China’s organisatorische (r)evolutie
China ontwikkelt zich zo snel dat er regelmatig wordt gesproken over het remmen van
de groei. Hierbij gaat het meestal over de middelen die nog beschikbaar zijn voor ver-

dere groei namelijk, mensen, kapitaal en goederen. Minder vaak aan de orde komt het
efﬁciënt gebruiken van deze middelen, juist omdat er geen sprake van schaarste is.

Het onbesproken gevaar
Het creatief gebruik maken van een schaars
goed, mensen, heeft in het westen geleid
tot een evolutie van efﬁciëntie naar efﬁciënt én kwalitatief, door naar efﬁciënt én
kwalitatief én snel. Momenteel evolueert de
(westerse)wereld naar efﬁciënt én kwalitatief
én snel én personalisatie van goederen en
diensten. Azië moet echter, door de achterstand in de organisatorische evolutie, enkele
sprongen maken. Daarom kan men beter
spreken van revolutie in plaats van evolutie.

‘Veel mensen gaan
hun baan verliezen’
Wederom is de Japanse auto-industrie hier
een mooi voorbeeld van. De omschakeling
naar snel én met een goede kwaliteit is niet
bepaald een evolutie te noemen. Hierin zit
dan ook het ‘onbesproken gevaar’ van China.
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