FutureShift: surfing the waves
Zeven grote krachten die de toekomst van de
zakelijke dienstverlening en industrie bepalen
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Voorwoord
Kies een gemakkelijke stoel en neem de tijd. Dit rapport heeft niet de intentie om een
pasklaar antwoord te geven op praktische en korte termijn vragen als: ‘Hoe kom ik de
huidige crisis door?’ en: ‘Welke organisatorische veranderingen moet ik doorvoeren om
morgen mijn marktaandeel te vergroten?’. Het doel van dit rapport is om een breder
denkkader te schetsen en te verklaren waarom we aan de vooravond staan van een
‘FutureShift’.
Het ABN AMRO rapport van vorig jaar getiteld ’Human Capital in de 21e eeuw’ werd
afgesloten met: ‘Toch geloven wij dat een recessie hoogstens een vertragend effect zal
hebben op de megatrends die de toekomst van werk vormgeven in ons land’. In dit rapport
hebben we een nadere studie van die megatrends gemaakt. Daarbij hebben we gekeken
naar de invloed van die trends op twee belangrijke sectoren van onze economie: de zakelijke
dienstverlening en de maakindustrie.
De dichter Potgieter introduceerde in 1841 het personage van Jan Salie. De geest van
Jan Salie staat nog steeds een symbool voor lamlendigheid en zedenverval. In het verhaal
beschrijft Potgieter allegorisch de geschiedenis van Nederland. De ouders Jan en Jannetje
symboliseren de Nederlandse staat en hun kinderen staan voor de deugden of ondeugden
van het volk.
Ten tijde van de Gouden Eeuw nemen de flinke zonen het initiatief. De Jannen
Cordaat, Crediet, Contant en Compagnie staan voor de gedurfde ondernemerszin
en de weerbaarheid van de Nederlandse strijdmacht. Na het rampjaar 1672
krijgen de zwakkere Jannen Goddome, Kalebas, Hagel en Rap en zijn maat de
overhand. De onvermijdelijke neergang van het vaderland culmineert in het
personage van het zwakke, verwijfde en klunzige fatje Jan Salie, de jongste
zoon. Vader Jan realiseert zich dat hij de opvoeding van zijn Benjamin heeft laten
versloffen en gaat te rade bij zijn geslaagde zonen. Hij neemt zich voor om Jan
Salie en diens lamlendige invloed op de familie niet langer te tolereren. Jan Salie
wordt de familie uitgezet, waarmee het herstel van het vaderland kan beginnen.
Was de periode na de Tweede Wereldoorlog onze laatste (halve) Gouden Eeuw en gaan
we een nieuwe periode van nationale neergang tegemoet? Wij zijn van mening dat er
geen sprake is van een opleving van de gevreesde Jan Salie geest in ons land. Het aantal
startende ondernemers blijft hoog en de nieuwe generatie hoogopgeleide werknemers heeft
een sterk vertrouwen in eigen kunnen en beschikt over de nodige creativiteit.
Dat is opmerkelijk, omdat Nederland in een relatief kort tijdsbestek dramatisch is veranderd.
Onze verzorgingstaat is in een versneld tempo afgebouwd en het marktdenken is in belang
toegenomen. De terugtrekkende overheid maakt van ons meer consumenten dan burgers.
Daarmee gaat de collectiviteit verloren. Logisch dus, dat veel mensen het gevoel hebben
dat ze de grip op hun leven verliezen. Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen een hardere
toekomst verwachten met minder solidariteit dan ze zouden wensen.
Wij zien een tweedeling plaatsvinden in Nederland: aan de ene kant is er de Randstad,
steeds meer de zetel van de grote internationale bedrijven, waar de cultuur steeds
individualistischer wordt. Aan de andere kant zijn er de regio’s die nog sterker dan voorheen
kracht vinden in hun lokale identiteit. Ondernemend Nederland buiten de Randstad is voor
een groot deel gebaseerd op ‘local intimacy’: relaties, ketenpartners en lokale netwerken zijn
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cruciaal. De economische toekomst van Nederland kon wel eens meer in de regio’s liggen
dan in de Randstad. Dit geldt al helemaal voor de zakelijke dienstverlening die overwegend
lokaal van aard is. Goede voorbeelden uit de maakindustrie zijn het hightech cluster in
Noord-Brabant en Twente, transport, overslag & logistiek in Rotterdam en Foodvalley in
Wageningen.
Zowel regionale bedrijven als grote internationale bedrijven zullen te maken krijgen met
een aantal belangrijke internationale trends. In dit rapport worden deze trends in detail
besproken.
De combinatie van een overzicht van de economische geschiedenis van ons land en een
inventarisatie van de belangrijkste wereldwijde trends maken dit rapport uniek en redelijk
tijdloos.
Een rapport als dit kan enkel tot stand komen door veel discussie. Daarom een dankwoord
aan onze collega’s Quinty van Eick, Wouter Giard, Chris Haryoto, Jarrod Leeds, Lisette
Schouten en Judith Touw. Bijzondere dank aan William Smit van DBSC Consulting voor zijn
prikkelende stellingnames en natuurlijk de auteur van dit rapport Wim Davidse van Dzjeng.
Wim heeft ons allen meegenomen in dit spannende verhaal.
Wij wensen u wederom veel leesplezier,

					
		

David Kemps

Han Mesters

Sector Banker Industrie

Sector Banker Zakelijke Dienstverlening

ABN AMRO Sector Advisory

ABN AMRO Sector Advisory
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Inleiding
Dit rapport geeft een visie op de grote ontwikkelingen waarmee ondernemers in de industrie
en de zakelijke dienstverlening zich geconfronteerd zien en hoe daarmee om te gaan.
Hoofdstuk 1 geeft een uitgebreide historische schets van de Nederlandse economie en
welvaart vanaf het begin van de Gouden Eeuw tot begin 2009 en van de belangrijke rol
daarin van de industrie en de zakelijke dienstverlening. We nemen zo’n uitgebreid perspectief
omdat het karakter van de huidige recessie zeer ongewoon is en sinds de jaren ’30 van de
20e eeuw niet meer is vertoond. Uit die historische beschrijving blijkt dat de groei van onze
welvaart op en neer golft en dat goede tijden worden afgewisseld met mindere. Innovaties,
gretigheid en goede organisatie staan aan de basis van nieuwe successen. De periode sinds
de Tweede Wereldoorlog kunnen we gerust omschrijven als onze Tweede Gouden Eeuw.
Het was weer een periode waarin onze welvaart onvoorstelbaar is toegenomen. In die
periode groeide onze industrie nog wel, maar minder hard dan onze totale economie. Terwijl
de zakelijke dienstverlening, gemeten in toegevoegde waarde, een steeds grotere rol in onze
economie is gaan spelen. Nederland staat hoog op de internationale lijst van exportlanden,
en onze welvaart wordt in sterke mate door onze internationale successen bepaald.
Daarmee staat het grote belang van de sectoren industrie en zakelijke dienstverlening. Maar
de concurrentie in de internationale handel wordt steeds sterker. De ontwikkeling van onze
arbeidsproductiviteit, onze innovatiekracht en onze internationale concurrentiepositie staan
onder druk. En dan die recessie… wat staat ons te wachten?
Na de historische schets in het eerste hoofdstuk, wenden we in hoofdstuk 2 de blik naar de
toekomst. We zien dat er niet alleen een diepe recessie aan de gang is, maar dat er zeven
ingrijpende ontwikkelingen – de Ring van Vuur – spelen. Elk van die ontwikkelingen zal al
een enorme impact op ons hebben, maar samen zullen ze zorgen voor een FutureShift. De
huidige zware recessie gaat natuurlijk wel over, maar daarna volgt geen ‘business as usual’;
er staan enorme innovatie-uitdagingen voor onze deur.
Dus wat kunnen we doen? In hoofdstuk 3 geven we kort de implicaties van de Ring van
Vuur aan voor de bedrijfsvoering in de industrie en de zakelijke dienstverlening. Om de
kansen die de ontwikkelingen bieden te benutten en de bedreigingen te pareren, hebben we
om te beginnen korte termijn interventies nodig, maar bovendien moeten we gaan werken
aan inventieve strategieën en innovatieve organisaties. Transformatie heeft de toekomst, zo
leert de geschiedenis ons.
Het rapport is gebaseerd op een uitgebreide literatuurstudie, vanuit historisch-economisch
en strategisch perspectief. De implicaties voor bedrijven in de industrie en de zakelijke
dienstverlening zijn opgesteld door specialisten van ABN AMRO.
Wim Davidse
Dzjeng
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1 Een geschiedenis van onze
welvaart en onze concurrentiekracht
1.1

Welvarend land onder druk

Nederland is een zeer welvarend land; gemeten naar bruto binnenlands product (BBP), is
Nederland de 16e economie ter wereld. Binnen de top 20 van landen met het hoogste BBP
staat Nederland op de tweede plaats voor wat betreft de individuele welvaart, gemeten aan
de hand van het BBP per hoofd van de bevolking, na de Verenigde Staten. In het vierde
kwartaal van 2008 keerde plotseling het tij. Jaren van groei werden ineens ingewisseld
voor krimp. Krimp die in ieder geval dit jaar sterk doorzet. De voorspelde krimp van de
Nederlandse economie is niet meer vertoond sinds de jaren ’30 van de vorige eeuw. Toen
had Nederland ongeveer 5 jaar nodig om te herstellen, een herstel dat vervolgens door de
Tweede Wereldoorlog ruw werd verstoord. Maar na die ongelukkige jaren ’40 volgde een
geweldige periode die de economische prestaties van onze Gouden Eeuw deed verbleken.
De vraag is nu: kunnen we na 2009 weer zo’n geweldige ontwikkeling beleven? Zijn
welvaart en groei vanzelfsprekend? Kunnen we ze vasthouden? En wat moeten we daarvoor
doen? Dat zijn belangrijke vragen, want historisch gezien is onze welvaart van vandaag
wellicht niet uniek, maar zeker bijzonder.

1.2

Nijverheid, handel en welvaart in de Vroeg Moderne Tijd

Rond het jaar 1600, midden in de Tachtigjarige Oorlog, begon Nederland aan zijn Gouden
Eeuw. De Middeleeuwen werden min of meer afgesloten met de grote pestepidemie van
het midden van de veertiende eeuw. De Pax Mongolica verviel met de verbrokkeling van
het Mongoolse rijk, en Europa raakte weer even in zichzelf gekeerd. Langzaam maar zeker
gingen steden een rol spelen; 95% van de Europeanen woonde op het platteland, maar in
Nederland was dat nog maar 85%. Die steden trokken producten aan en mensen. Daardoor
groeide de vraag naar voedsel en kleding, markten breidden zich uit en er ontstond protoindustrialisatie; arbeiders van het platteland die in opdracht van stedelijke handelaren
thuis en steeds vaker in ‘fabrieken’ producten maakten. Italiaanse steden als Venetië en
Genua beheersten de handel met de Arabische en de Aziatische Wereld, waarin plotseling
verandering kwam toen Spanje en Portugal aan hun ontdekkingsreizen begonnen. Nederland
kwam met een aantal belangrijke innovaties. Met fluitschepen veroverden de Hollanders en
de Zeeuwen de handel op de Oostzee, met industriemolens kon Nederland een industriële
natie worden met een explosief stijgende arbeidsproductiviteit en met de haringbuis
namen de Hollanders een grote voorsprong op de vissende concurrentie. De internationale
handel maakte de scheepsbouw en daarvan afgeleide bedrijfstakken tot belangrijke groeiindustrieën. Natuurlijk waren de agrarische sector en de textielindustrie gebaat bij de
groeiende stedelijke bevolking en de internationale handel in die producten.
De Gouden Eeuw kende daarnaast grote infrastructurele werken – de droogmakerijen en
trekvaarten. Gebieden als De Beemster en Purmer zorgden voor een uitgebreider landbouwen leefgebied, de trekvaarten met jaagpaden verbeterden de transportmogelijkheden. Terwijl
elders in Europa de bevolking kromp, oorlogen heersten en economische inzinkingen waren,
ging het de Nederlandse Republiek voor de wind.
De Tulpenmanie leidde rond 1635 tot de eerste bubbel in de historie, maar Nederland
groeide gewoon door. Maar toen Nederland in 1672 – het rampjaar - in oorlog raakte met
Engeland, Frankrijk, Munster en Keulen, stokte de groei. Wat later begon het verval. De
financiering van de oorlogvoering kostte de Republiek steeds meer geld. Maar ook andere,
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min of meer klassieke redenen voor het verval worden aangevoerd. Zo was er de stagnatie
in het proces van technologische innovatie en de infrastructurele werken. Er ontstond
overregulering en risico-aversie; de gretigheid verdween. Lonen waren hoog geworden, maar
de neiging om ze te verlagen nu dat nodig werd, was afwezig. Het buitenland imiteerde de
Nederlandse innovaties, schermde zijn markten af en ging ook ‘de markt’ op met – vaak
goedkopere – producten. De bevolking van de Republiek ontgroende en begon te krimpen.
Na de Gouden Eeuw volgde de Eeuw van Verval, die duurde van het vierde kwartaal van
de zeventiende eeuw tot en met de achttiende eeuw. In die periode werden in Nederland
de landbouwproductie en export van landbouwproducten (vooral richting de nieuwe
economische grootmacht Engeland) steeds belangrijker. Daarnaast kwam de financiële
dienstverlening op doordat handel gefinancierd moest worden. Dat lag min of meer voor
de hand: Nederland was rijk geworden, een te dure industrieel producent en exporteur van
landbouwproducten.

1.3

De Industriële Revolutie

Aan het eind van de 18e eeuw begon in Engeland de vraag naar katoenen producten
snel te stijgen. Deze vraagstijging was ingegeven door de bevolkingstoename vanwege
betere landbouwtechnieken, urbanisatie en de koloniale expansie. Dankzij het gebruik van
kolen, hoogovens en gietijzer konden stoommachines worden gemaakt. Toen na 1780 de
stoommachine was geperfectioneerd en daarmee efficiënter en geschikter was voor de
aandrijving van de weefgetouwen, ging het snel. Bij de omschakeling van handmatige naar
machinale vervaardiging van goederen was men nu niet langer afhankelijk van menskracht,
paardenkracht, watermolens en windmolens en kon men veel sneller en goedkoper
produceren. De arbeidsproductiviteit in Engeland steeg explosief. Op het vasteland volgde
België niet veel later als eerste met machinale productie, vanaf 1798. Pas in 1830 kwam in
Twente de eerste stoomspinnerij, de eerste stoomweverij kwam in 1852.

1.4

Economische ontwikkeling in golven

Ups and downs. De hiervoor geschetste korte geschiedenis van de Nederlandse economie
laat zien dat ontwikkeling en groei geen lineair maar een cyclisch proces is. Economen
stellen dat de groei van de economie in golven verloopt. Om te beginnen is er de vrijwel
iedereen bekende gewone conjunctuurcyclus, ook wel Juglar Cyclus genoemd. Deze heeft
een lengte die historisch tussen 7 en 11 jaar ligt en wordt gedreven door bestedingen en
investeringen. Elke conjunctuurgolf wordt gekenmerkt door een hoogconjunctuur en een
laagconjunctuur, zoals die in 1980-1982, 1992-1993, 2002-2003 en nu (2009-2010?).
In onderstaande grafiek is deze korte golfbeweging van de Nederlandse economie goed
zichtbaar (voor de periode van de Tweede Wereldoorlog zijn geen goede data voorhanden).

Figuur 1: economische groei Nederland 20e - 21e eeuw
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Bron: CBS - Nationale Rekeningen
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Daarnaast heeft de economie een lang-cyclisch karakter. De ontwikkeling van de economie
kent naast de Juglar-golven de zogenaamde Kondratieff-golven. Deze Kondratieffgolven wordt door twee soorten factoren bepaald. De eerste factor is een cluster van
technologische innovaties waaraan al een poos is gewerkt, maar die nu toepassing vinden
in productie-, transport-, communicatie- en producttechnologie en waardoor nieuwe
groeisectoren ontstaan. Ook innovaties op het gebied van organisatie-inrichting spelen
hier een belangrijke rol. De tweede factor is een cluster van infrastructurele investeringen
die de opkomst en bloei van de nieuwe sectoren mogelijk maakt. Deze investeringen
betreffen vooral energie-, mobiliteits-, communicatie-, onderwijs- en financiële systemen.
De investeringen in deze twee clusters worden veelal ‘uitgelokt’ of ‘ontstoken’ door een
constellatie van demografische mogelijkheden, maatschappelijke ontwikkelingen, natuurlijke
mogelijkheden en gretigheid.
Over het bestaan, de oorzaken, het effect, de lengte en timing van de fasen en de totale
golf van de Kondratieff-cyclus bestaan veel meningsverschillen, maar wij gaan hier uit
van de cycli die Van Duijn uitvoerig en met enthousiasme beschrijft in zijn boek ‘De groei
voorbij’ (2007). Hij baseert zich daarmee op het werk van Schumpeter uit de jaren ’30 en
’40 van de vorige eeuw – Creative Destruction. Volgens Van Duijn bestaan Kondratieffgolven uit vier fasen: voorspoed, recessie, depressie en herstel. Voorspoed is de fase
waarin de economische groei boven de structurele trend (+1,5% - + 2,5%) ligt en
toeneemt. Recessie is de fase waarin de economische groei boven de structurele trend ligt
maar afneemt (niet te verwarren met de meer conjuncturele betekenis van recessie in de
spreektaal!) en vooral een periode waarin de gecumuleerde welvaart zijn top bereikt, de
werkloosheid laag is, de inflatie stijgt en de aandelenbeurzen na een enorme stijging ook
weer enorm dalen. Depressie is dalende groei onder de structurele trend. En herstel is de
fase waarin de economische groei weer toeneemt, maar nog onder de structurele trend ligt.
Volgens Van Duijn bestaat elke Kondratieff-fase uit een Juglar-golf, met als uitzondering de
voorspoedfase: die bestaat uit twee conjunctuurcycli.

1.5

Creative destruction

Technologische innovaties en de toepassing ervan, dat is essentieel in de creatie van
voorsprong en welvaart. Innovaties voor de volgende cyclus worden al bedacht en
ontwikkeld in de recessie- en vooral depressie- en herstelfase van de lopende cyclus. In de
laagconjunctuur van de jaren ’70 van de 19e eeuw investeerden Rockefeller en Carnegie in
de toen opkomende olie- en staalindustrieën. Zij maakten gebruik van nieuwe technologie
in de olieraffinage en staalproductie, profiteerden van de zwakte van concurrenten en
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(1802-1815)
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1825-1836

1836-1845

Brandstoffen: Steenkool
Materialen: IJzer
Methode: Smeltoven,
stoommachine, katoenzuiveringsmachine,
spinmachine, fabriek

Grond:
Mobiliteit: kanalen,
tolwegen
Energie:
Communicatie:

Textiel

Sterk gegroeide
bevolking, m.n. in
de steden, gretig op
zoek naar materiële
en ‘democratische’
ontwikkeling

Engeland

Voorspoed

(oorlog)

Recessie

Depressie

Herstel

Innovaties

Infrastructuur

Producten

Demografie en
maatschappij

Geografische
basis

VS

Japan

VS (China)

China?

Vergrijzing, volle
toetreding tot de
wereldeconomie in het
Oosten en Zuiden, natuuren milieubewustzijn
Meritocratisering,
egocratisering, enorme
welvaart in de westerse
wereld, natuur raakt
uitgeput als leverancier
van productie- en
leeffactoren
Sterk toenemende
welvaart in de westerse
wereld, sterk bevolkingsgroei, democratisering
en cultuurvernieuwing
aan de hand van
de baby-boomers
(protestgeneratie)

Sterk gegroeide
bevolking, m.n. in
de steden, gretig op
zoek naar materiële
en ‘democratische’
ontwikkeling

Sterk gegroeide
bevolking, m.n. in
de steden, gretig op
zoek naar materiële
en ‘democratische’
ontwikkeling

Europees continent en
Oostelijke VS

?

PC, software, internet,
mobiele telefonie

Auto, televisie,
consumentenelektronica,
kantoorautomatisering,
helicopter, straalvliegtuig,
fotokopie

Lamp, auto, luchtband,
speelfilm, radio, koelkast,
vliegtuig, telefoon,
platenspeler

Grond: ?
Mobiliteit: ?
Energie: ?
Communicatie: ?

Grond:
Mobiliteit:
Energie:
Communicatie: digitale
snelweg (internet),
mobiele telefonienetwerken

Grond: havengebieden,
riolering, stromend water
Mobiliteit:
autosnelwegen,
luchthavens
Energie: elektriciteitsnetwerken
Communicatie: vaste
telefonienetwerken,
radio- en tv-zenders

Locomotief, fotografie,
lift, naaimachine

Grond:
Mobiliteit:
Energie: elektriciteitsnetwerken
Communicatie: vaste
telefonienetwerken,
radio- en tv-zenders

Brandstoffen: Water,
wind, zon, bio, nucleair,
...?
Materialen: Lichter &
sterker, nano, cradle to
cradle, ...?
Methode: ?

Brandstoffen: Materialen: Methode: Digitalisering,
geïntegreerde schakeling,
microprocessor,
software, ICT, internet.
Grootschaligheid in
commodities, ketens,
netwerken in high-tech

Brandstoffen: Materialen: Kunststoffen
(pvc, nylon, ...)
Methode: Transistor
& elektronica. Massaproductie met enige
variatie, procestechnologie, kwaliteit

Brandstoffen: Olie,
elektriciteit
Materialen: Methode: Krachtcentrale,
transformator,
verbrandingsmotor.
Lopende band,
arbeidsdeling,
massaproductie

Brandstoffen: Steenkool
Materialen: Staal
Methode: Telegrafie

Grond:
Mobiliteit: spoorwegnetten
Energie:
Communicatie:
telegrafielijnen

...-2050?

2021-...?

6e Kondratieff
(2021-2050?)

2016-2020?

2010-2015?

2003-2009

1994-2002

1988-1993

5e Kondratieff
(1988-2020?)

1983-1987

1976-1982

1967-1975

1959-1966

1953-1958

4e Kondratieff
(1948-1987)

1938-1952

1932-1937

1920-1931

(1913-1920)

1903-1912

1892-1903

3e Kondratieff
(1892-1948)

1883-1892

1872-1883

1866-1872

1856-1866

1845-1903

2e Kondratieff
(1845-1892)

Basis: Van Duijn (2007), eigen aanpassingen en aanvullingen.

1782-1792

Voorspoed

1e Kondratieff
(1782-1845)

creëerden dominante posities. In de jaren ’30 investeerde DuPont veel in de ontwikkeling
van neopreen – een synthetisch rubber – en nylon, Radio Corporation of America verschoof
zijn investeringen van radio naar televisie, Hewlett-Packard en Polaroid werden opgericht.
Toyota - één van de bedrijven die meewerkten aan de Japanse industrialisatie vanaf 1870
- produceerde in 1936 zijn eerste automobiel en voerde direct na de Tweede Wereldoorlog
zijn roemrijke en ongeëvenaarde kwaliteitssysteem in. In 1968 werd Intel opgericht, Apple
en Microsoft in 1975, Adobe in 1982 en Cisco in 1984. In de jaren ’70 bouwde Warren
Buffet een slecht draaiend textielbedrijf om tot een veelzijdige investeringsmaatschappij –
Berkshire Hathaway. “In the ‘70s, companies such as The Gap and Home Depot sprung
from the burned forest,” tekent The McKinsey Quarterly op in een interview met Richard
Foster, co-schrijver van het boek ‘Creative Destruction: Why companies that are built to last
underperform the market – and how to successfully transform them’ (2001). Niet voor niets
heeft Michael Porter (1992) in zijn beroemde Vijf Krachten-model een plek ingeruimd voor de
dreiging van substituten. Er zijn natuurlijk ook altijd bedrijven die een radicale keuze maken,
en zichzelf opnieuw uitvinden. Foster en Kaplan stellen in hun boek ‘Creative Destruction’
dat het cruciaal is om de managementaandacht te verdelen: “to create, operate, and trade –
to divest old businesses and acquire or build new businesses – at the pace and scale of the
market without losing control.” Clayton Christensen beschrijft in ‘The Innovator’s Dilemma’
(1997) dat die balanceeract moeilijk maar van levensbelang is; als jíj niet innoveert, doet
een ander het, en pakt je markt af. Jezelf opnieuw uitvinden, het is zeker niet gemakkelijk,
maar het kan. Nokia produceerde ooit houtpulp, luchtbanden, rubberlaarzen, pc’s en is nu
alweer geruime tijd wereldmarktleider op het gebied van mobieltjes; IBM, ooit groot door
mainframes, is nu ICT-dienstverlener; 3M was ooit een mijnbedrijf en is nu groot in post-its
en vele andere producten.
Op een gegeven moment treedt dus de wet van de remmende voorsprong in. Jezelf op tijd
opnieuw uitvinden is essentieel, maar voor de meesten niet weggelegd. Van Duijn (2007)
spreekt in navolging van Jan Luiten van Zanden, economisch-historicus aan de Universiteit
van Utrecht, van ‘the penalties of the pioneer’, ofwel de wet van de remmende voorsprong.
Deze ‘penalties’ bestaan uit drie onderdelen:
1.

de voordelen van overgang van het ene naar het andere technologische systeem
zijn voor de gevestigde speler minder groot dan voor de nieuwkomer;

2.

de kosten van overgang zijn voor de gevestigde speler groter dan 			
voor de nieuwkomer, vooral omdat versneld moet worden afgeschreven op de
kapitaalgoederenvoorraad en die voorraad ook nog verwijderd moet worden;

3.

de natuurlijke hulpbronnen van een land sluiten vaak beter aan op het bestaande
technologische systeem dan het nieuwe.

