp de ExO Sprint 

methodiek. Francisco is ook de belangrijkste co-auteur van het boek 'Exponential 

Transformation’. Samen met Salim Ismail en Michelle Lapierre introduceerde ze via 

dit boek de tool 'ExO Canvas' en de ExO Sprint methodiek. 

Begin 2020 schreef Francisco als co-auteur samen met Angel María Herrera het boek 

'Massive Transformative Purpose' en ontwierp hij het MTP Canvas, om zowel 

organisaties als individuele personen te helpen bij het definiëren van hun Purpose 

(hoogste doel). 

In maart 2020, in een reactie op de wereldwijde pandemie COVID-19, richtte 

Francisco Purpose Alliance op, een wereldwijde community (gemeenschap) die zich 

richt op het in hun kracht zetten van buitengewone mensen om een betere toekomst 

te creëren. Naast vele andere dingen, organiseert Purpose Alliance wereldwijde 

challenges (uitdagingen) om mensen, startups en organisaties samen te brengen en 

purpose-gedreven oplossingen te genereren. Alle deelnemers aan de challenges 

gebruikten Purpose Launchpad, wat opnieuw hielp om het framework te blijven 

itereren en verbeteren. 

Tijdens de eerste zes maanden van 2020 heeft Francisco het framework voorgelegd 

aan innovatie-experts over de hele wereld, die de laatste input hebben gegeven om 

de toen meest recente versie van Purpose Launchpad te verfijnen en verbeteren, 

welke uiteindelijk werd gelanceerd op 1 juli 2020. 

Sinds de officiële release van Purpose Launchpad, hebben duizenden ondernemers, 

startups en organisaties er hun voordeel mee behaald. Er zijn ook nieuwe applicaties 

van Purpose Launchpad ontwikkeld, zoals, de Purpose Launchpad Workshop, de 

Purpose Challenge, en de Impact Sprint (om organisaties te helpen evolueren naar 

een purpose-gedreven ecosysteem en een omvangrijke positieve impact te creëren). 

Purpose Alliance heeft zich ook ontwikkeld tot een purpose-gedreven ecosysteem, 

met nieuwe gebieden zoals Purpose Alliance Academy (om mensen te trainen en te 

certificeren in Purpose Launchpad), Purpose Alliance Evolver (om ondernemers en 

(grootzakelijke) bedrijven te helpen hun startups te laten evolueren) en Purpose 

Alliance Services (om organisaties te helpen evolueren met de juiste mindset 
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teneinde een grote positieve impact te creëren in de wereld en in hun business); 

allemaal maken ze intensief gebruik van de kracht van Purpose Launchpad. 

Twee jaar na de oprichting van Purpose Alliance, in maart 2022, besloot een groep 

individuen samen het Purpose Manifesto (www.purposemanifesto.org) op te stellen 

om een belangrijke boodschap de wereld in te sturen die de perfecte context zou 

vormen voor Purpose Alliance, als community, en voor Purpose Launchpad, als het 

framework (raamwerk). 

Later in 2022 zal Francisco een nieuw boek uitbrengen genaamd 'Positive Impact', 

gericht op het inspireren van mensen en organisaties om de wereld en hun 

initiatieven te verbeteren door Purpose Launchpad te implementeren. 

De wereld is ontwaakt, mensen en organisaties zijn niet alleen op zoek om de dingen 

op de juiste manier te doen, maar ook om de juiste dingen te doen om een betere 

wereld te creëren. Dit is nog maar het begin, wij geloven dat de massale adoptie van 

Purpose Launchpad nog maar net begonnen is! 

 

Bijdragers 

Purpose Launchpad werd ontworpen door Francisco Palao met de input van 150+ 

bijdragers, meedenkers en initiatiefnemers die waardevolle feedback gaven.  

Voor de eerste versie van Purpose Launchpad, hebben bijdragers geholpen tijdens 

de laatste fase van de ontwikkeling van Purpose Launchpad. Geen van de bijdragers 

was een gecertificeerde Purpose Launchpad Mentor (aangezien de 

certificatieprogramma's nog niet eens bestonden), dus gaven zij input op de 

specifieke gebieden waarin zij deskundig waren. Een groot aantal van die bijdragers 

werden nadien gecertificeerde Purpose Launchpad Mentors.  

Voor de tweede versie van Purpose Launchpad, konden enkel officieel 

gecertificeerde Purpose Launchpad Mentors input leveren om het framework verder 

te evolueren, aangezien enkel officieel gecertificeerde Purpose Launchpad Mentors 

een integraal begrip hebben van het veelomvattende en diepgaande framework en 

de Purpose Launchpad mindset. 

Hier delen we de lijst van de Purpose Launchpad Bijdragers.  

Een enorme dank aan hen allen!!  

Akshay Cherian Claus Amann George Bandarian Linda Leslie Cortés   Pankaj Sarda   

Alberto Sánchez   Corina Almagro   Gerardo Cepeda Porras Lionel Carrillo  Paola Hurtado   

Aleyda Bravo Cano Craig Terblanche Ginés Haro Pastor Luis Alberto  Paolo Maria Fincato   

Ali Mahir Aksu Cristiane Madureira   Graham Honeywill Luis Marriott Paul Epping 

Alistair Hofert Crystal To   Horacio Mayorca Mais Jauhary Paula Gialdi Svorcan 

Andrea Castelli Daniel Knobelsdorf Ignacio Cuerva   Marcelo Russo Pedro Lopez Sela 

Andrea Llong Daniel Plotrino Irina Morosanu Vlad María Isabel López Santos Peter Cassel 
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Andrés Lua David Fernandez Jabeen Quadir Marianne Wyne Pierre Fey 

Andy Manel David Montañes Javier Brea Gómez Mario Barra Rafael Bahamonde Nieto   

Ángel María Herrera Diego Soroa Jean de Contades Mario Lanza Raymond Mutagahywa 

Angel Milev Duane Fernandes   Jen Van Dermeer Marius Gil Mendoza Sahar Albaharna 

Angelo Ortega Edmund Komar Jerónimo Pérez Matteo Pacini   Sanjay Bhana   

Ann Boothello Edson Carillo Jerónimo Saldías Matthias Schneider Satomi Yoshida 

Antonio Urquiza Edwin Moreno   Joaquín González del Pino   Mayank Pandya Scally Tye 

Armando Halbinger Elianne Oei Jonalyn Ang Meryl Moritz Selin vural ergur 

Asier Basterretxea   Ella Orozco   Jose Ramon Vasquez Michael Friebe   Senen Porcar   

Aurelie Couvreur Enrique Suarez Jose Tam   Michael Halley Shafique Iqbal  

Bahaa Moukaadm Eric Patel   Josep Tomàs Michael Rivers   Shahin Enayati   

Barry Phillip Erick Contag Juan Carlos Alzate Garcia Michael Smits   Simon Nopp   

Beatriz Romanos Hernando Fabrice Testa Juan Ramon Ortiz Miguel Angel Rojas Soledad Llorente   

Carlos Prieto Carrasco   Fabrizio Gramuglio Julia Hitzbleck   Miguel Angel Sainz Gongora Sophie Krantz 

Carmen Lam   Felipe Valdebenito   Kai Netthoefel Nick Benson Tristan Kromer 

Carol Wong Fernando De los Ríos   Karina Besprosvan Nino Baraka Tunc Noyan 

Cesar Viera   Francesco Derchi Kaushik Banerjee Olga Calvache Vittorio Sommella   

Chakradhar Iyyunni   Francisco Palao   Kelley Rowe Oliver Morbach   Werner Smit 

Chandresh Pala Francisco Poyatos Kęstutis Mikelėnas Oscar Acosta  

Chris Parker Frank Quante   Kirsten Westholter Pablo Alvarez  

Christian Mueller-Gorman Gabriel Campillo Leandro Núñez Tarifa Pablo Rodríguez Duarte     

Clarence Tan   Garry Schulz Len Nanjad Paco Briseño    

De cellen met een paarse achtergrond geven de officieel Gecertificeerde Purpose Launchpad Mentors 

weer. 

 

Purpose  

Purpose Launchpad is ontwikkeld met het doel om buitengewone mensen en 

organisaties in hun kracht te zetten om een betere wereld te creëren.  

De wereld wordt geconfronteerd met uitdagingen in alle soorten en maten, en 

tegelijkertijd zijn deze uitdagingen de beste kansen om iets nieuws te creëren dat 

niet alleen de uitdaging oplost, maar evenzo een positieve impact heeft op de 

wereld. 

Traditionele organisaties hebben een visie ('wat' ze in de toekomst willen worden) en 

een missie ('hoe' ze hun visie waar gaan maken). Purpose georiënteerde organisaties 

hebben naast hun visie en missie een duidelijke hoofdreden 'waarom' ze bestaan. 

Purpose beschrijft de manier waarop deze organisaties een betere wereld voor ogen 

hebben en biedt hen een zinvol en krachtig pad om te volgen. Het stelt hen in staat 

om hun bereik veel ruimer en hun impact veel groter te maken. Het is belangrijk om 

te onthouden dat de grootste uitdagingen ook doorgaans de grootste zakelijke 

kansen bieden. 

Het is echter ook zo dat het erg moeilijk is een nieuwe organisatie op te bouwen die 

gericht is op het oplossen van een onopgeloste uitdaging (en hier vervolgens een 

echte onderneming van te maken). Het feit dat innovatie altijd riskant is en 



 

 
 

 

©Francisco Palao. Deze publicatie wordt onder licentie aangeboden onder de Naamsvermelding GelijkDelen-licentie van Creative 
Commons, toegankelijk via https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl en in samengevatte vorm beschreven op 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl. Door gebruik te maken van dit Purpose Launchpad Handboek, erkent u en 
stemt u ermee in dat u de voorwaarden van de Naamsvermelding GelijkDelen-licentie van Creative Commons hebt gelezen en 
ermee instemt dat u eraan gebonden bent. 

onzekerheid met zich meebrengt is slechts één factor. Iets nieuws opbouwen maakt 

ontdekkers van mensen en dat is een andere factor waar de meeste mensen niet op 

voorbereid zijn. 

Het grootste deel van ons onderwijs is gericht op het vermijden van fouten, op het 

slagen voor examens, op het volgen van een vooraf vastgesteld pad en op het 

ontwerpen en uitvoeren van een plan dat ons naar succes leidt. 

Om het onbekende te verkennen en nieuwe dingen te creëren, hebben we meer 

nodig dan een reeks stappen en hulpmiddelen. We moeten vooral anders denken, 

dat wil zeggen, een andere mindset ontwikkelen. Daarom is Purpose Launchpad 

ontworpen op een manier die ons niet alleen zal helpen om purpose-gedreven 

initiatieven te bouwen, maar ook om onze mindset te ontwikkelen waarmee we het 

juiste pad kunnen vinden om een nieuwe organisatie, bedrijf, product of dienst te 

creëren die een positieve impact zal hebben op de wereld. 
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Definitie  

Purpose Launchpad is een agile framework dat gebruik maakt van de meest 

geavanceerde innovatiemethodieken met als doel mensen te helpen met de juiste 

mindset te werken en succesvol nieuwe initiatieven te genereren, zoals startups 

en of nieuwe producten, en bestaande organisaties zo verder te laten door 

ontwikkelen dat ze een positieve impact creëren. 

Purpose Launchpad kan op drie verschillende niveaus worden toegepast: 

• Als een mindset, wanneer het wordt toegepast als een set van waarden en 

principes, daarbij rekening houdend met de fase waarin het initiatief zich 

bevindt. 

• Als een geleide (dimensie-gestuurde) toolkit (en als een mindset), wanneer 

Purpose Launchpad wordt toegepast als een verzameling tools en methoden 

om de verschillende dimensies (assen) van het initiatief te laten ontwikkelen. 

• Als een agile framework (en als een geleide toolkit en mindset), wanneer het 

wordt toegepast op een nauwgezette manier door het uitvoeren van 

periodieke Purpose Launchpad sprints die het team voortdurend aandrijven 

om het initiatief verder te ontwikkelen. 

Het gaat bij de ontwikkeling van de juiste innovatieve organisatie, business, product, 

of dienst die een positieve impact kan maken niet om technologie, het gaat zelfs niet 

om het toepassen van de juiste methodologie, het gaat om de mindset waarmee we 

werken. Vandaar dat Purpose Launchpad een gestructureerde aanpak is om de juiste 

mindset te ontwikkelen en een succesvolle purpose-georiënteerde innovator en/of 

ondernemer te worden.  

Het is echter geen gemakkelijke opgave om de mindset van mensen te ontwikkelen. 

De enige manier om die te bereiken is door concrete ervaring, dat wil zeggen, het 

leren (en afleren) door te DOEN. Bij de implementatie van het Purpose Launchpad, 

zullen we niet alleen de initiatieven doen ontwikkelen, maar ook de mindset van de 

mensen; en dat is de meest krachtige ontwikkeling die we kunnen doormaken. 

Immers, projecten kunnen mislukken, maar de mensen blijven en zullen daardoor in 

staat zijn om nieuwe initiatieven te blijven ontwikkelen die uiteindelijk echte impact 

teweeg zullen brengen.  
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Begunstigden 

Iedereen kan een positieve impact creëren, dus Purpose Launchpad kan elk soort 

persoon helpen om met de juiste mindset te werken en om hun initiatieven met 

succes verder te ontwikkelen. 

