Flex & de crisis: stand november 2011 & het komende jaar
In het laatste deel van november heeft het CBS weer allerlei nieuwe cijfers gepubliceerd en een
paar oude bijgesteld, dus hoog tijd voor een frisse blik op de ontwikkeling van de economie en de
arbeidsmarkt, de ontwikkeling van het flexgedrag van werkgevers en de ontwikkeling van de markt
voor uitzenden en detacheren. Eerst beschrijf en analyseer ik de feiten, daarna schets ik scenario’s
voor de toekomst, om af te sluiten met een blik op 30 kansen voor uitzenders en detacheerders.

Economie, werkgelegenheid en de schommelingen in vast en flex
In 2011 was de werkgelegenheid, gemeten in gewerkte uren, t/m het 3 e kwartaal nog steeds 1,5%
kleiner dan in de 1e 3 kwartalen van 2008, voordat de Grote Recessie losbarstte. Ten opzichte van
2010 was er weer groei, van 1%. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat het aantal gewerkte uren
eerder, in 2009, toen de Grote Recessie de economie met liefst 3,5% liet krimpen, 1,5% lager lag
dan in 2008.
De uitzendsector, ofwel de branche voor uitzenden en detacheren (u+d), kreeg het met een krimp
van 15% (uren) zwaar voor de kiezen in die Grote Recessie. Ook op de marges ontstond sterkere
druk. Pas in de loop van 2010 kwam er volume-herstel en pas in 2011 zien we weer een mooie
jaar-op-jaar stijging van het aantal ingeleende u+d-uren.

Het aantal vaste werknemers was in 2009 slechts met 0,5% teruggebracht. In 2009 werd de
economische klap dus vooral opgevangen door minder gebruik te maken van de diensten van
flexibele werknemers en overige werkenden, zoals ZZP’ers. Maar die laatste ontwikkeling keerde
alweer in 2010, toen het aantal gewerkte uren nog licht daalde (met een half procent) maar het
aantal werknemers met een vast contract met ongeveer 1,8% daalde. En terwijl het aantal
gewerkte uren in 2011 t/m het 3e kwartaal 1% hoger lag dan in 2010, daalde het aantal vaste
werknemers verder met 0,5%.
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Onze economische structuur en flex
Hoewel de werkgelegenheid in de Nederlandse industrie al decennia structureel krimpt, is het nog
steeds een uitermate belangrijke sector voor de Nederlandse welvaart. Dat belang is er zeker ook
voor de u+d-sector; nog altijd wordt ongeveer een kwart van alle u+d-uren door de industrie
ingeleend.
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De sterke krimp van de economie eind 2008 – 2009 (-3½%) volgde op de kredietcrisis en de daarop
inzakkende wereldhandel (-13½%). In 2009 daalde de Nederlandse export met 9¼% en de import
met 9¾%; de Nederlandse consument besteedde 2½% minder, de bedrijfsinvesteringen namen met
12½% af. De overheid zette daar een bestedingengroei van 4¾% tegenover.
Deze ontwikkelingen hadden vanzelfsprekend het snelst en de sterkste gevolgen voor de industrie,
de logistiek en de groothandel. De omzet van de Nederlandse industrie daalde in het eerste halfjaar
van 2009 maar liefst 25% en die van de logistiek zo’n 15%. Dat had natuurlijk een enorm effect op
het aantal ingeleende u+d-uren.
Toen begin 2010 de wereldhandel weer snel aantrok, had dat vervolgens direct een positief effect op
de omzetten van de industrie en de logistiek; de door deze sectoren ingeleende u+d-uren trokken
toen juist weer snel en sterk aan.
In de ABU-cijfers zijn de ontwikkelingen in beide perioden onmiskenbaar zichtbaar.