De Nederlandse industrie was gedurende de Gouden Eeuw ingericht op het gebruik van wind
en turf, niet op dat van stroomenergie en steenkolen als brandstof. Het vervoerssysteem
over water was zodanig efficiënt dat er onvoldoende reden werd gevoeld om over te
stappen op vervoer via spoorlijnen. Honderd jaar later was er voor de Britse industrie
onvoldoende reden om stoomenergie en steenkolen te vervangen door elektriciteit, aardolie
en de verbrandingsmotor. En nu, weer ruim honderd jaar later, is het voor de VS lastig om
aardolie op te geven. De pioneer heeft een enorme welvaart opgebouwd, is een gevestigde
speler geworden, en dan betreedt een nieuwkomer het speelveld. En die zet alles op z’n kop
en neemt de leidende positie over. Bestaande technieken en producten worden overvleugeld
door nieuwe.
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Dit is wat Schumpeter aanduidde met ‘Creative Destruction’: een proces van voortdurende
innovatie, waarbij succesvolle toepassingen van nieuwe product- en productietechnieken,
organisatie-, communicatie-, transport- en organisatiemethoden de oude vernietigen.
Succesvolle innovatie verschaft tijdelijke marktmacht die de winsten en marktaandelen van
op voorgaande technieken gevestigde bedrijven aantast. In een nooit-eindigend proces van
opkomst en ondergang worden oude bedrijven vernietigd door nieuwe; en enkele bedrijven
vinden zichzelf opnieuw uit.
Foster en Kaplan voorspellen in hun boek ‘Creative Destruction’ dat “By 2020, more than
three quarters of the S&P 500 will consist of companies we don’t know today – new
companies drawn into the maelstrom of economic activity from the periphery, springing
from insights unrecognised today.” Dat klinkt wellicht absurd of angstaanjagend, maar het
is heel gewoon! Van de 30 fondsen van de Dow Jones Industrial Average (DJIA) die Black
Thursday in 1929 meemaakten, staan er begin 2009, nog 3 in de DJIA: General Electric,
General Motors en ExxonMobil. Sinds de oprichting van de DJIA, in de voorspoed-fase van
de door de VS gedomineerde derde Kondratieff-cyclus, zijn er meer dan honderd bedrijven
in opgenomen geweest – slechts één onderneming van het eerste uur staat er nu nog in:
General Electric. De samenstelling van de DJIA is in die jaren (bijna drie Kondratieff-cycli)
enorm veranderd, van overwegend basismaterialen, zware industrie, oil companies en food
naar een lijst met ook banken, retail, computers & software, mobile, pharma en media
& entertainment. Industrieën verhuizen, verdwijnen, en nieuwe komen op. “Creation will
happen again and will again leave behind the big guys trying to rely on operations.” (Foster,
McKinsey Quarterly, dec. 2008).
Ook in Nederland is de dynamiek enorm. De beursindex AEX (Amsterdam Exchange
Index), in 1983 gestart onder de naam EOE-index (European Options Exchange index) en
samengesteld uit 15 fondsen, bestaat momenteel uit 25 fondsen. In ongeveer 25 jaar tijd
hebben er zo’n 70 fondsen deel uitgemaakt van de AEX c.q. EOE. Zeker een derde van die
fondsen bestaat inmiddels niet meer als zelfstandig bedrijf, vooral vanwege overnames en
fusies (bron: http://www.behr.nl/Beurs/aexmandjes.html).

1.6

Ook innovatie van de organisatie!

Naast technologische innovatie is organisatorische innovatie een belangrijke bron van
voordeel (De Man, 2000). De weinige bedrijven die het is gelukt een organisatorische
innovatie te ontwerpen en te introduceren, hebben in het verleden een zeer duurzaam
concurrentievoordeel verworven. De Verenigde Oostindische Compagnie was zo’n bedrijf.
Maar ook de divisievorm van General Motors uit de jaren twintig van de vorige eeuw en
het toeleveranciersnetwerk van Toyota van de decennia na 1950, zijn hier voorbeelden
van. Het waren fundamenteel andere manieren van organiseren, die nieuw waren voor
hun tijd. Ruwweg kunnen er drie fasen worden onderscheiden in de ontwikkeling van
organisatievormen.
De eerste fase is de ambachtelijke fase, waarbij in kleinschalige bedrijven werd gewerkt
met een geringe arbeidsdeling. Iedereen was overal inzetbaar. De baas oefende toezicht
uit, waardoor niet langs elkaar heen werd gewerkt. De ambachtelijke organisatiewijze
werkt vooral in lokale markten en voor eenvoudige productieprocessen. Kenmerkende
organisatorische innovaties in deze fase zijn de gilden en de coöperatie.
In de loop van de 19e eeuw ontstond geleidelijk de monolithische of autonome vorm van
organiseren. Deze wordt gekenmerkt door grote organisaties, bestaande uit gescheiden
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afdelingen die worden gecoördineerd door een hiërarchie van managers en door regels.
Elke organisatie en afdeling diende zoveel mogelijk op zichzelf te staan. De divisievorm, de
matrixstructuur en de verticaal geïntegreerde organisatie zijn hier voorbeelden van, maar ook
de business unit organisatie staat nog sterk in het teken van autonomie van de organisatie
en van de organisatie-onderdelen. Deze organisatievorm werkt uitstekend in massamarkten
met duidelijk te onderscheiden marktsegmenten, en wanneer schaal- en scopevoordelen de
kern uitmaken van concurrentievoordeel.
Sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw is het denken in termen van autonome afdelingen en
organisaties langzaamaan verlaten en is de netwerkfase van organiseren ontstaan. Intern
ontstaan netwerken wanneer de samenwerking tussen afdelingen complexer en frequenter
wordt. Het zijn echter vooral de externe netwerken die een grote vlucht nemen. Deze
worden gekenmerkt door zelfstandige organisaties die met elkaar samenwerken om hun
competenties te combineren. Informatietechnologie en teams worden daarbij ingezet om
de activiteiten van de verschillende samenwerkingspartners te integreren. In markten met
een zeer sterke productdifferentiatie, snelle veranderingen en bij voortbrengingsprocessen
waarbij kennisvorming en kennisbenutting belangrijk zijn, zijn interne en externe netwerken
een goede organisatievorm. Organisatorische innovaties in deze fase zijn de virtuele
organisatie en ‘business eco-systems’.

1.7

De Nederlandse economie in de eerste helft van de twintigste eeuw

Zoals gezien, ontwikkelden zich in het Nederland van na de Gouden Eeuw de landbouw,
export en financiële dienstverlening. Pas laat in de 19e eeuw, tijdens de tweede Kondratieffgolf, deed de industriële revolutie in Nederland zijn intrede. Tijdens de derde Kondratieff-golf
was de industrie in Nederland een belangrijk onderdeel van de Nederlandse economische
structuur geworden. Aan het begin van de Roaring Twenties was nog 19% van het
arbeidsvolume in de agrarische sector te vinden, na de Grote Depressie van de jaren ‘30
was dat nog 15%. De Nederlandse industrie was toen inmiddels goed voor bijna 29%
van het arbeidsvolume. Tijdens de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw was dus het de
landbouw die structureel terrein moest inleveren:
Figuur 2: opbouw arbeidsvolume
Bron: CBS
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Gedurende die twee bijzondere decennia veranderde de economische structuur van
Nederland. Landbouw werd minder belangrijk, de industrie stabiliseerde zijn belang, en
handel en financiële en zakelijke dienstverlening werden belangrijker.
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In de onstuimige jaren ’30 moesten alle industriële sectoren veel mensen ontslaan, maar na
de twee moeilijke jaren ’32 en ’33, waarin de Nederlandse werkloosheid steeg van 6% naar
bijna 20%, stabiliseerde de werkgelegenheid in de industrie zich. Na nog eens drie jaren
begon de werkgelegenheid in de industrie weer te groeien en daalde de werkloosheid naar
11%:
Figuur 3: ontwikkeling arbeidsvolume industrie (in arbeidsjaren x 1000)
Bron: CBS
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en de metaalindustrie in de tweede helft van de jaren ’30.

1.8

De Tweede Gouden Eeuw en veranderingen in de werkgelegenheid

Na de Tweede Wereldoorlog begon de vierde Kondratieff-cyclus. Begin jaren ’70 kwam
die in de fase van recessie terecht, en later (eind jaren ’70- begin jaren ’80) in de fase
van depressie. Sinds die periode is het belang van industrie en financiële en zakelijke
dienstverlening in de Nederlandse economie danig veranderd:
Figuur 4: ontwikkeling opbouw arbeidsvolume Nederland
Bron: CBS
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Het belang van de industrie in de werkgelegenheid nam af van 26% naar 12%, terwijl
het belang van de financiële en zakelijke dienstverlening juist toenam van 8% naar 22%.
Opvallend is ook dat de aanvankelijk uitdijende overheid na 1980 weer aanzienlijk kleiner
werd.
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De werkgelegenheid in de primaire en secundaire sectoren is sinds 1970 gedaald, terwijl die
in de tertiaire en kwartaire sectoren sterk is gestegen:
Figuur 5: ontwikkeling arbeidsvolume (in arbeidsjaren x 1000)
Bron: CBS
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Een deel van deze ontwikkeling kan worden verklaard uit de afstoting van nietkernactiviteiten door industriële bedrijven naar andere bedrijven – dienstverleners -, zoals
catering, tijdelijk personeel, beveiliging, onderhoud, marktonderzoek, innovatie en IT. Naast
deze outsourcing is er ook nog offshoring: de verplaatsing van werkzaamheden naar het
buitenland. Uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek (2008) blijkt dat offshoring met
name plaatsvindt bij bedrijven in de industrie en in de zakelijke dienstverlening. Offshoring
kan plaatsvinden met het oog op kostenbesparing (productie, IT, administratie, back-office),
meer snelheid (24x7) of capaciteitsgebrek (krappe arbeidsmarkt), maar kan ook gedreven
worden door een internationale groeistrategie. Het kost Nederland jaarlijks niet meer dan
10.000 tot 20.000 banen. In offshoring bedrijfstakken gaat iets meer werkgelegenheid
verloren dan in andere, maar iedere dag gaan er in de Nederlandse economie veel
banen verloren en worden er ook veel gecreëerd. Werknemers die hun baan verliezen in
bedrijfstakken waar banen verdwijnen, vinden een baan in andere bedrijfstakken waar
banen worden gecreëerd. Daardoor zijn er veel banenswitches op de arbeidsmarkt. Het
SEO stelt dat offshoring van productie geen merkbare invloed heeft op het percentage
banenswitchers. Offshoring vormt gewoon één van de vele redenen waarom de economie
en de arbeidsmarkt elke dag veranderen.
De voedings- en genotmiddelenindustrie is, ondanks een fikse krimp in de jaren ‘70,
de belangrijkste industriële werkgever. Sinds de jaren ’60 is de werkgelegenheid in de
textiel- en lederindustrie gedecimeerd en ook in de transportmiddelenindustrie is flink wat
werkgelegenheid verdwenen. Terwijl Nederland veel minder volume produceert in die
subsectoren, wordt de Nederlandse industrie daar nu vertegenwoordigd door nichespelers
als Ten Cate, Stork Fokker Services, DAF Trucks, IHC Merwede. Het relatieve belang van
chemie en metalektro in de Nederlandse industrie is sinds 1970 sterk gestegen:

Figuur 6: ontwikkeling opbouw arbeidsvolume Industrie
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Bron: CBS
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In absolute termen is alleen de werkgelegenheid in de machine-industrie, de rubber- en
kunststofindustrie en in de overige industrie gelijk gebleven of zelfs gestegen:
Figuur 7: ontwikkeling arbeidsvolume industrie (in arbeidsjaren x 1000)
Bron: CBS
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Binnen de financiële en zakelijke dienstverlening is in termen van de werkgelegenheid de rol
van de computerservicebureaus de afgelopen decennia sterk gegroeid en die van banken
relatief sterk afgenomen. De werkgelegenheid bij de uitzendbureaus e.d. golft duidelijk met
de economische conjunctuur mee:
Figuur 8: ontwikkeling opbouw arbeidsvolume zakelijke dienstverlening
Bron: CBS
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Binnen de financiële dienstverlening is de werkgelegenheid gedurende de afgelopen decennia
min of meer op hetzelfde niveau gebleven, en in de verschillende deelsectoren van de
zakelijke dienstverlening sterk tot zeer sterk gestegen:
Figuur 9: ontwikkeling arbeidsvolume Financiële en Zakelijke dienstverlening (in arbeidsjaren x 1000)
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Bron: CBS

Uit deze cijfers blijkt dat Nederland steeds meer een diensteneconomie wordt. Daarnaast
blijkt uit de ontwikkeling van de samenstelling van de werkzame beroepsbevolking naar
opleidings- of beroepsniveau, dat werken in Nederland steeds kennisintensiever wordt:
Figuur 10: ontwikkeling opbouw werkzame beroepsbevolking naar beroepsniveau
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Bron: CBS

Het belang van lagere en middelbare beroepen neemt af, terwijl het aandeel van hogere en
wetenschappelijke beroepen gestaag toeneemt.

1.9

Toegevoegde waarde in de Tweede Gouden Eeuw

In de ontwikkeling van de toegevoegde waarde per sector (bijdrage aan het Bruto Nationaal
Product) is een trend waarneembaar die veel weg heeft van de ontwikkelingen in de
werkgelegenheid. Het belang van de industrie nam af van 26% naar 15%, terwijl het belang
van de financiële en zakelijke dienstverlening toenam van 13% naar 28%. De toegevoegde
waarde van alle sectoren is de afgelopen decennia gegroeid. Ook de industrie is sinds
de jaren ’70 nog aanzienlijk gegroeid, maar de groei was de laagste van alle sectoren,
landbouw en visserij uitgezonderd. De financiële en zakelijke dienstverlening was juist de
snelste groeier:
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Figuur 11: toegevoegde waarde, gemiddelde groei per jaar 1970-2007
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Uit een internationale vergelijking van het OECD blijkt dat Nederland, gemeten in percentage
van de totale toegevoegde waarde, een relatief kleine industrie heeft:
Figuur 12: sector industrie als percentage totale toegevoegde waarde land
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(Industrie is hier overigens gedefinieerd als Delfstoffenwinning + Industrie +
Energiebedrijven en Waterleidingbedrijven)
De bijdrage van de zakelijke dienstverlening is in Nederland relatief hoog, maar nog onder
het OECD-gemiddelde:
Figuur 13: sector zakelijke dienstverlening als percentage totale toegevoegde waarde per land
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1.10

Internationale handel in het eerste decennium van de 21e eeuw

De Nederlandse economie is één van de meest open economieën ter wereld. Nederland
staat zevende op de lijst van landen met de meest omvangrijke export (Duitsland voert
deze lijst aan, op de hielen gezeten door de VS en China) en achtste op de importlijst (die
overigens met grote voorsprong wordt geleid door de VS). Nederland verdient dankzij zijn
handelsoverschot stevig aan de internationale handel. Voor wat betreft onze export zijn
we vooral gericht op onze buurlanden; we voeren relatief weinig uit naar de economische
grootmachten VS, Japan en China.
Figuur 14: export (2008) naar bestemmingen
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In 2008 groeide de Nederlandse export nog met bijna 6%, maar hier was hetzelfde beeld
zichtbaar als bij de ontwikkeling van de economie: een sterk verslechterend beeld in het
vierde kwartaal, met een voortzetting van die trend in de eerste maanden van 2009. In
februari bedroeg de waarde van de goederenuitvoer EUR 24,4 miljard. Dat is 21% minder
dan een jaar eerder. De invoer was 22% lager en kwam uit op EUR 21,5 miljard. Vooral de
in- en uitvoerwaarde van grondstoffen, minerale brandstoffen en aardolieproducten nam fors
af. Daarentegen daalde de in- en uitvoer van voedingsmiddelen veel minder dan gemiddeld.
De opbouw van de export naar productgroepen is als volgt:
Figuur 15: export (2008) naar productgroepen
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Machines en vervoermaterieel, chemische producten en minerale brandstoffen zijn samen
veruit de belangrijkste productgroepen in de Nederlandse uitvoer.
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Op het gebied van high-tech export is overigens China sinds 2006 de belangrijkste speler,
vooral door een sterke positie in computers en kantoorapparatuur. Sinds 1995 is het
marktaandeel van China in high-tech export geëxplodeerd van 2% naar 17%. Dit is bijna
volledig ten koste gegaan van de exporten van VS en Japan. China en Japan exporteren
meer high-tech producten dan ze importeren, de VS en de EU importeren meer high-tech
producten dan ze exporteren.

1.11

Arbeidsproductiviteit en arbeidsparticipatie

Economische groei in een land wordt mogelijk gemaakt door verhoging van de
arbeidsproductiviteit of verhoging van het arbeidsvolume. Vóór de tweede oliecrisis in
1979 kwam de economische groei in Nederland met name voort uit de groei van de
arbeidsproductiviteit en speelde de ontwikkeling van het arbeidsvolume een minder
belangrijke rol. Na deze crisis veranderde dat, en werd de economische groei onder invloed
van de loonmatiging en de toegenomen participatie van vrouwen vooral gedragen door een
stijging van het arbeidsvolume. De stijging van de productiviteit was in de jaren 1995–2007
nog verantwoordelijk voor bijna de helft van de economische groei. Naast de tucht van
de markt (buitenlandse concurrentie) speelden technologische doorbraken een rol. Grote
productiviteitswinsten werden geboekt door verbetering van logistieke systemen en door de
ontwikkeling van internet en mobiele telefonie (CBS, ‘Helft economische groei 1995-2007
door toename productiviteit’ in Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2009).
Figuur 16: arbeidsparticipatie 1998 vs 2008
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Opvallend is de Nederlandse groei van de arbeidsproductiviteit sinds 1995; deze
is laag in zowel historisch als internationaal perspectief. De Europese groei van de
arbeidsproductiviteit loopt ook enigszins terug na 1995, maar niet zo ver als in Nederland.
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Figuur 17: index arbeidsproductiviteit (BBP per gewerkt uur), 1997 vs 2007
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De groei van de arbeidsproductiviteit in de Verenigde Staten neemt juist toe na 1995.
Het opleidingsniveau van de beroepsbevolking speelt hierbij een rol – hoe sneller het
gemiddelde niveau stijgt, hoe meer de arbeidsproductiviteit stijgt. Maar vooral de hoge
groei van ICT-producerende bedrijfstakken en het verhoogde gebruik van ICT-producten
hebben bijgedragen aan de versnelde productiviteitsontwikkeling van de VS. Vooral in de
dienstensector loopt Europa wat betreft ICT-toepassingen sterk achter bij de VS.

1.12

Internationale concurrentiepositie

De Nederlandse economie is zeer open, we hebben het hiervoor al een paar keer gezien.
Dat biedt grote kansen voor onze economische groei, onze welvaart, maar leidt ook
tot de noodzaak van een sterke internationale concurrentiepositie. In 2000, tijdens de
hoogconjunctuur van de vorige conjunctuurcyclus, stond Nederland volgens het World
Economic Forum (WEF) op de vierde plaats in de Global Competitiveness Ranking. In de
daarop volgende twee jaren zakte Nederland hard, en in de jaren daarna wisten we weer een
paar plaatsen te stijgen, hoewel niet meer tot het niveau van 2000.
Figuur 18: positie Nederland in global competitiveness ranking
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Dat zijn geen goede signalen voor het groeipotentieel van onze economie. Vooral het
kennis- en onderwijsniveau, de beschikbaarheid van bèta-geschoolden, de flexibiliteit van
de arbeidsmarkt en de samenwerking tussen hogescholen en universiteiten enerzijds en het
bedrijfsleven anderzijds zijn voor verbetering vatbaar.
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1.13

Innovatie, optimalisatie, motivatie en organisatie

In april maakte de Economist Intelligence Unit bekend dat Nederland is gestegen van de 9e naar 8e plaats in de
internationale ranglijst van Most Innovative Countries. Deze lijst is met name gebaseerd op het aantal verleende
patenten per miljoen inwoners:
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Dat is een prachtige prestatie, gegeven het grote belang van innovatie. Innovatieve
organisaties behalen bijvoorbeeld een meer dan 25% hogere rentabiliteit in vergelijking
tot niet-innovatieve organisaties. De omzetgroei (+19%), winstgroei (+10%), groei van
het marktaandeel (+13%) en de klanttevredenheid (+6%) van innovatieve organisaties is
significant hoger is dan van niet-innovatieve organisaties (Volberda e.a. 2005).
Maar bij de fraaie ranking van Nederland moeten twee opmerkingen geplaatst worden. Ten
eerste staat China niet in de top 20, terwijl dit wel een snelle stijger is van de 59e plaats in
2006 naar de 54e in 2008. “China is climbing up the world innovation rankings faster than
other countries”, constateert de Economist Intelligence Unit (2009a), “an improvement we
thought would take five years had been achieved in just two.”
Ten tweede is er de Nederlandse innovatieparadox (Volberda e.a. 2005). In ons land
vindt veel vooraanstaand onderzoek plaats, maar we zijn er slecht in om innovaties ook
daadwerkelijk in de praktijk toe te passen en te gelde te maken. Nederlandse organisaties
scoren voornamelijk slecht als het gaat om passie voor innovatie (ondernemingsinnovatie),
vercommercialiseren van kennis (kennisabsorptie) en waardering van nieuwe technologieën.
Ons eens zo succesvolle ‘poldermodel’ is voornamelijk gebaseerd op een industriële
economie, consensus, crosshiërarchisch management, traditionele organisatievormen,
laaggeschoolde productiemedewerkers, bescherming van gevestigde belangen en
loonmatiging om zo de ‘zekerheid’ en de productiviteit te vergroten. Volgens Volberda
zijn Nederlandse bedrijven te veel gericht op efficiency en kostenbesparing en zouden ze
zich meer moeten bezighouden met technologische innovatie en strategische vernieuwing.
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In 2005 heeft Volberda de relatieve belangrijkheid van investeringen in R&D en ICT
(technologische innovatie) en management, organisatie en arbeid (sociale innovatie) voor
het innovatiesucces van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart gebracht. Uit de analyse
die is uitgevoerd onder organisaties binnen industriële sectoren, kwam naar voren dat
technologische innovatie 25% van het innovatiesucces bepaalt. Daartegenover staat dat
sociale innovatie 75% bepaalt van het uiteindelijke innovatiesucces.

1.14

Naar een diensteneconomie?

