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Interview met Ylva Poelman

Lessen uit de Natuur
Als we kijken naar de uitdagingen waarvoor bedrijven zich gesteld zien 

om te overleven, is het de moeite waard om ons eens te verdiepen in de 

natuur. De ‘BV Natuur’, zoals Ylva Poelman het noemt, bestaat al vier 

miljard jaar en is ondanks enorme veranderingen nooit ‘failliet’ gegaan. 

Wat zijn de succesfactoren en wat kunnen bedrijven daarvan leren?

Isolde Kolkhuis Tanke

nieuw leven. Neem bijvoorbeeld de tijd van de dino
saurussen die plotseling verdwenen als gevolg van de 
veranderende leefomstandigheden; dat gaf zoogdieren 
een kans om zich verder te ontwikkelen.

99% van de organismen die ooit bestaan hebben, zijn 
inmiddels uitgestorven. Maar dat een dier uitsterft wil 
helemaal niet zeggen dat het dier ‘geen goed product’ 
was. In de tijd waarin zij leefden en onder de omstan
digheden die toen golden, waren zij waarschijnlijk  
uitermate succesvol. Vervolgens veranderde de om
geving en konden sommige soorten zich daaraan niet 
snel genoeg aanpassen. Dan verdwijnen ze. 

Als je er zo naar kijkt kun je zeggen dat de BV Natuur 
een bedrijf is dat organismen produceert. Op enig  
moment sterft een ‘product’ (organisme) dat niet meer 
voldoet uit en komen er weer nieuwe voor in de plaats; 
zo’n ‘product’ verdwijnt dan uit het schap van de BV 
Natuur. Maar ook al verdwijnen producten (organis
men) van de BV Natuur, zelf gaat ze niet ten onder. Er 
is in de vier miljard jaar dat er leven op aarde is al  
zoveel gebeurd en veranderd, en toch blijft de natuur 
steeds weer overleven. Dat vind ik een inspirerende  
gedachte voor bedrijven: wat kunnen zij daarvan leren 
om te blijven overleven, ondanks dat de omstandighe
den waarin ze zich bevinden voortdurend veranderen? 
Hoe kunnen ze net zo toekomstbestendig worden als 
de BV Natuur?

Je past in je werk met organisaties vaak de methode van 
‘Bio-inspired innovation’ (BII) toe. Kun je daar meer over 
vertellen?
Ylva: Wat ik zie in bedrijven is dat de natuur vaak in 
metaforische zin wordt gebruikt, dus in taal. Men 
spreekt dan bijvoorbeeld over ‘Het DNA van het 

Onlangs verscheen het boek van Ylva Poelman De 9 suc-
cesfactoren van de BV Natuur – Survivalgids voor bedrijven. 
Het vertrekpunt in dit boek is dat de biologische natuur, 
ondanks vele (catastrofale) veranderingen, al vier mil
jard jaar nonstop ‘in bedrijf ’ is. En dat zal ze – dankzij 
een aantal succesfactoren – nog vele miljoenen jaren 
blijven volhouden; met of zonder ons. We dichten  
onszelf als mensen weliswaar altijd veel invloed toe op 
het leven op aarde, maar als we die vier miljard jaar  
samenpersen in 24 uren, dan is homo sapiens pas vier 
seconden geleden ontstaan, aldus Ylva Poelman.

Wat kunnen organisaties leren van de natuur en haar 
overlevingsstrategieën? We gaan erover in gesprek met 
Ylva, die de natuur opvat als een bedrijf dat ze naar 
analogie van de ‘BV Nederland’ de ‘BV Natuur’ noemt.