Overigens begon de groei van het aantal ingeleende u+d-uren al in de loop van 2007 terug te lopen
en om te slaan in krimp, vooral vanwege de toenmalige krapte op de arbeidsmarkt.
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De intentie: meer flex in de personeelsbestanden
Uit de hiervoor beschreven ontwikkelingen in de afgelopen jaren zou je kunnen concluderen dat
werkgevers hun personeelsbestand in deze onzekere tijden wat meer met flexibel personeel vullen.
Al voor de Grote Recessie, in november 2007, concludeerde TNO dat werkgevers in alle
grootteklassen en in zo goed als alle sectoren hun flexschil wilden vergroten. Eind 2008 en in 2009
gaf die flexschil de mogelijkheid om snel en zonder veel gedoe af te schakelen en in 2010 juist om
weer snel op te schakelen. En de economische vooruitzichten zijn dermate onzeker, dat velen een
ontwikkeling naar grotere flexschillen een logische vinden. Een sterk en bekend voorbeeld op dit
vlak is ASML, dat met de schrik van de enorme krimp in 2008-2009 in herinnering, een flexschil
van 25% van het personeelsbestand in goede tijden tot beleid heeft verheven.

De praktijk: minder flex in de personeelsbestanden
Gek genoeg blijkt die gedachtegang niet uit de praktijk, althans niet uit de cijfers die het CBS en de
ABU met regelmaat publiceren. Rond de eeuwwisseling, toen er maar geen einde leek te komen
aan onze economische voorspoed, was de flexschil (werknemers zonder vast contract) eerst
gegroeid tot 9¼% (1998) om vervolgens onder druk van de grote krapte op de arbeidsmarkt snel
terug te lopen tot 7%. Waarna een relatief milde, maar taaie recessie ervoor zorgde dat
werkgevers hun flexschil verder inkrompen, tot 6¼% van alle werknemers in 2003. Toen de
economie weer begon aan te trekken, groeide de flexschil weer om uiteindelijk in 2007 en 2008,
met wederom een krappe arbeidsmarkt, op een aandeel van 8¼% uit te komen.
De Grote Recessie van 2009 zorgde ervoor dat de flexschil relatief veel kleiner werd (nog 7,8% in
2009). In 2010 was de flexschil echter alweer gegroeid naar 8,1% en in de eerste maanden van
2011 ontwikkelde de flexschil zich tot bijna 8½%, waarmee het niveau van 2008 al was
gepasseerd. Maar met de verse cijfers van het derde kwartaal erbij, lijkt de flexschil weer terug te
gaan richting het niveau van vorig jaar: 8,1%. Kortom, het aandeel werknemers zonder vast
contract is nauwelijks gegroeid ten opzichte van de jaren voor de Grote Recessie, en lijkt onder
druk van de onzekere economie alweer gereduceerd te worden.
In de eerste drie kwartalen van 2011 was de werkgelegenheid, gemeten in gewerkte uren, nog
steeds 1,5% kleiner dan in de 1e 3 kwartalen van 2008. Het aantal vaste werknemers is sinds 2008
met ongeveer 2¼% gedaald en het aantal werknemers zonder vast contract (de flexschil) ligt zelfs
2½% lager dan voor de Grote Recessie. Bekijken we het aandeel in de gewerkte uren van door
uitzend- en detacheringsbureaus geplaatsten, het u+d%, dan is duidelijk te zien dat dit aandeel in
de afgelopen decennia en jaren wel naar een structureel hoger niveau is gegroeid, maar nog niet
op het niveau van 2008 ligt.
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De meeste werkgevers zijn er onder druk van de eerder in 2010 en 2011 alweer gevoelde krapte
op de arbeidsmarkt, in de paradoxale combinatie met een nauwelijks gegroeide en uitermate
onzekere economie, dus nog helemaal niet aan toe gekomen om hun flexschil drastisch te
vergroten!
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En toch meer flex! Maar dan anders
Van 1996 tot de Grote Recessie was het aantal ZZP’ers met maar liefst 70% gegroeid tot bijna
680.000. Maakten zij in 1996 nog iets minder dan 6½% uit van de werkende bevolking, in 2008
was dat inmiddels 9%. Sindsdien is er niets veranderd – het aantal ZZP’ers is gestaag verder
gegroeid tot 730.000 in 2011. Dat is net geen 10% van alle werkenden. Deze ZZP-ontwikkeling
verklaart het hele gat tussen de verschillende percentages in de vorige paragraaf. Als je deze ZZPontwikkeling optelt bij de ontwikkeling van de flexschil van werknemers, is er wel zéker sprake van
een groeiende flexibiliteit van personeelsbestanden! Met 18% van alle werkenden ligt het flexpercentage boven de 17¼% van 2008, waarmee toen ook al een flex-record werd gerealiseerd.

