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Hij raakte in 2016 door de Ted Talk 
van Hans Rosling, grondlegger van 
Factfulness, uit 2006 geïnspireerd. 
Sindsdien is Peter ten Wolde ambas-
sadeur van zijn gedachtegoed. Wat 
ondernemers eraan hebben? “Veel!”

“In het verleden richtten de verkopers van 
het Canadese ICT-bedrijf Cognos (tegen-
woordig onderdeel van IBM) zich op grote 
klanten: de ‘Unilevers’ van deze wereld. Bij 
hen waren immers de grote, prestigieuze 
deals binnen te halen. Maar het risico dat 
er helemaal geen deal kwam, was ook heel 
groot. Vaak werkten deze verkopers met 
geknepen billen naar het einde van het 
financiële jaar toe omdat ze hun jaartarget 
waarschijnlijk niet zouden halen.
Totdat op een dag een accountmanager 
werd aangenomen die op bezoek ging bij 
kleine bedrijven en instellingen. Hij werd 
spottend ‘de stofzuiger’ of ‘kruimeldief’ 
genoemd. Hij tikte echter de ene na de 

andere kleine order binnen en haalde 
fluitend zijn target. Oftewel: hij richtte zich 
op de meerderheid.”

Kloven
Peter ten Wolde (51) werkte vanaf 1996 acht 
jaar voor Cognos. Na een carrière in de 
managementinformatievoorziening begon 
hij in 2006 voor zichzelf en werd al vrij snel  
ambassadeur van het gedachtegoed 
Factfulness. Aan de hand van een voor-
beeld uit eigen ervaring heeft hij alvast de 
eerste van de tien principes van Factful-
ness uitgelegd. (Kijk voor alle principes op 
pagina 18). “We  richten ons op de uitzon-
deringen”, licht hij nader toe. Laat ik de 
lezer een vraag stellen: is het aantal men-
sen dat voor minder dan 2 dollar per dag 
moet rondkomen – die dus in extreme 
armoede leven – de laatste jaren toe- of 
afgenomen? … Maar liefst 81 procent van 
de Nederlanders denkt dat het aantal 
toegenomen of gelijk gebleven is. Dat 

kunnen vinden, vaak samengevat in aan-
sprekende interactieve grafieken. Het doel 
is de promotie van een wereldvisie geba-
seerd op feiten. Rosling is in 2017 overle-
den, maar zoon en schoondochter zetten 
zijn werk met passie voort. Ten Wolde heeft 
Ola Rosling drie keer mogen ontmoeten en 
verspreidt het gedachtegoed in Nederland 
door lezingen, workshops en advies op 
maat te geven. 

Betrouwbaar
Voor Ten Wolde is het zonneklaar dat ook 
ondernemers baat hebben bij de 10 princi-
pes van Factfulness (zie pagina 18). “Er zijn 
instituten in de wereld die goed onderzoek 
doen en met betrouwbare cijfers komen. 
Hans Rosling deed onderzoek naar de 
internationale gezondheid aan het gere-
nommeerde Karolinska Institutet. Hij 
adviseerde de Wereldgezondheidsorgani-
satie (WHO) en Unicef bijvoorbeeld bij hun 
beleidsvorming. De VN, de Wereldbank, het 

IMF, dat zijn ook betrouwbare instituten. Als 
het IMF voorspelt dat de grootste economi-
sche groei gaat plaats vinden in zes Afri-
kaanse en drie Aziatische landen dan weet 

je wat je als ondernemer te doen staat. Een 
groei van 3 tot 6 procent, dat gaan we hier 
in de huidige hoge-inkomenslanden (het 
‘Westen’) niet meer meemaken.”

Energie
Ten Wolde is ervan overtuigd dat als je de 
juiste feiten en cijfers verzameld en ze 
volgens de 10 principes inzet er positieve 
energie vrijkomt. “Ondernemers zullen nog 

komt omdat we in de media de uitzonde-
ringen zien. Aangrijpende televisiebeelden 
van de hongersnood in Zuid-Soedan 
bijvoorbeeld. Een ernstige situatie natuur-
lijk, maar een uitzondering. Het zorgt voor 
een verkeerd inzicht in de stand van zaken 
van de wereld.” Het aantal mensen dat 
honger lijdt is de afgelopen decennia flink 
afgenomen (zie grafiek op pagina 17). Wel 
maakte in november het Rode Kruis be-
kend dat dit aantal weer licht stijgt.