Waarom vind je dat we ons meer zouden moeten verdie-
pen in wat we kunnen leren van de natuur; de BV Natuur 
zoals jij het noemt?
Ylva: Wat ik graag wil is dat mensen – ook als lid van een 
organisatie – op een andere manier naar de natuur  
leren kijken. Wij denken dat wij als mensen heel veel te 
bepalen hebben wat betreft de natuur; dat wij degenen 
zijn die overal invloed op hebben. Maar dat is helemaal 
niet zo. Wat wij hier op aarde ook doen en welke conse
quenties dat ook zal hebben voor het leven op aarde, de 
BV Natuur zal altijd verdergaan. Dus stel dat door de 
opwarming van de aarde de zeespiegel blijft stijgen, dan 
zal er nog steeds leven blijven. De omstandigheden kun
nen bijvoorbeeld zo veranderen dat de grotere dieren – 
inclusief wijzelf als mensen – hier niet meer kunnen  
leven, maar kleinere dieren of eencelligen wel. Een deel 
van de organismen zal uitsterven, maar er is altijd wel 
ergens iets wat overleeft. En uit hetgeen wat overblijft 
begint de BV Natuur weer opnieuw te bouwen aan 
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 bedrijf ’ of ‘het ecosysteem in dit bedrijf ’, etc.  Bij Bio 
inspired innovation (BII) gaat het echter niet over de 
toepassing van metaforen, maar gebruik je de natuur 
om je te helpen anders naar vraagstukken in je orga
nisatie te kijken (zie kader 1). 

Stel dat je in je organisatie sterker wilt worden in de 
onderlinge samenwerking. Dan kun je zeggen: ‘Wij  
willen net zo succesvol geleid worden en met elkaar sa
menwerken als een roedel wolven.’ Nou, da’s mooi! 
Maar wat betekent dat dan? Dan zul je toch preciezer 
moeten gaan kijken naar een roedel wolven: wat is de 
uitdaging waar zij mee hebben weten te dealen wat  
betreft leiderschap en samenwerking? En wat zijn 
daarin nu eigenlijk hun succesfactoren? 

Vaak doen veel mooie verhalen en mythes de ronde, 
maar hoe werkt het nu écht in zo’n roedel wolven? En 
wat kun je daarvan leren voor het vraagstuk in jouw 
organisatie? Bovendien kun je niet domweg een ‘copy
paste’ van die succesfactoren op jouw situatie doen, 
want wij zijn nu eenmaal geen wolven. Maar er kunne n 
wel facetten in zo’n vergelijking zitten die jouw  
organisatie kunnen inspireren.

De Bioinspired innovationmethode is aanvankelijk 
vooral toegepast bij technische innovaties, maar je 
kunt het ook heel goed toepassen op sociaalorganisa
torische thema’s in bedrijven, onder andere op het  
gebied van leiderschap, samenwerking of veranderen. 
Van belang is dat je start met een duidelijk organisatie
vraagstuk, om te bepalen welke soorten een geschikte 
inspiratiebron zijn. Waar wil je je nu precies op richten 
in die zoektocht naar ‘het succesvolle’.

Kun je een concreet voorbeeld geven van hoe een bedrijf 
op die manier kan leren van de BV Natuur?
Ylva: Laten we eens doorgaan op een thema als ‘leider
schap’ en de analogie met een roedel wolven, waar we 
daarnet over spraken. 

Een van de mythes is dat wolven alleen een alfaman
netje hebben. Dat klopt niet, want er is namelijk altijd 
een alfapaar, dus er is ook altijd een alfavrouwtje.  
Bovendien is het in een roedel wolven niet zo dat één 
wolf de baas is en dat die alles weet en beslist. Er  
kunnen ook andere wolven de leiding nemen op  
bepaalde momenten, omdat ze ergens specifiek goed 
in zijn. 

Stel bijvoorbeeld dat één wolf het terrein heel goed 
kent waar ze op dat moment zijn. Dan is hij niet dé  
leider van de roedel, maar kan hij op dat moment wel 
het leiderschap op zich nemen, omdat hij het beste 
weet waar ze heen moeten. ‘De alfa zijn’ is dus niet 
identiek aan ‘de leider zijn’. 

Hier kun je mooie vergelijkingen trekken met hoe lei
derschap in organisaties sterk aan verandering onder
hevig is de afgelopen jaren. De strakke hiërarchische 
sturing past niet meer in de tijd waarin we nu leven. 
Je ziet dat leiderschap meer gedistribueerd wordt, dus 
iedereen neemt op bepaalde momenten de leiding 
wanneer dat bij hem/haar past. 

