
TRENDS IN 
BUSINESS

Wat zijn de thema’s in 2010?

De deelnemers zijn voor 40% werkzaam in de industrie, 34% 

in de dienstverlening, 12% in overheid of maatschappelijke 

organisaties en 8% in handel en media.

Van de deelnemers is 39% actief op Raad van Bestuur of 

hoofddirectieniveau, 34% op senior managementniveau en 

18% op middel managementniveau.

30% van de betrokken ondernemingen heeft meer dan 1.000 

werknemers, 8% tussen de 1.000 en 250 werknemers en 52% 

minder dan 250 werknemers. 

Het onderzoek ‘Trends in Business’ vond plaats in maart en 

april 2010. Aan de deelnemers werden tien thema’s voor-

gelegd met de vraag welke van deze thema’s op dit moment 

spelen in hun onderneming. Eventueel ontbrekende thema’s 

kon men aanvullen. 

Achtergrondinformatie

158 deelnemers namen deel aan het onderzoek. Van de tien 

benoemde thema’s blijken de aspecten ‘Nieuwe markten 

ontwikkelen’ (70%), ‘Operational Excellence’ (62%) en 

‘Samenwerken in de keten’ (59%) bij het merendeel van de 

deelnemende organisaties te spelen. De deelnemers hebben 

geen extra thema’s genoemd die meermaals voorkwamen.

Welke thema’s spelen in uw markt en uw 

organisatie? Dat was de centrale vraag 

van het onderzoek ‘Trends in Business’ 

dat Berenschot in 2010 voor de eerste keer 

heeft georganiseerd.
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‘Nieuwe markten ontwikkelen’

Er zijn de afgelopen jaren veel nieuwe verkoopkanalen bijge-

komen. Het internet, social media en electronische markt-

plaatsen zijn voorbeelden hiervan. Deze kanalen hebben 

echter nog niet in voldoende mate geleid tot de ontwikkeling 

van nieuwe markten. De transparantie die de kanalen hebben 

bewerkstelligd heeft echter wel geleid tot krimpende marges. 

De economische recessie heeft ondernemingen en afnemers 

gebracht tot het heroverwegen en beperken van hun aan-

koopbeleid. Ondernemingen zijn hard op zoek naar nieuwe 

afzetgebieden. Liefst voor hun huidige producten, als het niet 

anders kan met aangepaste producten en diensten. Alle moge-

lijke nieuwe markten worden bekeken: nieuwe doelgroepen 

in Nederland, nieuwe PMC’s in Europa en duurzame oplos-

singen in de 3e wereld. Het ontwikkelen van nieuwe markten 

is het belangrijkste thema dat door de respondenten in ons 

onderzoek naar voren wordt gebracht.

‘Operational Excelence’

De hype rond Operational Excellence van een aantal jaren 

geleden is voorbij. Tegenwoordig is Operational Excellence 

gebaseerd op harde feiten (evidence based), sector specifiek 

(benchmarks) en direct gekoppeld aan de strategische uit-

gangspunten en de koers van de organisatie. 

In veel gevallen worden operationeel excellente veranderin-

gen pas doorgevoerd nadat een business case aantoont dat 

besparingen kunnen worden gerealiseerd. Meerdere scenario’s 

moeten daartoe zijn doorgerekend. 

Om dit proces te verlevendigen en te verbeteren wordt meer 

en meer gebruik gemaakt van gaming, simulaties en elec-

tronic boardroom sessies. Wij weten als geen ander hoe deze 

hightechmiddelen effectief in te zetten zijn.

‘Samenwerken in de keten’

Samenwerking en open innovatie zijn sleutelwoorden, omdat 

het ‘in je eentje’ ontwikkelen van markten voor de meeste 

organisaties niet meer mogelijk is. Vaak wordt samenwerking 

met andere partijen in de keten gezocht: 

 • om kosten te spreiden;

 • om gericht te kunnen blijven op de eigen core business;

 • om kennis en innovatie sneller te kunnen verspreiden;

 • om producten sneller te kunnen introduceren;

 • om draagvlak te krijgen voor fundamentele veranderingen.

Van effectieve manieren om nieuwe markten te ontwikkelen 

kennen we vele voorbeelden. Roadmapping is daarbij vaak aan 

de orde, communicatie met ketenpartners een aandachtsge-

bied. Hoe gaat de keten zich ontwikkelen en welke rol kan en 

wil uw onderneming daarin spelen? Hoe kunt u andere par-

tijen aanhaken en hoe legt u afspraken met hen vast? Het zijn 

vragen die wij vaak samen met organisaties beantwoorden.

Spelen deze thema’s ook in uw markt en organisatie of 

spelen er in uw markt andere thema’s? 

Neem contact op met: o.ponfoort@berenschot.nl  

(030 – 2 916 916) om te bepalen op welke wijze wij u kunnen 

ondersteunen bij het omgaan met de thema’s die er in uw 

markt werkelijk toe doen.


