
   

 
Uit de Boekenkast van Mare 
Steven Levy - In the Plex 
How Google thinks, works and shapes our lives 
 

Met het wereldwijde succes van Google verschijnen er regelmatig nieuwe 
boeken en artikelen over het bedrijf. “In the Plex” is meer dan een herhaling 
van de bekendebijzonderheden: de 20% tijd dat medewerkers kunnen 
besteden aan hobbyprojecten, de gratis cafetaria en de extreem ‘geeky’ 
puzzels voor sollicitanten. Het boek beschrijft de opkomst en groei van de 
gigant, met de ups en downs waar elk groeiend bedrijf mee te maken heeft. 
Levy heeft daarvoor gesprekken gevoerd met onder meer Larry Page en 
Sergey Brin, maar ook met Sheryl Sandberg (nu COO van Facebook) en vooral 
Marissa Mayer (nu CEO van Yahoo!). Googlers van het eerste uur die de 
opkomst tot de gigant van vandaag hebben meegemaakt en mede 
gecreëerd. 

In deze boekbespreking willen we vooral stil staan bij een aantal opvallende zaken van Google. 
Aspecten waar andere organisaties van kunnen leren. 
 

Het gaat om de mensen 
Google is het ultieme tech-bedrijf, maar de medewerker staat centraal. Het succes drijft op de kennis 
en creativiteit van de mensen die er werken. Google heeft vanaf het eerste uur alleen de beste mensen 
aangenomen, experts op hun vakgebied zoals een professor in machine language (lerende computers) 
en digital economist Hal Varian. Maar ook toppers op een heel ander terrein hebben een streepje voor, 
zoals topsporters of kunstenaars. Het gaat Google daarbij om mensen die hebben laten zien de juiste 
drive te bezitten (en willen excelleren) om een verschil te maken. Iedereen binnen Google is 
medeverantwoordelijk voor recruiting, dat via een strak proces met veel interviews (minimaal 8) 
verloopt. Uiteindelijk accordeert Larry Page alle sollicitanten persoonlijk, al zijn het er 20.000 per jaar!  
Les 1: de medewerkers bepalen het succes, en selectie van nieuwe mensen is een verantwoordelijkheid 
van het topmanagement. Dat geldt voor vacatures in alle lagen in de organisatie. 
 
Gedeelde verantwoordelijkheid 
Bij Google zijn alle medewerkers verantwoordelijk om actie te nemen als zij bijvoorbeeld fouten in een 
programma constateren of een gat in de markt zien. Daarvoor krijgen Googlers ook de gelegenheid om 
zelf ideeën uit te werken en te testen. Indien voor het uitwerken van deze ideeën meer hulp nodig is, 
moeten medewerkers die zelf werven binnen Google. Kunnen ze intern niemand overtuigen, dan zegt 
dat genoeg over de haalbaarheid van het idee.  
Elke vrijdag is er een zeepkist-sessie (TGIF/Thank God It’s Friday) waarin Larry en Sergey onder meer 
uitleg geven over de keuzes die het bedrijf maakt en medewerkers vragen kunnen stellen. Daarnaast 
worden de prestaties van medewerkers met alle andere medewerkers gedeeld. Als iemand slecht 
scoort, is het zijn verantwoordelijkheid om hulp te zoeken. Omdat de score bekend is, is het taboe van 
slechte performance doorbroken. Het gaat dus om verbeteren. 
Les 2: betrek alle medewerkers door openheid, delen van informatie en transparantie over (individuele) 
prestaties. Daardoor nemen ze meer verantwoordelijkheid voor het succes van de organisatie. 
  



   

Bewijs het maar! 
Larry en Sergey trekken alles in twijfel. Ze denken buiten de gebaande paden en vragen zich af waarom 
iets niet zou kunnen of waarom juist wel. Deze nieuwsgierigheid leidt tot de sterke behoefte aan bewijs. 
Google is daardoor sterk data-gedreven: elk nieuw product en feature moet zich bewijzen doordat deze 
aantoonbaar betere ‘resultaten’ haalt dan het huidige product. Dagelijks worden tientallen 
experimenten uitgevoerd van kleine verbeterideeën tot volledig nieuwe producten. Snel testen, 
valideren en leren is de essentie van de enorme verbeterslagen die Google maakt. Desondanks zit 
Google er natuurlijk ook weleens naast, maar dankzij de focus op data wordt dit snel onderkend. 
Les 3: gebruik gegevens om de onderliggende aannames voor organisatiesucces zo goed mogelijk te 
valideren en eigen besluitvorming te verbeteren (maar wel snel!) 
 
Duidelijke visie voor de langere termijn 
De inspirerende visie van Google was vanaf het begin: “To make all the world’s information accessible”. 
Dat houdt twee dingen in: het toegankelijk maken van de informatie als zodanig, maar ook het 
begrijpen van de behoefte van de zoeker van informatie. Google heeft zich hierin doorontwikkeld: ze 
wil niet alleen de beschikbare informatie ontsluiten (via de zoekmachine, Google Translate, Google 
Maps), maar ook het ontwikkelen van nieuwe informatie stimuleren. Hierin past de ontwikkeling van 
GMail en de overname van YouTube. Google is inmiddels dé expert op het gebied van ‘zelf-lerende 
computers’. De interesse in robots is dan ook een logisch gevolg van deze krachtige positie. 
Om haar visie om te kunnen zetten in actie heeft Google de tijdsbesteding van haar medewerkers op 
vernieuwing ingericht: 70/20/10. 70% van alle tijd gaat uit naar de (verbetering van) kernproducten, 
20% naar grote projecten, en 10% naar de ontwikkeling van volledig nieuwe producten en diensten. 
Les 4: creëer een inspirerende en opwindende lange termijn visie en reik medewerkers de mogelijkheden 
aan om hier actief aan bij te dragen. Dit leidt ook tot (vooraf) onvoorziene kansen. 
 
Focus op de essentie 
Larry en Sergey weten waar het de klant uiteindelijk om gaat. Voor Google is dat niet alleen de kwaliteit 
van de zoekresultaten, maar ook de snelheid waarmee deze worden getoond. Alles binnen Google is 
dan ook gericht op het verhogen van de snelheid: de structuur van de opgeslagen data, de locaties, de 
fysieke hardware en de software die de gebruiker begrijpt. Zodoende kunnen zoekresultaten al worden 
getoond terwijl de zoekterm nog wordt ingetikt (en kunnen suggesties voor termen worden gegeven). 
Om daarin onderscheidend te zijn, bouwt Google deze kennis intern op. Google is daardoor een van de 
grootste hardware producenten ter wereld geworden, uitsluitend voor eigen gebruik. Zo weet zij het 
beste hoe zij supersnelle datacenters en servers moet bouwen en inrichten, bezit zij een groeiend 
wereldwijd datanetwerk, en houdt zij de software zo eenvoudig mogelijk. 
Les 5: houd de essentiële kennis die bijdraagt aan het eigen onderscheidend vermogen in huis, en bouw 
deze kennis steeds verder uit. Schaal is hier overigens van groot belang, dus groei is een noodzaak. 
 
Doet Google dan alles goed? Nee, natuurlijk niet!. Zo heeft Google het sociale internet gemist, en voert 
zij al jaren een inhaalrace op mobiel internet, waarvan de uitkomst nog steeds niet vaststaat. Ook 
onderschatte zij de gevoeligheid van privacy en haar politieke verantwoordelijkheid als bedrijf in de 
schijnwerpers. Het blijft echter interessant om Google te volgen: wat zij doet, maar vooral het hoe en 
waarom! 