Een leider vandaag de dag is daarom meer en meer ‘een 
leider van leiders’. Dat is een vorm van leiderschap die 
je wel vaker ziet bij dieren die in sociale groepen leven, 
dus daar kun je je eens verder in verdiepen. 

Kader 1. Bio-inspired innovation
Bioinspired innovation (BII) is een innovatiemethode die de  
natuur als inspiratiebron gebruikt voor innovaties en zelfs door
braakinnovaties. De methode bestaat uit zes fases en na iedere 
fase is er een go/no go moment, waarin op basis van de vooraf
gaande fase bekeken wordt of en met welke oplossingen de  
volgende fase wordt ingezet.

De juiste vraag formuleren

De biologische analogie vinden

Uitzoeken hoe de biologische oplossingen werken

De bruikbare principes destilleren

Vertalen naar techniek/organisatie

Prototype/pilotproject

De stappen zijn als volgt:
1. De juiste vraag formuleren: Hierbij gaat het er niet alleen om 

de vraag achter de vraag te bepalen, maar ook om een formu
lering te vinden die aansluit bij de terminologie van de  
natuur.

2. De biologische analogie vinden: Hier wordt bedacht welke  
organismen met de analoge problematiek te maken hebben. 
Het hoeft niet exact dezelfde problematiek te zijn, maar wel 
vergelijkbaar.

3. Uitzoeken hoe de biologische oplossingen werken: Van de gevon
den voorbeeldorganismen wordt uitgezocht hoe zij het  
probleem oplossen.

4. De bruikbare principes destilleren: Uit de oplossingen worden 
de essentiële en bruikbare principes gedestilleerd die als  
inspiratiebron te gebruiken zijn.

5. Vertalen naar de organisatie/techniek: De vertaalslag wordt  
gemaakt naar iets wat bruikbaar is voor de organisatorische 
uitdaging. 

6. Pilotproject starten/prototype bouwen: Als duidelijk is hoe de 
inspiratie uit de natuur ingezet kan worden, volgt implemen
tatie via een pilotproject of een prototype.
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Wat ook interessant is om je te realiseren: leiderschap 
is echt niet alleen iets van mensen. Al heel lang voor
dat wij ten tonele verschenen, bestond er al leider
schap. Alle in groepen levende (sociale) dieren delen 
hetzelfde probleem: de kracht zit in het samen zijn, 
maar er zijn ook altijd tegengestelde belangen in de 
groep. De kracht van ‘samen’ zit er bijvoorbeeld in dat 
het meer veiligheid geeft (denk aan prooidieren), of 
dat je samen betere strategieën in kunt zetten om te 
jagen (denk aan roofdieren). Het prooidier dat buiten 
de groep valt, wordt al gauw opgegeten. Het roofdier 
dat in z’n eentje verder gaat, kan uiteindelijk niet aan 
genoeg eten komen. 

Maar – net als bij mensen – zijn de tegengestelde  
belangen er ook altijd in een groep: de een heeft  
honger en de ander heeft dorst, de een wil naar links 
en de ander naar rechts. Hoe neemt zo’n groep dan in 
consensus een besluit? Dan kom je toch weer uit bij de 
oplossing die de BV Natuur heeft gevonden voor dit 
probleem of deze uitdaging, en dat is leiderschap. Het 
blijkt dat in de natuur alle manieren van leiderschap 
en consensus bereiken die wij kennen al voorkomen. 
Denk aan leiderschap in de vorm van de spreekwoorde
lijke apenrots (‘jij doet wat ik wil’), tot aan democra
tisch stemmen.

