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De zwaartekracht van de korte 
termijn…

We bevinden ons in een economische recessie; de 

angst voor gevolgen van de crisis overheerst:

• Ondernemingen nemen maatregelen zoals reorganisaties, 

kostenreducties, intensiever liquiditeitsmanagement en 

beheersing van het werkkapitaal.

• Deze maatregelen hebben voor een groot deel een 

conserverend karakter: zij zijn erop gericht het bedrijf te laten 

voortbestaan in zijn huidige vorm. 

• De aandacht van bestuur en management wordt naar de 

korte termijn getrokken. 

• Dit ontneemt het zicht op de toekomst achter de crisis en dat 

belemmert het formuleren van een veerkrachtige strategie. 
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…ontneemt het zicht op de 
toekomst

Hoe zit het met de toekomst van uw markt?

• Wanneer heeft u voor het laatst kritisch gekeken naar uw 

aannames over de toekomst van uw markten, klanten en 

toeleveranciers? 

• Welke toekomstige verrassingen en onzekerheden zouden 

kunnen optreden in uw markt?

• Juist in crisistijden is het van belang naar de toekomst te 

kijken en te zien of daar kansen liggen dan wel verrassingen 

waarop u zich moet voorbereiden. 

Ziet u de toekomstige kansen om nu een 

voorsprong op uw concurrenten te nemen?!
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De toekomst is onzeker…

Bron: Prahalad, 

Nyenrode, 2008

Het enige dat we zeker weten over de toekomst, is dat deze 

onzeker is

Dat maakt de toekomst onvoorspelbaar

Ondanks de onvoorspelbaarheid, zijn MOGELIJKE 

toekomsten wel voorstelbaar



… en scenario planning helpt om 
daarmee om te gaan
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Veel ondernemingen hebben vooral oog voor trends en veel 

minder voor onzekerheden. Dit leidt tot onjuiste strategieën 

of moeilijkheden bij implementatie van strategieën bij 

veranderende omstandigheden

Scenario planning helpt om:

Rekening te houden met veranderingen die beslissers 

anders wellicht zouden verwaarlozen

‘Weg met de box’ – te denken vastgeroeste overtuigingen 

over de toekomst los te laten

Mogelijke toekomsten in te vullen en er nu op in te springen

Source: GBN DUS 2008

http://www.masternewmedia.org/images/one_finger_350o.jpg
http://farm1.static.flickr.com/180/454494396_9afb8c3607.jpg


Een voorbeeld van scenario’s

Een onderneming is actief in de Europese markt vanuit een Nederlandse 

thuismarkt. Het ontwikkelen en up-to-date houden van haar producten is 

kennisintensief. 

Veerkrachtige strategieën bieden de beste kansen om uw onderneming 

niet door de recessie van de wijs te laten brengen in  haar ambitie. 
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Braindrain 

Nederland

Hoge groei nieuwe EU landen

Lage groei nieuwe EU landen

Nederland 

kennisland

Uitdagingen, 

kansen:

•Ontwikkelen 

buiten NL

•Vasthouden 
competenties

Uitdagingen, 

kansen:

•Marktpositie 

behouden in EU

•‘oude’ producten 
in nieuwe EU 

leden marketen

Uitdagingen, 

kansen:

•Ontwikkelen in NL

•Markten buiten 

EU aanboren

Uitdagingen, 

kansen:

•Ontwikkelen in NL

•Snelle introductie 

in nieuwe EU 
leden



Principes van Scenario Planning
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Proces én inhoud

Doorradicaliseren van ontwikkelingen en trends

Ontdekken van early warning signals en remarkable persons

Storytelling: onderlinge samenhang van ontwikkelingen / 

veranderingen (dus geen sensitiviteitsanalyse)

Interactieve werkwijze
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Hoe pakt Berenschot Scenario 
Planning aan?

1: Kernvraag 

/ beslissing + 

horizon

8: Selectie 

van de 

belangrijkste 

toekomst –

indicatoren

2: 

Stakeholders 

/ cruciale

krachten

(micro)

3: Drivers 

cruciale 

krachten 

(macro)

4: Belang / 

onzekerheid 

van  krachten 

/ drivers

6: ‘Het 

verhaal’ 

maken

7: Implicaties 

en opties

5: Scenario-

logica

bepalen

(assenkruis)

Scenario planning

De 8 stappen van een scenarioplanning zijn te organiseren 

van 3 weken tot 3 maanden:



Veel strategische issues kunnen met 
scenario’s verhelderd worden

Bij grote onzekerheid over 

de toekomst

Als instrument bij meer 

specifieke vragen over:

- Productontwikkeling 

- Marktintroducties

- Ontwikkelingen in de 

keten

- Grote investerings-

beslissingen

- Etcetera

Als instrument bij 

strategieformulering: 

- Business definitie van 

onderneming

- Verkenning van 

marktdynamiek 

(concentratie of niet; 

concurrentie / toetreders) 

- Verkenning marktwensen /

klantbehoeften

- Focus op bepaalde 

producten / diensten / 

markten 

- Portfolio-ontwikkeling

1: 

Kernvraag / 

beslissing + 

horizon

8: Selectie 

van de 

belangrijkst

e toekomst 

–

indicatoren

2: 

Stakeholder

s / cruciale

krachten

(micro)

3: Drivers 

cruciale 

krachten 

(macro)

4: Belang / 

onzekerheid 

van  

krachten / 

drivers

6: ‘Het 

verhaal’ 

maken

7: 

Implicaties 

en opties

5: Scenario-

logica 

bepalen 

(assenkruis)

Strategische conversatie



1: 

Kernvraag / 

beslissing + 

horizon

8: Selectie 

van de 

belangrijkst

e toekomst 

–

indicatoren

2: 