Nederland is een welvarend land dat zijn partij meespeelt in de internationale economie.
Met een relatief zeer hoge export is het belang van internationale handel uiterst groot. De
industrie is een belangrijke speler in de voor onze welvaart zo belangrijke export.
Sinds de stevige recessie van de jaren ’70-’80 lijkt de transformatie van onze economie in
een diensteneconomie te zijn versneld. In de economieën van de ontwikkelde landen is dat
een gebruikelijk verschijnsel – diensten zorgen daar voor 70-80% van het bruto binnenlands
product. Maar om sterk te kunnen blijven, is het noodzakelijk de concurrentiepositie in de
internationale handel minimaal te behouden. Daarom is het voor Nederland belangrijk dat
er producten en diensten worden voortgebracht met een hoge aantrekkelijkheid en dito
toegevoegde waarde, die hun plek op de internationale markten kunnen afdwingen.
We hebben ook gezien dat de groei van onze welvaart vooral afhankelijk is van de groei
van onze arbeidsproductiviteit. Sinds het begin van de industriële revolutie weten we
dat mechanisering, automatisering en organiseren belangrijke hefbomen zijn voor onze
arbeidsproductiviteit. Maar nu wij steeds meer een diensteconomie worden, hebben we
moeite met een effectieve organisatie van onze bedrijven en met de automatisering van
onze service-arbeid, en stokt onze arbeidsproductiviteit.
Uit voorgaande blijkt dat er in de internationale handel en binnen de Nederlandse industrie
een enorme dynamiek aan de gang is. Je zou kunnen spreken van een verschuiving van het
epicentrum van de wereldeconomie van de Atlantische Oceaan naar de Grote Oceaan. Niet
alleen is China binnenkort de grootste exporteur ter wereld, bovendien is China sinds kort de
marktleider op het gebied van high tech exporten en zijn de VS en de EU netto-importeurs
geworden van high tech producten. En hoewel China volgens het eerder genoemde Global
Competitiveness Report 2008-2009 pas op de 30e plaats staat is er toch alle aanleiding om
goed op de modernisering van onze concurrentiekracht te letten. Het is heel wel mogelijk dat
China de geografische basis van de 6e Kondratieff-cyclus wordt.

1.15

Naar kernindustrieën?

Geert Noels beschrijft in zijn boek Econoshock (2008) de gedachte van welvaartscreatie
door creatie aan de basis. Hij pleit voor een nationale sectorbenadering en waarschuwt
voor een economie die vooral drijft op consumptie en lokale sectoren zoals (consumptieve)
diensten, horeca, bouw, zorg en overheid. In het verleden was het de productie van staal,
textiel, chemie, de autosector, elektronica en informatica die de welvaart stuwde. Deze
creërende activiteiten verstevigden de basis van de economie, het fundament waarop
andere activiteiten steunen; ze creëerden de mogelijkheid voor export en daarmee voor
internationale concurrentie en nieuwe inzichten en kennis. Een economie is in de basis
gezond als er balans bestaat tussen deze creërende sectoren enerzijds en ondersteunende
en lokale diensten en overheid anderzijds. Welke sector zal in de toekomst beslissen over
succes of verlies?, zo vraagt hij zichzelf en de lezer.
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Het Innovatieplatform heeft, ongeveer vanuit die gedachtegang, in 2004-2006 zes
sleutelgebieden in Nederland benoemd:
1.

Flowers & Food

2.

Hightech systemen en materialen

3.

Water

4.

Chemie

5.

Creatieve Industrie

6.

Pensioenen & sociale verzekeringen.

Daarnaast is er een opkomend sleutelgebied op het gebied van dienstverlening: The Hague,
Residence of Peace and Justice. ICT en energie spelen een belangrijke rol als innovatie-as in
alle sectoren van de economie.
Het Innovatieplatform bedacht de sleutelgebiedenaanpak om invulling te geven aan de
Lissabon-doelstellingen. Die hebben ten doel om Europa tot de meest competitieve en
dynamische kenniseconomie van de wereld te maken. De zes sleutelgebieden moeten (gaan)
fungeren als de ‘parels van de Nederlandse economie’. De gebieden onderscheiden zich door
hoogwaardige kennis en technologie, beschikken over zelforganiserend vermogen en leveren
nu en naar verwachting in de toekomst een belangrijke bijdrage aan de concurrentiekracht
van de Nederlandse economie. De gebieden zijn nu twee tot vier jaar bezig.
In januari 2009 verscheen het Voortgangsonderzoek Sleutelgebieden. De
Voortgangscommissie Sleutelgebieden constateerde dat alle 6 sectoren trots zijn op hun
uitverkiezing tot sleutelgebied. Er zijn gezamenlijke innovatieprogramma’s opgesteld,
personeelstekorten worden bijvoorbeeld gezamenlijk aangepakt. Maar is er nog veel meer
winst te halen, vindt de commissie. Zowel de overheid als de sleutelgebieden zelf kunnen
het beleid verbeteren. Dit vereist inspanningen van de ministeries, de bedrijven en de
kennisinstellingen. De overheid kan bijvoorbeeld beter ondersteunen bij het openen van
internationale markten, het realiseren van schaalgrootte, het bevorderen van open innovatie
of bij het realiseren van creatieve combinaties. Op het gebied van fundamenteel onderzoek
is volgens de commissie meer afstemming met het bedrijfsleven gewenst.
De commissie vindt ook dat de sleutelgebieden zelf zich actiever moeten opstellen.
Een aantal Sleutelgebieden heeft nog te weinig onderlinge samenhang. Dat geldt
bijvoorbeeld voor Water en Creatieve Industrie. Dit werkt vrijblijvendheid in de hand.
In andere sleutelgebieden, bijvoorbeeld Chemie, zijn de bedrijven en kennisinstellingen
goed georganiseerd en ambitieus. Waar dat nog niet het geval is moet men zich beter
organiseren. Vooral in het sleutelgebied Creatieve Industrie ziet de Voortgangscommissie
een te afwachtende houding richting overheid. Over de hele linie vindt de commissie
dat de sleutelgebieden zich duidelijke doelen moeten stellen op het gebied van criteria
als zelforganisatie of economische groei, die meetbaar en daarmee afrekenbaar zijn. De
bestaande sleutelgebieden Pensioenen en Sociale Verzekeringen en Creatieve Industrie
hebben hun doelstellingen nog onvoldoende bereikt.
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1.16

Het turbulente begin van de 21e eeuw

Economische groei verloopt, zoals gezien, in golven. De conjunctuurcycli duren gemiddeld
zo’n 7 tot 11 jaar en gedurende die cycli worden lage groeicijfers afgewisseld door hoge
groeicijfers. Sinds 2000 zag de groei van de Nederlandse economie er als volgt uit:
Figuur 19: economische groei Nederland in de 21e eeuw
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Hiervoor hebben we gezien dat de toegevoegde waarde van zowel de industrie als de
financiële en zakelijke dienstverlening zich in diezelfde periode positief hebben ontwikkeld,
met een hoger groeitempo voor de zakelijke dienstverlening.
De afgelopen jaren heeft Nederland een economische groei gekend van 2% of meer. Over
heel 2008 groeide de Nederlandse economie nog met 2,1%, die van de EU met 0,9%, de
Amerikaanse economie groeide 1,1% en de Japanse economie kromp met 0,6%. Het lijkt
erop dat de westerse wereld aan het eind van de recessiefase van de vijfde Kondratieffcyclus terecht is gekomen, en aanstonds de depressiefase zal beginnen.
Het jaar 2008, zo op het oog nog een aardig groei-jaar, heeft duidelijk een venijnig staartje;
het vierde kwartaal was slecht, uitzonderlijk slecht. De Nederlandse economie kromp in dat
kwartaal met 0,7%. In hetzelfde kwartaal werd de Europese Unie geconfronteerd met een
krimp van 1,4%, de VS met 0,8% en Japan met maar liefst 4,3%. Over het hele jaar 2008
groeide de wereldhandel nog met 2,5%, maar in het vierde kwartaal daalde die ten opzichte
van een jaar eerder met 4,8%. Zoals bijna overal, werd Nederland daarom vooral getroffen
door een met 3,4% dalende export. De Europese Unie zag haar export in het vierde kwartaal
dalen met 5,3%, de VS met 1,8% en Japan met een pittige 12,8%.
Een tweede belangrijke factor was de daling van de investeringen. Die daalden in Nederland
in het vierde kwartaal nog maar met 0,8%, maar in de Europese Unie, de VS en Japan
bedroeg die daling 5%, respectievelijk 7% en 7%.
Het is niet verwonderlijk dat vooral de industrie stevig werd geraakt door deze
ontwikkelingen. In Nederland daalde de industriële productie in het vierde kwartaal, gemeten
in toegevoegde waarde, met 5,7% ten opzichte van het vierde kwartaal 2007. In de
Europese Unie bedroeg de krimp maar liefst 6,8%, waarbij vooral de grote economieën van
Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië het moesten ontgelden met krimppercentages
van meer dan 7 of zelfs 8%.
In de financiële en zakelijke dienstverlening was er sprake van minder groei in het vierde
kwartaal, maar er was nog geen krimp. In Nederland groeide deze sector nog met 0,8%, en
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in de Europese Unie werd nog een bescheiden groei van 0,5% gemeten. In Groot-Brittannië
was de ontwikkeling van de financiële en zakelijke dienstverlening met 0% inmiddels tot
stilstand gekomen.

1.17

De industrie in de eerste maanden van 2009

De ondernemers in de industrie behaalden in maart 20% minder omzet dan een jaar eerder.
In het buitenland werd 23% minder omgezet, op de binnenlandse markt 15%. In februari
was de omzet 27% lager. De afname van de omzet in maart is voor ruim de helft toe te
schrijven aan lagere afzetprijzen. Daarnaast telde maart in 2009 twee werkdagen meer dan
in 2008. Het positieve effect hiervan op de omzetontwikkeling wordt geraamd op ruim 4%.
Alle branches behaalden minder omzet dan in maart 2008. De aardolie-, chemische, rubberen kunststofproductenindustrie kende met 34% de grootste teruggang van de omzet. Deze
afname is voor het grootste deel toe te schrijven aan lagere afzetprijzen. In de basismetaalen metaalproductenindustrie en de transportmiddelenindustrie was de omzetdaling ook
groter dan gemiddeld. De voedings- en genotmiddelenindustrie deed het met 5% minder
omzet relatief het beste. Deze afname is voor het grootste deel toe te schrijven aan lagere
afzetprijzen. De prijsontwikkeling in de aardolieverwerkende industrie hangt sterk samen met
de prijs van ruwe aardolie. De prijs van een vat North Sea Brent olie was ruim 50% lager
dan een jaar eerder.
Figuur 20: omzetontwikkeling industrie
mutatie t.o.v. jaar eerder
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Ondernemers in de industrie waren in mei even pessimistisch als een maand eerder. Het
producentenvertrouwen was met -17,3 nagenoeg onveranderd. In de voorgaande twee
maanden was het vertrouwen van producenten iets opgekrabbeld. Over de voorraden gereed
product waren de ondernemers wat minder somber. Het oordeel over de orderpositie bleef
onverminderd slecht. In februari stond de vertrouwensindicator met -22,9 nog op het laagste
niveau sinds 1985.
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Figuur 21: ontwikkeling productiegroei en producentenvertrouwen industrie
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1.18

De zakelijke dienstverlening eind 2008 – begin 2009

De omzet van de zakelijke dienstverlening was in het vierde kwartaal van 2008 bijna
5% hoger dan een jaar eerder. Dat was de kleinste omzetgroei sinds eind 2004. Op de
reclamebureaus na realiseerden alle branches in de zakelijke dienstverlening omzetgroei.
Al waren de verschillen tussen de diverse branches groot. Bedrijven in de keuring en
controle behaalden in het vierde kwartaal de hoogste omzetgroei. Hun omzet was 10%
hoger. Architecten en ingenieurs realiseerden nog ruim 8% groei. De omzetgroei van de
uitzendbranche vlakte verder af en bedroeg in het vierde kwartaal 4%. In het eerste kwartaal
was de groei nog bijna 13%. Het aantal uitzenduren ligt al twee kwartalen lager dan een
jaar eerder, maar het aantal detacheringsuren groeide in het vierde kwartaal nog steeds. De
omzet van reclamebureaus kromp met bijna 4%. In een verslechterde economische situatie
bezuinigen bedrijven op hun reclame-uitgaven.
De uitzendbranche wordt vaak gezien als belangrijke indicator van de ontwikkeling van de
economie. Het deel dat elke vier weken wordt gemeten door de ABU MarktMonitor vertoont
een sterke relatie met economisch herstel en economische teruggang. Dat blijkt ook duidelijk
uit de onderstaande figuren (waarin elke periode staat voor een periode van vier weken).
De uren in de ABU MarktMonitor zijn gesplitst in vier beroepsgroepen: administratief
(zeer ruim begrip, waaronder bijvoorbeeld ook juridisch en commercieel vallen), medisch,
industrieel (ook een ruim begrip; hieronder vallen bijvoorbeeld schoonmaak en bewaking)
en technisch. De industriële en technische groepen zijn extreem gevoelig voor economisch
herstel en economische neergang.
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Figuur 22: ontwikkeling flexmarkt in Nederland
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De extreem snelle en diepe economische neergang in het vierde kwartaal van 2008 en de
eerste vier maanden van dit jaar is duidelijk waarneembaar in de ontwikkeling die de ABU
MarktMonitor vertoont.
De zakelijke dienstverleners waren in mei iets minder somber gestemd dan in april. Het
aantal ondernemers dat een afname van de omzet verwachtte was nog wel een stuk groter
dan het aantal dat een toename voorzag. Per saldo verwachtte 22% van de zakelijke
dienstverleners een lagere omzet te boeken in de komende drie maanden, tegen 27% in
april. Dit was het laagste niveau sinds het begin van de tijdreeks in 1992.
Figuur 23: omzetverwachting in zakelijke dienstverlening
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De prestaties van de industrie en de zakelijke dienstverlening verschillen momenteel dus
sterk van elkaar. De industrie is veel gevoeliger voor met name de internationale handel,
en de productie reageert daar razendsnel op. Een aantal sectoren binnen de zakelijke
dienstverlening merkt de gevolgen daarvan nu ook al. De reclamebranche en grote delen van
de uitzendsector worden met aanzienlijke omzetdalingen geconfronteerd.
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1.19

Wat nu?

Uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (Webmagazine, 16
maart 2009), gedaan in samenwerking met de Kamers van Koophandel, VNO-NCW en
MKB Nederland, blijkt dat ruim 20% van de ondernemingen het afstoten van tijdelijk
personeel als de belangrijkste ingreep ziet, 4% ziet die rol weggelegd voor het afstoten
van vast personeel. Het uitstel van investering wordt door 11% genoemd, en andere
maatregelen (waaronder het terugbrengen van de kosten) worden door 25% genoemd. Tot
dan toe waren het vooral bedrijven in de industrie, de bouw, de logistiek en de zakelijke
dienstverlening die stevig moesten ingrijpen. Bedrijven gericht op consumenten mochten
zich nog inhouden.
Goed op de kosten letten, dat is altijd belangrijk en zeker in moeilijke tijden. Maar ooit –
2010, 2011 – zal de economie weer aantrekken en dienen zich weer kansen aan voor
groei. Zullen dat kansen zijn op bekende terreinen, of andere kansen, kansen op onbekende
terreinen? Wat zullen de innovaties, infrastructuren, producten en geografische basis voor
de 6e Kondratieff-cyclus zijn? We moeten ervan uitgaan dat ze nu al ergens in ontwikkeling
zijn! Zullen wij in Nederland dan ook weer kunnen aanhaken? In het volgende hoofdstuk
bekijken we de belangrijke en ingrijpende trends waarmee wij geconfronteerd worden.
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2 De Ring van Vuur en de
FutureShift
2.1

De rommelende aarde

De afgelopen jaren zijn we vrij plotseling en ingrijpend geconfronteerd met een
flink aantal ongemakkelijke zaken: explosief duurder wordende grondstoffen en
brandstoffen, toenemende concurrentie in de internationale handel, stijgende noodzaak
van organisatorische flexibiliteit, snelle en nog in tempo toenemende ICT-innovaties,
mislukte ICT-projecten, mislukte organisatieveranderingen, een sterk stijgende filedruk en
smogvorming, krapte op de arbeidsmarkt, veeleisende, pluriforme en steeds minder loyale
medewerkers, de zo zachtjes aan merkbare consequenties van de vergrijzing, een sinds eind
2008 sterk krimpende wereldhandel, export en economie, etcetera. Waar komt dit allemaal
vandaan? En is het, na de huidige laagconjunctuur, straks gewoon weer over tot de orde van
de dag? Of is er meer aan de hand? Iets structureels, iets dat onze toekomst fundamenteel
anders maakt dan ons verleden? De hiervoor opgesomde zaken zijn symptomen van zeven
grote krachten – de Ring van Vuur - die samen onze wereld een ander aanzien geven. Zij
veroorzaken een FutureShift die grote gevolgen heeft voor wat organisaties en individuen
doen en op welke manier.
De krachten van de Ring van Vuur:
1.

Economie: krimp, gevolgd door lagere groei en creative destruction;

2.

Demografie: vergrijzing, groei buiten Europa, urbanisatie;

3.

Globalisering en het Verre Oosten: The World goes Pacific;

4.

Natuur en milieu: kwaliteit van onze leefomgeving onder druk;

5.

Voedsel, energie en materialen: no more plenty;

6.

ICT: anders organiseren;

7.

Maatschappelijk-economische attitude: naar duurzame gretigheid.

In dit hoofdstuk zullen we de krachten van de Ring van Vuur uitgebreid bekijken. Tot slot
van dit hoofdstuk werpen we een korte blik op een aantal microtrends.

2.2

Kracht 1. Economie

De officiële verwachtingen voor 2009 zijn niet goed, die voor 2010 zijn beter maar nog
steeds niet goed. Het jaar 2009 wordt, gemeten in economische groei, het slechtste jaar
sinds de Tweede Wereldoorlog en nog slechter dan tijdens de Kondratieff-recessie en
-depressie van de jaren ’70-‘80.
Ontwikkeling

BBP 2009

BBP 2010

Export 2009

Investeringen
2009

VS

-4,0%

0,0%

-11,3%

-14,3%

-26,4%

-10,5%

Euro-area

-4,1%

-0,3%

Japan

-6,6%

-0,5%

China

+6,3%

+8,5%

Nederland

-3,5%

-0,25%

-10,75%

-11,75%

Duitsland

-5,3%

0,2%

-16,5%

-6,6%

Bron: CPB
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Gedurende de periode maart-mei 2009 kwamen steeds meer berichten dat de krimp van
de economie zijn maximale niveau zou hebben bereikt. Het geloof in het einde van het
conjunctureel verval was groter geworden dan de vaak enorme verliezen van bedrijven. Ook
viel de groei van de werkloosheid tot en met april 2009 nog mee. De aandelenbeurzen, die
gemiddeld zo’n zes tot negen maanden voorlopen op de ontwikkeling van de economische
groei, zijn sinds begin maart weer zo’n 30% opgekrabbeld (na een daling van ongeveer
65% sinds het hoogtepunt, in juli 2007). Het consumentenvertrouwen is sinds april minder
negatief. Dat betekent natuurlijk niet dat de economische krimp al voorbij is. Het herstel
zal volgens de meeste economische instituten op z’n vroegst in de loop van 2010 intreden.
Dan moeten banken niet meer te hard geraakt worden door eventuele problemen met
consumptieve kredieten en bedrijfsleningen. Bij economisch herstel zullen vroegcyclische
sectoren, vooral in de industrie en in de daarmee nauw verbonden zakelijke dienstverlening,
het eerst kunnen profiteren.
Veel economen waarschuwen nu al voor het enorme inflatierisico in de fase waarin de
economie weer groei zal laten zien. De oververhitting van de economie in 2007-2008
was een gevolg van te veel en te makkelijk geld, te omvangrijke bestedingen en een
snel stijgende inflatie tot medio 2008. Overheden over de hele wereld hebben sinds het
najaar van 2008 onvoorstelbaar veel geld in de economie gestopt, om de stokkende
kredietverlening door banken op te vangen en het economisch proces niet volledig
tot stilstand te laten komen. Op het moment dat de economie weer op gang komt,
moet het overbodige geld snel aan de economie worden onttrokken. Geld uit omloop
halen is geen favoriete bezigheid van overheden… Ook moet de overheid haar recente
stimuleringsuitgaven bekostigen en de sinds medio 2008 opgebouwde hoge tekorten weer
terugbrengen, door belastingverhoging en het reduceren van bestedingen aan onderwijs,
zorg etc. Het is niet uitgesloten dat overheden de regulering van de economie weer gaan
versterken. Zelfs protectionisme is niet ondenkbaar. Dit zal de zo belangrijke wereldhandel
belemmeren in zijn herstel. Tot slot, voorjaar 2009, is het nog niet duidelijk of de
kredietverlening aan ondernemingen en particulieren snel goed op gang zal komen.
Kortom, het begin, het tempo en de kracht van het economisch herstel is met vele
onzekerheden omgeven. Volgens Bryan en Farrel van McKinsey (2009) zijn op basis van de
genoemde variabelen verschillende scenario’s mogelijk, die variëren van een korte, relatief
milde recessie tot een lange, zware recessie.
De economie golft van groei naar minder groei of zelfs krimp en vice versa. Dat is de
conjunctuurgolf. Daarnaast speelt de lange Kondratieff-golf die is opgebouwd uit fasen die
ieder uit een conjunctuurgolf bestaan. Momenteel naderen we het einde van de recessiefase
van de 5e Kondratieff-cyclus. Als de huidige, extreme laagconjunctuur is afgelopen –
mogelijk in 2010, wellicht in 2011 – zal de economie weer gaan groeien. Dan betreden we
de depressiefase van de Kondratieff-golf. Historisch gezien levert die de laagste gemiddelde
groei van alle Kondratieff-fasen, vooral vanwege de slechte eindfase van 1 of 2 jaren met
een voor de betreffende Kondratieff-cyclus relatief sterke economische krimp:
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Cyclus

Fase

Jaren

3e Kondratieff

Recessie

1920-1931

± 3%

Depressie

1932-1937

1,3%

Herstel

1938-1952

X

4e Kondratieff

5e Kondratieff

Gemiddelde groei per
jaar

Voorspoed

1953-1958

4,8%

Voorspoed

1959-1966

5,1%

Recessie

1967-1975

4,6%

Depressie

1976-1982

1,6%

Herstel

1983-1987

2,5%

Voorspoed

1988-1993

2,9%

Voorspoed

1994-2002

3,1%

Recessie

2003-2009

± 1,4%

Depressie

2010-2015?

< 1%?

Herstel

2016-2020?

1-2%?

Basis: CBS Nationale Rekeningen

De depressiefase van de Kondratieff-cyclus is in het algemeen een periode waarin de
economie moet ‘ontslakken’ voordat een fundamenteel herstel kan beginnen. Op de website
van Time verscheen eind maart 2009 een artikel met de titel “The End of Excess: Is This
Crisis Good for America?”. Kurt Andersen, de auteur, beantwoordt deze vraag met een
volmondig ‘ja’. Na de lastige depressiefase komt de herstelfase, de conjunctuurcyclus die zal
duren van ongeveer 2016 tot 2020 en weer een wat hogere gemiddelde groei zal geven.
Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, is er niet alleen de economische impact,
maar – vooral – ook de innovatieve impact van belang. Gedurende de depressie- en
herstelfase van de huidige (5e) Kondratieff-cyclus zullen de grote innovaties die de 6e
Kondratieff-cyclus zullen stuwen, worden (door)ontwikkeld. Zij zullen worden klaargestoomd
voor grootschalig gebruik door organisaties en consumenten en hun prijsniveau zal naar
een redelijk peil worden gebracht. De jaren 2010-2020 worden een periode waarin de
fundamenten worden gelegd voor de creative destruction van de volgende Kondratieffgolf. Toepassingen van nieuwe technieken zullen de oude vernietigen, nieuwe bedrijven
zullen opkomen, bestaande bedrijven verdwijnen. Nieuwe bedrijfstakken zullen ontstaan,
bestaande, die nu al weinig groei zien, zullen (sterk) krimpen of zelfs verdwijnen.