Purpose Launchpad kan geïmplementeerd worden door: 

• Doeners: Elke persoon kan zijn/haar purpose ontdekken en ernaar leven en 

door middel van persoonlijke projecten of initiatieven proberen een 

(grootschalige of lokale) impact te maken die verband houdt met die 

purpose. In deze gevallen kan Purpose Launchpad personen helpen om 

verschillende purpose- georiënteerde ideeën te verkennen en te 

verwezenlijken. 

• Ondernemers: Het bouwen van een startup is moeilijk, gezien de enorme 

onzekerheid die zij moeten trotseren. Purpose Launchpad kan startups helpen 

om risico's te reduceren en om een positieve impact te creëren. En bovendien 

kan Purpose Launchpad ondernemers ook helpen om hun startup in lijn te 

brengen met hun persoonlijke purpose! 

• Investeerders: Investeren in startups is riskant. Purpose Launchpad kan 

investeerders helpen om de status van de startup en de mindset van het team 

grondig te beoordelen om zodoende betere investeringsbeslissingen te 

kunnen nemen, terwijl de startup ondersteund wordt om zowel winst als 

impact te realiseren. Voor investeerders, raden wij aan de Purpose Launchpad 

assessment te gebruiken om beter de echte status van een initiatief te kunnen 

begrijpen en te kunnen bepalen of de oprichters met de juiste mindset 

opereren of niet. 

• Innovators/Vernieuwers: Bestaande organisaties moeten zich voortdurend 

door ontwikkelen om in de wereld van vandaag relevant te blijven. De 

belangrijkste uitdaging waarmee ze kampen is het ontwikkelen van de 

mindset van hun teams. Purpose Launchpad helpt leiders en managers van 

bestaande organisaties om op de geschikte manier nieuwe disruptieve 

initiatieven te lanceren die hen uiteindelijk in staat zullen stellen om hun 

businessmodellen en zelfs de hele organisatie te transformeren tot een 

purpose-georiënteerd ecosysteem. Dit is de grootste hedendaagse trend in 

het bedrijfsleven. Voor bedrijven raden we aan om Purpose Launchpad 

Workshops, Purpose Challenges en/of Impact Sprints te organiseren om de 

juiste mindset in de organisatie te brengen en een succesvolle ontwikkeling te 

ondersteunen.  
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Type initiatieven en projecten 

Purpose Launchpad kan worden geïmplementeerd in elk type innovatief initiatief 

dat een positieve impact wil creëren. Variërend van een interne verbetering in een 

bestaande organisatie, tot aan een nieuw product of dienst, en zelfs een nieuwe 

disruptieve startup. 

De verschillende types van initiatieven waar we Purpose Launchpad kunnen 

implementeren zijn: 

• Startups (ook startups van bestaande ondernemingen): Een startup is een 

tijdelijke organisatie die op zoek is naar een repliceerbaar en schaalbaar 

businessmodel onder omstandigheden van extreme onzekerheid. Purpose 

Launchpad kan startups helpen om risico's te reduceren en om het juiste 

businessmodel te vinden terwijl ze een positieve impact creëren. Wij raden 

startups aan om doorlopend Purpose Launchpad Sprints uit te voeren om 

zich voortdurend te ontwikkelen. 

• Nieuwe producten of diensten: Wanneer we een nieuw product of dienst 

ontwikkelen, moeten we dat ook doen vanuit een alomvattend perspectief, 

rekening houdend met elementen buiten de klant en het product/de dienst 

zelf. Voorbeelden zijn de gemeenschap, de verbinding met een overvloed aan 

hulpbronnen (Abundance), de financiële levensvatbaarheid en 

winstgevendheid, enz. Purpose Launchpad kan organisaties die een nieuw 

product of dienst willen lanceren helpen om wendbaar te zijn in hun 

ontwikkeling. Daarbij worden alle belangrijke elementen tegelijkertijd in 

overweging genomen en afgestemd op de purpose van de organisatie om 

zowel commercieel rendement alsook positieve impact te maximaliseren. 

• Nieuwe elementen binnen bestaande organisaties of ecosystemen: 

Wanneer we iets nieuws ontwikkelen binnen een bestaande organisatie 

(bijvoorbeeld een nieuw platform) of binnen een ecosysteem (bijvoorbeeld 

de start van een community), zullen we dit moeten doen vanuit een holistisch 

oogpunt. We moeten met veel verschillende elementen rekening houden en 

het ook afstemmen op de purpose van de organisatie/het ecosysteem. 

Purpose Launchpad kan organisaties/ecosystemen helpen om nieuwe 

elementen op een agile wijze te ontwikkelen, rekening houdend met alle 

belangrijke elementen tegelijk, terwijl het wordt afgestemd op de purpose 

van de organisatie om zowel de winst als de positieve impact te 

maximaliseren. 

• Interne verbeteringen in bestaande organisaties of ecosystemen: Wanneer 

we iets in een organisatie/ecosysteem willen verbeteren, zoals een bestaand 

proces of systeem, moeten we ook rekening houden met veel verschillende 

elementen. Zo is er bijvoorbeeld de fundamentele vraag wie de interne klant 
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is. Purpose Launchpad kan organisaties/ecosystemen helpen om bestaande 

elementen op een agile manier te verbeteren, waarbij gelijktijdig met alle 

belangrijke elementen rekening wordt gehouden, en tegelijkertijd wordt 

afgestemd op de purpose van de organisatie om zowel de winst als de 

positieve impact te maximaliseren.  
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Implementatieniveaus  

Purpose Launchpad kan op verschillende manieren worden toegepast en 

geïmplementeerd: als een mindset, als een geleide (dimensie-gestuurde) toolkit 

of als een agile framework. Afhankelijk van hoe Purpose Launchpad wordt 

uitgevoerd, zullen verschillende elementen nodig zijn. 

• Purpose Launchpad implementeren als een mindset vereist hoofdzakelijk het 

in acht nemen van de 5 waarden en de 10 principes die we hieronder zullen 

noemen. Hierbij altijd rekening houdend met het Purpose Launchpad stadium 

waarin het initiatief zich bevindt. Deze toepassing alleen al kan zeer krachtig 

zijn om het initiatief en de mindset van de betrokkenen naar behoren te 

ontwikkelen. 

• De toepassing van Purpose Launchpad als een geleide toolkit vereist de 

voortdurende toepassing van de principes en het benutten van een reeks 

tools en voorgestelde acties die te vinden zijn in de Purpose Launchpad 

Repository. Op die manier kunnen we optimaal voordeel halen uit de vele 

gevalideerde innovatiemethodieken en tools die Purpose Launchpad 

integreert.  

• Het implementeren van Purpose Launchpad als een agile framework vereist 

consistente implementatie van de principes en inachtneming van de 

kennisbasis, evenals het invoeren van het Purpose Launchpad Sprint proces 

om het team en het initiatief extra discipline te geven als het op uitvoering 

aankomt. Op deze manier kunnen we het initiatief iteratief ontwikkelen en 

gevalideerde bevindingen integreren om de risico's tot een minimum te 

beperken en de positieve impact te maximaliseren. 

Merk op dat we Purpose Launchpad altijd beschrijven als zowel een agile framework 

als een mindset. Maar, zoals hierboven uitgelegd, kunnen we Purpose Launchpad ook 

op een eenvoudigere manier implementeren. De reden hiervoor is dat het in 

bepaalde contexten of voor sommige teams soms volstaat om zich alleen op de 

essentie van Purpose Launchpad te concentreren, namelijk de mindset die in Purpose 

Launchpad's principes en fasen verankerd zit.  

Afhankelijk van de hoe je Purpose Launchpad implementeert, zal je een andere set 

van elementen moeten gebruiken. In het volgende deel zullen we al deze elementen 

in detail beschrijven, en daarna zullen we de verschillende manieren toelichten 

waarop Purpose Launchpad kan worden toegepast. 

 

!  



 

 
 

 

©Francisco Palao. Deze publicatie wordt onder licentie aangeboden onder de Naamsvermelding GelijkDelen-licentie van Creative 
Commons, toegankelijk via https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl en in samengevatte vorm beschreven op 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl. Door gebruik te maken van dit Purpose Launchpad Handboek, erkent u en 
stemt u ermee in dat u de voorwaarden van de Naamsvermelding GelijkDelen-licentie van Creative Commons hebt gelezen en 
ermee instemt dat u eraan gebonden bent. 

Purpose Launchpad Applicaties en Tools 

Purpose Launchpad kan in verschillende contexten gebruikt worden door middel 

van de inzet van een set van applicaties (toepassingen) die er bovenop gebouwd 

zijn. Purpose Launchpad zelf omarmt weer een allesomvattende verzameling van 

gevalideerde tools. 

Purpose Launchpad is een agile framework en mindset dat ons zal helpen om met 

succes initiatieven verder te ontwikkelen om een positieve impact te creëren.  

Purpose Launchpad kan worden toegepast om verschillende soorten doelen in 

verschillende contexten te bereiken. Om die reden is er een set van applicaties 

bovenop gebouwd. 

Tegelijkertijd is Purpose Launchpad gebouwd op een stevig fundament van 

gevalideerde tools die de uitvoering van de kernconcepten vergemakkelijken. 

 

 

De drie volgende secties zullen in detail beschrijven (1) het Purpose Launchpad agile 

framework en mindset, (2) de applicaties die er bovenop gebouwd kunnen worden 

en (3) de tools die Purpose Launchpad kan gebruiken bij de implementatie in 

specifieke initiatieven.  
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HET AGILE FRAMEWORK EN DE MINDSET 

Purpose Launchpad Principes 

De Purpose Launchpad Waarden en Principes zijn geïnspireerd door de waarden en 

principes van het Purpose Launchpad Manifesto en zo aangepast dat ze de essentie 

belichamen van de mindset die mensen en organisaties nodig hebben om effectief 

initiatieven te genereren en te ontwikkelen en zo een positieve impact te creëren. 

Zelfs als we geen van de tools gebruiken die in de volgende onderdelen worden 

uitgelegd, kan enkel het volgen van de Purpose Launchpad waarden en principes al 

buitengewone resultaten opleveren. 

Een gepaste implementatie van Purpose Launchpad verlangt het volgen van zijn vijf 

waarden: 

• Purpose: Purpose boven probleem en oplossingen. 

• Actie: Acties boven intenties. 

• Leren: Data van klanten boven onze eigen intuïtie. 

• ‘Abundance' (overvloed): Purpose-georiënteerde ecosystemen boven 

branchegerichte concurrentie. 

• Positieve impact: Positieve impact op de lange termijn boven winst op de 

korte termijn. 

Aan elk van de bovengenoemde waarden zijn twee principes verbonden, zodat 

een adequate implementatie van Purpose Launchpad ook zal vereisen dat de tien 

principes worden nageleefd: 

• Inspireer mensen aan de hand van de purpose, niet zozeer aan de hand van 

het product. 

• Richt je eerst op de purpose, en daarna pas op het probleem, en concentreer 

je eerder op het onderliggend vraagstuk dan op de oplossing. 

• Pas de wijze van uitvoering aan de context aan. 

• Handel met de juiste mindset, processen- en tools-overstijgend. 

• Zorg dat je gevalideerde inzichten verkrijgt voordat je iets bouwt. 

• Verkrijg zinvolle inkomsten voordat je investeringen overweegt. 

• Ontsluit ‘abundance’ (overvloed) door 'purpose’ (hoogste doel). 

• Verbind je met ‘abundance' en creëer het in plaats van het beheren van 

schaarste. 

• Het maximaliseren van positieve impact leidt tot winstmaximalisatie. 

• Meet vooruitgang aan de hand van geverifieerde positieve impact. 
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Het is zeer belangrijk te vermelden dat het louter lezen en begrijpen van deze 

waarden en principes niet voldoende is om ze te assimileren en een echte evolutie 

van de mindset te bereiken. Zoals in elk evolutieproces, is vallen en opstaan nodig.  

Soms zullen we niet in staat zijn om de Purpose Launchpad waarden en principes 

naar behoren toe te passen, maar als we er een bewustzijn van ontwikkelen, ze 

onthouden, en proberen te leren voor de toekomst, zullen we ze uiteindelijk in onze 

geëvolueerde mindset opnemen.!  
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Purpose Launchpad Fasen 

De initiatieven die Purpose Launchpad doorlopen, passeren gewoonlijk door drie (3) 

verschillende fasen (Verkenning, Evaluatie en Impact). Purpose Launchpad wordt 

telkens op een andere manier toegepast. De manier waarop dit gebeurt, is afhankelijk 

van de fase waarin het initiatief zich bevindt. 

 

Elk van de drie "Purpose Launchpad" fasen vereist een andere soort mindset en 

verschillende methodes om het initiatief verder te ontwikkelen, zoals hieronder 

wordt uitgelegd. 

 

Verkenning 

Wanneer we een nieuw initiatief starten, moeten we rekening houden met twee 

uitdagingen om de juiste manier te vinden om het uit te voeren. Ten eerste is het 

belangrijk te bedenken dat nieuwe ideeën slechts hypothesen zijn die door middel 

van experimenten moeten worden getoetst. Ten tweede is het nog belangrijker te 

overwegen dat we in het prille begin niet eens alle mogelijke hypothesen kennen. We 

moeten dus evengoed de dingen ontdekken waarvan we niet eens weten dat we ze 

niet kennen. 