Hoe moet ik me dat ‘democratisch stemmen’ bij dieren 
dan voorstellen?
Ylva: Een mooi voorbeeld van hoe democratisch stem
men eruit kan zien in de natuur tref je aan bij Afrikaan

se wilde honden. In een groep wilde honden is er, net 
als bij wolven, een alfaman en vrouw. Stel: die wilde 
honden liggen allemaal vredig te slapen, maar ineens 
willen sommige honden gaan jagen want ze hebben 
honger. Maar degenen die slapen hebben daar eigenlij k 
geen zin in. Er zijn nu dus tegengestelde belangen in 
het spel. Hoe wordt er vervolgens een besluit genomen 
om wel of niet te gaan jagen? Dat gebeurt door ‘demo
cratisch stemmen’ en dat ziet er als volgt uit. 

De honden die honger hebben en willen jagen begin
nen te ‘niezen’; dat is een hoorbare uiting waarmee ze 
aangeven dat ze willen gaan jagen. Degenen die dat 
ook willen, doen vervolgens mee met het niezen. Is het 
aantal niezers – dus: de voorstemmers – groot genoeg, 

dan gaat de gehele groep erin mee en gaat er gejaagd 
worden. Wat 'groot genoeg' is, is variabel. Bijvoorbeeld: 
als de alfaman niest zijn er minder voorstemmers  
nodig, dan als het een ondergeschiktere in de groep is. 
De alfahond kan overigens ook overruled worden door 
het aantal voorstemmers. Stel hij heeft zelf geen zin 
om te jagen, maar zes honden beginnen te niezen, dan 
gaan ze toch jagen. En andersom geldt ook: als de 

Leiderschap is echt niet alleen  
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 alfahond wil jagen, maar verder wil niemand mee, dan 
gaan ze niet. 

De dierenwereld maakt ook mooi duidelijk dat een  
leider alleen maar leider is bij de gratie van volgers.  
Oftewel: je bent pas leider als anderen je willen volgen. 
Van chimpansees is bekend dat jongere mannetjes 
soms een gooi doen naar de troon; dan binden ze de 
strijd aan met het oudere mannetje dat op dat moment 
de alfaman is. Maar als zo’n jonger mannetje die strijd 
(fysiek) wint, wil dat nog niet zeggen dat hij ook  
zomaar de alfaman wordt. De sociale structuur is heel 
belangrijk bij chimpansees. Als mannetje moet je niet 
alleen heel sterk, maar juist ook heel sociaal vaardig 
zijn. Anders erkennen de vrouwtjes je niet als nieuwe 
leider en blijven ze gewoon de oudere alfaman als  
leider volgen.

We spraken eerder over dieren die als ‘producten’ komen 
en gaan – ontstaan en uitsterven – bij de BV Natuur. 
Wat is daarvan voor jou de betekenis? En wat is de les 
die bedrijven hieruit kunnen trekken?
Ylva: Wat ik wil zeggen is: organismen (de producten 
van de BV Natuur) sterven wel uit, maar de natuur zelf 
(het bedrijf BV Natuur) niet. De BV Natuur laat zien 

dat het niet erg is als diersoorten verdwijnen, zolang 
er weer andere, meer in de veranderende context  
passende en succesvolle, voor in de plaats komen. De 
BV Natuur kannibaliseert haar eigen producten en dat 
is wat bedrijven ook meer zouden moeten doen. Ik 
denk dat bedrijven vaak te veel vast blijven houden 
aan iets wat geen levensvatbaarheid meer heeft.

Wat ik een goed voorbeeld vind van hoe het wel kan, 
is hoe Funda werd opgezet door de NVM. Aanvan kelijk 
schreeuwden de makelaars moord en brand, want door 
de komst van zo’n platform als Funda werd een deel 
van hun traditionele verdienmodel – geld verdienen 
door zoekopdrachten – ondermijnd. Maar als de NVM 
Funda niet zelf had opgezet, had een ander het wel  
gedaan. Kortom, de les is: je product gaat een keer ten 
onder en houd het dus in eigen hand. Kannibaliseer je 
verouderde product (het meer traditionele makelaars
werk) zelf, in plaats van dat een ander het doet. Hou 
niet te veel vast aan wat er is en waar je nu succesvol 
mee bent. Want dan zou dat zich later tegen je kunnen 
keren.