2.3

Impact van kracht 1: minder groei, visie herijken, vernieuwen

Het jaar 2009 is een zwaar jaar in termen van economische krimp en 2010 zal waarschijnlijk
wel verlichting maar nog geen economische groei brengen. Maar de groei komt terug,
waarbij het aannemelijk is dat die tot ongeveer 2020 gemiddeld minder sterk zal zijn dan we
van de afgelopen 20 jaar gewend zijn.
Tegelijk moeten we inzetten of anticiperen op ‘de innovaties van de toekomst’ – zowel
de technologische als organisatorische innovaties - en de infrastructurele investeringen
die de komende decennia hun karakter en betekenis zullen geven. Deze innovaties maken
voor bedrijven, afhankelijk van hun keuzes, het verschil tussen floreren en verpieteren.
Veel bepalende innovaties zijn al in ontwikkeling, maar hun relevantie wordt nu nog niet
gezien of ze zijn nog niet geschikt voor grootschalige toepassing en commercie. Net als
eerder in de geschiedenis is het nog een kwestie van ‘geluk’, timing, vervolmaken en
capaciteit opbouwen voor een redelijk prijsniveau. Bij het begin van de volgende Kondratieff-
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cyclus zullen die innovaties ‘tipping point’ bereiken en ‘ineens’ voor grote, ingrijpende
veranderingen zorgen.
Welke innovaties zullen dat dan zijn? Niets is zeker – voorspellen is moeilijk, vooral als het
de toekomst betreft, zei Mark Twain al eens, met gevoel voor ironie - maar de toekomst
zal zeker heel erg anders zijn dan het heden. We kunnen een houvast vinden in de grote
krachten die nu al aan het werk zijn en onze wereld zullen veranderen. Die krachten vereisen
innovaties en daarom halen we ze nu voor het voetlicht.

2.4

Kracht 2. Demografie

Gedurende de achttiende eeuw groeide de bevolking in West-Europa van ruim 81 miljoen
naar bijna 123 miljoen. Dit was een niet eerder vertoonde groei van 0,4% per jaar. Ook
daarna groeide de Europese bevolking stevig door.
Figuur 24: bevolking Europa (excl. Oost-Europa)
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Basis: Prak, UN Populations Division, wikipedia

Op de wereld leefden rond 1800 naar schatting 978 miljoen mensen; zo’n 635 miljoen in
Azië, ongeveer 30 miljoen in het nog bijna lege Noord- en Zuid-Amerika en ruim 100 miljoen
in Afrika. Rond 1929, toen de grootste depressie van de laatste honderd jaar begon, waren
er al 2,1 miljard mensen op aarde. Nu zijn dat er met 6,7 miljard nog eens ruim drie keer
zoveel. De tweede helft van de 20e eeuw heeft dus een enorme bevolkingsexplosie laten
zien. Tot 2050 zal de wereldbevolking nog eens 40% groeien.
Inmiddels neemt het geboortecijfer wereldwijd af maar tegelijk worden mensen steeds
ouder. Vooral in Europa stokt de bevolkingsgroei:
Figuur 25: prognose wereldwijde bevolkingsgroei
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De Europese bevolking zal dus gaan krimpen! Dit zal vooral in Oost-Europa plaatsvinden:
Figuur 26: prognose Europese bevolkingsgroei
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In 2007 woonde voor het eerst de helft van de wereldbevolking in steden. De verwachting
is dat de komende decennia de urbane bevolking zal verdubbelen, waarmee dan driekwart
van de wereldbevolking in steden zal wonen.
Figuur 27: prognose wereldwijde verstedelijking
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En terwijl bijna overal in de wereld de bevolking sterk zal groeien (zoals Turkije in onze
regio), zullen Europa (Oost-Europa het sterkst) en Japan (en wat later ook China) de streken
zijn waar de bevolking sterk vergrijst en krimpt. Onze regionale (arbeids)markt wordt kleiner
en de gemiddelde leeftijd van werkenden en werkzoekenden stijgt.
Onder de ontwikkelde landen is Nederland al tijden het dichtstbevolkte land. Onze
wegen zitten inmiddels vol – de wegen naar ons werk, naar onze relaties en naar onze
vrijetijdsbestemmingen.
Over 30 jaar wonen er naar verwachting nog een miljoen meer mensen in Nederland. De
bevolking groeit van 16,5 miljoen nu tot 17,5 miljoen, om daarna te krimpen.
Het aantal inwoners van 65 jaar of ouder stijgt van 2,4 miljoen nu tot maximaal 4,5 miljoen
in 2040. Het aantal allochtonen stijgt van 3,2 miljoen nu naar 5,0 miljoen in 2050.
Het aandeel 65-plussers in de bevolking gaat de komende jaren snel stijgen. Nu behoort
15 procent van de bevolking tot deze leeftijdsgroep. In 2040 zal dit naar verwachting zijn
opgelopen tot 26 procent.
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Figuur 28: Nederandse bevolking naar leeftijdsgroep, 1975-2050
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Bron: CBS

De sterke toename van het aantal ouderen en hoogbejaarden komt doordat de eerste
babyboomers binnenkort 65 worden. Ook speelt mee dat we steeds langer leven. De
komende decennia loopt de levensverwachting voor mannen nog met 5 jaar op en voor
vrouwen met 3 jaar. In 2050 zullen mannen dan een levensverwachting hebben van 83,2
jaar en vrouwen van 85,5 jaar. De oudere levensfase wordt een steeds belangrijker deel van
de levensloop.
Het aantal allochtone inwoners zal in de toekomst verder stijgen. Er wonen nu 1,8 miljoen
niet-westerse en 1,4 miljoen westerse allochtonen in Nederland. Voor 2050 worden 3,0
miljoen niet-westerse en 2,0 miljoen westerse allochtonen verwacht. Het aantal autochtone
Nederlanders daalt naar verwachting van 13,2 miljoen nu tot 12,4 miljoen in 2050. In 2050
zal 29% van de bevolking allochtoon zijn. Nu is dat nog 20%.
Bij de niet-westerse allochtonen neemt vooral de groep die in Nederland geboren is toe, de
tweede generatie. Bij de westerse allochtonen komt de stijging vooral door in het buitenland
geboren personen die naar Nederland geïmmigreerd zijn, de eerste generatie.
Onder niet-westerse allochtonen wordt een sterke groei verwacht bij de Aziaten. Tot 2050
neemt deze groep met zo’n 400 duizend personen toe. Voor de eeuwwisseling groeide deze
groep vooral door instroom van asielzoekers. De laatste jaren is het aantal Aziaten dat voor
arbeid en studie naar Nederland komt, gestegen.
Het aantal allochtonen van Marokkaanse of Turkse herkomst stijgt naar verwachting met
220 duizend. Alleen de tweede generatie groeit nog bij deze groep. Het aantal Surinaamse
of Antilliaanse allochtonen neemt tot 2050 met 170 duizend toe. Bij de overige nietwesterse groepen, uit Afrika en Latijns-Amerika, wordt een toename met 360 duizend
personen verwacht.
De groei van het aantal westerse allochtonen komt vooral door immigratie uit EU lidstaten.
Tot 2050 neemt het aantal allochtonen uit de EU met een half miljoen toe. De laatste jaren
zijn er veel immigranten uit de nieuwe lidstaten naar Nederland gekomen en in 2008 steeg
ook de immigratie uit de oude lidstaten tot een recordhoogte.
De Nederlandse beroepsbevolking, in de leeftijdsgroep van 20-65 jaar, is sinds begin
2007 langzaam aan het krimpen. Die krimp zal doorzetten. Dit is niet zozeer een gevolg
van de ontgroening (die is aan het begin van deze eeuw min of tot stilstand gekomen),
maar een gevolg van de vergrijzing die pas in 2010 echt op gang komt. De werkende
beroepsbevolking wordt pluriformer: het aandeel vrouwen wordt steeds groter, het aandeel
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niet-westerse allochtonen neemt toe, de verschillen tussen de generaties worden steeds
groter.
De grootste groep Nederlanders in de leeftijd van 15 tot 65 jaar is middelbaar opgeleid. Het
aandeel lager opgeleiden neemt langzaam af, het aandeel hoger opgeleiden stijgt gestaag:
Figuur 29: opleidingsniveaus Nederlandse beroepsbevolking, 15-65 jaar
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2.5

Impact van kracht 2 op de arbeidsmarkt

Eind 2008 was 3,9% van de beroepsbevolking werkloos, wat wederom – na 1999-2001 duidde op een extreem krappe arbeidsmarkt. Tegelijk neemt de voorkeur af voor als zwaar,
smerig of oninteressant gezien werk. Bedrijven in allerlei sectoren hadden grote moeite
voldoende mensen van het juiste kaliber te vinden, te interesseren en te boeien. Dat leidde
in steeds meer gevallen tot een stokkende omzetgroei en kostenstijgingen in verband met
de intensivering van werving & selectie en de verbetering van arbeidsvoorwaarden. Het
Centraal Plan Bureau verwacht dat de werkloosheid vanwege de recessie in 2010 weer
zal stijgen tot rond de 9% en mogelijk zelfs tot 10%, waardoor een ruime arbeidsmarkt
ontstaat. Opvallend is overigens dat de werkloosheid sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw
lang niet in alle segmenten van de arbeidsmarkt even laag is geweest. De werkloosheid
onder jongeren, 45-plussers, vrouwen, laagopgeleiden en niet-westerse allochtonen is
relatief hoog en daarmee bieden deze segmenten een interessante, maar niet-traditionele
arbeidsreserve.
De vergrijzing is nog maar net begonnen: momenteel is ongeveer 12% van de werkende
Nederlanders 55 jaar of ouder. Dat leidt volgens het Researchcentrum voor Onderwijs en
Arbeidsmarkt (ROA) tot een jaarlijkse uitstroom van gemiddeld 3,5% van de werkenden.
Uit onderzoek in opdracht van FME-CWM blijkt bijvoorbeeld dat van alle uitvoerende
technici de komende vijf jaren maar liefst 80% zal uitstromen. Deze vervangingsvraag
alleen al zal enorme wervingsinspanningen vergen. Vooral grote organisaties zullen door
uitstroom worden getroffen en hun wervingsinspanningen, tot afgelopen najaar toch al
niet gering, zullen straks geïntensiveerd worden. Dat zal grote gevolgen hebben voor de
positie op de arbeidsmarkt van het MKB en voor de werkdruk van het zittende personeel.
Van goed opgeleide twintigers is na twee jaar 90% weg. Zij, maar ook de Nuggers
(niet-uitkeringsgerechtigde niet-werkzoekende werklozen, vooral moeders), 45-plussers,
jonge vaders en niet-westerse allochtonen verlangen meer begrip en medewerking van
werkgevers. Uit onderzoek van Towers Perrin blijkt dat 40% van de werknemers in
Nederland zich niet of nauwelijks betrokken voelt, met grote gevolgen voor de loyaliteit en
productiviteit van werknemers.
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Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, is de arbeidsproductiviteit van Nederlanders
werknemers hoog, maar lopen andere landen in.

2.6

Impact van kracht 2 op de consumptie

De vergrijzing van de bevolking, maar ook de toenemende pluriformiteit, het uitdijende aantal
gezinshuishoudens met minder personen per huishouden, het stijgende opleidingsniveau en
de stijgende welvaart leidt tot nieuwe consumptiepatronen. Oude patronen worden minder
belangrijk, nieuwe mogelijkheden ontstaan.

2.7

Kracht 3. Globalisering en het Verre Oosten

Niet alleen de bevolkingsexplosie van de afgelopen 80 jaar was uniek. De wereldeconomie
heeft sinds de Grote Depressie een ongehoorde, nooit eerder vertoonde groeifactor 20 laten
zien. In 2020 zal zij nog eens 50% groter zijn, in 2050 zelfs 4 tot 7 keer zo groot. Vooral
landen en regio’s rond de Stille Oceaan worden belangrijker. De vijf meest welvarende
ontwikkelde landen en clusters (de VS en Canada, de EU, Japan en Australië) zijn anno
2009 samen goed voor 70% van de wereldeconomie, met 15% van de wereldbevolking.
Deze top 5 groeide de afgelopen 10 jaren gemiddeld 2,5% per jaar, de rest van de wereld
5%.
Al sinds de Tweede Wereldoorlog is de groei in de regio rond de Grote Oceaan sterker dan
die in onze Atlantische regio (Van Duijn, p.103):
Gemiddelde jaarlijkse groei van het BBP, 1950-2005
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De vorige Kondratieff-cyclus was die van de opkomst en manifestatie van Japan, dat toen
de tweede economie van de wereld werd na de VS. In de huidige Kondratieff-cyclus is
Japan ‘het’ een beetje kwijtgeraakt, en is China juist sterk in opkomst (Van Duijn, p.102):
Gemiddelde jaarlijkse groei van het BBP, 1948-2005
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Vanwege die enorme Aziatische ontwikkeling zal de economische macht van de genoemde
top 5 eroderen. In 2020 zal ‘ons marktaandeel’ nog 60% zijn, in 2050 nog 40%. De
economie van de EU zal nog wel verdubbelen, maar daarmee dus minder groeien dan die
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van de wereld buiten de EU. Het ‘marktaandeel’ van de EU is nu nog 30% en in 2050 zal
dat nog 15% zijn. Niet ten onrechte kwam de EU in 2000 met de volgende doelstelling:
“Europa moet de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie in de wereld worden,
waarbij een duurzame economische groei leidt tot meer en betere banen en een hechtere
sociale samenhang.” Dit is de Lissabon-strategie en werd geformuleerd op de Europese
Raad van Lissabon in maart 2000. De Europese Raad van Göteborg (juni 2001) voegde
ook nog de milieudimensie aan de doelstellingen toe. Gaandeweg namen de zorgen over de
haalbaarheid van de doelstellingen toe. In veel Europese landen was de economische situatie
eerder slechter dan beter geworden. In maart 2005 besloten de regeringsleiders daarom de
Lissabon-strategie te vernieuwen. De nadruk kwam te liggen op groei en werkgelegenheid
en het aantal doelstellingen werd drastisch verminderd. De belangrijkste overgebleven
doelen zijn: 70% arbeidsparticipatie, 20 miljoen extra werkenden en 3% van het BBP voor
onderzoek en ontwikkeling. De strategie is gericht op twee sporen: gezamenlijke acties
voor groei en werkgelegenheid en hervormingen op nationaal niveau. Lidstaten stellen
daarvoor driejaarlijkse nationale hervormingsprogramma’s op. Ook deze doelstellingen
zullen hoogstwaarschijnlijk niet gerealiseerd gaan worden. En tegelijkertijd gaat in de rest
van de wereld de economische groei steeds sneller. Volgens Goldman Sachs zullen de
ontwikkelende economieën in 2040 samen groter zijn dan de ontwikkelde economieën (G6):
Figuur 30: ontwikkeling BNP (in dollars) van BRIC-landen (Brasilië, Rusland, India & China) en G6
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Bron: Global Economics Paper No. 99, Goldman Sachs

De wereldhandel is sinds de Grote Depressie met een formidabele factor 30 gegroeid, en
zal tot 2050 mogelijk nog eens vertienvoudigen. Landen uit de groep van de ontwikkelende
economieën spelen inmiddels een grote rol in de export:
World

$ 16,280,000,000,000

1

Germany

$ 1,530,000,000,000

2

China

$ 1,465,000,000,000

3

United States

$ 1,377,000,000,000

4

Japan

$ 776,800,000,000

5

France

$ 761,000,000,000

6

Italy

$ 566,100,000,000

7

Netherlands

$ 537,500,000,000

8

Russia

$ 476,000,000,000

9

United Kingdom

$ 468,700,000,000

10

Canada

$ 461,800,000,000

11

Korea, South

$ 419,000,000,000

12

Belgium

$ 372,900,000,000

13

Hong Kong

$ 362,100,000,000
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14

Saudi Arabia

$ 311,100,000,000

15

Mexico

$ 294,000,000,000

16

Spain

$ 292,800,000,000

17

Taiwan

$ 255,700,000,000

18

Singapore

$ 235,800,000,000

19

United Arab Emirates

$ 207,700,000,000

20

Brazil

$ 200,000,000,000

27

India

$ 175,700,000,000

Bron: CIA Factbook 2008

China is sinds een paar jaar de grootste exporteur van high-tech producten en stijgt het snel
op de concurrentiekracht-lijst van het WEF en op de innovatie-lijst van de EIU. Het lijkt er
op dat met name China de rol van grootste en meest innovatieve rijk op de wereld na bijna
zes eeuwen van zelfverkozen isolatie weer gaat opeisen en, anders dan Japan de afgelopen
decennia, daarbij ook een politieke hoofdrol zal claimen.
Voor het eerst in de historie zullen wereldwijd mensen productief worden, miljarden extra
mensen, ambitieus en op zoek naar welvaart. Hun zelfbewustzijn zal toenemen, net als
hun behoefte aan keuze, luxe, service, vertier, beleving, interactie, mobiliteit, status,
prestatie, inbreng, impact, erkenning, ontdekking, persoonlijke groei en zorgdragen. De
urbane wereldbevolking zal verdubbelen. In de zich nu ontwikkelende landen zullen vele,
fundamenteel nieuwe, invloedrijke bedrijven en netwerken ontstaan (zie bijvoorbeeld ‘De
Nieuwe Multinationals’ van Antoine van Agtmaal). De stimulerende rol én de verwevenheid
van ‘stadstaten’, clusters, overheden en intergouvernementele organisaties, zullen
belangrijker worden.

2.8

Impact van kracht 3: de Eeuw van Azië

We zullen niet meer de enigen zijn met economische, morele, culturele en politieke macht
en kracht. Na eeuwen van een soort van monopolie, zullen we meer dan ooit moeten
concurreren, samenwerken, leren en delen. Dat zal voor ons nog wel even wennen
worden. Wij zijn immers vijf eeuwen gevormd door Reformatie, Verlichting, democratie,
mensenrechten en arbeidsrechten. De 21e eeuw zou wel eens De Eeuw van Azië kunnen
gaan worden. Met de juiste instelling en aanpak resulteert dat in meer kansen dan
bedreigingen en dienen zich nieuwe mogelijkheden aan voor welvaart en welzijn.
Figuur 31: kaart waarin Azië centraal staat
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2.9

Kracht 4. Natuur en milieu

De afgelopen decennia zijn de wereldeconomie, de wereldbevolking en de urbanisatie sterk
gegroeid. Dit heeft enorme gevolgen voor ons leefmilieu. Sinds ‘An Inconvenient Truth’
(2006) van Al Gore en alle mediabelangstelling en commentaren is de publieke belangstelling
voor het milieu sterk toegenomen. En dat is nodig, ook gezien de trend in de CO2
emissiecijfers die het International Energy Agency in 2008 heeft gepubliceerd. Deze maken
duidelijk dat sinds het begin van de jaren ’70 de emissie is verdubbeld:
Figuur 32: evolutie van 1980 tot 2006 van wereldwijde CO2-emmisies per regio (in tonnen)
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Dit heeft nu al grote gevolgen voor de opwarming van de aarde, zo staat volgens de
meeste wetenschappers wel vast. Daarnaast is de aantasting van grote natuurgebieden die
in ons ecosysteem zorgdragen voor onder andere zuurstof en biodiversiteit, ten behoeve
van de winning van grondstoffen (bauxiet, goud, hout, etcetera) een andere zijde van
de milieumedaille. Sommigen verwachten als gevolg daarvan verdere woestijnvorming,
overstromingen en ander natuurlijk geweld, die zullen zorgen voor schaarste van water,
voedsel en ruimte. Dat zal leiden tot volksverhuizingen. Nu al trekken mensen vanuit
Bangladesh naar India, van Noord- naar Zuid-Soedan, van Noord-Afrika naar Europa. Volgens
Harald Welzer (2009) kunnen deze ontwikkelingen leiden tot klimaatoorlogen.
En de industriële revolutie is in de ontwikkelende economieën nog maar net op gang
gekomen! Als de urbane wereldbevolking de komende decennia nog verdubbelt en de
wereldeconomie groeit met een factor 4 tot 7, is duidelijk dat de manier waarop we omgaan
met brandstoffen, materialen, water, lucht en ecosystemen absoluut niet houdbaar is.
De gevolgen voor de kwaliteit van onze leefomgeving, in grote steden, hun achterland en
elders, zullen verschrikkelijk zijn.

2.10

Impact van kracht 4: naar duurzame groei (1)

De kwaliteit van onze leefomgeving staat onder druk. Consumenten en producenten zullen
moeten werken aan efficiënter gebruik van de middelen die de aardbol ons ter beschikking
stelt en aan de ontwikkeling en het gebruik van minder belastende energiebronnen,
materialen en gedrag en de methoden om die te exploiteren. Er is een revolutie nodig,
sommige bedrijven zijn er al mee begonnen (Peter Senge e.a., 2009). Iedereen zal zijn eigen
steentje moeten bijdragen.
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2.11

Kracht 5. Voedsel, energie en materialen

Sinds het begin van de industriële revolutie zijn er drie belangrijke materiaalontwikkelingen
geweest: de ontwikkeling van ijzer, van staal en van kunststoffen. Staal was een
vooruitgang ten opzichte van ijzer, omdat het sterker en duurzamer is, en dus efficiënter en
gevarieerder gebruikt kan worden. Voor kunststoffen gold dat nog sterker.
Sinds het begin van de industriële revolutie zijn er ook drie belangrijke energieontwikkelingen
geweest: het gebruik van kolen, het gebruik van aardolie en het gebruik van elektriciteit.
Aardolie opende de mogelijkheid van relatief eenvoudig transport van de brandstof en
daarmee ook van kleinschalig, decentraal gebruik. Bij elektriciteit waren die voordelen groter.
Een nadeel van elektriciteit ten opzichte van aardolie is de lagere energiewaarde.
Door de gelijktijdige explosie van de welvaart en van de bevolking, is het gebruik van
materialen en energie onvoorstelbaar hard gestegen. Sinds het begin van de jaren ’70 is het
energieverbruik bijna verdubbeld:
Figuur 33: evolutie wereldwijde energie consumptie per regio (in miljoenen tonnen)
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De afgelopen jaren zijn we dicht tegen de ecologische grenzen van onze aardbol aangelopen
– no more plenty. De bronnen van onze huidige materialen en brandstoffen raken stilaan
uitgeput.
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What’s Your Consumption Factor?
By JARED DIAMOND,
professor of geography at the University of California, Los Angeles,
the author of “Collapse” and “Guns, Germs and Steel.”
The New York Times, January 2, 2008
“[…] The estimated one billion people who live in developed countries have a
relative per capita consumption rate of 32. Most of the world’s other 5.5 billion
people constitute the developing world, with relative per capita consumption
rates below 32, mostly down toward 1. Among the developing countries that are
seeking to increase per capita consumption rates at home, China stands out.
It has the world’s fastest growing economy, and there are 1.3 billion Chinese,
four times the United States population. The world is already running out
of resources, and it will do so even sooner if China achieves American-level
consumption rates. Already, China is competing with us for oil and metals on
world markets.
Per capita consumption rates in China are still about 11 times below ours, but
let’s suppose they rise to our level. Let’s also make things easy by imagining
that nothing else happens to increase world consumption — that is, no other
country increases its consumption, all national populations (including China’s)
remain unchanged and immigration ceases. China’s catching up alone would
roughly double world consumption rates. Oil consumption would increase by
106 percent, for instance, and world metal consumption by 94 percent. […]”
Vanwege de huidige laagconjunctuur en als gevolg daarvan de vermindering van
investeringen in projecten voor oliewinning, verwacht de International Energy Agency (IEA)
dat de stijging van de olieproductie tot 2015 niet voldoende is om aan de vraag te kunnen
voldoen (World Energy Outlook 2008). Volgens de Peak Oil Theory wordt ergens in huidige
fase van de 21e eeuw de productiepiek bereikt, los van de conjuncturele status van de
wereldeconomie. Vanaf dat Oil Peak-moment zal de productie dalen. In combinatie met een
toenemende vraag – ceteris paribus – zal dit leiden tot een prijsstijging.
Het verbruik van duurzame energie in Nederland is in 2008 gegroeid van 2,9% naar 3,4%
van het binnenlands energieverbruik. Dat komt vooral doordat biomassa en windenergie
meer bijdragen. Daarmee scoort Nederland samen met België, Luxemburg en het Verenigd
Koninkrijk het slechtst van de hele Europese Unie. Dat bleek uit een internationale
vergelijking door het CBS (23 januari 2008). Zweden, Finland en Oostenrijk waren de
koplopers van Europa. Hier was het aandeel duurzame energie 20% of meer, in ons land
slechts 2,7%. Het gemiddelde van 15 Europese landen lag in 2006 op 6,8%. Tweederde
van de duurzame energie in Europa komt uit biomassa. Bijna de helft daarvan betreft het
gebruik van hout door huishoudens. Vooral op het platteland kan hout goed de competitie
aan met fossiele brandstoffen, omdat er veel hout beschikbaar is en een aardgas- of
warmtenet ontbreekt. Ook waterkracht is een belangrijke duurzame bron, maar deze groeit
nauwelijks. Dit komt doordat de plaatsen waar het praktisch is om waterkracht te benutten
al in gebruik zijn. Windenergie groeit wel snel, maar is nog steeds meer dan drie keer zo
klein als waterkracht.
Het verbruik van duurzame energie in Europa is de afgelopen jaren langzaam gegroeid: van
5,7% in 2000 naar 6,8% in 2006. Het aandeel duurzame energie is echter nog steeds veel
minder dan de EU-doelstelling van 12% voor het jaar 2010. Op de Europese top in maart
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2007 hebben de regeringsleiders de afspraak gemaakt om te komen tot 20% duurzame
energie in 2020. Nederland moet in dat jaar 14% van al zijn energie duurzaam opwekken.
De afgelopen jaren zijn, zeker na de volle toetreding van China tot de
Wereldhandelsorganisatie in december 2001, de prijzen van olie, materialen (metalen) en
voeding explosief gestegen – om daarna, met het beginnen van de huidige recessie, weer
hard te dalen:
Figuur 34: prijsbewegingen van landbouwproducten en brandstoffen
250
200
150
100
50