Tijdens de verkenningsfase moeten we om ons heen kijken om alle mogelijke wegen 

te ontdekken om ons initiatief te ontwikkelen, waarbij we de purpose steeds centraal 

zullen houden. Ook zullen we de eerste snelle en lichte experimenten doen 

(klantinterviews, product modellen, enz.). We bouwen op dit moment nog niets 

(vergeet niet dat een van onze principes is: "Zorg dat je gevalideerde inzichten 

verkrijgt voordat je iets bouwt"). Op die manier kunnen we de hypothesen 

(veronderstellingen) gedeeltelijk evalueren en vervolgens de meest veelbelovende 

weg kiezen voor de verdere ontwikkeling van ons initiatief. 

 

Evaluatie 

Hypothesen kunnen echter niet volledig worden gevalideerd (of ontkracht) met 

alleen de eerste snelle en lichte experimenten. We kunnen bijvoorbeeld een 

specifieke oplossing niet volledig valideren alleen omdat een aanzienlijk aantal 

potentiële klanten ons heeft verteld dat ze die zouden gebruiken en er zelfs voor 
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zouden betalen. We moeten echte klanten hebben die ervoor betalen en die zelfs blij 

zijn met de echte oplossing om deze volledig te kunnen valideren.  

Tijdens de evaluatiefase zullen we echte tests uitvoeren, die verder zullen gaan dan 

enkel het toetsen van het idee. Dit zal worden gedaan in de verschillende gebieden 

van ons initiatief om te evalueren of onze gedeeltelijk gevalideerde hypotheses waar 

zijn of niet. Het belangrijkste tijdens de evaluatiefase is het maximaliseren van de 

gevalideerde inzichten en tegelijkertijd het minimaliseren van de investering in de 

vorm van tijd en andere middelen. De focus zal liggen op het itereren van ons 

initiatief op basis van de gevalideerde inzichten, om het voor te bereiden op 

schaalvergroting. 

 

Impact 

Het uiteindelijke doel dat we allemaal hebben, is impact creëren en, in veel gevallen, 

ook winst maken. Om dat te doen, zullen we ons initiatief moeten optimaliseren en 

opschalen. We moeten dit nog niet doen als we de weg naar het bereiken van onze 

purpose nog niet hebben geïdentificeerd en gevalideerd. We moeten dit pas doen als 

we de verkennings- en evaluatiefase grondig hebben uitgevoerd. Dan zullen we er 

klaar voor zijn om een enorme impact te maken. 

In de impactfase is het tijd om na te denken over hoe we de massamarkt kunnen 

bereiken, hoe we de user experience (UX/gebruikerservaring) van onze oplossingen 

kunnen verbeteren, hoe we onze operationele activiteiten kunnen optimaliseren en 

zelfs automatiseren. In deze fase hebben we mensen nodig die zich concentreren op 

de uitvoering om ons initiatief, en de impact die we kunnen creëren, naar een hoger 

niveau te tillen. 
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Het is ook belangrijk om te vermelden dat deze fasen geen lineair proces zijn waar 

we alleen werken in de fase waarin we ons bevinden. Purpose Launchpad Fasen zijn 

een cumulatief proces, wat betekent dat wanneer we in de verkenningsfase zijn, we 

ons alleen richten op het uitvoeren van de verkenningsaanpak. Wanneer we echter in 

de evaluatiefase zijn, moeten we ook doorgaan met de verkenningsaanpak, en 

wanneer we in de impactfase zijn, moeten we ook door blijven gaan met zowel de 

evaluatie- als de verkenningsaanpak. 

Purpose Launchpad Fasen zijn geen reeks stappen die een lineair proces volgen, 

maar een reeks handelswijzen die we op een cumulatieve manier moeten toepassen. 

Vandaar dat het Purpose Launchpad icoon een iteratief cyclisch proces toont 

waarbij we de kleuren van de verschillende Purpose Launchpad Fasen als lagen zien, 

waarmee bedoeld wordt dat we altijd de voorgaande fase(n) actief moeten blijven 

houden.  
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Purpose Launchpad Assen 

De assen van Purpose Launchpad (Purpose, Mensen, Klant, Duurzaamheid, 

Abundance, Processen, Product en Metrieken) zijn de sleutelgebieden die ontwikkeld 

moeten worden om succesvol purpose-georiënteerde initiatieven te definiëren en/of 

te ontwikkelen. 

  

Er is een bewuste volgorde die we proberen aan te houden bij het werken aan de 

Purpose Launchpad Assen. De eerste is de Purpose (volgens een van de principes 

die zegt 'Richt je eerst op de purpose, en daarna pas op het probleem, en 

concentreer je eerder op het onderliggend vraagstuk dan op de oplossing'), omdat 

de Purpose de noordster (het kompas) is die richting zal geven aan alles wat we 

doen. Na Purpose, zullen we ons richten op Mensen (om de juiste gemeenschappen 

(communities) en het juiste team te vinden om de purpose te bereiken). En, na 

Purpose en Mensen, zetten we het proces voort met de rest van de assen: Klant, 

Duurzaamheid, Abundance (Overvloed), Processen, Product en Metrieken. 

Als een agile framework hanteert Purpose Launchpad een iteratieve aanpak voor de 

ontwikkeling van de Purpose Launchpad Assen. Dit betekent dat we geen 

watervalaanpak toepassen waarbij we de eerste as (Purpose) volledig ontwikkelen 

alvorens aan de volgende (Mensen) te beginnen. In plaats daarvan zullen we alle 

assen tegelijk ontwikkelen door middel van een iteratieve en agile aanpak. 

Alle assen zijn aan elkaar gerelateerd, dus we kunnen geen van hen volledig 

ontwikkelen zonder een minimale vooruitgang te boeken op de andere assen. 

Daarom doen we snelle en volledige iteraties van de hele lus (loop) van acht assen, 

waarbij we aan elk van hen een beetje werken, voordat we een nieuwe iteratie van de 

volledige lus uitvoeren om elk van de assen verder te ontwikkelen. We houden hierbij 
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steeds rekening met de vooruitgang die we eerder op de andere assen hebben 

geboekt. 

Hieronder leggen we elk van de Purpose Launchpad Assen uit. 

 

Purpose 

De Purpose (het hoogste doel) is de reden waarom het initiatief bestaat. Het geeft 

richting aan de evolutie van het initiatief om uiteindelijk een positieve impact op de 

wereld te hebben en tegelijkertijd op verantwoorde wijze milieuduurzaamheid te 

realiseren en waarborgen.  

Er zijn ook andere belangrijke elementen in verband met de Purpose die in het kader 

van deze as moeten worden beschouwd, zoals de Visie (wat we willen worden), de 

Missie (hoe we onze visie zullen verwezenlijken) en een reeks Waarden (de manier 

waarop we handelen). 

 

Mensen 

Deze as vertegenwoordigt de externe gemeenschappen die verbonden zijn met en 

op één lijn liggen met onze purpose, en ook het interne team waarmee het purpose-

gedreven initiatief kan worden ontwikkeld. 

Met betrekking tot de externe gemeenschappen, is het belangrijk om 

gemeenschappen van mensen en/of organisaties te identificeren die verbonden zijn 

met onze purpose of die op een bepaalde manier kunnen helpen om die te 

verwezenlijken. Eventueel, willen we ook onze eigen gemeenschap (community) 

ontwikkelen en onderhouden. 

Wat betreft het team, is het essentieel om de juiste mensen te vinden voor de 

verschillende Purpose Launchpad Fasen (Verkenning, Evaluatie en Impact), 

aangezien elke fase een ander type mindset en vaardigheden vereist.  

 

Klant 

Klanten, in de zin van Purpose Launchpad, zijn de mensen en/of organisaties die 

onze oplossingen gebruiken en/of ervoor betalen. Wij moeten volledig begrijpen wat 

hun problemen zijn in verband met onze purpose, hoe zij zich gedragen in 

verschillende marktfasen (van Early Adopters (Pioniers, letterlijk: vroege 

aanvaarders) tot aan de massamarkt (of het massapubliek)) en hoe zij zich 

verhouden tot ons initiatief. 

In het allereerste begin zullen we moeten ontdekken wie onze klant is (en ook wie 

dat niet is). Om dat te kunnen doen moeten we een Customer Development Process 

(klantontwikkelingsproces), of iets soortgelijks, doorlopen. We moeten ook Early 

Adopters vinden om onze Value Proposition (waardepropositie of waardevoorstel) 
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te testen en als laatste moeten we de massamarkt (het massapubliek) aanspreken en 

bereiken. 

 

Duurzaamheid 

We zullen economisch duurzaam moeten zijn, wat betekent dat we een 

businessmodel nodig hebben om ons initiatief te kunnen realiseren. Bovendien 

moeten we onze activiteiten duurzaam maken voor zowel de mens als de planeet. 

Deze as bekijkt duurzaamheid aan de hand van drie hoofdlijnen, de drie P’s van de 

term ‘Triple Bottom Line' (ook wel TBL of 3BL genoemd): People, Planet en Profit. 

Het gaat er bij duurzaamheid om dat deze drie – mens, milieu en economie – met 

elkaar in evenwicht zijn. Deze drievoudige focus van duurzaamheid staat bij deze as 

centraal. 

 

Abundance 

Binnen de ‘Abundance’ as identificeren we de bronnen van ‘Abundance’ (Overvloed) 

waarvan ons initiatief gebruik kan maken. Dit is de sleutel tot het bepalen van een 

geschikte aanpak voor ons hele initiatief (bijv. een abundance-georiënteerd 

businessmodel). Ook zullen we moeten bepalen en testen hoe we ons met deze 

‘Abundance' bronnen kunnen verbinden en hoe we ze op de meest effectieve manier 

kunnen beheren om uiteindelijk op te schalen en een enorme impact te creëren. 

 

Processen 

In deze as staat procesorganisatie centraal. De manier waarop we enerzijds met 

behulp van agile benaderingen mogelijkheden verkennen en de juiste dingen 

bouwen, én anderzijds met behulp van traditionele procesmanagement- en 

optimalisatiebenaderingen de dagelijkse operaties op een efficiënte manier inrichten.  

 

Product 

De Product-as zorgt ervoor dat we de juiste oplossing definiëren en ontwikkelen 

voor de verschillende klantensegmenten. Er zullen verschillende benaderingen 

worden gevolgd in de verschillende Purpose Launchpad Fasen. Denk hierbij aan een 

low-fidelity prototype (ook bekend als low-tech, low-fi of Lo-fi prototype, of 

halffabricaat) voor de Verkenningsfase, een Minimum Viable Product (ofwel Minimaal 

Levensvatbaar Product, Minimaal Werkende Product of MVP) voor de Evaluatiefase 

en geoptimaliseerde producten voor de Impactfase. 

 

Metrieken 

We moeten metrieken definiëren, verzamelen en monitoren in de categorieën 

Financiën, Innovatie, Duurzaamheid en Impact. Deze as omvat daarom de volgende 
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vier soorten ‘accounting’: Financial Accounting (Financiële boekhouding), Innovation 

Accounting (Innovatieboekhouding), Sustainability Accounting 

(Duurzaamheidsboekhouding, ook bekend als sociale en ecologische boekhouding, 

sociale verslaglegging van ondernemingen, verslaggeving over maatschappelijk 

verantwoord ondernemen of niet-financiële verslaglegging) en Impact Accounting 

(Impactboekhouding of Impactmanagement).  

Onze financiële boekhouding helpt ons om op financiële maatstaven te sturen en 

onze bedrijfstransacties te registreren, samen te vatten en er verslag over uit te 

brengen door middel van financiële overzichten.  

Innovatieboekhouding omvat de belangrijkste kwalitatieve en kwantitatieve 

gegevens die nodig zijn om hypotheses te evalueren, te leren en ons innovatief 

initiatief op de juiste manier te ontwikkelen om onze klanten waarde te bieden. 

Afhankelijk van in welke Purpose Launchpad-fase we ons bevinden, zijn sommige 

metrieken relevanter dan andere: 

• Kwalitatieve gegevens zijn essentieel voor de verkenningsfase, om die dingen 

te ontdekken waarvan we niet eens weten dat we ze nog niet weten. 

• Kwantitatieve gegevens die gericht zijn op het meten van waarde zijn 

essentieel voor de evaluatiefase, om inzicht te krijgen in de werkelijke waarde 

die we aan klanten bieden. 

• Kwantitatieve gegevens die gericht zijn op groei zullen van cruciaal belang 

zijn voor de impactfase, om te begrijpen hoe we onze onderneming, onze 

activiteiten en onze impact kunnen opschalen. 

Met behulp van duurzaamheidsmetrieken kunnen wij je duurzaamheid definiëren, 

meten en volgen in relatie tot de drie hoofdlijnen: mens, milieu en economie. Dat 

betekent dat we de middelen van morgen niet in gevaar mogen brengen om de 

activiteiten van vandaag mogelijk te maken. Verschillende initiatieven kunnen 

hetzelfde systeem voor duurzaamheidsboekhouding hebben. 