Sinds 1999 is de arbeidsmarkt overwegend krap geweest; alleen in 2004-2005 en eind 2009-begin
2010 lag de werkloosheid wat hoger dan 5½%. Vooral voor mensen met een ambachtelijk vak of
een middelbare of hogere opleiding waren de omstandigheden op de arbeidsmarkt geweldig.
Dat het aantal ZZP’ers in die periode relatief sterk toenam, had allereerst economische motieven:
in goede tijden verdient het vaak beter dan een baan, in slechte tijden is het moeilijker om een
baan vast te houden of te vinden. Beide economische motieven lijken over de tijd even sterk en
allebei lijken ze een even sterke stimulans te geven, want het aandeel ZZP’ers groeide sinds 1999,
in goede en in slechte tijden, gewoon stug door.
Daarnaast spelen psychologische motieven. Het motief van autonomie, zo blijkt uit allerlei
onderzoeken, speelt een grote rol. ZZP’en geeft meer vrijheid en bovendien meer mogelijkheden
tot zelfsturing.
Deze combinatie van economische en psychologische motieven sterkt de verwachting dat de sterke
ZZP-trend – ondanks de waarschijnlijk wat mindere omstandigheden - voorlopig nog niet stil zal
vallen.
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De flexschil verandert
De belangrijke ZZP-ontwikkeling gaat overigens samen met een belangwekkende ontwikkeling in
de flexschil van werknemers. Eerst moet ik nu even duidelijk maken dat dé flexschil niet bestaat.
In dit deel van het personeelsbestand zitten namelijk behoorlijk verschillende groepen van
werknemers: uitzendkrachten en gedetacheerden, oproep- en invalkrachten en mensen met een
tijdelijk contract korter dan een jaar.
Na de diepe val na 2008 is er voor de uitzendkrachten niet echt een herstel geweest. Het aantal
gedetacheerden plus werknemers met een tijdelijk contract korter dan een jaar, dat in 2008 een
recordniveau bereikte, is in 2011 aanzienlijk gedaald. Het aantal inval- en oproepkrachten, tot
vorig jaar de kleinste groep in de flexschil van werknemers, is sinds 2003 bezig met een gestage
groei.
Kortom, de samenstelling van de flexschil van werknemers verandert stevig. Het lijkt erop dat
werkgevers steeds lossere cont(r)acten willen met een aanzienlijk deel van hun werknemers; of
werkgevers die nou zelf regelen of via uitzend- of detacheringsbureaus laten lopen, dat lijkt ze niet
echt uit te maken.
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Het is daarbij opvallend dat het aandeel lager opgeleiden in de flexschil van werknemers
aanzienlijk hoger ligt dan bij vaste werknemers en bij ZZP’ers. En voor het aandeel hoger
opgeleiden geldt het tegenovergestelde. Bovendien valt op dat het aandeel hoogopgeleiden onder
ZZP’ers sinds een aantal jaren groter en het aandeel lager opgeleiden kleiner is dan gemiddeld.