CPI, 2005 = 100, includes
both Fuel and Non-Fuel
Price Indices
Commodity Agricultural
Raw Materials Index,
2005 = 100, includes
Timber, Cotton, Wool,
Rubber, and Hides Price
Indices

jan-98
mei-98
sep-98
jan-99
mei-99
sep-99
jan-00
mei-00
sep-00
jan-01
mei-01
sep-01
jan-02
mei-02
sep-02
jan-03
mei-03
sep-03
jan-04
mei-04
sep-04
jan-05
mei-05
sep-05
jan-06
mei-06
sep-06
jan-07
mei-07
sep-07
jan-08
mei-08
sep-08

0
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Het mag duidelijk zijn dat de vraag naar de traditionele brandstoffen en materialen weer
pijlsnel op het niveau van medio 2008 zal zitten zodra de wereldeconomie weer op gang
komt.
Maar tot besluit van deze ontwikkeling: wat er niet meer is, kan zelfs tegen de hoogste prijs
niet meer gekocht worden…

‘Wereldwijde voedsel- en energiecrisis in 2030’
AMSTERDAM - De snelle groei van de wereldbevolking zal over 20 jaar leiden
tot een wereldwijde crisis wegens tekorten aan voedsel, energie en water. Dat
voorspelt de wetenschappelijke adviesraad van de Britse regering.
Volgens berekeningen van de Britse wetenschapsraad zullen er in 2030 meer
dan 8,3 miljard mensen op aarde leven (1,5 miljard meer dan nu). De vraag
naar voedsel en energie zou daardoor stijgen met 50 procent. Het waterverbruik
neemt door de bevolkingsgroei waarschijnlijk toe met 30 procent.
Milieuconferentie
De aanwezige grond- en brandstoffen op aarde zijn volgens hoofdwetenschapper
John Beddington ontoereikend voor die situatie. Hij presenteerde de
voorspelling op de milieuconferentie Sustainable Development UK 09 in Londen.
“Het wordt een noodlottige storm”, zo verklaart Beddington op BBC News. “De
wereld zal weliswaar niet totaal instorten, maar als we niets aan deze problemen
doen, dan wordt het een erg zorgelijke situatie. Er zullen grote internationale
voedsel- en watertekorten ontstaan.”
Niet afwachten
De huidige lage prijzen voor olie en voedsel zorgen volgens Beddington voor
onderschatting van het probleem. “Dat de prijzen nu zijn gedaald, betekent
niet dat we rustig kunnen afwachten.” Volgens de wetenschapper kan een
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wereldcrisis in 2030 mogelijk worden voorkomen door nieuwe technologieën. Zo
gaat in de landbouwsector op dit moment gemiddeld 20 tot 30 procent van de
oogst verloren door ziektes en dierenplagen.
Betere oogsttechnieken
“We hebben meer resistente planten nodig en betere oogsttechnieken”, aldus
Beddington. “Genetische modificatie kan een deel van de oplossing vormen.
Met genetische technologie zouden we mogelijk plantsoorten kunnen kweken
die resistent zijn tegen droogte.”
www.nu.nl, 23 maart 2009

2.12

Impact van kracht 5: naar duurzame groei (2)

De voorraden die moeder aarde voor ons ter beschikking heeft, zijn onvoldoende om
ze nog aan te kunnen spreken op de manieren zoals we die gewend zijn. Consumenten
en producten zullen moeten werken aan efficiënter gebruik van die middelen en aan
de ontwikkeling en het gebruik van andere voedings- en energiebronnen, materialen en
methoden om die te exploiteren.

2.13

Kracht 6. ICT

ICT en internet zijn onverstelbare, niet aflatende, dynamische stuwkrachten achter de
inrichting van ons leven en het hoe en wat van ons werken, consumeren, communiceren,
organiseren, innoveren en produceren. Hoewel aan het eind van de vorige eeuw de beurzen
in de westerse wereld instortten toen bleek dat de (financiële) internet hype niets anders
was dan een Tulpenmanie, zijn de kracht, de mogelijkheden en de impact van ICT en
internet er niet minder om.
Nederlanders zijn gek op internet en mobiele communicatie (CBS, De digitale economie,
december 2008):
Figuur 35: percentage Europese huishoudens met internettoegang
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Daarom zal GIGI dwingen tot verandering: Gratis, Interactief, Globaal en Individualistisch.
Veel diensten worden niet (rechtstreeks) betaald door de bezoeker/consument. De online
klant dringt veel dieper door in het verkoopproces van de organisatie (maar bijvoorbeeld via
crowd sourcing ook in het innovatie- en klachtenproces). Informatie, vergelijkingsmateriaal
en reputatie zijn overal over het web te vinden, maar er is ook steeds minder tijd voor
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diepgang. Individuele meningen, voorkeuren en grieven krijgen de volle ruimte. GIGI is vooral
tot ontplooiing gekomen dankzij Web 2.0. Typische Web 2.0-verschijnselen zijn Google’s
Gmail, weblogs, wiki’s, podcasts, RSS-feeds en webvideo. Voorbeelden van sites die op
het Web 2.0 principe gebaseerd zijn: Flickr, YouTube, MySpace, Delicious, Wikipedia,
Flametree en Hyves. En dat is pas de opstap naar het semantische web, Web 3.0, waar
zoekresultaten steeds persoonlijker zullen worden en waarmee dus een volgende stap in de
1-op-1 ontwikkeling wordt gezet.
In 2008 winkelden 7,5 miljoen Nederlanders van 16–74 jaar via internet. Ons land behoort
daarmee samen met het Verenigd Koninkrijk en Denemarken tot de top van de EU. Het
aandeel Nederlanders dat elektronisch winkelt, is in de afgelopen vijf jaar toegenomen van
36% naar 56%. De meeste online aankopen betreffen vakanties en boeken:
Figuur 36: online aankopen in Nederland
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Nederlanders zijn dus inmiddels erg gewend aan virtueel handelen. Dat heeft voor
organisaties niet alleen strategische en marketinggevolgen, maar ook voor de wijze van
organiseren, intern en extern communiceren, innoveren en produceren. Zo zijn er sites en
weblogs waar consumenten gebruikservaringen delen, klachten delen, reputaties kunnen
maken en breken. Ook kunnen consumenten via allerlei sites op eigen initiatief met ideeën
voor productverbetering of nieuwe producten komen, zoals via www.business-idea.com,
www.iwishtherewas.com en www.redesignme.com. Verder is telewerken inmiddels sterk
toegenomen: de helft van de bedrijven in Nederland liet hun personeel in 2007 telewerken.
De toepassing van ICT door organisaties neemt hand over hand toe en mede als gevolg
daarvan is, zoals eerder gezien, de branche van de Computerservicebureaus al jarenlang de
snelst groeiende in de Nederlandse economie (CBS, De digitale economie, december 2008).
Maar hoewel de introductie van e-mail al weer bijna twee decennia geleden plaatsvond,
hebben we onze wijze van organiseren en produceren nog nauwelijks aangepast. Dat is op
zich niet bijzonder: Ford introduceerde pas in 1913 – in de tweede voorspoedfase van de 3e
Kondratieff-cyclus, ruim 130 jaar na het begin van de industriële revolutie - de eerste fabriek
die volledig rond het systeem van de lopende band was opgebouwd. De moderne en min
of meer wetenschappelijke ideeën van Fayol en Taylor over management van grootschalige
productie werden rond die tijd ontwikkeld. Pas na de Tweede Wereldoorlog kwam er een
managementsysteem dat zo’n beetje alle dimensies van grootschalig produceren (efficiency,
kwaliteit, klantgerichtheid, variatie en flexibiliteit, snelheid, continue verbetering en
medewerkersbetrokkenheid) op effectieve wijze wist te verenigen: het Toyota Production
System. De mogelijkheden van ICT en (mobiel) internet en de impact op werken, organiseren
en produceren (Enterprise 2.0) beginnen we dan ook nog maar net te doorgronden.
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Voorlopig leiden alle nieuwe mogelijkheden vooral tot extra werk – nieuws uit honderden
bronnen volgen, e-mails afwerken, vastlopen in programma’s en hardware-problemen, in
meetings gestoord worden door telefoontjes en sms-gedrag. Zoals in het vorige hoofdstuk
al aangehaald, lijken veel sectoren in de VS er beter dan wij in te slagen de mogelijkheden
van ICT succesvol in de bedrijfsvoering te integreren, onder andere tot uiting komend in
een hogere arbeidsproductiviteit. In verschillende sectoren zijn er natuurlijk verschillende
mogelijkheden, maar in meer of mindere mate kunnen de mogelijkheden van ICT op de
volgende gebieden worden ingezet:
Organisatiegebied

Toelichting en voorbeelden

Externe oriëntatie en lerend
vermogen

Inzicht in de ontwikkelingen in de omgeving, marktonderzoek, interne
verspreiding en toepassing van inzichten

Klantgerichtheid, marketing
& sales, service

Customer Relationship Management (CRM) systemen,
campagnemanagement, 1-op-1, klantonderzoek (behoeften,
waardering, voorkeuren, gebruik, segmentatie, …), webshop,
productinformatie, klachtenafhandeling, klantinformatie, call scripts,
leads tracking, social networks, / e-marketplace, blogs, microblogs /
Twitter, wiki’s, widgets, …

Kwaliteit

Informatie over klachten, productieproblemen, afval, uitval; ideeën
voor en communicatie over verbeteringen; historische informatie/
oplossingen, …

Flexibiliteit en snelheid

Planning, 1-op-1 oplossingen, persoonlijke communicatie,
noodoproepen, …

Innovatiemanagement

Open innovatie / crowd sourcing / wisdom of crowds, e-ideeënbus, …

Strategisch management

e-brainstorming, intranet met visie en corporate story, …

People management

e-recruiting, MS Sharepoint, blogs, wiki’s, widgets, mashups,
groupware, company community / network / marketplace,
microbloggen / Twitter, Employee Self Service, Management Self
Service, interne vacaturesite, teleconferencing, e-learning, …

In- en uitgaande logistiek

e-Procurement, bestelroutines, e-marketplace, 24x7, track & trace, …

Voortbrengingsprocessen

Automatisering van werkzaamheden, instrumentarium t.b.v. het werk,
ook t.b.v. thuiswerk, zelfroostering, opslag en bereikbaarheid project-/
onderwerp-/klant-informatie, …

Planning & Control,
administratie

Business intelligence, performance management, what if-scenario’s,
verspreiding van doelen, plannen, budgetten en performance
dashboards, …

Op steeds meer fronten wordt het werken met c.q. de communicatie via ICT aantrekkelijker
en intuïtiever gemaakt, ‘verluchtigd’, visueler en meer ‘experiental’ door serious gaming,
virtuele lokatiepresentatie, video’s, chats en communities.
Ongeveer 83% van de bedrijven was eind 2007 met een website aanwezig op het internet.
Het hebben van een website varieert op sectorniveau. Van omstreeks tweederde van de
bedrijven in de bedrijfsgroepen ‘voedings- en genotmiddelenindustrie’ (63%), ‘textiel-,
kleding- en lederindustrie’ (70%) en ‘bouwinstallatie en -afwerking’ (71%) tot bijna
honderd procent bij ‘architecten- en ingenieursbureaus’ (94%), verzekeraars (94%) en
reclamebureaus (97%). Het al dan niet opzetten van een eigen website wordt onder andere
beïnvloed door de aard en positie van een bedrijf in de productie- en distributieketen. De
sectoren ‘bouwinstallatie en -afwerking’, en de ‘voedings- en genotmiddelenindustrie’ zijn
geen schoolvoorbeelden van bedrijfsgroepen die zich rechtstreeks richten op consumenten.
De kansen en risico’s van ICT en mobiel internet als producttechnologie zijn gigantisch.
Een bijzonder en kenmerkend voorbeeld is dat van TomTom. Was TomTom tot voor kort
nog een grote beurslieveling, in april 2009 stond het bedrijf zwaar onder druk. De omzet
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en winst vallen plotseling weg, de dure overname van Tele Atlas drukt als een loden last
maar bovenal is er de enorme en zich snel ontwikkelende concurrentie van mobiel internet in
combinatie met Local Based Service – met formidabele spelers als Google, Apple en Nokia.
Het kan snel verkeren, zeker in deze hoek van producten die gebruikmaken van ICT. In de
jaren ’90 miste Microsoft, groot geworden met MS-DOS en Windows en andere software,
bijna de internet-boot en IBM, groot geworden met mainframes, miste de PC-boot. Sony
wentelde zich te lang in het Walkman-succes, maar kwam ijzersterk terug met games. Nokia
transformeerde van een producent van luchtbanden en laarzen naar de grootste leverancier
van mobiele telefoons en bedreigt nu TomTom. Vaste telefonie is een enorm deel van de
sterk gegroeide telefoniemarkt verloren aan mobiele telefonie. Het aantal reisbureaus is
gedecimeerd, uitgeverijen staan onder druk. Albert, GlassesDirect, Binck Bank, Bol.com en
Wehkamp.nl zetten brick-ondernemingen onder druk.
En tot slot zijn er nog de kosten van ICT. Om de kosten van aanschaf en vooral van
gebruik en beheer te optimaliseren wordt er steeds meer aandacht besteed aan shared
service centers, offshoring, uitbesteding, software as a service (Saas), virtualisatie van
servercapaciteit, energiezuinige servers, etcetera. Ook hier valt er nog veel te ontdekken.

2.14

De impact van kracht 6: andere producten, andere processen

De echte winst van ICT zal nog komen: nieuwe diensten met nieuwe business modellen
ontstaan - zoals Google, Delicious en internet gaming - en bestaande business modellen
zullen moeten worden aangepast. Maar bovenal moeten we leren hoe we onze organisaties
kunnen versterken en veranderen voor de mogelijkheden en toepassing van ICT. Dat proces
van optimale benutting van ICT kan best nog even duren.

2.15

Kracht 7. Maatschappelijk-economische attitude

In de Nederlandse economie en maatschappij worden diensten en beleving, kennis en
creativiteit, flexibiliteit en netwerken en diversiteit en identiteit steeds belangrijker. Dat heeft
grote gevolgen voor ondernemingen en werknemers-consumenten-burgers. Het karakter
van onze producten en onze consumptie, onze manier van produceren en organiseren, van
samenwerken en concurreren, onze verlangens en eisen, onze wijze van communiceren,
etcetera veranderen sterk. Een bloemlezing uit de CBS-statistiek ‘Vrije tijd en cultuur’: we
gaan steeds vaker en verder op vakantie en besteden meer aan recreatieve uitstapjes, bijna
60% doet vrijwilligerswerk of geeft informele hulp, we zijn met steeds meer aan het sporten
(ongeveer twee derde), we gaan minder naar de kerk en we lezen minder boeken, dagbladen
en tijdschriften, maar zitten vaker en langer op internet.
Hoe je het ook wendt of keert, wij zijn gelukkige mensen. Meer dan 80% van de
Nederlanders noemt zich (erg) gelukkig, zo blijkt uit Continu Onderzoek Burgerperspectieven
van het Sociaal en Cultureel Planbureau (vierde kwartaal 2008). Wel vindt 65% dat het
meer de verkeerde dan de goede kant op gaat met Nederland en onze omgangsvormen,
vooral wat betreft de jeugd.
Onze bruto arbeidsparticipatie is hoog, in totaal 70%: 62% bij vrouwen, 79% bij mannen.
De participatie onder 55-plusser is relatief laag, maar stijgt al jarenlang.
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Figuur 37: bruto arbeidsparticipatie per leeftijdsgroep
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In de afgelopen vijftien jaar is het aandeel anderhalfverdieners onder paren sterk gestegen,
van 27% in 1992 naar 45% in 2007. Bij 92% van de anderhalfverdieners werkte de man
in voltijd en de vrouw in deeltijd. In totaal steeg het aandeel paren waarvan beide partners
betaald werk hebben van 46% in 1992 naar 66% in 2007. Dit ging ten koste van het model
met één kostwinnaar die voltijds werkt: dat aandeel stellen is gedaald van 49% in 1992
naar 27% in 2007.
Tegenover onze hoge arbeidsparticipatie staat dat Nederlanders wereldkampioen zijn in
deeltijd werken. Een groeiend aandeel mannen werkt parttime en de meeste vrouwen
werken parttime:
Figuur 38: parttime werkers in Nederland
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Wordt de hoge bruto arbeidsparticipatie gecorrigeerd voor de parttime factor, dan benut
Nederland ongeveer 60% van zijn arbeidspotentieel. Daarmee scoren we laag in de Europese
Unie.

Nederlander wil meer vrije tijd en minder file
AMSTERDAM - 67 procent van de Nederlanders wil meer vrije tijd en
minder werken. Ruim 60 procent wil minder file. Dat blijkt uit een onderzoek
door onderzoeksbureau Multiscope in opdracht van de producent van
navigatiesystemen TomTom.
Ruim 70 procent wil de extra vrije tijd het liefst met de partner doorbrengen.
Een minderheid (12 procent) kiest ervoor de tijd in bed te spenderen. Waar
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Nederlanders minder tijd aan willen besteden, zijn bezoekjes aan schoonmoeder
(14 procent), toiletbezoek (13 procent) en de sportschool (11 procent). Van de
ondervraagden zegt 57 procent de controle over de agenda weer terug te
hebben als de files afnemen. Een minderheid van de ondervraagden zegt een
afname van de files te zullen missen vanwege het ‘momentje voor zichzelf’ of het
‘meezingen met muziek’.
www.nu.nl, 19 mei 2008
Het aantal ZZP-ers (zelfstandigen zonder personeel) heeft de laatste jaren een enorme vlucht
genomen. Vooral de hang naar autonomie en zelf de vruchten plukken van de eigen kennis
en creativiteit is daar debet aan. In 2008 waren er bijna 1 miljoen zelfstandigen. Zij werken
in alle sectoren, waarbij de bouw, de zorg en de zakelijke dienstverlening relatief sterk zijn
vertegenwoordigd.
Inmiddels wordt ongeveer 4% van al het werk in Nederland verricht door uitzendkrachten
en gedetacheerden. Het grootste deel van hen werkt op MBO-niveau, maar flexwerken op
HBO- en academisch niveau is inmiddels ook gebruikelijk. Flexwerken wordt steeds meer
een bewuste, positieve keuze van werkenden.
De industrie kent een wat hogere flexpenetratie. De zakelijke dienstverlening nog een wat
lagere, maar stijgende flexpenetratie. Het aandeel uitzendwerk is bij grotere bedrijven relatief
groot, maar het MKB is blijkens onderzoek van de ABU en TNO (2007) voornemens een
inhaalslag te maken.
De combinatie van een goed salaris en een goede werksfeer, mogelijkheden voor
persoonlijke groei en ruimte en een goede balans werk/privé worden voor werknemers
steeds belangrijker. Het lijkt er ook op dat steeds meer werknemers na de ontzuiling en
de ontkerkelijking, zingeving zoeken via de organisatie waarvoor ze (willen) werken. Die
organisatie moet dan in woord en gedrag bijdragen aan duurzaamheid. Vorig jaar bleek
uit verschillende onderzoeken dat de bekendheid van MVO (Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemer) bij Nederlandse ondernemers groot is, zo schreef MVO Nederland in december
2008. Uit onderzoek van het EIM onder ruim 3000 MKB-ondernemers (5-99 fte) blijkt
dat 68% bekend is met het begrip MVO. 81% van de respondenten gaf aan dat het
management van de bedrijven tamelijk tot zeer positief stond tegenover MVO en 61%
voert één of meerdere MVO-activiteiten uit. De meest uitgevoerde MVO-activiteiten waren
werknemersgerelateerd. De minst uitgevoerde MVO-activiteiten waren planet-gerelateerd.
Door stijgende energieprijzen neemt de aandacht voor duurzame energie en energiebesparing
toe. Ook duurzaam inkopen, ketenverantwoordelijkheid, Cradle to Cradle, greenwashing en
transparantie staan in toenemende mate in de belangstelling.
In de Kabinetsbrede Aanpak Duurzame Ontwikkeling (KADO, 2008) heeft het kabinet
gekozen voor een inhoudelijke focus op zes duurzaamheidsthema’s, te weten:
1.

water/klimaatadaptatie;

2.

duurzame energie;

3.

biobrandstoffen en ontwikkeling;

4.