Impactboekhouding bestaat uit een reeks aangepaste metrieken die ons helpen 

nagaan of we al dan niet een positieve impact creëren, en hoe groot die impact is. 

Voor elk initiatief is er een eigen impactboekhouding systeem, aangezien elk initiatief 

een eigen purpose heeft die specifieke resultaten zal creëren in termen van positieve 

impact. De belangrijkste impact-metriek die we in onze Impactboekhouding 

bijhouden is de Starshot: dat is ons ultieme streefdoel. Het geeft richting aan de 

Purpose via een ambitieus en gekwantificeerd doel. Het is deze metriek die de 

Metrieken-as verbindt met de Purpose-as. Zo sluiten we de Purpose Launchpad-lus 

(loop). 
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Purpose Launchpad Radar 

Afhankelijk van verschillende factoren kunnen individuele assen van het Doel 

Launchpad zich in verschillende evolutiefasen (ontwikkelingsfasen) bevinden. 

Bijvoorbeeld, als wij nog niet weten wie onze klanten zouden kunnen zijn, bevindt de 

Klant-as zich in de verkenningsfase. Maar als wij al een groot aantal klanten hebben 

en de meesten van hen zijn heel tevreden met het product dat wij aan hen leveren, 

kunnen wij stellen dat de Klant-as zich in de impactfase bevindt. 

De Purpose Launchpad Radar is een hulpmiddel in de vorm van een radar-

/spindiagram, dat ons een goed beeld geeft van de ontwikkelingsstatus van de 

Purpose Launchpad assen en hiermee ook van ons hele initiatief. De volgende figuur 

toont een voorbeeld: 

 

De Purpose Launchpad Radar geeft aan elk van de assen van het Purpose Launchpad 

een numerieke waarde tussen 0 en 3, die overeenkomt met verschillende fasen van 

ontwikkeling. Dit gebeurt als volgt: 

• Verkenning (waarde tussen 0 en 1; aangegeven met geel). 

• Evaluatie (waarde groter dan 1 en tot en met 2; weergegeven met lichtblauw). 

• Impact (waarde groter dan 2 en tot en met 3; getoond in paars). 

Door de Purpose Launchpad Assen te analyseren, kunnen we begrijpen in welke 

Purpose Launchpad-fase het initiatief zich bevindt. We nemen meestal aan dat het 

initiatief zich in de Purpose Launchpad-fase bevindt waarin de Purpose Launchpad-

assen zich het minst ontwikkeld hebben. Bijvoorbeeld, als de meeste Purpose 

Launchpad Assen in de Evaluatiefase zijn, maar er zijn twee assen die zich nog in de 

Verkenningsfase bevinden, dan betekent dit dat het initiatief zich nog in de 

Verkenningsfase bevindt. 
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Purpose Launchpad Streefdoelen  

Afhankelijk van de Purpose Launchpad-fase waarin ons initiatief zich bevindt, 

moeten we verschillende streefdoelen bereiken voor elk van de Purpose Launchpad 

Assen. De volgende tabel geeft een algemeen overzicht: 

 STREEFDOELEN Verkenning Evaluatie Impact 

Purpose Stel de 
bestaansreden van 
het initiatief vast 
(Purpose) en 
bepaal een eerste 
versie van de 
strategie.   

Test de 
voorgestelde 
strategische 
aanpak en herzie 
de 
noodzakelijkheden. 

Versterk je 
strategie om je 
Purpose te 
bereiken! 

Mensen Leer door je actief 
te verbinden met 
gemeenschappen 
(communities) en 
personen die 
verband houden 
met je Purpose. 
Begin ook met het 
vormen van je 
team.  

Vind de identiteit 
van je community 
en team aan de 
hand van de 
opgedane ervaring 
en breng die in 
overeenstemming 
met de 
werkelijkheid. 

Vergroot je schaal 
door het 
versterken van de 
connectie met de 
community en door 
uitbreiding van het 
team. 

Klant Zoek uit op welke 
klantsegmenten je 
je moet richten. 

Ga na in hoeverre 
de gekozen 
klantsegmenten 
geschikt zijn. 

Vergroot het aantal 
klanten op de 
massamarkt. 

Duurzaamheid Bepaal hoe je 
duurzaam kunt zijn 
vanuit een sociaal-, 
milieu- en 
economisch-
oogpunt. 

Evalueer of je 
duurzaamheids-
model met een 
evenwichtige 
duurzame 
ontwikkeling van 
de 3 P’s (People, 
Planet, Profit, 
ofwel, Mens, Milieu 
en Economie) 
werkt en herzie het 
indien nodig. 

Geniet van de 
resultaten van je 
drievoudig 
duurzaamheids-
model en gebruik 
het model en de 
resultaten als basis 
om een echte 
positieve impact te 
creëren. 

Abundance Ontdek externe 
‘abundance’ 
bronnen waar je 
gebruik van zou 
kunnen maken en 
bepaal hoe 
overvloed kan 
creëren. 

Leer hoe je 
bestaande 
‘abundance’ 
(overvloed) kunt 
gebruiken, creëren 
en beheren. 

Vergroot zowel je 
verbintenis met 
externe bronnen 
die je relevante 
overvloed bieden, 
alsook je eigen 
creatie van 
overvloed. 

Processen Richt alle 
activiteiten op het 
vinden van de 
meest 
veelbelovende 
weg. 

Experimenteer met 
processen om te 
leren hoe je de 
activiteiten het 
beste kunt 
uitvoeren. 

Verbeter je 
processen om de 
resultaten te 
optimaliseren. 
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Product Vertaal je Value 
Proposition 
(waardepropositie 
of waardevoorstel) 
in een 
productconcept. 

Ontwikkel een 
Minimum Viable 
Product (ofwel een 
Minimaal Werkend 
Product of MVP) 
en stel je Early 
Adopters ermee 
tevreden. 

Ontwikkel je MVP 
tot een product en 
optimaliseer de 
gebruikerservaring. 

Metrieken Bepaal wat je wel 
(en niet) moet 
meten. 

Begin te meten om 
te verbeteren. 

Blijf voortdurend 
meten om te 
verbeteringen door 
te voeren en je 
purpose te 
realiseren. 

Let op: de Purpose Launchpad Streefdoelen gaan niet over tools of methodieken, 

maar over wat er in elk stadium van het initiatief voor elk van de (acht) assen bereikt 

moet worden. 

 

Purpose Launchpad Sprint 

Het kernstuk van Purpose Launchpad is een Sprint, een afgebakende tijdsperiode 

van één, twee of meer weken (afhankelijk van het vorderingsstadium van het 

initiatief) waarin het team echte vooruitgang boekt in de ontwikkeling van de 

verschillende Purpose Launchpad-assen. Een nieuwe Sprint start onmiddellijk na de 

afronding van de vorige Sprint.  

In een Purpose Launchpad Sprint zijn er de volgende gebeurtenissen: 

• Planning Meeting: het hele team bespreekt samen met de Purpose 

Launchpad Mentor de ontwikkeling van het initiatief. De backlog (werklijst) 

wordt bijgewerkt met het oog op de verdere ontwikkeling van het initiatief. 

De Planning Meeting moet deze stappen volgen: 

o Progress Update (Voortgangsupdate): Onder leiding van de Purpose 

Launchpad Mentor analyseert het team de resultaten van de vorige 

sprint (aan de hand van de Purpose Launchpad Backlog). De nadruk 

ligt op de echte waarde die is gecreëerd en op gevalideerde 

leerpunten en inzichten. Bovendien wordt alle teamleden gevraagd 

naar hun stemming tijdens de afgelopen sprint. 

o Purpose Launchpad Radar Update: Het team ontvangt een 

bijgewerkte versie van de Purpose Launchpad Radar om te bepalen in 

welke fase het initiatief zich momenteel bevindt. 

o Purpose Launchpad Backlog Update: Er wordt een nieuwe backlog 

gemaakt op basis van de huidige Purpose Launchpad Radar en de fase 

waarin het initiatief zich bevindt. 
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• Launch Meeting (alle teamleden): de Purpose Launchpad Coördinator 

managet de Purpose Launchpad Backlog en het team om dingen in gang te 

zetten, met als doel zoveel mogelijk leerpunten en inzichten te genereren.  

• Dagelijkse besprekingen: Het team geeft een korte update over hoe de 

dingen gaan. Iedereen deelt in volledige openheid zijn/haar vooruitgang en 

de teamleden wisselen de belangrijkste leerpunten uit. 

• Consolidatie Meeting (alle teamleden): de Purpose Launchpad Coördinator 

zorgt ervoor dat het team alle vooruitgang goed analyseert en samenvoegt 

om het tijdens de volgende Planning Meeting aan de Purpose Launchpad 

Mentor te presenteren. 

• Retrospective Meeting: Alle teamleden en de Purpose Launchpad Mentor 

kijken samen terug en praten over ‘het hoe’ van de Purpose Launchpad 

implementatie tot nu toe. Alle leer- en verbeterpunten, ontdekte patronen en 

potentiële (nieuwe) valkuilen worden meegenomen om bewustwording te 

creëren en nieuwe acties en manieren te ontdekken die toekomstige fouten 

kunnen vermijden en de aanpak van het team kunnen verbeteren. 

 

 

Purpose Launchpad Habitat 

Het succes van een initiatief hangt niet alleen af van wat we doen, en ook niet in de 

eerste plaats van de mindset van het team dat verantwoordelijk is voor de 

ontwikkeling van het initiatief. De context waarin het initiatief wordt ontwikkeld is 

een van de meest essentiële elementen die de kans op succes zal vergroten of 

verkleinen. Vooral in een grootzakelijke omgeving speelt de context van een initiatief 

een cruciale rol. In vele gevallen, slagen uitstekende initiatieven niet omdat het 

immuunsysteem van de organisatie deze initiatieven lamlegt en de kop kost. 

De Purpose Launchpad Habitat is de context en de externe ondersteuning die we 

aan een specifieke Purpose Launchpad-as van een initiatief geven om de kans op 

slagen ervan zo groot mogelijk te maken. In feite is de Habitat vergelijkbaar met de 

omgevingsvoorwaarden die een zaadje nodig heeft om tot bloei te komen. We 
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moeten er dus voor zorgen dat ons zaadje (ons initiatief) de juiste hoeveelheid 

zonlicht, water, temperatuur en alle overige externe elementen tot zijn beschikking 

heeft. 

 

Om de juiste Habitat aan een initiatief te geven, zullen we specifieke vragen moeten 

stellen voor elk van de Purpose Launchpad-assen. Stel dat we een initiatief 

ontwikkelen in een grootzakelijke bedrijfsomgeving, dan kunnen de volgende vragen 

gesteld worden voor elk van de Purpose Launchpad-assen: 

• Purpose: Delen we de purpose met de centrale organisatie? 

• Mensen: Hebben we een vast (voltijds) team voor het initiatief? 

• Klant: Delen we het klantenbestand van de centrale organisatie met het 

initiatief? 

• Duurzaamheid: Hoe financieren we het initiatief? 

• Abundance: Welke externe bronnen van overvloed (abundance) kunnen we 

beschikbaar stellen aan het initiatief? 

• Processen: Hebben we gemeenschappelijke processen of heeft het initiatief 

zijn eigen processen? 

• Product: Waar wordt het product ontwikkeld? 

• Metrieken: Welke meetgegevens en statistieken worden door het initiatief 

met de centrale organisatie gedeeld en vice versa? 

Afhankelijk van hoe we de bovenstaande vragen beantwoorden, heeft het initiatief 

verschillende kansen van slagen. Wanneer we een nieuw initiatief in een organisatie 

opstarten, moet het managementteam van de organisatie zich richten op het 

definiëren en implementeren van de juiste Habitat voor het initiatief, terwijl het 

innovatieteam werkt aan de ontwikkeling ervan. 
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Purpose Launchpad Resources 

Er zijn een aantal specifieke resources (hulpmiddelen) voor Purpose Launchpad die 

helpen om het framework (raamwerk) correct uit te voeren, die te vinden zijn op 

www.purposelaunchpad.com  

Hieronder beschrijven we de verschillende beschikbare Purpose Launchpad 

Hulpmiddelen, die erg nuttig zijn om de verschillende Purpose Launchpad niveaus te 

implementeren (zoals we zullen zien in de komende onderdelen van dit document): 

• Het Purpose Launchpad Assessment wordt gebruikt om Purpose Launchpad 

op alle niveaus uit te voeren (mindset, geleide (dimensie-gestuurde) toolkit, 

en agile framework). 

• De Purpose Launchpad Repository wordt gebruikt bij de implementatie van 

Purpose Launchpad voor het tweede en derde niveau (geleide toolkit en agile 

framework). 

• Het Purpose Launchpad Board ondersteunt de implementatie van Purpose 

Launchpad op het derde niveau (agile framework). 