Toch hebben hoogopgeleiden het vaakst een vast contract, zoals uit de onderstaande grafiek blijkt.
Als zij niet in vaste dienst zijn, dan zijn zij hoogstwaarschijnlijk zelfstandig en is de kans dat zij
vertoeven in de flexschil van werknemers relatief (erg) klein.
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Een blik op de toekomst
Sinds 2007 hebben we het niet meer meegemaakt dat onze economie 2% of meer groeide; dat zijn
we niet meer gewend! Sinds afgelopen zomer is de werkloosheid zelfs weer wat opgelopen –
vooralsnog vooral omdat de arbeidsparticipatie is gestegen in combinatie met onvoldoende nieuwe
banen - en zijn de economische vooruitzichten weer minder rooskleurig geworden. De
verwachtingen zijn dat de wereldhandel hoogstwaarschijnlijk nog maar nauwelijks zal groeien in
2012, waardoor dé motor achter onze welvaart, de export, nog maar weinig – 1 à 2% - zal
groeien. De groei van de bedrijfsinvesteringen – in 2011 was er eindelijk, na twee jaar krimp, weer
groei – zal weer zo ongeveer tot stilstand komen. De consumentenbestedingen zullen
waarschijnlijk iets krimpen. De overheidsbestedingen zullen vrijwel zeker dalen. Deze
ontwikkelingen zullen zeker weer goed voelbaar zijn in de industrie en de logistiek, maar ook in de
zakelijke dienstverlening, de detailhandel, de horeca en de not-for-profit sectoren.
Tegelijk is de potentiële beroepsbevolking vanwege de vergrijzing in 2010 gaan krimpen en
stromen de babyboomers in een steeds hoger tempo uit naar hun pensioen. In allerlei
beroepsgroepen en bedrijfstakken is het voor werkgevers ontzettend lastig goede mensen te
vinden en ze te binden. Krapte heeft in de afgelopen twaalf jaren al twee keer gezorgd voor een
rem op de groei van de flexmarkt.
Wat hebben de komende jaren nu in petto voor de markt voor uitzenden en detacheren?
Grosso modo bestaan er voor de periode van de komende 3 tot 5 jaren twee economie-scenario’s:
1. De Nederlandse economie zal de komende jaren, na de perikelen van de afgelopen 4-5
maanden, eindelijk sterk herstellen, omdat het vertrouwen in de westerse economieën
herstelt en bovendien de opkomende economieën voor een blijvend stevige groei van de
wereldhandel zullen zorgen;
2. De Nederlandse economie zal de komende jaren beduidend minder groei laten zien dan we
van de afgelopen 65 jaar gemiddeld gewend zijn, vanwege de terughoudendheid van
consumenten en bedrijven, hun schulden-afbouw, de noodzaak van ‘de’ overheid om de
eigen financiële huishouding weer op orde te krijgen en dergelijke. Over een paar jaar zal
daardoor zelfs een laagconjunctuur volgen die veel weg heeft van die van 2009.