Je noemt ook het belang van flexibiliteit; een van de  
succesfactoren om te blijven overleven. Hoe ziet dat er in 
de natuur uit en wat kunnen we daarmee?
Ylva: Bij flexibiliteit gaat het om aanpassingsvermoge n, 
waarvan twee vormen te onderscheiden zijn: feno
typische plasticiteit, oftewel flexibiliteit, en geno
typische plasticiteit, oftewel innovatie.

Fenotypische plasticiteit betekent dat je je aan kunt 
passen, qua uiterlijk, zonder dat je genetische materi
aal verandert. Je kunt bijvoorbeeld het ene moment 
dik zijn, maar in een andere periode dun zijn. Dan  
verandert je uiterlijk, maar je behoudt dezelfde genen. 
Bij dieren zie je bijvoorbeeld dat ze het ene seizoen een 
wintervacht hebben en het andere seizoen een zomer
vacht. Sommige dieren hebben dan ook echt een an
dere kleur, zoals de hermelijn. Maar winter of zomer… 
het blijft een hermelijn, het genetische materiaal  
verandert niet. Denk bijvoorbeeld ook aan een rups 
die een vlinder wordt: een complete metamorfose, 
maar qua DNA blijft hij hetzelfde organisme. 

Bij genotypische plasticiteit verandert het genetische 
materiaal wel en het is het equivalent van een 
innovati e. Door die mutatie is het organisme beter in 
staat om te blijven overleven in de context. Dat is een 
ingrijpender proces dan fenotypische plasticiteit. Denk 
bijvoorbeeld aan een heel actueel voorbeeld: door  
genetische veranderingen kon het coronavirus over
springen van een dier (de vleermuis) op een mens. Je 
zou kunnen zeggen dat het coronavirus zo een geheel 
nieuwe ‘markt’ – de mens, ook een dier – voor zichzelf 
heeft aangeboord...

Die begrippen ‘fenotypische en genotypische plastici
teit’ zijn ook heel toepasbaar op bedrijven: kunnen de 
producten van een bedrijf overleven in een veranderde 

Drs. Ylva Poelman

Ylva Poelman studeerde natuurkunde en sterrenkunde aan de 
Rijksuniversiteit Groningen, waarna ze ging werken in de  
milieukunde.
Vervolgens was ze medeoprichter en directeur van een innovatie f 
ICTbedrijf, dat ze begin 21ste eeuw verkocht. Ze ontwikkelde 
zich verder als specialist op het gebied van technische en  
sociaalorganisatorische innovatie. Ze is expert in de innovatie
methode bio-inspired innovation (zie kader 1) en vervult een  
pioniersrol in Nederland op dat gebied. Ze publiceerde hierover 
ook meer dan honderd columns in het dagblad Trouw. Daar
naast is ze auteur van de boeken De natuur als uitvinder en  
Leiderschap in de digitale wereld (dat ze samen met Ralf Knegt
mans schreef).
Ze is altijd een liefhebber geweest van de natuur en de wijze 
waarop de natuur steeds weer tot innovaties komt. 



O&O / NR  3 2021 11

INTERVIEW

context? We zagen als gevolg van de coronacrisis 
mooie voorbeelden van fenotypische plasticiteit: Hoog
houdt maakt alcohol voor jenever, maar je kunt dat ook 
gebruiken voor producten om je handen mee te was
sen. Of Auping: dat bedrijf produceert matrassen, maar 
met de materialen die ze daarvoor gebruiken kun je ook 
mondkapjes maken. En DIXI levert mobiele toiletten 
voor evenementen. Maar als er geen evenementen 
meer plaatsvinden terwijl mensen wel meer zijn gaan 
kamperen in coronatijd, kunnen die mobiele toiletten 
ook prima ingezet worden op campings. 

Dus de vraag is: kun je in de veranderde omgeving je 
producten op een andere manier aanbieden, terwijl het 
product in essentie (qua ‘DNA’) hetzelfde blijft? Feno
typische plasticiteit oftewel fl exibiliteit dus. Daar zit 
wel een maximale rek in, natuurlijk. Is er meer nodig, 
dan moet je ingrijpen in het DNA (genotypische 
plasticiteit), oftewel gaan innoveren.