 

Purpose Launchpad Assessment 

Om de Purpose Launchpad Radar voor een initiatief te kunnen bepalen, voeren we 

de Purpose Launchpad Assessment uit. Dit is een test met voor elke Purpose 

Launchpad-as een aantal vragen en antwoorden. Na het uitvoeren van het 

assessment, krijgen we een waarde tussen 0 en 3 voor elk van de Purpose 

Launchpad Assen en, als resultaat daarvan, de Purpose Launchpad Radar als visuele 

weergave van de behaalde scores. Hieronder een voorbeeld van enkele vragen met 

betrekking tot de Purpose-as. 
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Purpose Launchpad Repository 

Waar de Purpose Launchpad Sprint het kernstuk, het hart, is van Purpose 

Launchpad, is de Purpose Launchpad Repository het brein. Afhankelijk van het 

ontwikkelingsstadium waarin het initiatief zich bevindt, stelt de Repository een aantal 

acties voor om vooruitgang te boeken in de richting van de doelstellingen van elk 

van de verschillende Purpose Launchpad Assen. De Purpose Launchpad Repository 

belicht ook de belangrijkste uitdagingen waarmee initiatieven in de verschillende 

fasen voor elke as worden geconfronteerd en geeft specifiek advies over hoe die 

overwonnen kunnen worden. 

 

 

Purpose Launchpad Board 

Het Purpose Launchpad Board is een tool dat teams helpt om Purpose Launchpad 

als een agile framework te implementeren door de elementen van de Purpose 

Launchpad Sprint te organiseren, zoals de Backlog. Ook laat het Purpose Launchpad 

Board de evolutie van het initiatief zien door belangrijke elementen bij te houden, 

zoals de Purpose Launchpad Fase, Purpose Launchpad Mood, en de Starshot. 

 

 

Andere hulpmiddelen 

De community van Purpose Launchpad Mentors creëert ook andere hulpmiddelen 

die specifiek zijn voor Purpose Launchpad om het framework optimaal te kunnen 

toepassen.  
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Enkele daarvan zijn: de Purpose Launchpad Implementation Lessons Learned, die 

een verzameling uitdagingen beschrijven waar teams en mentoren gewoonlijk 

worden geconfronteerd en suggesties om ze aan op te lossen; en de Purpose 

Launchpad Exponential Technologies Use Cases, die baanbrekende technologieën 

belichten en voorbeelden geven van het gebruik ervan. 

Al deze bronnen zijn toegankelijk door lid te worden van de Purpose Alliance 

community op www.purposealliance.org/join   

 

Purpose Launchpad Team 

Om de voordelen van Purpose Launchpad maximaal te kunnen benutten voor je 

initiatief en organisatie wordt aangeraden om binnen het Purpose Launchpad Team 

minimaal de volgende rollen in te vullen. 

 

Purpose Launchpad Mentor 

De Purpose Launchpad Mentor is een ervaren en gecertificeerde Purpose Launchpad 

beoefenaar met praktische kennis en ervaring als coach en mentor in het begeleiden 

van teams in organisaties (van startups tot aan grootzakelijke bedrijven). De mentor 

is bedreven in het toepassen van de diverse methoden, tools en andere 

hulpmiddelen die binnen het Purpose Launchpad framework worden toegepast met 

het doel nieuwe initiatieven en teams succesvol door te ontwikkelen. Hij/zij steunt 

alle teamleden in hun ontwikkeling, brengt de juiste mindset in het team, en bouwt 

een high-performance team op dat zelfsturend en met verantwoordelijkheidsgevoel 

optreedt om de impact en de ontwikkeling van het initiatief te maximaliseren.  

 

De Purpose Launchpad Mentor is verantwoordelijk voor: 

• Het mentoren van het team in het volgen van de Purpose Launchpad 

Principes. 

• Het regelmatig uitvoeren van een Purpose Launchpad Assessment. 
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• Het bijwerken van de Purpose Launchpad Radar en het waarborgen van de 

juistheid ervan. 

• Het definiëren en prioriteren van de Purpose Launchpad Backlog's Stories. 

• Het begeleiden van het team bij de uitvoering van de Stories en het geven 

van referentiemateriaal om de verschillende innovatie methodieken en tools 

te leren gebruiken. 

• Het bijwerken van de gevalideerde leerpunten en inzichten van het initiatief 

tijdens de Voortgangsupdate. 

 

Purpose Launchpad Coördinator 

Indien nodig, neemt één van de teamleden de rol van teamcoördinator op zich, die 

de leiding heeft over de uitvoering van de activiteiten. De Purpose Launchpad 

Coördinator heeft onder andere de volgende verantwoordelijkheden: 

• De beschikbaarheid van alle teamleden inventariseren om de werkelijke 

teamcapaciteit te bepalen waarmee aan de verschillende Purpose 

Launchpad-stories gewerkt kan worden. 

• Het plannen en coördineren van de Launch Meetings, Dagelijkse besprekingen 

en Consolidatie Meetings als onderdeel van de Purpose Launchpad Sprints. 

• Het plannen en coördineren van alle andere vergaderingen die nodig kunnen 

zijn om de samenwerking van het team met betrekking tot de uitvoering van 

de Purpose Launchpad Backlog te vergemakkelijken. 

Purpose Launchpad Teamlid (Doener) 

Teamleden zijn alle personen die bij de ontwikkeling van het initiatief betrokken zijn. 

In een vroeg stadium is het gebruikelijk dat alle bij het project betrokken personen 

deel uitmaken van het Purpose Launchpad team. De verantwoordelijkheden van de 

Purpose Launchpad teamleden omvatten: 

• Duidelijk aangeven aan welke (backlog) Stories zij met belangstelling willen 

werken. 

• Toezeggen het werk van de Stories waar ze voor getekend hebben af te 

hebben tegen het einde van de Sprint. 

• Het naleven van de Purpose Launchpad Principes. 

Het wordt aangeraden om de teamleden te trainen in Purpose Launchpad en/of 

verschillende tools (zoals uitgelegd in de tools sectie) zodat ze alle door de Mentor 

voorgestelde Stories (taken) optimaal kunnen uitvoeren. We kunnen een trainersrol 

aan het team toevoegen (de gecertificeerde Purpose Launchpad Mentor kan hier ook 

ondersteuning bieden als een additionele rol zoals hieronder uitgelegd) en/of 
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sommige teamleden kunnen deelnemen aan het Purpose Launchpad 

certificeringsprogramma. 

 

Extra rollen 

Soms hebben we extra of andere rollen nodig dan die hierboven zijn uitgelegd, om te 

voorkomen dat de beschreven rollen binnen het kader van de geschetste 

verantwoordelijkheden blijven werken en er geen overmatige andere 

verantwoordelijkheden aan worden toegevoegd.  

Bijvoorbeeld, als de teamleden training nodig hebben om extra kennis op te doen 

voor de activiteiten, hebben we een Purpose Launchpad trainer nodig. Het is 

belangrijk dat opleidingsactiviteiten en mentorschap niet als verantwoordelijkheden 

onder één rol worden geplaatst en de Purpose Launchpad Mentor te belasten met de 

extra trainingstaken. In de praktijk en in de meeste gevallen is de Purpose Launchpad 

Mentor een uitstekende trainer, en kan hij/zij de training ook prima verzorgen, maar 

deze zullen dan bewust apart gepland en geboekt moeten worden, en mogen niet 

plaatsvinden tijdens de meetings waarin mentoring plaatsvindt. 

 

!  



 

 
 

 

©Francisco Palao. Deze publicatie wordt onder licentie aangeboden onder de Naamsvermelding GelijkDelen-licentie van Creative 
Commons, toegankelijk via https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl en in samengevatte vorm beschreven op 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl. Door gebruik te maken van dit Purpose Launchpad Handboek, erkent u en 
stemt u ermee in dat u de voorwaarden van de Naamsvermelding GelijkDelen-licentie van Creative Commons hebt gelezen en 
ermee instemt dat u eraan gebonden bent. 

Purpose Launchpad Implementatieniveaus 

Zoals in het inleidende gedeelte van dit document uitgelegd, zijn er drie 

verschillende manieren om Purpose Launchpad uit te voeren. Ze houden allemaal 

rekening met de Purpose Launchpad fase waarin het initiatief zich op dat moment 

bevindt (gebaseerd op de Purpose Launchpad Radar) en met de verschillende 

Purpose Launchpad Streefdoelen die we moeten bereiken om het initiatief het best 

te ontwikkelen. 

 

Elk van de implementatiemanieren bevat doelgericht een verschillend aantal 

elementen om de teams in het initiatief ofwel meer vrijheid, ofwel meer 

mogelijkheden en vermogen te geven. 

 

Implementatie als een mindset 

Dit is de meer flexibele aanpak. Zodra we de Purpose Launchpad fase kennen na 

analyse van de radar, worden de Purpose Launchpad waarden en principes 

doelgericht toegepast om specifieke acties te bepalen om ons initiatief te 

ontwikkelen.  

Met Purpose Launchpad als gids hoeven we geen specifieke processen of tools te 

volgen om onze doelen te bereiken. 

 

Implementatie als een geleide (dimensie-gestuurde) toolkit 

Deze aanpak bouwt voort op de vorige. Het omvat alle elementen en voegt daar de 

Purpose Launchpad Repository aan toe. Dit levert het team specifieke aanbevelingen 

op voor acties die moeten worden uitgevoerd om alle dimensies die van belang zijn 

voor een succesvolle ontwikkeling van het initiatief (de Purpose Launchpad-assen) te 

evolueren naar de volgende fase. Het geeft ook suggesties over het gebruik van de 

tools waarnaar in de repository verwezen wordt. Dit wordt meer diepgaand 

beschreven in de volgende delen van dit document. 

Het gebruik van Purpose Launchpad als kennisbank geeft dus waardevolle adviezen 

over wat te doen, en biedt tegelijkertijd toegang tot de kennis van vele innovatie-
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experts en gevalideerde innovatie-instrumenten die het werk zullen 

vergemakkelijken.  

 

Implementatie als een agile framework 

Deze aanpak bouwt wederom voort op de vorige en voegt er de Purpose Launchpad 

Sprint en gestructureerd agile management via het Purpose Launchpad Board aan 

toe. Dit voorziet het team van een specifiek proces dat de acties bepaalt en 

aanstuurt die moeten worden uitgevoerd om het initiatief en alle noodzakelijke 

dimensies (middels de Purpose Launchpad-assen) naar de volgende fase te leiden. 

Het gebruik van Purpose Launchpad als een agile framework (wendbaar raamwerk) 

biedt dus een manier om ons initiatief iteratief en dynamisch te laten ontwikkelen. 

Hierbij wordt dus rekening gehouden met elke verandering in het initiatief en de 

gevalideerde leerpunten en inzichten die verkregen worden door het hele proces 

heen, waardoor het hele initiatief met de klant en de snel veranderende omgeving 

mee evolueert (aangezien het proces doelgericht alle Purpose Launchpad Assen 

evenredig ontwikkelt). 

!  
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PURPOSE LAUNCHPAD APPLICATIES 

Er zijn een aantal Purpose Launchpad Applicaties die bovenop Purpose Launchpad 

zijn gebouwd door leden van de Purpose Alliance Community om het Purpose 

Launchpad framework en mindset in organisaties te implementeren om verschillende 

soorten doelen te bereiken. Alle Purpose Launchpad applicaties zijn open source (vrij 

ter beschikking) en kunnen hier gevonden worden: 

www.purposealliance.org/purpose-launchpad/applications    

  

Purpose Launchpad Mentoren kunnen opgeleid worden, naast de mentor 

certificering, om deze Purpose Launchpad Applicaties uit te voeren en toe te passen 

met behulp van open source materialen en tools. 

Uiteraard kunnen er blijvend nieuwe applicaties voor specifieke doeleinden 

ontwikkeld worden met Purpose Launchpad als fundament. Hieronder bespreken we 

in het kort enkele verschillende applicaties die gebaseerd zijn op Purpose Launchpad 

en die al met succes zijn geïmplementeerd.  

 

Purpose Discovery Proces 

Het Purpose Discovery proces is gericht op het helpen van gevestigde organisaties 

bij het bepalen en definiëren van hun Purpose en Starshot, terwijl ze hun visie, missie 

en waarden kritisch tegen het licht houden. Het proces omvat een mix van inspiratie- 

en werksessies, gebaseerd op het Purpose Launchpad framework en mindset en het 

Massive Transformative Purpose Canvas, met ofwel de oprichter(s) van de 

organisatie, een groep leiders en bestuurders of zelfs de hele organisatie. 

 

• Doelgroep: Gevestigde organisaties die hun teams willen inspireren 'door actief 

doen' en nieuwe initiatieven willen opwekken die vervolgens verder ontwikkeld 

kunnen worden door Purpose Launchpad te implementeren. 

Purpose 

Discovery

Purpose 

Launchpad 

Workshop

Purpose 

Challenge

Impact 

Sprint

APPLICATIONS
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• Aantal deelnemers: Tussen 1 en de hele organisatie. 

• Duur: Tussen drie dagen en drie weken 

• Resultaat: De Purpose, Starshot, Visie, Missie en Waarden van een gevestigde 

organisatie, en veel plezier en inspiratie voor de deelnemers! 

 

Purpose Launchpad Workshop 

Een Purpose Launchpad Workshop is een praktische hands-on evenement van een 

volledige of halve dag dat gericht is op 1) het positief activeren van de mindset van 

een groep individuen (maximum 50 personen), 2) het genereren van een set van 

purpose-georiënteerde initiatieven (maximum 6) rond een specifieke Purpose, en 3) 

het creëren van de juiste habitat om de nieuwe initiatieven vervolgens verder te laten 

ontwikkelen. De workshop omvat een mix van inspiratie- en werksessies, gebaseerd 

op de Purpose Launchpad mindset. 