CO2-afvang en -opslag;

5.

biodiversiteit, voedsel en vlees;

6.

duurzaam bouwen en stedelijke ontwikkeling.
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Bij de keuze voor deze thema’s is een focus aangebracht op vraagstukken die samenhangen
met de fysieke leefomgeving en mondiale solidariteit. Binnen deze zes thema’s zoekt het
kabinet naar economische kansen voor Nederland. In de Monitor Duurzaam Nederland 2009,
verschenen in februari 2009 en geschreven in opdracht van het kabinet door het CBS, CPB,
PBL en SCP, worden 12 duurzaamheidsthema’s bekeken: Klimaat en energie; Biodiversiteit;
Bodem, lucht en water; Sociale participatie; Vertrouwen; Benutting arbeid; Onderwijs;
Gezondheid; Fysiek kapitaal; Kennis; Verdeling en ongelijkheid; en een Internationale
dimensie (de mondiale gevolgen van het Nederlandse handelen). De monitor schetst een
beeld van vooruitgang op de meeste thema’s en observeert een stevig fundament voor de
welvaart en duurzaamheid van ons land. Maar er zijn ook problemen. Vooral de zorgpunten
die samenhangen met arbeid en vergrijzing, kennis en sociale cohesie, behoeven volgens de
opstellers van de monitor extra aandacht.
De babyboomers, geboren in de herstelfase van de 3e Kondratieff-cyclus, ‘vermorzelden’
de oude machten en krachten in de recessiefase van de vorige Kondratieff-cyclus. Niet
voor niets worden zij ook wel de protestgeneratie genoemd. Zij brachten Nederland meer
gelijkheid, sociale mobiliteit en meritocratie. De babyboomers zullen plaatsmaken voor de
generatie die in de herstelfase van de 4e Kondratieff-cyclus is geboren. Die jongeren – ook
weer vol nieuwe ideeën, net als de protestgeneratie in de jaren ’60 en ’70 – nemen het
stokje langzaam maar zeker over. Dit is de inmiddels fameuze generatie Y; de generatie
Einstein, de netgeneratie. Omdat er als gevolg van de ontgroening in de jaren ’70 - ’90
relatief weinig Y-ers zijn, en ze zijn getogen en gevormd in de meest welvarende periode
ooit, vormen ze een belangrijke en tegelijk bijzondere ‘bevolkingsgroep’. Aan de ene kant
van de arbeidsmarkt is er het gegeven van de grote aantallen dropouts. Jongeren die
hun opleiding niet afronden en vervolgens relatief weinig actief zijn op de arbeidsmarkt.
Ongewenst, met zo’n sterke demografische druk, en daarom een uitdaging van jewelste.
Aan de andere kant is er de uitdaging van de ‘onloyalen’. De generatie Y is absoluut niet
loyaal, althans hun verloop is enorm hoog en dat is niet hetzelfde. Volgens sommige
onderzoeken is het verloop onder deze twintigers maar liefst 90% binnen twee jaar! Hun
materiële én immateriële eisen aan werkgevers zijn hoog, en dat geldt ook voor hun wensen
ten aanzien van de balans werk/privé. Dat is natuurlijk niet persé slecht, maar het is wel heel
anders dan werkgevers gewend zijn. Voor deze generatie Y bestaat daarom de laatste jaren
veel aandacht. Zij moeten de aanstaande uitstroom van de babyboomers opvangen en met
hun kwaliteiten – zij zijn relatief hoog opgeleid, creatief, autonoom, communicatief, internetminded – zij lijken bij uitstek geschikt voor een economie en maatschappij waar diensten en
beleving, kennis en creativiteit, flexibiliteit en netwerken en diversiteit en identiteit steeds
belangrijker worden. Ook op commerciële markten krijgt ‘de jeugd’ veel aandacht; ze zijn
tenslotte al van kinds af aan betrokken bij de aankoopbeslissingen en al vroeg big spenders
die het er goed van nemen.

Vooral twintigers zijn calvinistisch
RIJSWIJK - Nederlanders zijn calvinistisch. De gemiddelde Nederlander scoort
56 procent op de nationale C-factor, die aangeeft of iemand calvinistische trekjes
heeft. Calvinistisch of niet, ze genieten wel van seks, luxe en lekker eten.
Dat blijkt uit onderzoek naar 70.000 internet zelftests van dagblad Trouw en de
Vrije Unversiteit, die vaststellen hoe hoog iemands C-factor is. Twintigers scoren
met 64 procent hoger dan 80-jarigen op de C-factor, zo blijkt.
Nederlanders die in het buitenland werken scoren minder hoog, hun C-factor is
50.
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Trouw kwam met de C-factor aan het begin van het Calvijn-jaar. Bij de
internettest reageerden mensen op stellingen als: ‘eigenlijk zou ik harder moeten
werken’ en ‘je mag best genieten van seks’.
Godsdienstpsychologe Joke van Saane van de Vrije Universiteit analyseerde
de uitkomsten. Mannen blijken iets calvinistischer dan vrouwen; zij scoren 57
procent, vrouwen 55 procent. Van Saane vindt de hoge C-factor van twintigers
niet echt opmerkelijk. ‘’Jongvolwassenen scoren vaak wat orthodoxer. De
trend gaat richting conservatisme, blijkt uit veel godsdienstwetenschappelijk
onderzoek. Ze denken vaak zwartwitter dan volwassenen.’’
Helder
Ook al wordt calvinisme vaak geassocieerd met iets van vroeger, toch voelen
jongeren zich ertoe aangetrokken, zegt Van Saane. ‘’Het is helder. Aan die
helderheid is behoefte.’’ De ‘echte’ calvinist, mensen die de hoogste C-factor
hebben, zijn tobbers. Hoe hoger de C-factor, hoe meer negatieve emoties als
schuld, schaamte en wrok, zo blijkt. ‘’Echte calvinisten verwonderen zich minder,
zijn naar binnen gericht en staan minder open’’, aldus Van Saane.
Zuinig
Calvinisten worden vaak gezien als seksloze types, zonder humor, zuinig,
conservatief en vooral niet uitbundig. ‘’Benepen’’, aldus Van Saane. Maar dat
beeld verandert, zegt de godsdienstpsychologe. Op de stelling ‘je mag best
genieten van seks’ reageerde 98 procent positief. ‘’Dat beeld klopt dus niet. En
het grappige is, het was Calvijn zelf die daarvoor pleitte.’’
www.nu.nl, 28 april 2009
Nederlanders zijn welvarend, het is hiervoor al vaker vastgesteld. Ons nationaal inkomen
per hoofd van de bevolking is het op één na hoogste in de top 20 van landen gerangschikt
naar de omvang van hun economie. Toezicht, regelzucht en risico-aversie nemen toe, de
tijdshorizon (‘instant satisfaction’) wordt korter. De aanhang van Wilders’ PVV groeit sterk
en tegelijk is er de Partij voor de Dieren. Onze dienstverlening aan elkaar, aan consumenten
en aan buitenlandse toeristen krijgt weinig nadruk, terwijl onze eisen steeds hoger worden.
Al een paar decennia voor het begin van onze jaartelling concludeerde Sallustius: “De
favoriete ondeugden van welvaart zijn losbandigheid en hoogmoed.” Je zou het ook
decadentie kunnen noemen, wat in de Elsevier van 4 april 2009 wordt omschreven als
de combinatie van drie componenten: een sterke gerichtheid op de eigen geschiedenis,
het verleden, de overtuiging dat alles al eens is gedaan en dat er van de toekomst weinig
meer valt te verwachten; het ontbreken van eenheid en samenhang, een samenleving van
op zichzelf gerichte individuen; en een toenemende murwheid en onverschilligheid die
steeds grote prikkels vereisen. In ‘The Rise and Fall of the Great Powers’ (1987) maakt
Paul Kennedy aannemelijk dat ook samenlevingen een levenscyclus doorlopen. Succes
is niet eeuwigdurend en wordt gevolgd door verval. Van Duijn (2007) beschrijft hoe
Nederland het meest welvarende land van de toen bekende wereld werd gedurende de
Gouden Eeuw, en vervolgens ruim een eeuw lang aan alle kanten werd gepasseerd door
andere landen. Engeland overkwam hetzelfde toen de 3e Kondratieff-golf op gang kwam,
en had ook ongeveer een eeuw nodig om vanaf de jaren ’80 van de 20e eeuw weer zijn
economische partijtje mee te kunnen blazen op het wereldtoneel. Van Duijn (2007) beschrijft
hoe Nederland ‘dankzij’ zijn successen na 1672 zijn voorsprong kwijt raakte. Hij noemt
en beschrijft allerlei min of meer klassieke redenen voor dat verval – factoren waarvan
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er vandaag de dag ook weer een aantal aanwezig lijkt te zijn. Zo was er de stagnatie
in het proces van technologische innovatie en de infrastructurele werken. Er ontstond
overregulering en risico-aversie; de gretigheid verdween. Lonen waren hoog geworden, maar
de neiging om ze, toen dat nodig werd, te verlagen, was afwezig. Het buitenland imiteerde
de innovaties, schermde zijn markten af en ging ook ‘de markt’ op met – vaak goedkopere
– producten. De bevolking van de Republiek ontgroende en begon te krimpen. Van Duijn
schrijft: “Wie veel heeft verworven, wil het verworvene behouden – wordt dus conservatief,
wil geen risico meer lopen. Er is immers veel te verliezen. De koopman en de ondernemer
trekken zich terug uit het actieve leven en worden bestuurder, regent, rentenier en gaan
wonen in een buiten aan de Vecht. Er was geen ‘American dream’, er was geen land waar
het nog beter was. In het moderne jargon: er was geen ‘target’. Het is dan moeilijk, zo niet
onmogelijk, om nog gretig te blijven, de nek uit te steken en het bijeengeworven kapitaal te
riskeren.” (2007: 156).
Tot slot nog even terug naar de opkomende economieën. De Israëlische filosoof Avishai
Margalit (2009) stelt dat vernedering aan de basis staat van de ambitie van veel landen,
volken en individuen om het Westen te bestrijden, ook economisch. Ook volgens Van
Agtmael (2007) is de belangrijkste drijfveer van de topmanagers en ingenieurs in de
opkomende markten niet zozeer geld als wel ‘gekwetste trots’: ze willen niet langer
achterlopen bij het Westen als natie en als bedrijf. Die nadruk op het eermotief is opvallend,
maar is zeker niet nieuw. Kaplan (2002) beschrijft hoe Thucydides al in de 5e eeuw voor
Christus concludeerde dat het menselijk gedrag wordt geleid door angst, eigenbelang
en eer. Het zijn ambitieuze bedrijven in landen als China, Brazilië en Mexico die hele
‘derdewereldlanden’ in hun vaart meeslepen. Die bedrijven worden daarbij geholpen
door de overheid, die bijvoorbeeld zorgt voor een beter onderwijssysteem en een goede
internetinfrastructuur.
Dit is voor ons dus de tijd voor verfrissend leiderschap. Een tijd waarin leiders, van hoog tot
laag, hoop en moed in plaats van angst prediken, vertrouwen en een open houding in plaats
van argwaan en vijandbeelden, visie, creativiteit en verandering in plaats van stabiliteit en
behoud. En dat zelf laten zien en faciliteren voor hun burgers en werknemers - ‘Yes, we
can!’

2.16

De impact van kracht 7: meer mensen met meer noten op hun zang

De burgers-consumenten-werknemers in Nederland zijn gelukkig, lijken minder gretig
maar niet minder veeleisend. Het verlangen naar welvaart en het behoud daarvan gaat
gepaard met een groeiende behoefte aan welzijn, duurzaamheid en inspiratie en een
afnemende ‘opofferingsgezindheid’. Maar misschien zijn onze verminderde gretigheid en
opofferingsgezindheid – onbewust? – minder een symptoom van welvaart en meer een
gevolg van een gebrek aan nieuwe visie. Veel mensen en de generatie Y in het bijzonder,
hebben het in zich om Nederland met nieuw elan te vervullen, om onze plaats in een
turbulente wereld te verstevigen. Dit alles stelt nieuwe, bijzondere en serieuze eisen aan
bedrijven en hun leiders.
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2.17

Microtrends

Hiervoor zijn zeven grote krachten van de Ring van Vuur beschreven. Zij zullen grote impact
hebben op onze manier van leven, werken, consumeren, produceren en organiseren. Net
als bij fractalen is het grote herkenbaar in het kleine, en het kleine in het grote. Tegen die
achtergrond schreef Adjiedj Bakas onlangs een prachtig boek over microtrends. “In 1967
waren internet, internetbankieren, internetwinkelen en de thuis-pc al bedacht. Er waren
zelfs al filmpjes te zien over hoe wij in 2009 zouden leven met de computer als ons nieuwe
huiskameraadje. Maar in de kranten en tv-programma’s van toen was er nog niets van te
zien. Dat was dus een microtrend: iets dat klein is, buiten de ‘waan van de dag’ groeit en
later heel groot wordt. Op dit moment zijn er tientallen microtrends in ontwikkeling die
ons leven de komende jaren ingrijpend gaan veranderen. Lifehacking, zebrahuwelijken,
polarisatie in de polder, mozaïeksamenleving, digitale immigratie, world sourcing, wisdom
of crowds, tipping points, groeps consumentisme, seriële liefdes, vergroening, Aziatisering,
2012, ethisch reveil, Economie van het Geluk, spiritueel toerisme, nieuwe Middeleeuwen,
maar technologisch beter gefaciliteerd, revitalisering van de regio, nieuwe vertrutting,
andere humor op het werk, management van overvloed, nieuwe vormen van werk, nieuwe
criminaliteit, de veiligheidsutopie, het einde van privacy, nieuwe vormen van mobiliteit,
een nieuwe energie-economie, dierenterrorisme, eco-chic, permanente onrust en de politiek
van de platenmaatschappij, dromen in relatie tot creativiteit, een samenleving in drie
versnellingen en wild cards.” (Microtrends Nederland, Adjiedj Bakas, 2009, achterzijde).

2.18

Ondernemen in de Ring van Vuur

Na de agrarische samenleving van de middeleeuwen kwam het handelskapitalisme van de
Gouden Eeuw. Vervolgens deed, nu ruim anderhalve eeuw geleden, de industriële revolutie
zijn intrede in Nederland. Sinds het eind van de 20e eeuw komt de industriële revolutie op
gang in ontwikkelende landen over de hele wereld. Na eerst Japan is het nu vooral China
dat de wereldeconomie een ander aanzien geeft. De combinatie van deze gebeurtenis en
de andere beschreven grote krachten brengt ons het inzicht van schaarste en grenzen
na alle schijnbare overvloed. Dat levert zowel kansen als bedreigingen. Al die krachten,
samen de Ring van Vuur, groeien al een hele tijd – ze zijn geen nieuws meer - maar ze
winnen langzaam maar zeker momentum en dus relevantie. We staan daarom aan de
vooravond van een FutureShift. Niet alleen bedrijven, maar hele sectoren, sociale klassen en
maatschappelijke en nationale verworvenheden zullen geraakt worden. Veranderen is niet
alleen meer een zaak van meer of minder, maar bovendien van anders; geen zaak van ‘of’
maar van ‘hoe’ en ‘wanneer’.
Make dust or eat dust - wat betekent de FutureShift voor ondernemen? Hoe kunnen we er
op anticiperen? Daar gaan we in het volgende hoofdstuk op in.
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3 Surfing the waves
3.1

De Ring van Vuur

In het vorige hoofdstuk hebben we stilgestaan bij zeven grote krachten die grote impact op
ons zullen hebben in de komende jaren en decennia: economie, demografie, globalisering en
het Verre Oosten, natuur en milieu, voedsel, energie en materialen, ICT en maatschappelijkeconomische attitude.
Landen, organisaties en individuen die onvoldoende capaciteiten en oplossingen creëren om
de bedreigingen te pareren en de kansen te benutten, zullen hun plek op het wereldtoneel
in hoog tempo zien verkleinen. Veranderen moet - dit is de tijd om de gevolgen en de
mogelijkheden in kaart te brengen en vast te stellen wat er moet gebeuren.
Over dat laatste gaat dit hoofdstuk.

3.2

FutureShift

De meeste bedrijven en sectoren hebben natuurlijk last van recessies in het algemeen
en de huidige in het bijzonder. Slechts een paar sectoren kunnen vooralsnog profiteren,
zoals schoenreparateurs, autoreparateurs, de goedkopere supermarkten, incassobureaus,
faillissement-juristen, de zorg en de gaming-industrie. Wat kunnen individuele organisaties
doen? Er is de laatste maanden veel geschreven over ondernemen tijdens een crisis.
Bain & Company (2009a) geven vier interessante hoofdlijnen en De Waal en Mollema (2009)
komen op basis van literatuuronderzoek tot zes marsroutes:
1.

Downsize;

2.

Focus op kostenreductie;

3.

Focus op kernactiviteiten;

4.

Focus op omzet- en margeverhoging;

5.

Versterk de organisatie;

6.

Buit kansen uit.

De eerste drie marsroutes zijn defensief, waarbij een organisatie voornamelijk probeert te
overleven. De overige drie zijn offensief, waarbij de onderneming zich richt op het profiteren
van de recessie door te groeien en marktleider te worden. Als de eigen financiële positie
zwak is, dus als er weinig financiële ruimte is voor commerciële en strategische activiteiten,
moet de nadruk gelegd worden op defensieve interventies.
Bij downsize worden verliesgevende en marginaal winstgevende bedrijfsactiviteiten en
klanten afgestoten of geliquideerd, om een grotere financiële armslag te creëren en een
grotere investeringsruimte voor de kernactiviteiten vrij te maken.
Bij focus op kostenreductie richt de organisatie zich op het reduceren van de complexiteit
binnen de organisatie, het stroomlijnen van processen, het uitstellen van investeringen, het
verkleinen van voorraden, het verminderen van reis- en verblijfkosten en het niet verlengen
van tijdelijke arbeidscontracten. Hierdoor kunnen de kosten van de organisatie significant
worden verminderd, om zo meer financiële armslag te creëren.
Bij focus op kernactiviteiten wordt alleen geïnvesteerd in de kernactiviteiten van de
organisatie om deze te versterken en aantrekkelijker te maken voor de afnemers. Niet-

53

kernactiviteiten worden afgestoten (offshoring, outsourcing, verkoop, liquidatie) om geld en
managementaandacht niet meer af te leiden.
Bij deze drie defensieve ingrepen moeten gerichte acties worden ondernomen. De
wijdverbreide kaasschaaf-methode wordt sterk afgeraden, omdat hiermee geen onderscheid
wordt gemaakt tussen prioriteiten en ‘bleeders’, waardoor meer kwaad dan goed wordt
gedaan. Wees niet zacht voor bleeders (vestigingen, teams, afdelingen, divisies, business
units, individuen)! Het zal de gemotiveerde medewerkers en teams bovendien stimuleren,
omdat zij het zullen ervaren als gerechtigheid én waardering. Een andere bekende valkuil
is de capaciteitsredenering: om de kosten van de backoffice te dekken, moeten er zoveel
mogelijk business units, teams, vestigingen en dergelijke intact blijven. Dit is juist het
moment om de backoffice te moderniseren, om verspilling te traceren en lean management
te introduceren: wat en wie voegt geen waarde toe en wordt dat veroorzaakt door niet
kunnen of niet willen? Als dat niet snel en effectief kan worden aangepakt, is de remedie:
ermee stoppen.
Daarnaast zijn er de drie offensieve mogelijkheden. Hoe sterker de eigen financiële positie,
hoe meer de nadruk gelegd kan worden op deze ingrepen. De eerste is focus op omzet- en
margeverhoging. De omzet en marges kunnen worden verhoogd door: het verkoopproces te
stroomlijnen, meer aandacht te besteden aan de prijsstelling, te focussen op een kleiner en
beter assortiment en op rendabele klanten en meer in contact te treden met de klant, het
klantaandeel te verhogen en de binding met hen te versterken.
Door de kwaliteit van management en medewerkers te verhogen, primaire processen
te verbeteren en meer aandacht te besteden aan innovatie, wordt de organisatie intern
versterkt, waardoor deze productiever, innovatiever en klantgerichter wordt, betere kwaliteit
levert en beter in staat is met de veranderende omstandigheden om te gaan.
Kansen uitbuiten kan in een periode dat veel concurrenten bezig zijn met defensieve
tactieken. Nu kunnen activiteiten worden ondernomen om de positie van de eigen
organisatie in de markt te versterken. Deze activiteiten zijn bijvoorbeeld het lanceren van
nieuwe producten en diensten, het doen van overnames en het sluiten van partnerships
die de kernactiviteiten versterken en het aantrekken van excellent personeel van de
concurrentie.
De marsroutes zijn vanuit de eigen sterke en zwakke kanten geformuleerd. Ze geven een
mooi overzicht van de vele mogelijkheden om sterker uit de crisis te komen. Voor de
meeste organisaties zal een combinatie van meerdere marsroutes mogelijk zijn. Maar wat
zijn, gegeven de zeven grote krachten de grote kansen die moeten worden uitgebuit en de
grote bedreigingen die moeten worden gepareerd? Moeten we, naast alle recessie-gedreven
ingrepen, ook onze strategie veranderen, en onze organisatie? En hoe moet dat? Hierna
geven we eerst een beschrijving van vier kritieke dimensies van bedrijfsvoering:
1.

Korte termijn-interventies: wat moeten en kunnen we op korte termijn doen?

2.

Vernieuwende strategie: moeten we onze richting aanpassen, wat wordt dan onze
nieuwe richting, welke vernieuwing gaan we brengen?

3.

Innovatief organisatiemodel: moeten we onze organisatie en ons netwerk anders
inrichten, en hoe wordt die nieuwe inrichting dan?

4.

Transformatie: hoe realiseren we de benodigde veranderingen?
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Daarna geven we per subsector een indicatie van de impact van de Ring van Vuur op die
dimensies.

3.3

Korte termijn-interventies

Op korte termijn zal met name de economische ontwikkeling – de eerste grote kracht –
impact hebben. Zoals gezien, zijn de vooruitzichten voor 2009 en 2010 niet goed. De
verminderende vraag en de afgenomen kredietverlening dwingen tot een goed beheer van de
cash flow, tot kostenbesparingen, tot prioriteitsstelling van klanten en producten op basis
van winstbijdrage. De genoemde eerste vier marsroutes gaan hierop in.
Maar bezuinigen kan gevaarlijk zijn. Bain & Company (2009b) laten zien dat een periode
van economische neergang bepalend is voor de waarde die ondernemingen op lange
termijn creëren. Ondernemingen die gedurende 1997-2007 waarde creëerden in plaats van
vernietigden, bleken gelijkmatiger te investeren in die jaren dan andere ondernemingen.
Zij volgden niet de pieken en dalen van de conjunctuur en investeerden tijdens de
laagconjunctuur van 2002-2003 de helft meer dan andere ondernemingen. Bedrijven die
waarde vernietigden creëerden door investeringen in de hoogconjunctuur een slechtere
financiële positie die ze in de erop volgende laagconjunctuur moesten repareren. Met
alle gevolgen voor het personeelsbestand en de mogelijkheden om met de volgende
hoogconjunctuur mee te kunnen versnellen. Ook een interessante bevinding van Bain: tijdens
een recessie maakt een kwart meer bedrijven de sprong van ondergemiddelde prestaties
naar bovengemiddelde prestaties en omgekeerd.