Hoe vertaal je dat wat we leren uit je boek naar mede-
werkers in het bedrijf? Wat kunnen organisatieleden – 
anders dan alleen hun leidinggevenden – nu zelf doen?
Ylva: Ik richt me in mijn werk vaak in eerste instantie 
op leidinggevenden, maar uiteraard zou iedereen zich 
ervan bewust moeten zijn dat veranderingen heel snel 
gaan. Het hele speelveld voor bedrijven verandert 
voortdurend. Het is ook niet zo dat er na de corona
crisis geen crisis meer komt. De vraag is niet of er weer 
een volgende crisis komt, maar wanneer. Of het nu gaat 
om een economische crisis, een pandemie of de 
klimaatcrisis, er zal van alles op ons af blijven komen.

Als je kijkt naar de BV Natuur die altijd overleeft, is de 
kerngedachte dat je voorbereid moet zijn op continue 
veranderingen. De natuur zit namelijk zó in elkaar dat 
ze ervan uitgaat dat er altijd iets verandert en dat ze 
ervoor zorgt dat er altijd IETS zal overleven. 

Als bedrijf moet je eigenlijk een paranoïde stok staartje 
zijn, steeds om je heen kijkend naar wat er gebeurt; 
niet alleen naar de bedreigingen maar juist ook naar 
de kansen. Een leider kan dat niet alleen, en die hoeft 
dat ook niet alleen te doen. De vraag voor medewer
kers is dus: hoe kun jij je leidinggevende hierbij onder
steunen, hoe kun je zelf proactief zaken in de gaten 
houden en melden wat je om je heen ziet gebeuren. 
Want medewerkers kunnen vanuit de frontlinie juist 
vaak sneller signalen uit de omgeving oppakken. Zij 
hebben daar ook een verantwoordelijkheid in. Als lei
der moet je er dan wel voor zorgen dat de organisatie
cultuur open is, en dat die signalen ruimte krijgen om 
er wat mee te doen. 

We zouden ons met z’n allen ook wat vaker de vraag 
mogen stellen: Waar zijn we nu helemaal mee bezig? 
Als we hier als mens een mooi leven op aarde willen 
behouden, wat doen we daar dan zelf aan? Voor de BV 
Natuur maakt het namelijk niet uit, die zal gewoon 
doorgaan. De natuur kannibaliseert uiteindelijk haar 

eigen producten als dat beter is. Die boeit het niet wat 
hier rondloopt; dat we straks bijvoorbeeld alleen nog 
eencelligen hebben. Dat is immers ook nog steeds 
leven en dan is de BV Natuur nog steeds in bedrijf.

Wat zou je de O&O-lezers, professionals op het gebied 
van leren en ontwikkelen, willen meegeven?
Ylva: Leren past bij uitstek bij aanpassingsvermogen 
en fl exibiliteit, waar we het net over hadden. De 
natuur heeft ervoor gezorgd dat er fenotypische plas
ticiteit bestaat bij levende organismen, dus dat je je 
aan kunt passen aan veranderende omstandigheden, 

zonder dat genotypische plasticiteit (verandering van 
DNA, wat een veel ingrijpender proces is) nodig is. Om 
goed te kunnen reageren op omstandigheden die niet 
voorspelbaar zijn, zijn dieren uitgerust met leervermo
gen. Leervermogen zit op zich in je genen – dat is dus 
‘genotypisch’ van aard – maar wat je leert is weer 
afhankelijk van je omgeving en wat je daarin tegen
komt, en dat is ‘fenotypisch’. 

Dat leervermogen dat nodig is om te kunnen overleve n 
bij veranderende omstandigheden, dat hebben we dus 
al in ons. Laten we het ook gebruiken! Daarmee zou ik 
nadrukkelijk willen onderstrepen hoe belangrijk het is 
om voortdurend te blijven leren. Om af te sluiten met 
een paar mooie quotes: Relax, nothing is under control 
en Don't be scared, be prepared! 