 

• Doelgroep(en):  

o Organisaties die hun teams willen inspireren 'door actief doen' en het 

opwekken van nieuwe initiatieven die ze vervolgens met de implementatie 

van Purpose Launchpad verder kunnen door ontwikkelen. 

o Een groep individuele personen die willen deelnemen aan een collectieve 

purpose-georiënteerde belevenis om inspiratie op te doen en het Purpose 

Launchpad framework en mindset aan te leren. 

• Aantal deelnemers: Tussen 10 en 50 personen. 

• Duur: Halve of hele dag. 

• Resultaat: Een geïnspireerde groep purpose-gedreven personen met nieuwe 

kennis over Purpose Launchpad en een reeks nieuwe initiatieven (6 max.) 

toegespitst op één specifieke Purpose/Organisatie. 

 

Purpose Challenge 

Bij een Purpose Challenge gaat het erom de toekomst van een specifieke Purpose 

(onderwijs, gezondheidszorg, natuur, voedsel en landbouw, etc.) te creëren en 

tegelijkertijd de gemeenschap (community) en het ecosysteem rondom die Purpose 

een impuls te geven en te laten groeien (als de Challenge ook wordt opengesteld 

voor deelname door externe deelnemers). Het proces omvat een mix van inspiratie, 

training en werksessies met alle deelnemers waarbij het Purpose Launchpad 

framework en mindset als leidraad dienen. 
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• Doelgroep: Gevestigde organisaties die hun (interne en externe) community 

willen uitbouwen en nieuw talent en klanten willen aantrekken die bij hun 

Purpose passen.  

• Aantal deelnemers: Tussen 50 en duizend. 

• Duur: Tussen drie dagen en drie weken. 

• Resultaat: Nieuwe kansen (dit kan met en bij nieuwe klanten zijn), een 

geïnspireerde groep purpose-gedreven personen met nieuwe kennis over 

Purpose Launchpad en een verzameling nieuwe purpose-georiënteerde 

initiatieven. Als het een open uitdaging is, die toegankelijk is voor iedereen, zal 

het ook helpen om een fantastische gemeenschap (community) en ecosysteem 

rond de leidende organisatie op te bouwen. 

 

Impact Sprint 

Een Impact Sprint is gericht op het vormgeven aan de toekomst van een specifieke 

organisatie door deze doelgericht te ontwikkelen tot een purpose-georiënteerd 

ecosysteem dat een grootschalige positieve impact creëert voor mens en milieu en 

de gehele organisatie en werkterrein waarin deze actief is. De Impact Sprint brengt 

nieuwe initiatieven voort, bouwt de juiste habitat op waarin de initiatieven succesvol 

kunnen ontwikkelen, en, in het algemeen, cultiveert een nieuwe mindset binnen de 

hele organisatie. Het proces omvat een mix van inspiratie-, trainings- en werksessies, 

gebaseerd op het Purpose Launchpad framework en mindset, met alle niveaus van 

leiderschap in de organisatie (hoger management, middenmanagement en 

operationele teams) en levert een krachtig en impactvol resultaat op. 

 

• Doelgroep: Gevestigde organisaties die hun bedrijf willen uitbreiden en/of 

door ontwikkelen om een grootschalige positieve impact te creëren op de 

wereld en binnen hun onderneming. 
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• Aantal deelnemers: Tussen 50 en de hele organisatie (aanbevolen). 

• Duur: Tenminste acht weken. 

• Resultaat: Een nieuwe mindset voor de hele organisatie, een verzameling van 

gedeeltelijk ontwikkelde en gevalideerde initiatieven met de geschikte 

bijpassende habitat om een nieuw purpose-georiënteerd ecosysteem rond de 

Purpose van de organisatie te genereren en zo een positieve impact uit te 

oefenen op de business en de wereld. De tot stand gekomen initiatieven 

kunnen vervolgens met Purpose Launchpad verder ontwikkeld worden om de 

evolutie en transformatie van de gehele organisatie en het nieuw ontstane 

ecosysteem te ondersteunen. 

!  
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TOOLS 

Purpose Launchpad kan geïmplementeerd worden als geleide kit van methodieken 

en tools die middels de Purpose Launchpad Assen doelgericht worden ingezet om 

diverse dimensies van de ontwikkeling van organisatie en initiatief te optimaliseren. 

De reeks van methoden en tools zijn ontwikkeld door verschillende personen en 

organisaties, en kritisch geselecteerd door de Purpose Alliance community en 

gecertificeerd Purpose Launchpad Mentoren. Met deze tools kunnen we gebruik 

maken van de sterke punten van gevalideerde technieken die ons helpen om onze 

initiatieven op een eenvoudigere manier te ontwikkelen. Een selectie van 

verschillende tools die kunnen gebruikt worden om Purpose Launchpad te 

implementeren vind je hier: www.purposealliance.org/purpose-launchpad/tools  

  

Wij raden aan tools en methoden te kiezen afhankelijk van de Purpose Launchpad-

assen en de fase waarop we ons richten (zoals in de tabel hieronder). 

Naast de tools en methoden die Purpose Launchpad aanbeveelt, kunnen we vele 

andere gebruiken om ons te helpen vooruitgang te boeken op de verschillende 

assen. Voel je dus vrij om die tools te gebruiken waarmee je vertrouwd bent, als ze 

afgestemd zijn op de Purpose Launchpad Streefdoelen die we op een specifiek 

moment proberen te bereiken. 

Ook al hebben we het in dit onderdeel over tools, het blijft altijd belangrijk om het 

Purpose Launchpad principe 'Handel met de juiste mindset, processen- en tools-

overstijgend' te onthouden. Daarom is de eerste fase van implementatie van Purpose 

Launchpad gericht op de Mindset en bevat het geen enkel tool of ander hulpmiddel.  

Daarom zijn de in dit onderdeel getoonde tools en methoden slechts een optionele 

ondersteuning voor de implementatie van Purpose Launchpad en is het gebruik 

ervan helemaal geen vereiste. 

Enkel als en wanneer we het tweede niveau (als een geleide (dimensie-gestuurde) 

toolkit) of het derde niveau (als een agile framework) van Purpose Launchpad 

implementeren, zullen we sommige van de in dit onderdeel opgenomen tools 

gebruiken.  
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Afhankelijk van de Purpose Launchpad-fase waarin het initiatief zich bevindt en de 

Purpose Launchpad-as die we willen laten ontwikkelen, zijn er een aantal aanbevolen 

tools en methoden, zoals weergegeven in de onderstaande tabel. Merk ook op dat 

sommige van de tools en methoden in andere dan de aanbevolen fasen gebruikt 

kunnen worden. De tabel toont alleen de fase waarin het gebruik van deze tools 

intensiever en relevanter kan zijn. 

 

ASSEN TOOLS & METHODEN FASEN 

Verkenning Evaluatie Impact 

Algemeen 

Purpose Launchpad Canvas    

Purpose Launchpad Habitat Canvas    

Purpose Launchpad Initiatieven Canvas    

Purpose-gedreven Ecosysteem Canvas    

Purpose 
MTP Canvas 

 
  

Organisatie Identiteit Canvas    

Mensen 

Team Alignment Canvas    

Team Canvas    

Traditional organizational chart    

BOSI, StrengthsFinders, etc.    

Community Canvas    

Klant 

Customer Journey    

Empathy Map    

Design Thinking    

Blue Ocean Strategy Canvas    

Customer Development    

Value Proposition Canvas    

Crossing the Chasm    

Inside the tornado    

Marketing Mix (4Ps)    

Abundance 
Abundance Canvas    

ExO Canvas    

Duurzaamheid 

Business Model Canvas    

Cashflow Hypotheses Model    

Porter’s Five Forces Canvas    

Investment Readiness Level    

Processen 

Purpose Launchpad Sprint    

SCRUM, Kanban, etc.    

OKRs    

BPMN    

Lean Six Sigma    

Product 
Product mockups    

Product-Market Fit Canvas    
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Lean Startup    

Metrieken 
Innovation Accounting Canvas    

Impact Accounting Canvas    

Vergeet niet dat u op www.purposealliance.org/purpose-launchpad/tools sjablonen 

kunt downloaden en/of krijgen om de meeste van deze tools te gebruiken. 

Hieronder vind je een korte omschrijving van deze tools en hoe je ze op de juiste 

manier gebruikt met Purpose Launchpad, in overeenstemming met het framework en 

de mindset. 

 

Algemene tools 

Purpose Launchpad Canvas 

Het Purpose Launchpad Canvas helpt ons om een globale aanpak van een initiatief te 

ontwerpen en te communiceren door de juiste vragen te stellen die elk van de acht 

assen van het Purpose Launchpad helpen definiëren.  

 

Het Purpose Launchpad Canvas is heel nuttig om de verschillende assen van het 

Purpose Launchpad te bezien, en ook om te helpen het verband ertussen te zien. 

 

Purpose Launchpad Habitat Canvas 

Het Purpose Launchpad Habitat Canvas helpt ons om de juiste Habitat te bepalen 

voor de verschillende Purpose Launchpad assen van een gegeven initiatief.  

The Purpose Launchpad Canvas was created by Francisco Palao. 
Further information at www.purposealliance.org 

CANVAS
Date

Initiative

Purpose Customer

Abundance Product Metrics

People

Processes

Sustainability
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Het Purpose Launchpad Habitat Canvas is bijzonder nuttig bij het nemen van 

beslissingen die initiatieven de juiste omgeving en randvoorwaarden geven om de 

kansen op succes te maximaliseren. 

 

Purpose Launchpad Initiatives Canvas 

Het Purpose Launchpad Initiatives Canvas (Purpose Launchpad Initiatieven Canvas) 

helpt ons om een algemeen overzicht te krijgen van alle initiatieven binnen een 

organisatie die met Purpose Launchpad ontwikkeld worden.  

 

Het Purpose Launchpad Initiatieven Canvas is erg nuttig om inzicht te krijgen in de 

verschillende Purpose Launchpad fases van alle initiatieven, en ook om te helpen 

prioriteiten te stellen zodat de middelen die aan elk van de initiatieven verbonden 

zijn het best beheerd kunnen worden. 

 

The Purpose Launchpad Initiatives Board was created by Francisco Palao. 
Further information at www.purposealliance.org 

Purpose Launchpad Initiatives Canvas

DateEcosystem name

IMPACTEVALUATIONEXPLORATION
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Purpose-driven Ecosystem Canvas 

Het Purpose-driven Ecosystem Canvas (Purpose-gedreven Ecosysteem Canvas) is 

een krachtig hulpmiddel om een purpose-gedreven ecosysteem te begrijpen en/of te 

ontwerpen, inclusief alle verschillende initiatieven in verband met de purpose, de 

communities (gemeenschappen) en de verwachte uiteindelijke impact. 

  

Het Purpose-gedreven Ecosysteem Canvas kan in veel verschillende contexten 

gebruikt worden, inclusief aan het einde van Purpose Challenges om het 

eindresultaat te beschrijven, en ook tijdens Impact Sprits om het uiteindelijke 

resultaat (en de weg ernaartoe) te definiëren dat noodzakelijk is om de 

oorspronkelijke organisatie om te vormen tot een Purpose-gedreven ecosysteem. 

 

Purpose-tools 

MTP Canvas 

Het MTP Canvas is een hulpmiddel dat zowel 

individuen als organisaties kan helpen om 

hun purpose te ontdekken en ook andere 

gerelateerde elementen te definiëren (zoals 

de Starshot, die in het MTP Canvas 'Footprint' 

wordt genoemd).  

Het MTP Canvas bevat negen verschillende 

blokken (Longings (Verlangen), Values 

(Waarden), Superpower (Superkrachten), 

Inhabitants (Bewoners), Kingdom 

(Koninkrijk), Challenge (Uitdaging), Path 

(Pad), Footprint (Voetafdruk), MTP) verdeeld 

in drie verschillende gebieden (the Hero (de 

Held), the World (de Wereld), en the Journey 

(de Reis)). 

 

11,99 cm

Initiatives

The Purpose-driven Ecosystem Canvas was created by Francisco Palao. 
Further information at www.purposealliance.org 

Purpose-driven Ecosystem Canvas

DateEcosystem name

External Communities

Purpose
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In de context van Purpose Launchpad, kan het MTP Canvas vanaf het allereerste 

begin gebruikt worden en mee evolueren met de ontwikkeling van het initiatief in de 

verschillende Purpose Launchpad-fasen. 

 

Organization Identity Canvas 

 

Het Organisation Identity Canvas 

(Organisatie Identiteit Canvas) is een 

hulpmiddel om de belangrijkste 

strategische elementen van het initiatief te 

definiëren en dit in één overzicht samen te 

brengen. 

De elementen (blokken) in het Organisatie 

Identiteit Canvas zijn opgenomen zijn 

Purpose, Starshot, Vision (Visie), Mission 

(Missie) en Values (Waarden). 

 

 

 

 

 

In de context van Purpose Launchpad zijn de Purpose en de Starshot 

gemeenschappelijke elementen in een Purpose-gedreven ecosysteem. We kunnen 

dus meerdere Organisatie Identiteit Canvassen hebben voor elk van de elementen, 

maar ze zullen wel allemaal dezelfde Purpose en Starshot delen. 