Het is verstandig voorbereidingen te treffen voor beide scenario’s. Hierna ga ik in op het tweede
scenario voor onze economie.
Sinds het 4e kwartaal van 2008 ga ik ervan uit dat we nu in de zogenaamde Depressiefase van
onze economische ontwikkeling zitten. Op mijn weblog en elders heb ik er al sinds het najaar van
2008 veel over geschreven en in mijn presentaties, inspiratieshops en adviesprojecten vaak over
verteld. Hoewel het herstel in 2010 sterker was dan ik in mijn eerste scenario-versie had
opgenomen, wordt dat in de loop van 2011 volledig gecompenseerd door de schulden- en
begrotingsperikelen in Europa en de VS.
Gedurende de conjunctuurcyclus die wordt aangeduid als Depressiefase is de gemiddelde
economische groei historisch laag en de economische onzekerheid historisch hoog – het barst van
de zwarte zwanen. Nadat de voorgaande conjunctuurcyclus met een stevige laagconjunctuur is
afgesloten (in ons geval -3½% in 2009) zitten we nu dus in een weinig rooskleurige fase die
bovendien – gegeven de economische geschiedenis - waarschijnlijk net zo slecht of nog slechter
afloopt dan die vorige conjunctuurcyclus. In onderstaande grafiek staan de feiten plus mijn
scenario voor de komende jaren weergegeven.
De vorige Depressiefase liep van 1976 tot en met 1982.
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Als we in dit Depressie-scenario door-redeneren, heeft dat gevolgen voor de ontwikkeling van de
werkgelegenheid en, in combinatie met de demografische ontwikkeling van de vergrijzing, voor de
werkloosheid. Die zal de komende jaren vermoedelijk licht stijgen – net als in de tweede helft van
de jaren ’70, in de vorige Depressie-fase - totdat de Depressiefase afloopt met een knal; in dit
scenario is dat 2015, waarbij eind 2011 – begin 2012 een mid-cycle dip zal zijn. Na (of nog in de
loop van) 2015 begint het herstel, zoals dat de vorige keer in 1983 begon; de gemiddelde
economische groei is dan weer hoger, de werkgelegenheid groeit weer stevig en de werkloosheid
gaat weer sterk omlaag, met vervolgens her en der een laagconjunctuur. (Mocht het in 2012 toch
al helemaal verkeerd gaan, dan zullen we in 2012 en mogelijk ook nog in 2013 een relatief diepe
recessie beleven, met alle gevolgen voor de werkgelegenheid en de werkloosheid van dien.)
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Wat betekent dit voor de u+d-markt? In principe zijn er voor het u+d-percentage van de komende
jaren 3 scenario’s denkbaar: één waarin de druk op u+d de komende jaren erg sterk zal worden,
één waarin alle onzekerheid er voor zorgt dat werkgevers dan daadwerkelijk een aanzienlijk
grotere flexschil implementeren en daarvoor een beroep doen op de u+d-markt en één middenscenario.