Stakeholder

s / cruciale

krachten

(micro)

3: Drivers 

cruciale 

krachten 

(macro)

4: Belang / 

onzekerheid 

van  

krachten / 

drivers

6: ‘Het 

verhaal’ 

maken

7: 

Implicaties 

en opties

5: Scenario-

logica 

bepalen 

(assenkruis)

Strategische conversatie
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Toekomstbeelden op basis van 
trends én onzekerheden bepalen

Braindrain 

Nederland: 

Hoogopgeleiden 

verlaten Nederland 

massaal

Nederland 

‘Magneet’: 

trekt internationaal 

kenniswerkers aan

Ontwikkeling kennisniveau Nederland

Klimaat in 

Nederland wordt 

kouder en droger

Klimaat in 

Nederland wordt 

warmer en natter
Klimaatverandering in Nederland

Trends (eenduidige richting, redelijke zekerheid):
• Vergrijzing
• Individualisering
• Toename communicatiemogelijkheden / 
informatiestromen

Onzekerheden (meerdere uitkomsten), bijvoorbeeld:
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Scenario’s beschrijven plausibele
toekomsten

Regel-

geving

vrij

Veel innovaties

Weinig innovaties

Regel-

geving 

restrictief

Scenario 4

Scenario 1 Scenario 2

Scenario 3

1: 

Kernvraag / 

beslissing + 

horizon

8: Selectie 

van de 

belangrijkst

e toekomst 

–

indicatoren

2: 

Stakeholder

s / cruciale

krachten

(micro)

3: Drivers 

cruciale 

krachten 

(macro)

4: Belang / 

onzekerheid 

van  

krachten / 

drivers

6: ‘Het 

verhaal’ 

maken

7: 

Implicaties 

en opties

5: Scenario-

logica 

bepalen 

(assenkruis)

Strategische conversatie

Alle scenario’s zijn goed voorstelbaar: 



Scenario’s zijn niet vrijblijvend en 
leiden altijd tot strategische opties
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Implicaties (de condities 

waaronder je moet werken als 

onderneming):

Uitdagingen

Knelpunten

Schaarste

Opkomende behoeften

Ontwikkelende competenties

Opties: (mogelijke range 

van acties in het licht van 

de condities):

Tegenmaatregelen

Workarounds

Compenseren

Nieuwe diensten

Nieuwe toepassingen

1: 

Kernvraag / 

beslissing + 

horizon

8: Selectie 

van de 

belangrijkst

e toekomst 

–

indicatoren

2: 

Stakeholder

s / cruciale

krachten

(micro)

3: Drivers 

cruciale 

krachten 

(macro)

4: Belang / 

onzekerheid 

van  

krachten / 

drivers

6: ‘Het 

verhaal’ 

maken

7: 

Implicaties 

en opties

5: Scenario-

logica 

bepalen 

(assenkruis)

Strategische conversatie

Elk scenario heeft implicaties

Scenario’s leiden altijd tot strategische opties

Scenario 4

Scenario 1 Scenario 2

Scenario 3



Scenario’s inzetbaar op meerdere 
plaatsen in de Strategische Dialoog
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1 Strategisch 

venster

13

5 Waardering en 

strategiekeuze

3 Interne 

analyse

2 Externe 

analyse

4 Synthese en 

opties

7 Implementatie 

en monitoring

6 Uitwerking 

en planning

Scenario’s met brede vraagstelling, 

gericht op toekomst van een markt

Beoordeling onzekerheden op 

basis van met name externe 

verkenning

Scenario’s rond bepaalde opties, 

ter beoordeling hiervan

Scenario’s als input voor 

beoordeling van strategische 

opties en toets van 

toekomstbestendigheid



Wat kan Berenschot betekenen in 
uw scenario traject?
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Kennisoverdracht over scenario denken

Organiseren en begeleiding van het scenario proces

Input in de externe verkenning

Externe deskundigen en input regelen

Communicatie over de scenario's binnen de onderneming

Vertalen scenario's naar strategische opties en acties



Eens verder praten met één van onze 
Scenario Planning specialisten? 
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Hendrik Jan Kaal (06 - 23 91 68 29)

Grootst denkbare onzekerheid 2020:

Wel of geen grote groei in recente EU-lidstaten?

Edwin Lambregts (06 – 54 26 00 29)

Grootst denkbare onzekerheid 2020:

Wel of geen braindrain uit onze regio?

Roel van Lanen (06 – 23 91 69 57)

Grootst denkbare onzekerheid voor 2020:

Wel of geen duurzaam energiealternatief?

Mirjam Penders (06 – 20 93 75 13)

Grootst denkbare onzekerheid 2020:

De wereldwijde politieke en economische machtsverhoudingen



• Kantoren in Utrecht, Den Haag, Brussel en Willemstad

• Management Consultants sinds 1938

• 500 medewerkers

• Omzet 2007: € 65 M

• Grondlegger en lid van European Independents-Consultants
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Business 
Management

Human
Resource 

Management

Mazars Berenschot

Corporate Finance

Public 
Management

HB 

Berenschot

Berenschot

Groep

Berenschot

Belgium

Berenschot geeft al 70 jaar
toonaangevend advies
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Management Team 100

2007: nummer 1

2008:

Berenschot prolongeert 

positie aan de top

Berenschot top van Nederlandse 
adviesbureaus



Eureka!

Wij adviseren topmanagement en business unit 

management 

Wij helpen bij het maken van strategische keuzes

Onze adviezen zijn realistisch, nooit vrijblijvend en hebben 

altijd impact

www.berenschot.com
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BU’s en dochters van multinationals in de Benelux

Directies van Nederlandse bedrijven en top MKB

Diversiteit aan branches

Voor wie doen we dat?
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