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Strategische issues
Reputatie/imago
Disruptie & Digitalisering
Risicomanagement
Margedruk
Flexibilisering

Maatschappelijke issues
Duurzaamheid

60%

Digitalisering van de samenleving

59%

ZZP-eralisering van de arbeidsmarkt

34%

Cybersecurity

34%

Culturele diversiteit

26%

Klimaatverandering

20%

Geopolitieke spanningen

19%

Verstedelijking van Nederland

17%

Europa politiek

17%

Toenemende dreiging van terrorisme

10%

Vluchtelingencrisis

9%

Toekomstige afzetmarkten

4%

47%

6%

30%

13%

5%
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‘’Vooruitgang zonder al te veel
risico’s, dat is wat de CEO graag
ziet. Maar is dit wel mogelijk
in de snelle disruptieve realiteit
van tegenwoordig, en belangrijker nog, hoe zorg je tevens voor
behoud van je goede reputatie?
Dit zijn de vragen die de Nederlandse boardrooms gaan bezighouden in 2016, en waar de CEO
nu al wakker van ligt.’’

‘’Organisaties laten zich in hun
strategisch beleid niet al te veel
leiden door maatschappelijke
thema’s. Zo staat duurzaamheid
hoog op de maatschappelijke
agenda, maar bedrijven zien dit
niet als een belangrijk thema
voor de strategische agenda. Hoewel veel CEO’s aangeven in de
toekomst gouden bergen te zien
in het buitenland, lijkt er nog
maar weinig kennis en interesse
te zijn in internationale zaken.
Issues als geopolitieke spanningen en internationalisering staan
dan ook laag op de agenda.’’

‘’Het merendeel van de CEO’s
ziet weer kansen in de aantrekkende Nederlandse economie.
Niet alleen in eigen land zijn er
weer kansen, ook in het buitenland is er weer groei. Bijna de
helft van de bedrijven voorziet
dat buitenlandse afzetmarkten
in de toekomst belangrijker gaan
worden dan de Nederlandse
markt. Nu het huis op orde is,
wordt er voorzichtig weer naar
buiten gekeken.’’

Toekomstige afzetmarkten
2013

2014

2015

2016
Kwaliteit van product/dienst

60%

Innovatie

51%

Maatwerk leveren

34%
27%

Focus op specifiek klantsegment

22%

Co−design/co−production

18%

Merk/imago
Duurzaamheid/MVO

16%

Service

15%
14%

Leverbetrouwbaarheid
9%

Laagste life time costs/
total cost of ownership
Breedte van Assortiment

8%

Design/ontwerp/vormgeving

7%

Online platform/social media

7%

Gemak van aankoopproces

4%

Laagste verkoopprijs

2%

‘’Technologie heeft steeds vaker
een impact op de primaire processen binnen de organisatie.
Het is dan ook niet vreemd dat
thema’s als innovatie en digitalisering hoog op de agenda van
CEO’s staan. Big data gaat als
technologie in 2016 de meeste
invloed hebben op het businessmodel. Er moet echter wel goed
omgegaan worden met al die
data, bedrijven geven dan ook
aan veel te gaan investeren in
digitale veiligheid om de risico’s
van big data af te dekken.’’

Technologische trends
50%
Digitale veiligheid

45%

Big Data

Intentie om te investeren

40%
35%

E-Commerce

30%

Mobile

25%

Smart Industry

Serious Gaming

20%

3D printing

15%

Sharing economy

10%

Alternative Valuta
Crowdsourcing

5%
0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Belang van de trend

Uitdagingen in het strategieproces
Concretiseren van de strategie
in doel en jaarplannen
Doorvoeren van de
benodigde verandering

34%
32%
24%

Toekomstverkenning
Betrekken van de juiste mensen
in de organisatie

13%

De gekozen strategie bijsturen

43%

18%

13%

8%

5%

20%
11%
11%
11%
10%

9%

Omgevingsanalyse
Organisatieanalyse

36%

45%

16%
18%
20%

Maken van strategische keuzes

Bepalen van de missie / visie /
kernwaarden van de organisatie
Bepalen van de aanpak voor
het strategietraject

37%

26%

4%

10%
13%

17%

22%

‘’Nederlandse bedrijven onderscheiden zich al jaren vooral
op de kwaliteit van hun producten. Echter, waar kwaliteit
in voorgaande jaren eenzaam
bovenaan stond, blijkt dit jaar
dat steeds meer bedrijven ook
innovatie zien als een manier
om zich te onderscheiden. Zich
onderscheiden op basis van
duurzaamheid daarentegen blijkt
voor veel bedrijven niet mogelijk,
duurzaamheid lijkt een ‘licence
to operate’ geworden te zijn,
waaraan je moet voldoen om te
kunnen concurreren.’’

2016
2015
2014

‘’De meeste CEO’s geven aan dat
het identificeren van kansen en
risico’s steeds minder een probleem vormt. De meeste organisaties weten dat ze iets moeten
doen om bij te blijven, en hebben
ook steeds beter een idee in welke
richting ze moeten zoeken voor
oplossingen. De juiste oplossingen vinden en de gevonden
oplossingen ook daadwerkelijk
in te voeren, dat gaat voor de
meeste bedrijven de grootste uitdaging van 2016 worden.’’
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Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met
350 medewerkers wereldwijd. Al ruim 75 jaar lang verrassen wij
onze opdrachtgevers in de publieke en private sector met slimme
en nieuwe inzichten. We verwerven ze en maken ze toepasbaar.
Dit door innovatie te koppelen aan creativiteit. Steeds opnieuw.
Klanten kiezen voor Berenschot omdat onze adviezen hen op een
voorsprong zetten.
Ons bureau zit vol inspirerende en eigenwijze individuen die
allen dezelfde passie delen: organiseren. Ingewikkelde vraagstukken omzetten in werkbare constructies. Door ons brede
werkterrein en onze brede expertise kunnen opdrachtgevers ons
inschakelen voor uiteenlopende opdrachten. En zijn we in staat
om met multidisciplinaire teams alle aspecten van een vraagstuk
aan te pakken.
Berenschot is aangesloten bij E-I Consulting Group, een
Europees samenwerkingsverband van toonaangevende bureaus.
Daarnaast is Berenschot lid van de Raad voor OrganisatieAdviesbureaus (ROA) en hanteert de ROA-gedragscode.