Het scenario ‘Druk op u+d’ is gegeven de ontwikkelingen erg realistisch én een uitermate
uitdagend scenario en daarom werk ik dat hierna wat verder uit. Dit scenario resulteert in de
volgende groei- en krimpcijfers voor de u+d-markt.

Wat de volgende consequenties heeft voor de omvang van de u+d-markt (uitgedrukt in uren).
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Zo bezien is het herstel van medio 2010 - 2011 een ‘dead cat bounce’ gebleken en zitten we de
komende kwartalen en jaren ‘gewoon’ op een dalende weg.
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Weten wat er speelt, denken in kansen – succes is een keuze!
Op macro- en marktniveau levert dit scenario een onaantrekkelijk beeld op. De totale u+d-koek
wordt dan de komende jaren gevoelig kleiner; de margedruk zal bovendien de gevoelstemperatuur
nog verder laten dalen. Mooier kan ik het in dit scenario niet maken, en ook niet makkelijker. Maar
- in de u+d-sector zijn handenvol bedrijven aanwezig die hun zeilen zó hebben gezet dat ze in de
stormachtige tijden van het afgelopen decennium heel voortvarend en succesvol zijn geweest. Zij
lieten en laten groei- en rendementscijfers zien die ver boven het marktgemiddelde liggen.
Wilt u ook succesvol zijn, de komende jaren? Daar zijn veel mogelijkheden voor, want bij de
onheilstijding van hiervoor passen 30 positieve kanttekeningen. Gecombineerd met de kracht van
vragen zijn dat de volgende:
1. De simpelste kanttekening: ook al zal de u+d-markt in dit scenario veel kleiner worden,
flex is en blijft belangrijk, er blijft een enorme markt over. Groot – maar niet gemakkelijk.
Bent u één van de bureaus die doorgaan? Hoe gaat u uw marktaandeel vergroten?
2. Flex is en blijft belangrijk en is veel meer dan alleen u+d! Kent u de totale flexbehoefte en
–uitdagingen van uw doelgroepen? Heeft u daar oplossingen voor, die uw doelgroepen
aanspreken?
3. Flex en u+d zijn nog lang niet in alle arbeidsmarktsegmenten, beroepsgroepen, sectoren,
grootteklassen en bedrijven gemeengoed. Kent u ze, zit u daar al?
4. In veel beroepsgroepen, bedrijfstakken en bedrijven is er behoefte aan schaars personeel,
waar een goede bemiddelaar veel toegevoegde waarde kan bieden. Heeft u die functies in
beeld, en heeft u er oplossingen voor?
5. Er zijn duizenden uitzenders en detacheerders en andere personele dienstverleners, de
meeste heel gewoon, en een relatief klein deel uitzonderlijk. Welke van die bureaus zijn uw
grote concurrent en welke uw grote voorbeeld? Met wie zou u willen samenwerken? Wat is
uw onderscheidend vermogen?
6. Uitzenden en detacheren is meestal nog steeds wat het al zestig jaar is: intaken – matchen
– factureren – relatiemanagement - doorplaatsen. Dat goed en efficiënt doen, is niet
eenvoudig en kan een enorm onderscheidend vermogen en hele fraaie rendementen
opleveren. Tegelijk hebben steeds meer opdrachtgevers en werk(zoek)enden behoefte aan
meer, of iets anders. Een goede – relevante en onderscheidende – klantwaarde-gerichte
oplossing – een propositie - is dan cruciaal en in de overwegend nog vrij traditionele
Nederlandse u+d-markt van dit moment is het eenvoudig om die te ontwikkelen, te
claimen en waar te maken. Hebben uw doelgroepen het gevoel en het besef dat ze door u
als door geen ander empowered worden? Biedt u uw opdrachtgevers, uw kandidaten en uw
prospects een optimale en onderscheidende combinatie van de beste en diepste oplossing,