3.4

Vernieuwende strategie

Gegeven de Ring van Vuur is het raadzaam nu fundamenteel na te denken over de
toekomst: een vernieuwende strategie en innovatieve organisatiemodellen. We beginnen
met de strategie. Strategie is een begrip met vele definities. In het eenvoudigste geval gaat
het om een doelstelling voor een termijn van 5 jaar, in combinatie met het plan, om die
doelstelling te kunnen realiseren. Vanwege het lange termijn karakter, dwingt een strategie
tot verkenning van de gebeurtenissen en trends in de omgeving – kansen en bedreigingen
– en geeft vervolgens consistentie en richting aan de energie, activiteiten, prioriteiten van
een organisatie. Vooral onder dynamische en vijandige omstandigheden is een strategie
uiterst waardevol. Op basis van uitgebreid onderzoek, concludeerden Olsen e.a. (2008)
dat stokkende groei gevolgd door krimp van organisaties in 70% van de gevallen wordt
veroorzaakt door strategische fouten. Organisatorische factoren waren in 17% van de
gevallen de oorzaak en externe factoren in 13% van de gevallen.
Volgens Michael Porter (1992) – al bijna dertig jaar de grote strategie-denker van Harvard
Business School – hebben veel bedrijven geen strategie, of althans geen echte strategie.
Volgens het EIM (Bruins (2006), Mooibroek (2008) heeft iets minder dan de helft van de
Nederlandse MKB-bedrijven een lange termijn doelstelling en een strategie. Ongeveer een
kwart van de Nederlandse MKB-bedrijven is marktgericht (EIM, Oudmaijer, 2007). Volgens
Porter en Volberda (2004, 2005) doen veel bedrijven hun best om hun werkzaamheden
efficiënter en beter te doen dan de concurrentie. Maar om niet in prijsgevechten te
verzanden, moet strategie juist gericht zijn op het bieden van een onderscheidende,
relevante waarde aan klanten. Bovendien stelt Volberda dat strategie gericht moet zijn op
het creëren van vernieuwing. Een effectieve strategie is niet statisch, maar dynamisch;
niet meer van hetzelfde, maar dingen anders doen en andere dingen doen (Rumelt, 2008).
Zij initieert innovaties die leiden tot verandering van de bestaande regels in het spel van

55

de bedrijfstak en veel betere financiële prestaties (Volberda e.a. 2005 en Kim e.a. 2007).
Bain & Company (2009b) laat bovendien zien dat timing van groot belang is. Zoals hiervoor
al beschreven, is een periode van economische neergang bepalend voor de waarde die
ondernemingen op lange termijn creëren. Een periode van recessie én ‘creative destruction’
is de tijd voor (investeringen in) innovaties en voor gericht afstoten of liquideren en
overnemen of fuseren.
Uit onderzoek van KPMG (2009) blijkt dat Nederlandse ondernemingen traag reageren op de
crisis. In vergelijking tot andere landen nemen Nederlandse bedrijven nauwelijks maatregelen
die leiden tot veranderingen in de strategie. Waar wereldwijd 50% van de ondernemingen
de komende twaalf maanden veranderingen in de strategie denkt door te voeren, geldt dat
slechts voor 24% van de onderzochte Nederlandse ondernemingen. Ook op de langere
termijn blijken Nederlandse bedrijven geen ingrijpende wijzigingen in de strategie te voorzien:
maar 20% verwacht de komende tien jaar strategische veranderingen. Internationaal ziet
ruim 50% van de onderzochte bedrijven op de lange termijn strategische veranderingen
als gevolg van de kredietcrisis, dat zijn vooral bedrijven in Azië. Opvallend veel bedrijven in
Europa melden dat zij deze crisis dermate uniek vinden dat zij er eigenlijk geen antwoord op
weten. Wereldwijd houdt 15% van de bedrijven er deze opvatting op na, in Europa is dat
maar liefst 40%.
Strategiebepaling
De eerste inhoudelijke component van de strategie is de eigen visie op de
toekomst – hoe ziet die toekomst eruit, wat zijn de belangrijke trends, waar gaan
‘de wereld’ en onze markten naartoe?
Vervolgens komen de kernkwaliteiten aan de orde; waar zijn we nu goed in, waar
zijn we nu beter in dan wie ook, waar wíllen we de beste in zijn? En: waar ligt
onze passie?
Dan de missie, wat willen wij betekenen voor onze klanten, wat is ons gewaagde
en inspirerende doel? Wat zijn onze waarden? En ons ‘goede doel’ voor wat
betreft onze leefomgeving?
Wat is de gewenste omvang en groei van de organisatie? Welke methoden zullen
we gebruiken om die groei te realiseren?
Wie moeten onze doelgroepen zijn, gaan we voor de massa of voor één of
meerdere niches, hoge prijs-niches of lage prijs-niches?
Willen we marktleider, nichekampioen, uitdager of volger zijn?
Welke waarde willen we onze doelgroepen bieden; laagste prijs, grootste gemak,
geweldige service, beste product, meest innovatieve product, beste imago, beste
customization, beste systeemoplossing?
Wat zijn de nieuwe en af te bouwen producten en dienstverlening, en
ons onderscheidend vermogen, welke innovaties – van producten,
producttechnologieën, productietechnologieën, customer interface - hebben we
nodig en gaan we introduceren? Zijn we leidend of volgend? Kiezen voor zelf
doen, uitbesteden of allianties?
Wat wordt onze timing?
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Maar dat is nog niet alles, want strategie is ‘maar’ een onderdeel van strategiemanagement. Dat besteedt aandacht aan de omgevingsverkenning en de interpretatie
daarvan, de strategie-inhoud, het sociale strategievormingsproces, de communicatievorm, de
implementatie en de evaluatie en bijsturing.
Het begint dus met het verkrijgen van inzicht in de externe ontwikkelingen, veranderingen,
de kansen en de bedreigingen, de urgentie. Dit inzicht wordt vervolgens vergeleken met
de huidige strategie: is die futureproof of hebben we een andere strategie nodig? Deze
stappen hebben een onmogelijk te overschatten belang. Zoals Eisenhower ooit zei: “Plans
are nothing, planning is everything”. Met alle turbulentie in de omgeving en de zeven
grote krachten voor de deur, zijn strategie, strategievorming en herbezinning op de huidige
strategie belangrijker dan ooit (Dye, 2009). Het planningsproces dat in 2009 zal worden
doorlopen ten behoeve van 2010 en verder biedt volgens Dye en haar McKinsey-collega’s
bedrijven de kans en de noodzaak om het dit keer heel anders te doen: meer aandacht voor
de externe omgeving, dynamische en participatieve planning en scenarioplanning. Daarna
volgt het formuleren van de (nieuwe of aangepaste) strategie. Tot slot is een strategie niet
een geheim document dat door een kleine groep van uitverkorenen is opgesteld, voor jaren
opgeborgen in een veilige kluis, maar een breed onderbouwde en gedeelde richting, gevat
in een mooi verhaal. Een strategie is een ambitie die iedereen inspireert en houvast biedt en
die continu wordt vertaald in actie en projecten, continu wordt getoetst aan de realiteit en
nieuwe inzichten, en waar nodig bijgesteld (Collins & Porras, 2000, McFarland, 2008).

3.5

Innovatief organisatiemodel

Hoewel de optimale organisatievorm net zo min bestaat als de optimale strategie (De
Man 2000, De Waal 2008), wordt de keuze van de organisatievorm wel bepaald door de
turbulentie van de omgeving, de strategie van de onderneming en de behoeften van de
medewerkers. Die laatste factor wordt nog vaak over het hoofd gezien, hoewel bewezen
is dat betrokken medewerkers over de lange termijn tot aanzienlijk betere rendementen
leiden (ISR 2006, www.greatplacetowork.ie: “Fortune 100” vs Stock Market 1998-2006).
De pluriformiteit op de arbeidsmarkt en in onze personeelsbestanden neemt toe, het
prestatiepotentieel van medewerkers is sterk onderbenut, een groot aantal werknemers voelt
zich niet of nauwelijks betrokken (Towers Perrin 2007) en hun veeleisendheid neemt toe. En
dat in een wereld waar werknemers steeds meer hét organisatiekapitaal zullen zijn, dé basis
van organisatiesucces.
De kernvragen van organiseren zijn altijd dezelfde: Hoe deel ik de activiteiten en processen
van de onderneming op in afgeronde eenheden (specialisatie) en hoe zorg ik er vervolgens
voor dat die eenheden niet langs elkaar heen werken (integratie)? Maar organiseren heeft
niet alleen betrekking op de interne organisatie. Ook relaties met andere bedrijven –
netwerkcoördinatie – en klanten kunnen op vele manieren worden vormgegeven.
De laatste decennia is de integratie van eenheden en netwerkcoördinatie steeds intensiever
en complexer geworden. Rumelt (2008) toont dat de beheerskosten – ‘the costs of
managing scope and variety’ - voor organisaties sinds de jaren ’70 met 50% zijn gestegen
tot gemiddeld 30% van de omzet. Versimpeling van organisaties kan dus aanzienlijke
financiële, strategische en motivationele voordelen bieden.
Zoals gezien, hebben bedrijven die het is gelukt een organisatorische innovatie te
introduceren een zeer duurzaam concurrentievoordeel verworven. Door slimmer te
organiseren dan haar concurrenten kan een onderneming sneller anticiperen en reageren
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op ontwikkelingen en gebeurtenissen in de externe omgeving. Daardoor kan zij beter
concurreren. “Concurreren door organiseren,” aldus De Man (2000, p. 11).
Aangezien elk tijdperk verschilt en bedrijven op omgevingsveranderingen reageren met
nieuwe strategieën, ontwikkelen organisatievormen zich in de loop van de tijd. Na de
ambachtelijke fase kwam in de 20e eeuw de monolitische fase – grootschalige, sterk
geformaliseerde en top-down gerichte organisatiesystemen en plannen - en inmiddels
zitten we in de netwerkfase. Netwerken worden gekenmerkt door min of meer zelfstandige
individuen, teams en organisaties die met elkaar samenwerken om hun competenties
te combineren. Volberda (2004, 2005), Pot (2009) en het Nederlands Centrum voor
Sociale Innovatie (NCSI, de organisatorische spin-off van het meer technologisch gerichte
InnovatiePlatform) maken zich hard voor ´Het Nieuwe Werken´. Het aantrekken, binden,
uitdagen, inspiratie geven, operationeel, tactisch en strategisch betrekken en ontwikkelen
van individuele medewerkers en operationele teams is cruciaal, met alle gevolgen voor
organiseren en managen van dien:
Workplace innovation, Het Nieuwe Werken
Een inspirerende fysieke omgeving, mededenken, participatieve en delegerende
managementstijl, zelfroosteren, flexibel werkgeverschap, identificeren met
de organisatie, aspiraties in de organisatiedoelen, eenheid in opvatting bij
diversiteit in persoonlijkheid, visionair-strategisch leiderschap, geïnspireerde
decentrale coördinatie, zelforganisatie, zelfsturing, onderling vertrouwen en
(onderlinge) waardering, financiële participatie, projectmatig werken, goede
arbeidsverhoudingen, cross-functionele en cross-hiërarchische contacten, open
innovatie, onbevangenheid en optimisme, stimulerende sfeer, visie, betekenis,
focus, discipline, ambitie, durf, uitdagingen, open cultuur, open communicatie,
kennis en inzichten delen en uitwisselen, hoge taakeisen, veel interne en
externe beslissingsruimte c.q. regelmogelijkheden, hoge sociale ondersteuning,
faciliteiten voor w/p-balans, autonomie en accountability, ruimte voor talent
en improvisatie, ruimte en mogelijkheden voor groei, feedback, aandacht,
coaching, mentoring, gevarieerd werk, losse structuur, modulair organiseren,
cellen, faire implementatieprocessen, teamwork, evenwichtige teamrollen en
karaktersverdeling, …
Slimmer werken is derhalve een hot issue. De laatste jaren zijn dan ook tal van nieuwe
netwerkachtige organisatiestructuren ontstaan, maar zien we ook weer hernieuwde
aandacht voor familiebedrijven en coöperaties. De Waal (2008) heeft op basis van intensief
literatuuronderzoek vastgesteld dat een langdurig bovengemiddeld presterende organisatie,
een High Performance Organisatie (HPO), gekenmerkt wordt door de volgende vijf factoren:
1.

Management van een hoge kwaliteit dat coaching toepast;

2.

Een open cultuur en dialoog gericht op acties naar betere prestaties;

3.

Lange termijn gerichtheid;

4.

Kent haar onderscheidende kenmerk en laat alle medewerkers bijdragen aan continue
verbetering en vernieuwing van processen, diensten en producten;

5.

De medewerkers zijn divers, complementair en kunnen goed samenwerken. Ze zijn
flexibel en veerkrachtig ten dienste van het resultaat.
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Vanwege het grote en vaak onderschatte belang van employee engagement staan we
nog even stil bij de laatste HPO-factor ‘Medewerkers’. Deze heeft volgens De Waal vier
kenmerken:


Medewerkers willen verantwoordelijkheid dragen en verantwoordelijk worden
gehouden voor hun resultaten.



Medewerkers willen geïnspireerd worden om uitzonderlijke resultaten te behalen.



De medewerkers worden getraind in het versterken van hun flexibiliteit en
veerkracht.



De organisatie heeft een divers en complementair werknemersbestand.

3.6

Innovatief business model

Een business model combineert aspecten van de strategie en het organisatiemodel. In
het business model wordt bepaald hoe en met wie de klantwaarde wordt ontworpen,
geproduceerd en geleverd aan de doelgroep(en).
Innovatief business model
Belangrijke vragen zijn: Welke activiteiten voeren we zelf uit en welke besteden
we uit? Hoe gaan we om met onze ketenpartners? Hoe richten we onze
voortbrengingsprocessen en de interne coördinatie daarvan in? Hoe moet onze
distributiestructuur er uitzien? Hoe gaan we om met onze klanten en welke
invloed hebben zij op innovatie, sales en service? Hoe verdienen we geld aan
onze producten en dienstverlening?
Sinds het begin van de huidige Kondratieff-cyclus hebben hier vele innovaties
plaatsgevonden; een paar bekende voorbeelden:


Spits – gratis dagblad, korte artikelen, de adverteerders betalen;



Amazon.com – verkoop via het internet, enorm assortiment, geweldige service;



Apple – productie en assemblage volledig uitbesteed, strakke ketenregie;



Bizner bank – via het internet, lage kosten, laagdrempelige en snelle
kredietverstrekking;



Dell – (bijna) geen tussenschakels in de distributie, de klant stelt zelf zijn computer
samen;



Wikipedia – de gebruikers ‘maken’ het product.

3.7

Missie – Mens – Methode

Uiteindelijk zullen bedrijven met uitvoerbare innovatieve business modellen zijn die aan
het langste eind trekken. Het gaat om een gezonde en dynamische mix van Missie-MensMethode (3M-mix). Veel organisaties missen deze M’s of richten zich teveel op één van
de drie. De toekomst is aan de multi-nichers en netwerkorganisaties die de toekomst goed
‘lezen’ en hun 3M-mix goed op orde hebben.
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3.8

Transformatie

De beschreven turbulentie in de omgeving, aanpassing van de strategie en de
navenante noodzaak om de organisatie anders in te richten leidt tot de noodzaak van
een transformatieproces. Met het oog op de FutureShift en creative destruction, moet
veranderen een kerncompetentie zijn. De meeste reorganisaties en organisatieveranderingen
lopen echter niet goed af: minder dan 40% leidt tot succes (Isern et al, 2009). Dé goeroe op
het terrein van verandermanagement is John Kotter. Volgens hem zijn een gedeeld gevoel
van urgentie, een duidelijk gewenst resultaat en brede betrokkenheid in het veranderproces
van cruciaal belang. Kotter (2005) stelt het volgende acht stappen-plan voor:

IMPLEMENTING
& SUSTAINING
THE CHANGE

8 - Make it stick
7 - Don´t let up

ENGAGING &
ENABLING THE
ORGANISATION

6 - Create short-term wins
5 - Enable action
4 - Communication for buy-in

CREATING A
CLIMATE FOR
CHANGE

3 - Get the vision right
2 - Build guiding teams

1 - Increase urgency

In dat proces moet een goede balans bestaan tussen ratio, passie en emotie. Onduidelijke
urgentie en doelen zullen niet tot een succesvolle verandering kunnen leiden, maar een te
rationale handelswijze, veelal tot uiting komend in blauwdruk-denken en strakke top-down
sturing, zal evenmin leiden tot de gewenste (gedrags)verandering.
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Kleiner assortiment, minder ‘custom
made’;
Distributiekanalen: meer nadruk op
internet gebaseerde bedieningsconcepten
Optimalisering van processen: Lean &

Sterke focus op verkoop inspanningen;

Inbesteding: terughalen van uitbesteed

werk;

Salarisonderhandeling en verschraling

employee benefits

zorg
Wereldmarkt ligt open;

onderscheidend vermogen

operaties en klantinteractie

voren komen

moet in alle marketing en branding naar

(vb: C2C Certified) in dalende markten

attitude/ MVO

economische

processen te ondersteunen

ICT wordt ontworpen om ‘best practise’

competenties

Maatschappelijk

Wordt steeds meer belangrijk onderdeel

Nieuwe eindmarkten en nieuwe diensten
Maatwerk software kern van

ICT als instrument voor goedkopere

eigenschappen;

vaak lichtgewicht met diverse andere

Innovatieve materialen combineren

heeft direct effect op de marge;

door rekrutering en goede mix van

van operational excellence en lage kosten
Certificering als onderscheidend vermogen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Van ‘Nice to have’ naar onmisbaar

ICT

materialen

lokaal. Slim inkoop- en productiebeleid

maatregelen hebben snel effect.

Directie heeft voorbeeldfunctie;

have’ tot ‘must-have’; Onderscheidend

energie en

worden binnen de hele organisatie;

milieubewustzijn verwordt van ‘nice to

Certificering
Zorgen voor innovatieve mindset
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3.9

De Ring van Vuur en de impact op de bedrijfsvoering per subsector

Om de financiële mogelijkheden, kracht en prestaties van bedrijven in de industrie en de
zakelijke dienstverlening gedurende een langere periode in beeld te krijgen is een aantal
representatieve bedrijven per subsector gevolgd gedurende een volledige conjunctuurcyclus:
van het topjaar 2000 tot de volgende top in 2007. Deze periode omvat ook de recessie die
voor de meeste bedrijven duurde van 2002 tot 2004. We hebben daarvoor gebruik gemaakt
van een drietal financiële parameters:
1.

Omzetgroei

2.

EBIT marge

3.

Solvabiliteit

In plaats van het gemiddelde is de mediaan genomen bij de drie parameters. De mediaan
is het midden van een verdeling of gegevensverzameling. Medianen zijn robuuster dan
een gemiddelde omdat uitschieters in de gegevensverzameling geen invloed hebben op de
waarde van de mediaan.
Deze financiële parameters reageren zeer verschillend op de gebeurtenissen in de economie.
Het niveau en de ontwikkeling van de drie parameters geven enerzijds informatie over
de levensfase waarin de markt zich bevindt en de marktstructuur en anderzijds over de
(internationale) concurrentiekracht van de bedrijven in de subsector en de kwaliteit van
hun bedrijfsvoering. Zo geeft een op langere termijn groeiende omzet van een subsector
een indicatie dat het product of dienst veel c.q. steeds meer wordt gevraagd. Het geeft
aan dat de markt zich nog in een groeifase bevindt en dat het product onderscheidende,
en toegevoegde waarde biedt aan de kopers. Druk op de omzet geeft een indicatie van
‘het’ tegenovergestelde. De hoogte en ontwikkeling van de EBIT marge geeft een indicatie
van de mogelijkheden die de markt biedt om een al dan niet gezonde winst te maken
– en de benutting daarvan – met alle gevolgen van dien voor het eigen vermogen, de
investeringsruimte en de solvabiliteit.
Omzetgroei, solvabiliteit en EBIT marge zijn in een zekere mate gecorreleerd. Als
onderscheidende parameter voor onze analyse is gekozen voor de EBIT marge in 2007 per
subsector en de mate van volatiliteit van deze EBIT marge gedurende de periode 2000 tot
2007, omdat hierin de combinatie van externe kansen en bedreigingen en interne sterkten
en zwakten het best tot uiting komt. De volatiliteit van de EBIT marge wordt in deze analyse
bepaald door impact van de economische conjunctuur, gemeten over de jaren (en uitgedrukt
in standaarddeviatie).