  

Organization 

Identity Canvas

MTP

Starshot

Vision

Mission

Values
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Mensen-tools 

BOSI assessment 

De BOSI assessment helpt mensen om hun ondernemers-DNA profiel te begrijpen, 

gebaseerd op vier typen ondernemers: Bouwer, Opportunist, Specialist en Innovator. 

In de context van Purpose Launchpad kan de BOSI-test heel nuttig zijn bij het 

vormen van een nieuw team of bij het zoeken naar nieuwe teamleden, om de 

gewenste complementaire mindsets en ondernemers-/werkstijlen te identificeren. 

 

StrengthsFinder 2.0 / CliftonStrengths 

De StrengthsFinders assessment, recentelijk veranderd in CliftonStrengths, is een 

online wetenschappelijke persoonlijkheidstest, die je vanuit een Positieve 

Psychologie perspectief inzicht geeft in hoe jij je talenten (je Strengths) het beste 

kunt inzetten om zo de kans op succes te verhogen. Het is het eerste 

meetinstrument van dit type dat speciaal voor het internet is ontwikkeld. In totaal 

worden 177 verschillende items geanalyseerd, die een rapport opleveren waarin je vijf 

sterkste talenten toegelicht. In totaal zijn er 34 talenten ondergebracht in 4 

domeinen.  

In de context van Purpose Launchpad kan de StrengthFinder 2.0/CliftonStrengths 

assessment bijzonder waardevol zijn bij het samenstellen van een nieuw team of bij 

het zoeken naar nieuwe teamleden, om zo mensen met aanvullende vaardigheden en 

persoonlijkheidsstijlen te vinden. 

 

Team Alignment Map 

De Team Alignment Map (Team Samenwerkingskaart) is een agile hulpmiddel om de 

samenwerking en communicatie in projecten te structureren. Betrek deelnemers, 

vergemakkelijk de planning, beheer risico's en lever tastbare resultaten. 
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In de context van Purpose Launchpad kan de Team Alignment Map heel effectief zijn 

in de beginfase van nieuwe organisaties, wanneer teams te maken krijgen met grote 

onzekerheid over mogelijke risico's en ze gezamenlijke toezeggingen moeten doen 

om kortetermijndoelen te bereiken. 

 

Team Canvas 

Het Team Canvas is Business Model Canvas (bedrijfsmodel canvas) voor teamwerk. 

Het is een gratis hulpmiddel om teamafstemming rond een purpose te organiseren 

en teamleden op één lijn te krijgen, conflicten op te lossen en snel een productieve 

cultuur op te bouwen. 

 

In de context van Purpose Launchpad kan het Team Canvas uiterst nuttig zijn in een 

vroeg stadium van initiatieven om het grote plaatje van het team inzichtelijk te 

maken en mogelijke hiaten te identificeren die eventueel moeten worden opgevuld. 

 

Community Canvas 

Het Community Canvas (gemeenschapscanvas) is een denkkader dat mensen en 

organisaties helpt om sterkere gemeenschappen op te bouwen. Het biedt een 

sjabloon voor iedereen die een groep mensen (community/gemeenschap) 

samenbrengt. 
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In de context van Purpose Launchpad, kan het Community Canvas van grote waarde 

zijn in de verkenningsfase om potentiële gemeenschappen te identificeren en 

definiëren om in de toekomst op te bouwen en/of mee samen te werken. Ook in 

daaropvolgende Purpose Launchpad-fasen kan het gebruikt worden om de 

community-aanpak te evalueren, en te blijven verbeteren op basis van de opgedane 

ervaringen en inzichten. 

 

Klant-tools 

Customer Journey Canvas 

Het Customer Journey canvas (klantreis canvas) is een hulpmiddel om inzicht te 

krijgen in, volgen van en bespreken hoe een klant een probleem ervaart dat je 

volgens Design a Better Business probeert op te lossen. Het helpt je om vragen te 

beantwoorden zoals: 'Hoe komt dit probleem of deze kans tot uiting in het dagelijks 

leven van de klant?'.  

 

COMMUNITY CANVAS
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In de context van Purpose Launchpad, kan het Customer Journey Canvas zeer nuttig 

zijn om gedragspatronen van klanten te analyseren en te ontwerpen, en om er 

oplossingen voor te ontwikkelen tijdens alle Purpose Launchpad fasen. 

 

Empathy Map 

Een empathy map (empathiekaart) is een collaboratief hulpmiddel dat teams kunnen 

gebruiken om een dieper inzicht in de gedachtes, gevoelens, en gedragingen van hun 

klanten/gebruikers te krijgen. Net als een user persona (gebruikerspersoona), kan 

een empathy map een groep gebruikers vertegenwoordigen, zoals een 

klantsegment.  

 

 

In de context van Purpose Launchpad kan een empathy map gebruikt worden in de 

beginstadia wanneer contact wordt gelegd met diverse groepen (communities), om 

zo inzichten te verzamelen en analyseren en hieruit potentiële klantsegmenten te 

ontdekken. 

 
Design Thinking 

Design Thinking is een iteratief innovatief proces om problemen op te lossen, 

geworteld in een set van vaardigheden, zoals dit al tientallen jaren wordt toegepast 

binnen designer gemeenschap. Design Thinking is pas echt mainstream geworden 

sinds een Harvard Business Review artikel uit 2008. Het is een mensgerichte 

benadering van innovatie. Dit betekent dat de behoeften van mensen, de 

mogelijkheden van technologie, en de vereisten voor zakelijk succes in het design 

thinking proces zijn geïntegreerd. 

 

Empathy Map
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In de context van Purpose Launchpad kan Design Thinking heel effectief zijn in de 

verkenningsfase om aansluiting te vinden bij en echte verbinding te creëren met 

communities (gemeenschappen) en om potentiële klantsegmenten te achterhalen en 

passende waardeproposities voor hen te formuleren. 

 

Customer Development 

Customer Development (klantontwikkeling) is een vierstappenkader om te 

ontdekken en te valideren of je de behoefte(n) van klanten hebt vastgesteld, of je het 

juiste product hebt ontwikkeld om aan de behoefte(n) van die klant te voldoen, of je 

de juiste methoden hebt uitgetest om klanten aan te trekken en te winnen, en of je in 

je organisatie de juiste middelen hebt ingezet om aan de vraag naar het product te 

voldoen. Het raamwerk biedt een manier om een wetenschappelijke benadering te 

gebruiken om veronderstellingen over je product en je bedrijf te valideren. 

 
In de context van Purpose Launchpad sluiten de verschillende stappen van de 

klantenontwikkeling heel goed aan bij de verschillende fasen van Purpose 

Launchpad: Tijdens de Verkenningsfase doen we Customer Discovery 

(klantontdekking), tijdens de Evaluatiefase voeren we Customer Validation 

(klantvalidatie) uit, en tijdens de Impactfase doen we Customer Creation 

(klantcreatie) en Company Growth (bedrijfsgroei). 

 

Value Proposition Canvas 

Het Value Proposition Canvas (Waardepropositie Canvas) is een hulpmiddel om 

ervoor te zorgen dat het product en de markt goed bij elkaar passen. Het Value 

Proposition Canvas kan gebruikt worden om te verzekeren dat een product of dienst 

afgestemd is op de waarden en behoeften van de klant. 
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In de context van Purpose Launchpad kan het Value Proposition Canvas ingezet 

worden op verschillende momenten waarop we proberen onze klanten beter te 

begrijpen en/of een waardevoorstel voor hen proberen te ontwerpen, zoals een 

concept uitkomst van een Design Thinking implementatie, tijdens het Customer 

Development proces, etc. 

 

Blue Ocean Strategy Canvas 

Het Blue Ocean Strategy (ofwel Bauwe Oceaan Strategie of BOS) Canvas is een 

model waarmee je producten of bedrijven kunt vergelijken. Zodra u het Blue Ocean 

Strategy Canvas implementeert, is het in één oogopslag duidelijk wat de 

overeenkomsten en verschillen zijn tussen uw bedrijf of product en de concurrentie. 

U ziet ook meteen wat u moet verbeteren. De Blue Ocean Strategy is de strategische 

organisatiebenadering, die ervan uitgaat dat bedrijven de concurrentiestrijd niet 

moeten aangaan, maar zich meer moeten richten op ongerepte markten. 

 
In de context van Purpose Launchpad, kan het Blue Ocean Strategy Canvas gebruikt 

worden om bestaande organisaties te helpen nieuwe markten te verkennen en 

uiteindelijk te vinden voor het lanceren van nieuwe producten/diensten of zelfs 

nieuwe startups. 
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Crossing the Chasm  

Crossing the chasm (letterlijk: de kloof overbruggen) is een uitdrukking (en de titel 

van een bestseller) die verwijst naar het uitdagende strategische en marketingproces 

waarmee technologie startups de overgang maken van het verkopen van hun 

producten en/of diensten aan Pioniers (Innovators en Early Adopters) naar het 

verkopen aan een bredere groep van voorlopers (de Early Majority); deze overgang 

("crossing the chasm") brengt voor de startup een dramatische 

mentaliteitsverandering met zich mee. 

 
In de context van Purpose Launchpad helpt de Crossing the Chasm-aanpak 

ondernemers en organisaties te begrijpen hoe ze hun verkoop kunnen opschalen. 

 

Inside the Tornado 

Na Crossing the Chasm zullen we geconfronteerd worden met de 'Tornado', een 

make-or-break (alles-of-niets) periode waarin reguliere (mainstream) klanten 

bepalen of het product aanslaat of juist doodvalt. 'Inside the Tornado' is een 

bestseller die verschillende marketingstrategieën beschrijft die marketeers laten zien 

hoe ze deze klanten kunnen bereiken en hoe ze voordeel kunnen halen vanuit de 

positie binnen de tornado om de vruchten te plukken van mainstream acceptatie. 

Als onderdeel van Purpose Launchpad, zal 'Inside the Tornado' ondernemers en 

organisaties helpen begrijpen hoe je verkoop kunt opschalen. 

 

The Marketing Mix (4Ps)  

De term "marketingmix" is een basismodel voor bedrijven, van oudsher gecentreerd 

rond de vier P’s: Product, Prijs, Plaats, en Promotie. De marketingmix is gedefinieerd 

als ‘het geheel van marketinghulpmiddelen dat de onderneming gebruikt om zijn 

marketingdoelstellingen in de doelmarkt na te streven'. 
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Binnen de context van Purpose Launchpad, kan de marketingmix aanpak helpen om 

de productverkoop te stimuleren en vergroten om zo het bedrijf uit te breiden. 

 

Abundance-tools 

Abundance Canvas 

Het Abundance Canvas (Overvloed Canvas) is een eenvoudig hulpmiddel dat ons 

helpt na te denken over welke bronnen van overvloed (Abundance-bronnen) we 

voor onze organisatie kunnen benutten. 

 

In de context van Purpose Launchpad, kan het Overvloed Canvas ons helpen 

bronnen van overvloed te ontdekken in de vroege stadia van ons initiatief, die we 

gaandeweg kunnen benutten om ons initiatief (versneld) te realiseren en/of onze 

organisatie te versterken. 

 

ExO Canvas 

Het ExO Canvas is een hulpmiddel dat organisaties helpt overvloed te integreren en 

te beheren om uiteindelijk exponentieel te kunnen schalen, met behulp van de 11 

meest voorkomende eigenschappen die Exponentiële Organisaties (organisaties 

waarvan de resultaten en impact disproportioneel groot zijn vergeleken met 

gelijksoortige organisaties) gebruiken. 

The Abundance Canvas was created by Francisco Palao. 
Further information at www.purposealliance.org 

Abundance Canvas

DateOrganization name

Purpose

Usages of AbundanceSources of Abundance
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In de context van Purpose Launchpad kan het ExO Canvas helpen de aanpak van 

exponentiële schaalvergroting te bepalen, evalueren en itereren. 

 

Duurzaamheid-tools 

Business Model Canvas 

Het Business Model Canvas (Bedrijfsmodel Canvas) is een strategisch 

managementsjabloon voor het ontwikkelen van nieuwe en het documenteren van 

bestaande businessmodellen. 

 

In de context van Purpose Launchpad is het Business Model Canvas heel waardevol 

bij het doordenken en evalueren van verschillende manieren om financiële 

levensvatbaarheid (winstgevendheid) te bereiken. 
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Cashflow Hypotheses Model 

Het Cashflow Hypotheses Model is een eenvoudig hulpmiddel (in 

spreadsheetformaat) waarmee we cashflow projecties kunnen maken op basis van 

de belangrijkste hypotheses van ons businessmodel. 

 

In de context van Purpose Launchpad is het Cashflow Hypotheses Model ideaal om 

in de beginfase van ons initiatief de belangrijkste hypotheses met betrekking tot ons 

businessmodel te simuleren, te volgen en te evalueren. 