14 miljoen hits
De video ‘The Best Stats You've Ever Seen’ 
heeft meer dan 14 miljoen hits. Rosling, 
een Zweedse professor in geneeskunde en 
statistiek, laat erin zien dat de wereld een 
enorme vooruitgang doormaakt. Hij sticht-
te samen met zijn zoon Ola Rosling en zijn 
schoondochter Anna Rosling Rönnlund de 
Gapminder Foundation waar mensen 
kosteloos statistische gegevens over de 
ontwikkelingen en trends in de wereld 

creatiever en oplossingsgerichter worden. 
Neem eens een kijkje op www.gapminder.
org en doe de gapminder test. Je zal 
schrikken hoe onterecht somber je beeld 
van de wereld is. Kijk je op basis van feiten 
naar die wereld dan kun je de uitdagingen 
beter aan en ben je in staat effectief beleid 
voor de lange termijn te ontwikkelen.”

Peter ten Wolde gaf op 5 november een 
lezing Factfulness voor de leden van 
VNO-NCW West. De lezing was het laatste 
deel van een drieluik.

Meer info:

vno-ncwwest.nl/delft.

DATA SOURCES—INCOME: World Bank’s GDP per capita, PPP (2011 international $). Income of Syria & Cuba are Gapminder estimates. X-axis uses log-scale to make a doubling income show same distance on all levels. POPULATION: Data from UN Population Division. LIFE EXPECTANCY: IHME GBD-2015, as of Oct 2016.
ANIMATING GRAPH: Go to www.gapminder.org/tools to see how this graph changed historically and compare 500 other indicators. LICENSE: Our charts are freely available under Creative Commons Attribution License. Please copy, share, modify, integrate and even sell them, as long as you mention: ”Based on a free chart from www.gapminder.org”.
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This graph compares 
Life Expectancy & GDP per capita

 for all 182 nations 
recognized by the UN.
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‘ONDERNEMERS ZULLEN 

NOG CREATIEVER EN  

OPLOSSINGSGERICHTER 

WORDEN’

  Annemarie van Oorschot
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Wie feiten verzamelt, analyseert en inzet volgens de tien principes van professor Hans Rosling, zal succesvoller zijn, 
is de stellige overtuiging van Peter ten Wolde. Dat geldt in het bijzonder voor ondernemers die hun bedrijfsstrategie 
richten op continuïteit en groei op de lange termijn.  

DE TIEN PRINCIPES VAN FACTFULNESS

Rules of Thumb

Is there really a gap?

Locate the majority
TO CONTROL THE GAP INSTINCT

Would improvement get attention?

Expect negative news
TO CONTROL THE NEGATIVITY INSTINCT

Is it really dangerous?

Calculate the risk
TO CONTROL THE FEAR INSTINCT

Is it big in comparison?

Check the proportions
TO CONTROL THE SIZE INSTINCT

Isn’t it always changing slowly?

Notice slow changes
TO CONTROL THE DESTINY INSTINCT

What other solutions exist?

Use multiple tools
TO CONTROL THE SINGLE PERSPECTIVE INSTINCT

What system made this possible?

Resist pointing finger
TO CONTROL THE BLAME INSTINCT

Can we make decisions as we go?

Take small steps
TO CONTROL THE URGENCY INSTINCT

FACTFULNESS

This poster is part of Gapminder’s free teaching resources. Gapminder is an independent Swedish foundation with no political, religious or economic a�liations. We fight devastating misconceptions with a fact-based worldview which everyone can 
understand. LICENSE: Freely available under Creative Commons Attribution License. Please copy, share, modify, integrate and even sell them, as long as you mention ”Based on a free teaching material from www.gapminder.org”.

Why would this line not bend?

Imagine bending lines
TO CONTROL THE STRAIGHT LINE INSTINCT

How are they di�erent?

Question your categories
TO CONTROL THE GENERALIZATION INSTINCT

Control your dramatic instincts by making it a habit to always
question dramatic stories that trigger your dramatic instincts.
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www.gapminder.org/factfulness