de beste dienstverlening, de beste responsiviteit en een goede prijs?
7. En werkt u samen met partners die u in staat stellen uw propositie verder buiten de
traditionele kaders te trekken – door complementaire producten en dienstverlening - en
daarmee nog sterker te maken?
8. Veel innovaties krijgen voet aan de grond als de bekende oplossingen niet meer thuis
geven. Werkt u al aan product-, proces- en profilerings-vernieuwingen? Denkt u daarbij
aan employee value propositions, VIBEs-management, social media, HR Analytics,
werkondernemerschap, proactief opleiden, mindset-management, e-HRM, employer
branding, thuiswerken, datamining, generatiemanagement, managed services, master
vendor services en allerlei andere opties? Aan ‘disruptive innovations’? En minstens zo
belangrijk: kent u de economische logica en het prijs- en verdienmodel van uw
vernieuwingen? En misschien wel het allerbelangrijkst: heeft u de capaciteit om innovaties
te ontwikkelen of zo snel mogelijk over te nemen, en te gelde te maken?
9. Wat of hoe wordt er nog niet aangeboden, maar zou een geweldige oplossing zijn en veel
toegevoegde waarde voor u en uw doelgroepen kunnen worden? Zijn er oplossingen
denkbaar die sector- of keten-overschrijdend zijn?
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10. Biedt u gemak en veiligheid en personalisering en participatie en autonomie?
11. Biedt u community?
12. Biedt u experience, beleving en uitdagingen?
13. Biedt u kennis, inzicht, ideeën, edutainment, groei, ontplooiing, inspiratie?
14. Biedt u ambitie en status?
15. Biedt u betekenis en zingeving?
16. Bent u een sterk werkmerk – aantrekkelijk en aanstekelijk, onmisbaar?
17. U bent zelden de enige flex-leverancier van uw klanten en vaak zijn uw klanten en
prospects onvoldoende op de hoogte van alle flex-mogelijkheden en de mogelijkheden die
u daartoe biedt. Haalt u de maximale en optimaal renderende omzet bij uw klanten? Heeft
u uw sales- en relatiemanagement perfect op orde? Zijn uw klanten al ambassadeur?
18. De prijs- en margedruk is in grote delen van de u+d-markt enorm. Dat betekent nog niet
dat dat zo maar een gegeven, een algemene markt-wet is. Wat is uw prijsmacht? Hoe
onmisbaar bent u? Heeft u slimme prijstactieken? Kunt u andere prijs- en verdienmodellen
ontwerpen en invoeren?
19. Zeker met continue margedruk levert een productieve en efficiënte organisatie een enorm
concurrentievoordeel op, en de basis voor een gezond rendement. Haalt u het maximale uit
uw middelen, processen, werkkapitaal etcetera?
20. Bent u tevreden over uw rendement, productiviteit, marktaandeel, groei, reputatie en
krachten? Gaat u voor volume, voor marge of voor margevolume? Wat zou u er aan
kunnen doen?
21. Niet overal - arbeidsmarktsegmenten, beroepsgroepen, bedrijfstakken, grootteklassen,
regio’s, klanten, proposities - wordt even veel of even weinig geld verdiend. Zijn al uw
klanten (opdrachtgevers en kandidaten) winstgevend genoeg, en zijn zij futureproof,
hebben zij ook voor de komende jaren een goed winstpotentieel? Geldt dat ook voor uw
prospects?
22. Niet overal - arbeidsmarktsegmenten, beroepsgroepen, bedrijfstakken, grootteklassen,
regio’s, klanten, proposities - kan even veel of even weinig geld worden verdiend. Heeft u
‘de’ goede doelgroepen gekozen? Bent u ergens heel erg in gespecialiseerd, bent u ergens
top-expert in, en kan dat u veel marktmacht, rendement en groei opleveren? Heeft u uw
strategie al op orde & uw organisatie gericht?