3.10

Analyse van de subsectoren in de industrie in periode 2000-2007

Een selectie van 103 industriële bedrijven is geclusterd in 11 subsectoren. Er is een mix
gemaakt van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven, grootbedrijf (omzet EUR 50 – 250
mio) en MKB (EUR 25 – 50 mio). De historische jaarcijfers van deze industriële bedrijven zijn
verkregen van de Kamer van Koophandel en zijn indien nodig aangevuld met financiële data
uit de ABN AMRO relatiedatabase.
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Door de verschillende industriële subsectoren te plotten in een matrix met twee assen (EBIT
marge 2007 en de volatiliteit van de EBIT marge in de periode 2000-2007), resulteren
4 kwadranten die elk hun eigen inzichten, verklaringen en conclusies c.q. aanbevelingen
bieden.
Figuur 39: matrix EBIT marge/volatiliteit Industrie
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Kwadrant 1: Lage EBIT marge in 2007 en een hoge volatiliteit
Dit kwadrant duidt op (zeer) moeilijke marktomstandigheden over een langere periode.
De markt kan zich nog in de startfase bevinden, of juist in een fase van maturiteit of
zelfs al neergang, met (dreigende) commoditizing, overcapaciteit en rationalisaties. De
marktstructuur zal nog niet ontwikkeld zijn of juist zodanig zijn, dat de leveranciers of de
afnemers relatief veel macht hebben. Er bestaat een reëel risico van integrale substitutie.
Er zijn wellicht mogelijkheden voor high value niche-escaping (wereldwijde niches). De
economische conjunctuur heeft bovendien veel invloed op het rendement van bedrijven in
de subsectoren in dit kwadrant, en met relatief dunne marges in goede tijden stelt dat hoge
eisen aan het financieel management.
De strategische flexibiliteit van bedrijven in dit kwadrant wordt met name op de proef
gesteld in economisch slechtere tijden. Alleen bedrijven met grote financiële reserves of een
groot strategisch aanpassingsvermogen zijn in staat een crisis af te wenden.
In dit kwadrant vallen de subsectoren Toeleveranciers Verpakkingen en de Scheepsbouw.
Afhankelijk van de eindmarkt/eindafnemers van High Tech Systems kan ook deze subsector
in kwadrant 1 worden geplaatst.
Toeleveranciers Verpakkingen
De toeleveranciers van verpakkingen opereren in een sterk internationale markt met veel
concurrentie. Onderscheidend vermogen door productinnovatie is kostbaar en wordt
snel gekopieerd. De afnemers, grote consumentenproducten producenten (Fast Moving
Consumer Goods) zoals Unilever en Procter & Gamble, maar ook private label producenten
en grootgrutters zoals Ahold, hebben veel inkoopmacht en dicteren de markt. Aan de
inkoopkant is het niet veel beter. Grote internationale conglomeraten beheersen de papier-,
karton-, blik-, glas- en kunststofmarkt. Door de beperkte machtspositie in de keten kon de
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verpakkingsindustrie stijgende grondstofprijzen in 2007-2008 veelal niet doorberekenen aan
de afnemers. Dit heeft de EBIT marge negatief beïnvloed. De geringe winstmarges, hoge
investeringsniveaus, de kapitaalintensiteit en stagnerende omzetgroei hebben gezorgd voor
een uitholling van het weerstandsvermogen tot ruim onder de 15% (laagste solvabiliteit van
de 11 onderzochte subsectoren).
Scheepsbouw
De subsector Scheepsbouw bestaat uit een zeer diverse groep bedrijven, ieder met een
focus op bepaalde nichemarkten. Na jaren van schaalvergroting en productieverplaatsing
naar lagelonenlanden, huisvest Nederland nog een beperkt aantal scheepsbouwers.
Deze scheepsbouwers bedienen vaak internationale nichemarkten, variërend van
binnenvaartschepen, speciale schepen voor de offshore industrie tot exclusieve
superjachten. Omzetgroei in 2007 is een stuk lager dan in 2000, hetgeen duidt op een
‘mature’ productlevenscyclus, de groei in EBIT is te verklaren door de toegenomen
specialisatie en uitbesteding van arbeidsintensief werk.
Kwadrant 2: Lage EBIT marge in 2007 en een lage volatiliteit
Ook dit kwadrant duidt op (zeer) moeilijke marktomstandigheden over een langere periode.
De markt kan zich nog in de startfase bevinden, of juist in een fase van maturiteit of zelfs
al neergang met commoditizing, overcapaciteit en rationalisaties. De marktstructuur zal nog
niet ontwikkeld zijn of juist zodanig zijn, dat de leveranciers of de afnemers relatief veel
macht hebben. Specialisatie op wereldwijde niches is een mogelijkheid om te ontsnappen
aan de continue prijsdruk. De economische conjunctuur heeft in dit kwadrant gelukkig veel
minder invloed op het rendement van bedrijven in de subsectoren in dit kwadrant.
Ook voor bedrijven in dit kwadrant is de uitdaging van transformatie van het business model
relatief groot en urgent.
In dit kwadrant bevinden zich een drietal subsectoren, namelijk de Toeleveranciers
Automotive, Producenten Vloerbedekking en de Trailerbouwers.
Toeleveranciers Automotive
De Toeleveranciers Automotive zijn vaak speelbal van de grote autofabrikanten. Prijzen
worden bepaald door de afnemer. Hierdoor is er ook weinig margevolatiliteit is. Slechts
enkele toeleveranciers (bijv. Bosch) hebben genoeg schaalgrootte en R&D budget om het
steeds sneller wordende ritme van de autofabrikanten bij te houden. Product life cycles van
automodellen worden steeds korter en het assortiment steeds groter (van MPV naar SUV
cross-over). Doorbelasting van stijgende grondstofkosten is moeilijk en technische eisen
worden steeds hoger. Volatiliteit van de EBIT marge door de jaren heen is vrij laag, echter
de tendens is wel eenzijdig; namelijk steeds lager. Door de huidige enorme vraaguitval en
het faillissement van grote autofabrikanten zoals GM, zal de positie van toeleveranciers wel
veranderen. Innovaties komen vaak uit de koker van toeleveranciers en autofabrikanten
verworden steeds meer tot marketing-en verkoopmachines. De grote Canadese
toeleverancier Magna wil zelfs aandeelhouder van Opel worden.
Trailerbouw
De Trailerbouw heeft geprofiteerd van de enorme groei van het internationale wegtransport
in de laatste jaren. Nederlandse bouwers produceren overwegend trailers voor speciaal
vervoer en hebben daarin een leidende marktpositie in Europa veroverd. Door overproductie,
overnames en stijgende kosten van staal en inkoopdelen zoals assen e.d. neemt de EBIT
marge af en beweegt de solvabiliteit zich op een structureel te laag niveau vis-a-vis de
volatiliteit en kapitaalintensiviteit van de subsector. De huidige recessie heeft reeds de
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eerste slachtoffers gemaakt met het faillissement (en doorstart) van Groenewegen en
Tracon Trailers. Service-, ombouw en onderhoud is voor veel producenten de financiële kurk
waar het hele bedrijf op drijft. Chassisbouw en assemblage gebeurd op al grote schaal in
lagelonenlanden zoals Slowakije, Roemenië, Polen en Turkije.
Producenten Vloerbedekking
Producenten van vloerbedekking en woningtextiel laten een zeer beperkte marktgroei zien.
Producenten trachten zich te ontworstelen aan de neergaande levenscyclus van hun product
door schaalvergroting (overnames) en nieuwe product-markt combinaties op te zoeken zoals
kunstgras en garens voor speciale toepassingen. Solvabiliteit laat een stijgende lijn zien als
resultaat van weinig groei en hogere eisen aan het weerstandsvermogen door o.a. financiële
instellingen.
Kwadrant 3: Hoge EBIT marge in 2007 en een hoge volatiliteit
Dit kwadrant duidt op marktomstandigheden waar (nog) hele mooie winsten vallen te
verdienen. De markt is al voorbij de startfase en hoogstwaarschijnlijk nog (lang) niet in
de maturiteits- en neergangsfase beland; van overcapaciteit en rationalisaties is dan ook
nog geen sprake. Wel kan hier een consolidatieslag (gaan) spelen. De marktstructuur
is ontwikkeld en de bedrijven in deze subsectoren, hun leveranciers en hun afnemers
hebben een voor de industriële bedrijven gunstige machtsbalans. Er is in deze fase
een vrij groot risico van toetreding en een mild risico van substitutie. Deze behoorlijk
gunstige omstandigheden zijn vanzelfsprekend geen garantie voor de toekomst. De mooie
rendementen zullen toetreding en low cost- of high value-substitutie uitlokken en kunnen
worden benut om de concurrentiekracht voor de toekomst te garanderen. Bovendien heeft
de economische conjunctuur veel invloed op het rendement van bedrijven in de subsectoren
in dit kwadrant.
In dit kwadrant zijn daarom de belangrijkste uitdagingen voor bedrijven: versterking
(continue verbetering en evolutionaire innovatie) en flexibiliteit van het business model en
een stevig financieel management.
De subsectoren High Tech Systems, Meubelindustrie en Toeleveranciers Offshore vallen
binnen dit kwadrant.
High Tech Systems
De vroeg-cyclische sectoren zoals High Tech Systems en de Meubelindustrie laten een zeer
grillig verloop van de omzetgroei zien. Als de consument de eindgebruiker is, is de volatiliteit
van de omzetgroei het hoogst (consumentenelektronica en meubilair). De enorme omzetgroei
in 2000 van High Tech Systems is echter niet geëvenaard in 2007. Door de hoge graad
van innovatie en hoge kapitaalintensiviteit hebben veel bedrijven in de High Tech Systems
de afgelopen jaren bewuste strategische keuzes gemaakt en bepaalde wereldwijde niches
opgezocht. Dit heeft gezorgd voor lagere omzetten maar verbeterde EBIT marges.
Meubelindustrie
De Meubelindustrie is het ondanks een topjaar gemeten in omzet in 2007, niet gelukt om de
EBIT marge weer op het peil van 2000 te brengen. Oorzaak is de felle concurrentiestrijd in
m.n. het kantoormeubilair en slaapkamersystemen. Veel nieuwe aanbieders die Nederland
zien als Europese hub en weinig innovatieve ideeën, waardoor het onderscheidend vermogen
ernstig wordt aangetast.
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Toeleveranciers Offshore
Bij de vergelijking van de EBIT marge valt op dat de toeleveranciers Offshore er in slagen
om zowel in een topjaar alswel crisisjaar de marge te verhogen. De vergaande specialisatie
in deze sectoren resulteert vaak in een wereldwijd marktleiderschap. Deze machtspositie en
het opzetten van winstgevende service-diensten (Maintenance, Repair & Overhaul (MRO)
zorgen voor een gezonde groei van de EBIT marge. Volatiliteit is gemiddeld en deint vaak
mee met de olieprijs.
Groep 4: Hoge EBIT marge in 2007 en lage volatiliteit
Ook dit kwadrant duidt op marktomstandigheden waar (nog) goed geld valt te verdienen. De
markt is al voorbij de startfase en hoogstwaarschijnlijk nog (lang) niet in de maturiteitsfase
beland; van overcapaciteit en rationalisaties is dan ook nog geen sprake. Wel kan hier een
consolidatieslag (gaan) spelen. De marktstructuur is ontwikkeld en de machtsbalans tussen
de bedrijven, hun leveranciers en hun afnemers is goed. Er is hooguit een vrij hoog risico
van toetreding en een mild risico van substitutie. Deze behoorlijk gunstige omstandigheden
zijn vanzelfsprekend geen garantie voor de toekomst - de mooie rendementen zullen
toetreding en low cost- of high value-substitutie uitlokken - en kunnen worden benut om
de concurrentiekracht voor die toekomst te garanderen. Gelukkig heeft de economische
conjunctuur relatief weinig invloed op het rendement van bedrijven in de subsectoren in dit
kwadrant.
In dit kwadrant is daarom de belangrijkste uitdaging voor bedrijven: versterking (continue
verbetering en evolutionaire innovatie) van het business model.
In groep 4 zijn een drietal subsectoren geplot, namelijk Machinebouw Food, toeleveranciers
Bouw en de Chemie.
Chemie
De subsector Chemie laat een zeer afwijkend beeld zien qua omzetgroei in 2007. Dit is
met name te wijten door de verkoop van enkele grote bedrijfsonderdelen van o.a. DSM en
Akzo Nobel. Volatiliteit van de EBIT marge is zeer laag. Internationale consolidatie en weinig
nieuwe toetreders (zeer kapitaalintensief) hebben gezorgd voor een machtige positie in de
keten. Prijsvorming is sterk afhankelijk van productiecapaciteit en olieprijs.
Toch laat de chemie een lagere marge in 2007 zien dan in het voorgaande topjaar 2000.
Prijsconcurrentie vanuit lagelonenlanden en schaalvergroting aan afnemerszijde (automotive)
en overcapaciteit (chemie) zorgen voor lagere marges.
Machinebouw Food
Het cluster Machinebouw Food is een zeer diverse groep bedrijven. Opvallend is de flinke
omzetdaling bij de machinebouw in de recessie periode van 2001-2004. De verwachting
was juist dat de niet-conjunctuurgevoelige sectoren zoals de Food een weinig volatiel
groeibeeld zouden laten zien. In moeilijke tijden staat ook de Food sector onder druk.
Ondanks de omzetdaling blijkt dat de bedrijven in deze sector genoeg ingebouwde flexibiliteit
en macht in de keten hebben om de EBIT marge en solvabiliteit op goed niveau te houden.
Toeleveranciers Bouw
Toeleveranciers Bouw laten de afgelopen 7 jaar zien dat zij goede marges kunnen maken.
De geanalyseerde bedrijven in deze subsector hebben vaak een onderscheidend product
met sterke merknaam Volatiliteit van de EBIT marge was in de periode 2000 –2007
zeer beperkt. In 2009 zal dit beeld echter totaal anders zijn nu de bouw met een enorme
vraaguitval te kampen heeft.
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Figuur 40: omzetgroei per subsector
Chemie
High Tech
Toel. Offshore
Scheepsbouw
Trailerbouw
Toel. Bouw
Toel. Automotive
Machinebouw Food
Meubelindustrie
Vloerbedekking
Verpakkingen
-20%

-10%

0%
2000

10%

20%

30%

Dieptepunt in periode 2001-2004

40%

50%

2007

Bron: ABN AMRO analyse

Figuur 41: EBIT marge per subsector
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Figuur 42: solvabiliteit per subsector
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3.11 Analyse van de subsectoren in de zakelijke dienstverlening gedurende de
periode 2000-2007
Voor de analyse van de sector zakelijke dienstverlening hebben we eveneens gebruik
gemaakt van omzetgroei, EBIT marge en solvabiliteit.
Voor deze sector hebben we een selectie gemaakt van 32 bedrijven, geclusterd in 6 sub
sectoren: accountancy, advocatuur, consultancy, detachering, facility management en
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uitzenden. Er is alleen gebruik gemaakt van openbare cijfers die bij de KvK zijn gedeponeerd.
We waren afhankelijk van bedrijven die cijfers hebben die teruggaan tot 2000. Voor een
jonge sector is dit niet altijd even makkelijk.
Ook hier hebben we de verschillende subsectoren geplot in een matrix met twee assen
(EBIT marge 2007 en de volatiliteit van de EBIT marge in de periode 2000-2007), hetgeen
resulteert in 4 kwadranten.
Figuur 43: matrix EBIT marge/volatiliteit zakelijke dienstverlening
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Kwadrant 1: Lage EBIT marge in 2007 en een hoge volatiliteit
De uitdagingen van transformatie en flexibiliteit van het business model en van financieel
management van bedrijven in dit kwadrant zijn relatief groot en urgent.
Detachering
Is net als uitzenden een cyclisch gevoelige sector omdat het aantal opdrachten sterk
afneemt als de economie krimpt, hetgeen we nu in veel sterkere mate zien dan in de vorige
recessie. Contracten zijn over het algemeen van langere duur dan in uitzenden en dit is
een belangrijke reden voor het vertragend effect van de teruglopende winstgevendheid
gedurende een recessie. Detachering is nog relatief jong vergeleken met uitzenden en
de verwachting is dat de totale markt nog sterk zal toenemen. Bruto marges zijn over
het algemeen hoger dan uitzenden maar het risico is ook aanzienlijk hoger (bankzitters),
wat resulteert in een relatief hoge volatiliteit van de EBIT marge. De grote bestaande
detacheerders verliezen marktaandeel aan de jonge, snel groeiende bedrijven.
Consulting
Er bestaan sterke overeenkomsten tussen consulting (ook een sterk groeiende activiteit
binnen zakelijke dienstverlening (economische adviesbureaus)) en detachering omdat
beide vaak gebaseerd zijn op projectmatige invulling van werk. Binnen consulting wordt
vaak projectverantwoordelijkheid genomen en dat verklaart voor een groot deel de hogere
marge. Consulting is eveneens zeer gevoelig voor de neergang in de cyclus en deze
subsector wordt nu harder geraakt dan gedurende de vorige recessie. Binnen consulting
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vinden structurele verschuivingen plaats. De snelle groei van nieuwe toetreders en lage
toetredingsbarrières zorgen voor lagere marges. We zien dan ook dat de marges in het top
jaar 2000 niet meer gehaald worden in het meest recente top jaar 2007. Een indicatie dat er
structurele verschuivingen plaatsvinden in deze sub sector. In goede tijden is het met name
de schaarste aan (ervaren) mensen die een barrière vormt voor groei. De demografische
ontwikkelingen zullen bij het herstel uit de huidige recessie nog meer hun stempel drukken.
Kwadrant 2: Lage EBIT marge in 2007 en een lage volatiliteit
Ook voor bedrijven in dit kwadrant is de uitdaging van transformatie van het business model
relatief groot en urgent.
Facility management
Bedrijven in deze subsector hebben een lage marge maar die marge is ook minder gevoelig
voor recessies. Het is de meest defensieve subsector binnen zakelijke dienstverlening.
De diversiteit binnen FM is hoog met aan de ene kant gespecialiseerde spelers als CSU
(Schoonmaken) en aan de andere kant Integrated FM spelers als Facilicom en Asito.
Schoonmaken blijft een belangrijke kernactiviteit in deze groep. Schoonmaken is als activiteit
tevens het meest volwassen en dit is de reden dat de grote spelers verdere groei zoeken
in zowel nieuwe activiteiten zoals uitzenden als ook nieuwe eindmarkten (bijvoorbeeld de
zorgsector).
Uitzenden
Enigszins verrassend komt uit onze analyse dat de volatiliteit van de EBIT marge in uitzenden
‘gemiddeld’ is. Dit kan voor een deel te maken hebben met de ‘peer group’ waarvan
openbare financiële informatie beschikbaar is. Een andere verklaring is dat de marge in de
top van in de economische cyclus voor uitzenden nog steeds relatief laag is, zo rond de 6%.
Gedurende de recessie van 2002 liep die marge terug naar ongeveer 2%. De procentuele
verandering in marges is dus van een andere orde dan bijvoorbeeld binnen de consulting
waar de mediaan marge binnen onze peer group negatief was.
Uitzenden is een volwassen activiteit geworden en we zien dat nieuwe spelers zich meer
richten op gespecialiseerde eindmarkten (zoals de zorgsector) en nieuwe activiteiten zoals
internationale arbeidsbemiddeling. Ook hier zien we dat de grote spelers marktaandeel
verliezen.
Kwadrant 3: Hoge EBIT marge in 2007 en een hoge volatiliteit
In dit kwadrant zijn de belangrijkste uitdagingen voor bedrijven: versterking (continue
verbetering en evolutionaire innovatie) en flexibiliteit van het business model en een stevig
financieel management.
Advocatuur
We zien binnen de advocatuur grote schommelingen in de EBIT marge. De advocatuur is
wel degelijk gevoelig voor recessies. In het recessiejaar 2003 is de mediaan omzetgroei
teruggelopen van 15,5% in 2000 naar 3,4% in 2003. De EBIT marge in deze subsector
is tevens de hoogste van alle sectoren binnen zakelijke dienstverlening. Ook hier zijn de
marges in het top jaar 2007 significant lager dan die uit het vorige top jaar. Deze subsector
ondergaat dus ook structurele veranderingen. In de huidige crisis zijn het met name de
werkzaamheden op het gebied van M&A, bedrijfsfinancieringen en onroerend goed die sterk
zijn afgenomen.
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Groep 4: Hoge EBIT marge in 2007 en lage volatiliteit
In dit kwadrant is de belangrijkste uitdaging voor bedrijven: versterking (continue verbetering
en evolutionaire innovatie) van het business model.
Accountants
Accountants hebben een ‘natuurlijke hedge’ in hun werkzaamheden. Ook in slechte tijden
is er grote vraag naar met name adviesgerelateerde diensten. Vergeleken met het topjaar
2000, is de omzet in het recente topjaar 2007 afgenomen maar is de marge verbeterd.
De sector ondergaat structurele veranderingen: naast het verzorgen van samenstellende
verklaringen, worden adviesdiensten steeds belangrijker. Opvallend is dat de grote regionale
accountancy spelers die op basis van een ‘local intimacy’ model werken, nauwelijks
last hebben recessies. Belangrijkste barrière voor groei in deze subsector is eveneens de
beschikbaarheid van gekwalificeerde medewerkers. De demografische ontwikkelingen zullen
ook hier leiden tot verdere structurele verschuivingen.
Figuur 44: omzetgroei per subsector
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Figuur 45: EBIT marge per subsector
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Figuur 46: solvabiliteit per subsector
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CFS Holdings

FPS Food Proc Systems

Fri-Jado BV

Holvrieka Holding

J.H. Kaak Holding

Rademaker

Goudsche Machinefabriek BV

Meijn International

MPS Holding

Werner & Pfleiderer Holding

11

VDL Groep

Vanderlande Industries

Thales Nederland

Bosch Rexroth BV

Gerimex BV

Lamers High Tech Systems

OTB Group

NTS Group

11

A.W.L. Techniek Holding

Stork

Koninklijke Nedschroef Holding

ASML

Helvoet Rubber & Plastic Techn.

GEA Grasso Holding

Geveke Werktuigbouw

voestalpine Polynorm van Niftrik

Machinebouw Food

Nefit BV

Visscher Caravelle Holding BV

Oerlemans Plastics

ASM International

Eekels Pompen

Promens Zevenaar BV

Fardem Packaging

High Tech

Daalderop BV

Brabant Alucast International BV

Aep Industries NL

11

Bayer

J. van Walraven Holding

Sterling Fluid Systems BV

7

Arkema Holland Holding

APT Kurvers

Citadel Enterprises

9

Volharding Shipyards Holding

Bodewes’ Shipyards

Amels BV

Heesen Yachts Holding

Alblasserdam Yachbuilding

Keppel Verolme

De Hoop Terneuzen

IHC Merwede

Dam Shipyards

Scheepsbouw

12

Eaton Electric BV

Trespa International

Rockwool Benelux

Remeha Group

6

Bayards

Kenz Figee BV

Doedijns International

Dietsmann

SBM Offshore

Hertel Holding

Toelev. Offshore

8

Bulthuis

Van Eck Beesd

G.S. Meppel

Broshuis

Holvrieka

Nooteboom

12

PGI Nonwovens

Nylstar

Ossfloor Tapijtfabrieken

Van Heek-Ten Cate

Edel International BV

Enia Carpet NL Holding

Betap Holding

Condor Carpets BV

Desso Holding

Forbo Flooring BV

Interface Europe BV

Koninklijke Ten Cate NV

Vloerbedekking

8

Bribus

VBD Holding

Bruynzeel Holding

Auping Groep

Gispen-Lensvelt

Ahrend

Beter Bed Holding

17

Cindu Chemicals

Solvay Chemie

Zuid-Chemie BV

Cabot BV

Paramelt RMC BV

Eastman Chemical

IFF Nederland

Teijin Aramid

Fujifilm Manuf Europe

Caldic

Shin-Etsu I’nal Europe

Lyondell Chemie I’nal

Sabic Holding Europe

Akzo Nobel

DSM

Hordijk Holding BV

Burg Industries

Chemie

CROWN Verpakking NL

Wavin NV

Samas

Meubelindustrie

Bosal Nederland B.V.

Pacton

Trailerbouw

Schoeller Arca Systems

Draka Holding

VDL Groep B.V.

Impress Holdings BV

Toeleverancier Bouw

Toeleverancier Automotive

Toeleverancier Verpakkingen
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AKD Prinsen

Boekel de Neree

Baker & McKensey

7

Facility Management

Facilicom

Vebego

ISS Holding

Asito

Flynth

Alfa Accountants

de Jong & Laan

8

Detacheren

IT Staffing

DPA FLex

Eiffel

5

Match International

De Brauw, Blackstone, Stibbe

Gibo Groep

3

Friday Eurotech

DAS

KPMG

4

Timing

Adecco Nederland

Uitzenders

5

Boston Consulting Group

AT Kearney Nederland

VODW

Berenschot

Twynstra Gudde

NautaDutilh

ABAB

Consultancy

Advocatuur

Accountancy

Samenvatting en conclusies
‘Gouverner, c’est prévoir’ - Napoleon
‘Een toekomstprojectie zegt soms meer over ons in het nu dan over de toekomst’, is een
bekende uitspraak voor mensen die zich met strategie bezighouden. Met deze uitspraak in
ons achterhoofd hebben we getracht een rapport te schrijven dat een hoog ‘out of the boxgehalte’ heeft.
In dit rapport is vanuit een economisch-historische benadering een verklaring gezocht
voor het Nederlandse ‘Wirtschaftwunder’. Ondanks de kleine omvang van ons land heeft
Nederland in de 17e eeuw een belangrijke rol gespeeld op het economische en politieke
wereldtoneel. In de periode na de Tweede Wereldoorlog hebben de pessimisten geen
gelijk gekregen (‘Indië verloren, rampspoed geboren’), maar is de dominante positie op
economisch gebied behouden. Nederland is een van meest open economieën ter wereld
geworden en binnen continentaal Europa neemt ons land een bijzondere positie in.
De grote vraag is of Nederland in de Nieuwe Wereld - de wereld van de 7 grote krachten haar indrukwekkende economische positie kan vasthouden.
In hoofdstuk 1 is ingegaan op de historische ontwikkelingen in de Nederlandse economie
in het algemeen en de sectoren dienstverlening en maakindustrie in het bijzonder. We
hebben met name stilgestaan bij structurele verschuivingen gedurende de 20e eeuw. Er is
gekozen voor een raamwerk dat gebruikmaakt van ‘lange cycli’, de zogeheten Kondratieff
golf, omdat hiermee de technologische en structurele veranderingen in de economie
beter gevolgd kunnen worden. Nederland is een diensteneconomie geworden, maar het
is ook duidelijk dat een volwassen en competitieve maakindustrie onmisbaar is voor de
dienstensector. Beide sectoren zijn als het ware tot elkaar veroordeeld. Ook in macroeconomische zin: productiebedrijven zijn gevoelig voor een daling van de vraag ten gevolge
van de wereldwijde recessie. De meeste subsectoren binnen de zakelijke dienstverlening
lijden onder de crisis. Zo heeft de uitzendsector veel last van de afnemende vraag naar
productiemedewerkers.
In hoofdstuk 2 zijn zeven wereldwijde krachten geïdentificeerd die we de ‘Ring van Vuur‘
hebben genoemd: economie, demografie, globalisering en het Verre Oosten, natuur en
milieu, voedsel, energie en materialen, ICT en maatschappelijk-economische attitude. Ook
hier is gebruik gemaakt van de Kondratieff golven, vooral met betrekking tot innovaties en
de opkomst van nieuwe industrieën die zo kenmerkend zijn voor de opgaande fase van een
nieuwe Kondratieff golf. Het is op dit moment moeilijk te zeggen welke van de onderzochte
zeven krachten in de komende vijf jaar het meest van belang zullen zijn voor Nederland.
De lastigste voorspellingen zijn niet de economische en ook niet de technologische of
klimatologische. Nee, de moeilijkste raken aan ons gedrag. Wat gaan we denken en doen?
We hebben in de voorbije periode ervaren hoe snel gedrag kan omslaan. Nederland was
een tolerant, zacht, open, land waar flink gepolderd werd. Nu lijkt de samenleving op veel
punten te zijn verhard.
In het laatste stuk van hoofdstuk 2 hebben we gezien dat de nieuwe generatie werknemers
haar stempel drukt op de manier waarop arbeid en productiviteit is georganiseerd. Bedrijven
die te veel vasthouden aan de spelregels van de vorige eeuw met betrekking tot de
organisatie van arbeid, zullen moeite hebben om talent te boeien en te binden. Echter,
zowel de industrie als de uitzend- en werving- & selectiebranche die nu in grote problemen
verkeren, weten: de komende jaren zullen zwaar zijn, maar de schaarste aan goed opgeleide
mensen zal op termijn alleen maar groter worden.
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In hoofdstuk 3 is aandacht besteed aan de mogelijkheden van defensieve en offensieve
strategieën waaruit bedrijven kunnen kiezen. Uiteindelijk zullen bedrijven met uitvoerbare
innovatieve business modellen zijn die aan het langste eind trekken. Het gaat om een
gezonde en dynamische mix van Missie-Mens-Methode (3M-mix). Veel organisaties missen
deze M’s of richten zich teveel op één van de drie. De toekomst is aan de multi-nichers en
netwerkorganisaties die de toekomst goed ‘lezen’ en hun 3M-mix goed op orde hebben.
Aan het slot van hoofdstuk 3 is voor de sectoren zakelijke dienstverlening en maakindustrie
gekeken op welke wijze de zeven krachten beide sectoren raken. Tevens is onderzocht in
welke mate de verschillende subsectoren binnen dienstverlening en maakindustrie gedurende
een volledige cyclus (top, bodem, top) structureel veranderd zijn in de periode 2000-2007.
Voor een aantal subsectoren hebben we al kunnen zien dat de ‘FutureShift’ een feit is:
zowel marges als omzet in het topjaar 2007 waren lager dan die uit het vorige topjaar 2000.
Andere sectoren reageren wellicht vertraagd of hebben hun strategie aangepast.
Eén ding is zeker: aan de huidige recessie komt een einde en deze zal omslaan in een periode
van groei. Het spel is hetzelfde; het gaat nog steeds om de knikkers, echter de spelregels
zullen veranderen!
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