 

Porter’s Five Forces Canvas 

Porter's Five Forces Framework (Vijfkrachtenmodel) is een methode voor het 

analyseren van de concurrentie van een bedrijf met als doel het winstpotentieel van 

een markt, oftewel bedrijfstak, te bepalen. Het is gebaseerd op de Industriële 

managementtheorie en leidt er vijf krachten uit af die de concurrentie-intensiteit 

bepalen en daarmee de aantrekkelijkheid van een bedrijfstak in termen van 

winstgevendheid. Het Porter's Five Forces Canvas wordt gebruikt om de vijf 

concurrentiekrachten van Porter te identificeren en te analyseren. 
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In de context van Purpose Launchpad kan het Porter's Five Forces Canvas ons 

helpen om een meer traditionele marktanalyse uit te voeren op die aspecten die van 

cruciaal belang zijn bij het bepalen van nieuwe zakelijke kansen. 

 

Investment Readiness Level 

'Investment readiness’ (investeringsbereidheid) is een bekend begrip in de 

investeringswereld. Het wordt traditioneel gedefinieerd als de capaciteit van een 

onderneming om de specifieke behoeften en verwachtingen van investeerders te 

begrijpen en daaraan te voldoen. Het Investment Readiness Level framework is 

bedacht door Steve Blank en vormt een krachtig instrument om te meten waar een 

initiatief zich bevindt in het Customer Development-proces door inzicht te geven in 

o.a. welke aannames zijn gevalideerd, welke mijlpalen gehaald zijn en welke hordes 

nog genomen moet worden. 

 
 
In de context van Purpose Launchpad kan het Investment Readiness-niveau 

initiatieven in de impactfase (en soms in de evaluatiefase) helpen te begrijpen wat zij 

moeten bereiken om investeringsrijp te zijn. 

 

Processen-tools 

SCRUM 

Scrum is een raamwerk voor het ontwikkelen, opleveren en onderhouden van 

producten in een complexe omgeving. Oorspronkelijk was dit raamwerk vooral 

gericht op softwareontwikkeling, maar het wordt inmiddels ook op andere gebieden 

toegepast, zoals onderzoek, verkoop, marketing en spitstechnologieën 

(geavanceerde technologieën). 
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In de context van Purpose Launchpad kan Scrum heel effectief zijn om tijdens de 

evaluatie- en impactfase ons product op een agile manier te itereren op basis van 

gevalideerde inzichten. 

 

Kanban 

Kanban (van het Japanse kan 'visueel' en ban 'kaart' of 'bord') is een Lean methode 

om werk (processen) in menselijke systemen te definiëren, managen en verbeteren. 

Het helpt om doorlopend werk te organiseren volgens de principes van 'pull' en 

'flow.' Deze aanpak is erop gericht het werk te beheren door de vraag in evenwicht 

te brengen met de beschikbare capaciteit, en het signaleren en beheren van 

knelpunten op systeemniveau te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan werkprocessen 

en diensten die cruciaal zijn voor zakelijk succes en betrekking hebben op het 

uitvoeren van doorlopende activiteiten, zoals softwareontwikkeling, publiceren of 

schrijven van rapporten of content, klachtafhandeling, maar het mooie is dat Kanban 

op elk proces of methode kan worden toegepast. 

 
 

In de context van Purpose Launchpad kan Kanban zeer krachtig zijn om het team te 

helpen de verschillende taken en prioriteiten te beheren die betrekking hebben op 

het bouwen en/of uitvoeren van het dagelijks werk tijdens de evaluatie- en 

impactfasen. 
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OKRs 

Objectives and Key Results (ofwel doelstellingen en sleutelresultaten, of OKR) is een 

kader dat gebruikt wordt door individuen, teams en organisaties om meetbare 

doelen (objectives) te definiëren en hun resultaten te volgen. De Objectives zijn vaak 

kwalitatief, ambitieus, tijdsgebonden en over het algemeen gerelateerd aan 

onderwerpen zoals groei, prestaties of betrokkenheid. Ze worden actiegericht en 

meetbaar door meerdere onderliggende Key Results die uitdagend (maar niet 

onmogelijk) en objectief beoordelaar zijn. Het is belangrijk om te vermelden dat Key 

Results niet hetzelfde zijn als taken. Key Results zijn de uitkomsten van het uitvoeren 

van een serie van taken. 

In de context van Purpose Launchpad, kunnen OKR's heel nuttig zijn om de 

uitvoering te sturen (het samenvoegen van de Purpose Launchpad backlog en 

andere operationele doelstellingen) in de evaluatie en, in zijn geheel, tijdens de 

impact fase. 

 

BPMN 

Business Process Model and Notation (BPMN) is een grafische voorstelling voor het 

specificeren van bedrijfsprocessen in een bedrijfsprocesmodel. 

 
 

In de context van Purpose Launchpad kan BPMN goed van pas komen om processen 

te definiëren en te verbeteren voor de evaluatiefase en, in het algemeen, tijdens de 

impactfase. 

 

Lean Six Sigma 

Lean Six Sigma is een methode die berust op een gezamenlijke inspanning van teams 

om prestaties te verbeteren door systematisch verspilling te elimineren en variatie te 

verminderen. 



 

 
 

 

©Francisco Palao. Deze publicatie wordt onder licentie aangeboden onder de Naamsvermelding GelijkDelen-licentie van Creative 
Commons, toegankelijk via https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl en in samengevatte vorm beschreven op 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl. Door gebruik te maken van dit Purpose Launchpad Handboek, erkent u en 
stemt u ermee in dat u de voorwaarden van de Naamsvermelding GelijkDelen-licentie van Creative Commons hebt gelezen en 
ermee instemt dat u eraan gebonden bent. 

 
In het kader van Purpose Launchpad kan Lean Six Sigma in de impactfase worden 

toegepast om de bedrijfsvoering te optimaliseren. 

 

Product-tools 

Product mockups 

Een product mockup is een model dat laat zien hoe je uiteindelijke product eruit zal 

zien. Product mockups worden vaak gebruikt om een eindproduct in een levensechte 

context te presenteren. 

 
In de context van Purpose Launchpad is het gebruik van product mockups vooral 

nuttig om tijdens de verkennings- en de evaluatiefase feedback te krijgen op een 

productconcept. 

 

Product-Market Fit Canvas 

Het Product Market Fit Canvas is een tool om na te denken over verschillende 

aspecten van je klant en je markt, zodat je zeker bent dat je iets maakt waarvan de 

kans groot is dat het de Product Market Fit bereikt. 
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In de context van Purpose Launchpad, kan het Product-Market fit canvas erg van pas 

komen tijdens de evaluatiefase om te beginnen met het bouwen en itereren van een 

Minimum Viable Product, én tijdens de impactfase om het tot een product te 

ontwikkelen. 

 

Lean Startup 

Lean startup is een methodiek voor venture- en productontwikkeling met als doel 

productontwikkelingscycli te verkorten en snel te ontdekken of een voorgesteld 

bedrijfsmodel levensvatbaar is; dit wordt bereikt door een combinatie van business 

hypothese-gedreven experimenteren, iteratieve productreleases, en gevalideerd 

leren. 

 
In de context van Purpose Launchpad kan de Lean Startup aanpak worden 

toegepast vanaf het allereerste moment van ontstaan van het idee om op een 

systematische manier al onze hypotheses te testen. Tijdens de verkenningsfase 

bouwen we niets dat echt werkt. We maken enkel product mockups die al getest 

kunnen worden (door te meten en te leren). In de evaluatie- en impactfase zullen we 

producten/diensten bouwen die we zullen itereren en ontwikkelen op basis van 

gevalideerde bevindingen. 
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Metrieken-tools 

Innovation Accounting Canvas 

Het Innovation Accounting Canvas (Innovatieboekhouding Canvas) is een tool 

waarmee we de belangrijkste maatstaven voor onze innovatievoortgang kunnen 

bepalen en bijhouden. 

 

In de context van Purpose Launchpad, zal het Innovation Accounting Canvas tijdens 

alle Purpose Launchpad fasen erg nuttig zijn om voortgang- en leer-gegevens bij te 

houden met betrekking tot de verkenningsfase, waardemaatstaven en waarde-

gegevens (value metrics) met betrekking tot de evaluatiefase, en groeimaatstaven 

en groeigegevens (growth metrics) met betrekking tot de impactfase. 

 

Impact Accounting Canvas 

Het Impact Accounting Canvas (Impactmanagement Canvas) is een hulpmiddel 

waarmee initiatieven de belangrijkste beoordelingsmaatstaven kunnen definiëren om 

de impact te meten die ze nastreven of al bereikt hebben. Het canvas omvat de vier 

soorten beoordelingsmaatstaven (innovatie, financieel, duurzaamheid en impact) die 

we zullen moeten volgen om het pad naar positieve impact te meten. 

 

Qualitative Metrics Value Metrics Growth Metrics

INNOVATION ACCOUNTING CANVAS

INNOVATION METRICS METRICS TRACKING

IMPACT ACCOUNTING CANVAS

Impact accounting metrics

Sustainability accounting metrics

The Purpose-driven Ecosystem Canvas was created by Francisco Palao. 
Further information at www.purposealliance.org 

DateOrganization name

Financial accounting metrics

Innovation accounting metrics
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In de context van Purpose Launchpad kan het Impact Accounting Canvas vanaf het 

begin gebruikt worden om de belangrijkste impactmetrieken te bepalen en het kan 

tijdens de evaluatie- en impactfasen gebruikt worden om de impactmetrieken-

benadering te blijven herhalen en ook de vooruitgang naar daadwerkelijke impact te 

volgen. 
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Purpose Alliance Ecosysteem 

Purpose Alliance is een ecosysteem gericht op het stimuleren en in staat stellen 

van buitengewone mensen en organisaties om een betere wereld te creëren. 

Purpose Alliance is de omgeving waar Purpose Launchpad gelanceerd werd en waar 

het ook grootschalig gebruikt wordt (als basis voor Purpose Challenges en vele 

andere activiteiten). Zoals we al eerder hebben vermeld, hebben leden van de 

Purpose Alliance Community toegang tot een reeks van middelen waarmee Purpose 

Launchpad geïmplementeerd kan worden. 

 

Naast de open hulpbronnen en tools biedt Purpose Alliance een reeks initiatieven die 

personen en organisaties kunnen helpen om positieve impact te creëren: 

• Purpose Launchpad, dat is het framework dat in dit handboek wordt 

beschreven. Hoewel het een sleutelelement is van het Purpose Alliance 

ecosysteem, is het belangrijk te onthouden dat Purpose Launchpad een open 

resource (bron) is en ook door andere organisaties en ecosystemen kan 

worden gebruikt. 

• Purpose Alliance Academy, dat zich richt op het helpen van individuen om: 

o op persoonlijk niveau te groeien en impact te creëren; 

o gelijkgestemde en purpose-gedreven mensen te vinden; 

o Purpose Launchpad in de diepte te leren kennen, en; 

o een officiële certificering te krijgen voor Purpose Launchpad.  

• Purpose Alliance Evolver, dat zich toelegt op het helpen van ondernemers en 

organisaties om hun startups te ontwikkelen en zo snel mogelijk in de 

impactfase te komen met de steun van gecertificeerde Purpose Launchpad 

Mentoren. 
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• Purpose Alliance Services, dat is gericht op het empoweren van (bestaande) 

organisaties die Purpose Launchpad willen implementeren om hun teams uit 

te rusten met de juiste mindset om een enorme positieve impact te creëren. 

 

Kijk voor meer informatie op www.purposealliance.org  
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Begrippenlijst 

 

Purpose 

Purpose is een gericht positief ‘hoger’ doel dat betekenis geeft aan mensen en aan 

organisaties. De Purpose hoeft niet uniek te zijn (anderen kunnen een soortgelijke 

purpose hebben) maar is wel verankerd in de kern van de persoon en/of organisatie 

en wordt sterk gevoed door intrinsieke waarden en principes. Het is een krachtige 

innerlijke drijfveer en geeft richting aan hun handelen waardoor mensen en 

organisaties met purpose een positieve impact creëren in de wereld. 

 

PLA (Purpose Launchpad Assessment) 

Een reeks vragen om van alle assen van het Purpose Launchpad te beoordelen in 

welke staat van ontwikkeling ze verkeren. 

 

PLG (Doel Lanceerplatform Radar) 

Een radardiagram/spinnenwebdiagram die de ontwikkelingsstatus van alle Purpose 

Launchpad-assen laat zien. 

 

PLB (Purpose Launchpad Backlog) 

De lijst van Stories waaraan het team werkt tijdens de huidige Purpose Launchpad 

Sprint. 

 

PLP (Purpose Launchpad Progress) 

De totale som van gevalideerde leerpunten en inzichten. 

 

PLR (Purpose Launchpad Repository) 

Een set van voorgestelde stories die gedaan moeten worden om elk van de Purpose 

Launchpad Assen te laten evolueren volgens het evolutieniveau. 

 

PLS (Purpose Launchpad Sprint) 

Het kernstuk, het hart, van Purpose Launchpad is een Sprint, een een afgebakende 

tijdsperiode van één, twee of meer weken (afhankelijk van het vorderingsstadium van 

het initiatief) waarin het team echte vooruitgang boekt in de ontwikkeling van de 
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verschillende Purpose Launchpad-assen. Een nieuwe Sprint start onmiddellijk na de 

afronding van de vorige Sprint. 

 

PLM (Doel Launchpad Mood) 

De status van de stemming van het team (van 0 tot 5) tijdens de verschillende 

Purpose Launchpad Sprints. 