B2B
o

o



B2C
o

o

Doelgroep(en) met potentieel

Ook internationaal?

…
Waarde

Operational excellence (Flex 1.1), of

Specialist (Flex 1.2), of

Total Staffing & Flexibility Solution (Flex 2.0)
Doelgroep(en) met potentieel

Ook niet-beroepsbevolking?

Ook internationaal?

…
Waarde: gerichte employee value proposition(s)

Opleidingen?

Total Work&Life Solution?

…

23. Een recessie doet meer pijn dan 10 sterke concurrenten, en recessies zijn een onderdeel
van ons leven. Gemiddeld elke 6-7 jaar is er weer een – ze verschillen hooguit in
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heftigheid. De economische ontwikkeling is cyclisch, golft, altijd. Heeft u continu een zo
betrouwbaar en objectief mogelijk beeld van de verwachte economische groei voor het
lopende jaar, het komende jaar en de middellange termijn? Past u uw beslissingen –
overwegend anticyclisch - aan op die verwachtingen, uw beslissingen over arbeids- en
andere contracten, investeringen, marketingcommunicatie, prijsstrategie en –tactieken,
innovaties, financiering, afstoting, overnames?
24. Een goede overname is mede het resultaat van goede timing; op de moeilijkste momenten
zijn partijen voor de beste prijzen over te nemen. Heeft u uw overnamekandidaten al op
uw netvlies staan?
25. Technologische ontwikkelingen, globalisering, demografische ontwikkelingen, andere weten regelgeving, veranderende voorkeuren en gewoontes, socio-maatschappelijke
ontwikkelingen en schaarstes zorgen ervoor dat sommige bedrijfstakken, bedrijven en
organisaties worden gedecimeerd en andere ontstaan en groot worden. Heeft u continu een
zo betrouwbaar en objectief mogelijk beeld van deze ontwikkelingen, hun impact en hun
mogelijkheden? Past u uw beslissingen aan op die verwachtingen, uw beslissingen over de
vaardigheden en aantallen van uw mensen, uw klantenportfolio, uw product- en serviceportfolio, uw partnerships, uw innovaties, investeringen en desinvesteringen? Maakt u
gebruik van de nieuwe mogelijkheden van die ontwikkelingen?
26. Is uw personeel bekwaam – niet alleen vakbekwaam, maar ook bekwaam in het
herkennen van commerciële en economische signalen – en is uw personeel
handelingsbekwaam - in staat om effectief te handelen op alle signalen? Worden signalen
in uw organisatie onderling gedeeld? Worden bekwaamheden in uw organisatie continu
bevorderd door opleiding en training en bovendien door informatie-uitwisseling, dialoog?
Faciliteert en inspireert u maximale bekwaamheid?
27. Bevlogen personeel is goud waard, het verandert in High Performance-personeel; dit is de
2
nieuwe relativiteitstheorie: High Performance (Succes) = Bekwaamheid x Bevlogenheid .
Energieke medewerkers zijn klantgerichter, sneller, flexibeler, collegialer, innovatiever,
productiever, meer betrokken, loyaler en nog meer mooie dingen. Is de mindset van uw
mensen sterk positief? Ligt uw percentage highly engaged employees boven het landelijk
gemiddelde van 9%? Faciliteert en inspireert u maximale bevlogenheid?
28. Met een heldere en inspirerende visie is het makkelijker anticiperen op crises en kansen,
inspireren, beslissingen nemen en vasthouden aan eerder genomen beslissingen. Wat is uw
visie?
29. Met een grote en aanstekelijke ambitie zet u de volgende stap op weg naar succes. Wat is
uw ambitie? Geloven u en uw mensen er in? Bent u trots op uw bedrijf, uw propositie, uw
kracht en is dat herkenbaar? Willen en durven u zelf en uw mensen daardoor meer dan uw
concurrenten? Hoe aanstekelijk bent u, intern en extern?
30. En dergelijke. Heeft u al ideeën? Wat houdt u nog tegen om ze in praktijk te brengen?
Kansen zat dus – de markt zal de komende periode echt niet meezitten, maar u heeft heel veel
mogelijkheden om succesvol te zijn.
Daarom wil ik afsluiten met het volgende inzicht. Uit onderzoek dat in het voorjaar van 2008 in
Harvard Business Review werd gepubliceerd (‘When growth stalls’), bleek dat het verdwijnen van
succes van bedrijven voor slechts 4% door economische tegenwind wordt veroorzaakt en voor nog
eens 9% door andere niet-beïnvloedbare factoren zoals fundamenteel veranderende wet- en
regelgeving. Maar de overgrote meerderheid (87%) van de redenen voor het opdrogen van het
succes van bedrijven bleek beïnvloedbaar te zijn! Het bleek dan om organisatorische en met name
strategische beslissingen te gaan; vooral het missen van vernieuwingen en andere mogelijkheden
en het niet met andere ogen naar ‘de markt’ en de eigen oplossing en werkwijze kunnen kijken.
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Nu zult u mogelijk denken: ja, dat kan wel zo zijn, maar dat was vóór de Grote Recessie van 2009
en die was heel bijzonder, dus dat onderzoek, dat telt nu niet meer. Dan zeg ik: dat onderzoek
besloeg de lange periode van 1955 tot en met 2006 en in die vijf decennia zat óók een
Depressiefase (van 1976 tot en met 1982). En als we de uitkomsten van het onderzoek dan tóch
met een schep zout willen nemen, laat het aandeel van beïnvloedbare factoren dan niet 87% maar
veel minder, bijvoorbeeld 50% zijn. Dan nog resteren heel veel bestanddelen voor uw eigen recept
voor succes.
Kortom: weet wat er speelt – en dat is beslist niet mals – maar denk in kansen – en die zijn er
plenty.

Uw succes in de komende jaren is uw eigen keuze !
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