Dr. Isolde Kolkhuis Tanke is hoofdredacteur 

van O&O, eigenaar van onderzoeks- en adviesbureau 

Kolkhuis Tanke/duurzaam leren in organisaties, docent 
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Research bij BSN. E-mail: isolde@kolkhuis-tanke.nl
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SURVIVALGIDS VOOR BEDRIJVEN

SUCCESFACTOREN
DE 9 

VAN DE BV NATUUR

YLVA POELM
AN

DE 9 SUCCESFACTOREN VAN DE BV NATUUR

Het sterftecijfer onder bedrijven neemt al tientallen jaren toe ongeacht omvang, 
leeftijd of sector. De dood discrimineert niet, blijkt ook in de economie. De ver
anderingen, transities en crises vliegen ons om de oren, waardoor het voor bedrijven 
niet gemakkelijk is om te overleven. 

Organisaties die meer toekomstbestendig willen worden, kunnen terecht bij een 
onconventionele inspiratiebron, die van ‘overleven’ een kunst heeft gemaakt: de 
biologische natuur. De natuur functioneert goedbeschouwd eigenlijk als een bedrijf. 
Dit bedrijf, de BV Natuur, produceert organismen in allerlei vormen en maten,  
verleent allerhande diensten en kent diverse bedrijfsprocessen. En als iets haar 
toekomstbestendigheid illustreert, dan is dat wel haar lange bestaan. Ondanks  
de vele (catastrofale) veranderingen waarmee ze is geconfronteerd, is ze al een 
slordige 4 miljard jaar nonstop in bedrijf: een indrukwekkende successtory. 

Energietransities, informatierevoluties, klimaatverandering, technologische revoluties, 
innovatie, diversiteit, zelfsturing, leiderschap, fake news, circulaire economie, de 
BV Natuur heeft het allemaal al eens bij de hand gehad. De parallellen met de 
grote uitdagingen van onze tijd liggen dan ook voor het oprapen. Bovendien zal de 
BV Natuur – dankzij haar succesfactoren – nog miljoenen jaren succesvol blijven 
functioneren, met of zonder ons. Dat maakt dit originele boek een must read voor 
iedereen die zijn bedrijf of organisatie toekomstbestendig wil maken.

Na haar studies natuurkunde en sterrenkunde, specialiseerde Ylva Poelman zich  
op het gebied van technische en sociaal-organisatorische innovatie. Ze staat  
bedrijven en organisaties bij op het gebied van innovatievraagstukken. Als expert op 
het gebied van bio-inspired innovation schreef ze columns voor dagblad Trouw onder 
de naam ‘De Bionische Vrouw’. Eerder verschenen van Ylva De natuur als uitvinder en 
als co-auteur Leiderschap in de digitale wereld.

‘Op vermakelijke en toegankelijke wijze neemt Ylva Poelman je in dit boek mee in 
welke lessen de natuur biedt voor mens en organisatie. Want zoals Ylva zegt; als 
we de 4 miljard jaar aan leven samenpersen in 24 uren, dan is Homo Sapiens pas 
4 seconden geleden ontstaan. En wat valt er dus voor ons nog veel te leren van alle 
principes uit de natuur. Aan de slag!’ Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW

‘Ylva Poelman laat zien welke lessen organisaties kunnen trekken uit de natuur, zoals 
aanpassen, (bio)diversiteit, circulariteit en symbiose. Haar boek is een inspiratie voor 
bedrijven en leiders om creatief om te gaan met een steeds veranderende wereld’.  
Feike Sijbesma, erevoorzitter Koninklijke DSM (voormalig CEO)

‘Ylva Poelman confronteert de lezer met tal van lastige beslissingen waar de onder
nemer voor staat. Het is ook een optimistisch boek, vol ideeën voor verstandig en 
duurzaam ondernemen.’ Ben Verwaayen, general partner Keen Venture Partners

Als bedrijf moet je eigenlijk 
een paranoïde stokstaartje zijn


