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Voorwoord
Beste lezer,
In 2009 brachten wij met auteur Wim Davidse een rapport uit met een hoge ‘shelf life’: het visierapport
‘FutureShift: surfing the waves’. Dit rapport raadpleeg ik nog regelmatig en heeft wat mij betreft dus aan
de doelstelling voldaan: het schetsen van een multidisciplinair tijdsbeeld van onze snel veranderende
wereld.
In de economische geschiedenis (mijn oorspronkelijke vakgebied) heeft zich een stroming ontwikkeld
die eind jaren zeventig van de vorige eeuw invloedrijk werd: de zogeheten integrale geschiedschrijving
van de Franse historicus Fernand Braudel. Braudel was een vooraanstaand lid van de Parijse École des
Annales. In zijn werk combineerde hij geschiedwetenschap met economie, antropologie en geografie.
Braudel werd vooral bekend door het gebruik van zijn drietrapsmotor, bestaande uit structuren, conjuncturen en gebeurtenissen. Op deze wijze kon men historische kennis opdoen vanuit verschillende
invalshoeken over een lange periode.
Dit is tevens de invalshoek die Wim Davidse wederom heeft toegepast in dit rapport. In het eerste
Future Shift rapport uit 2009 konden we aantonen dat de druk op de marges in vele sectoren binnen de
zakelijke dienstverlening al veel langer gaande was. In dit rapport kunnen we wederom bevestigen dat
de margedruk aanhoudt voor grote delen binnen de zakelijke dienstverlening. Deze ontwikkeling maakt
twee zaken duidelijk. In de eerste plaats wordt het steeds duidelijker dat de winstmarges uit de tijden
van voor de crisis niet meer terugkomen. In de tweede plaats wordt het pijnlijk duidelijk dat in veel
sectoren – en zeker ook de zakelijke dienstverlening- de noodzaak voor innovatie en nieuwe businessmodellen en verdienmodellen groot is.

Deze broodnodige innovatie begint met het ‘opengooien’ van de ramen van de organisatie. De
zogeheten ‘outside-in’ analyse (het begrijpen van de wereld om ons heen) rechtvaardigt een belangrijke
plek binnen business development, innovatie en aandacht op de management agenda.
Ik wens u veel leesplezier,

Han Mesters
Sector Banker Zakelijke Dienstverlening
ABN AMRO Sector Advisory and Sustainability
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Inleiding: op weg naar de 4e Industriële
Revolutie
In 2009 schreven wij het visierapport ‘FutureShift: surfing the waves. Zeven grote krachten die de
toekomst van de zakelijke dienstverlening en industrie bepalen’. Na twee voortvarende conjunctuurcycli,
waarin de Nederlandse economie gemiddeld met maar liefst 2,8% per jaar was gegroeid, zaten we
ineens midden in de Grote Recessie. In 2009 kromp onze economie met -3,8% (in de 1e helft van het
jaar zelfs met -4,6%, maar dat was nog niets vergeleken bij de Duitse economie, die kromp dat jaar met
liefst -5,6%). Natuurlijk – hopelijk – gingen we daar weer uit komen, maar zou het dan weer business as
usual worden? Wij meenden van niet, want dachten de ontwikkeling van enkele fundamentele
veranderingen te zien. Welke megatrends waren er aan het werk? Of althans aan het ontstaan? En in
welke uitdagingen zou dat resulteren voor bedrijven?
Op grond van eigen analyses werd vastgesteld dat:
▶▶ In meerdere sub-sectoren de omzet en de marges in het topjaar 2007 al lager waren dan in het
vorige topjaar (2000). En daarom was de conclusie: ‘Veranderen moet – dit is de tijd om de gevolgen
en de mogelijkheden in kaart te brengen en vast te stellen wat er moet gebeuren’!
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▶▶ Het was tijd voor creative destruction, tijd voor een futureshift: korte termijn-interventies om te
overleven in 2009, natuurlijk, maar bovendien parallel werken aan een nieuwe futureproof strategie,
producten, businessmodellen, organisatiemodellen, aan inspiratie en transformatie
▶▶ De veranderbereidheid was echter nog niet groot
Onze verwachtingen voor de toekomst baseerden wij op de geschiedenis van onze eigen Gouden
Eeuw, op die van de industriële revolutie en het verschijnsel van technologische en Kondratieff-golven,
en op de opkomst en ondergang van rijken, samenlevingen en grote ondernemingen. Die
geschiedenissen tonen ons geen lineair verloop, maar zijn eerder cyclisch van aard, met eens in de
zoveel tijd een ingrijpende faseverandering; dan weer positief, dan weer negatief.
Zo voorspelden wij in het FutureShift-rapport dat:
▶▶ De economische groei van 2010 tot 2020 – dus gedurende het hele huidige decennium! – relatief
laag en onzeker zou zijn
▶▶ We moesten tegelijkertijd gaan inzetten op de innovaties – technologisch en organisatorisch – van de
toekomst. Al dan niet inspelen op die innovaties zou het verschil maken tussen floreren of
verpieteren
Inmiddels zijn we meer dan één hele conjunctuurgolf – met een gemiddelde economische groei van
ineens nog maar 0,7% per jaar – en vele veranderingen, beslissingen, faillissementen en innovaties
verder. Honderden rapporten en boeken over de nieuwe toekomst en het nieuwe organiseren hebben
sindsdien het daglicht gezien. Honderden bedrijven – startups, veranderaars – hebben al ingrijpende
vernieuwingen, veranderingen, disrupties bedacht en gebracht. Tegelijk geldt ook nu nog de
constatering dat veel meer organisaties weinig tot bijna niets hebben veranderd, althans niet
fundamenteel-strategisch. Veel organisaties menen (hopen?) nog steeds dat alles weer goed zal komen,
zodra de economische wind in de rug ‘gewoon’ weer terugkeert. Andere organisaties zijn daar niet zo
zeker van, maar weten nog niet wat ‘de’ futureproof oplossing is, of hoe die geïmplementeerd moet
worden.
De vragen die in deze FutureShfit-update beantwoord zullen worden, zijn daarom:
▶▶ 1. Hoe hebben de omzetten in de zakelijke dienstverlening zich ontwikkeld?
▶▶ 2. Wat zijn nú de verwachtingen ten aanzien van de toen al in beeld gebrachte megatrends, en zijn er
wellicht megatrends weggevallen of bijgekomen? En wat zijn inspirerende en tegelijk navolgbare
voorbeelden van vernieuwing en van transformatie?

“Mijn definitie van krankzinnigheid: hetzelfde blijven
doen, en betere resultaten verwachten.”
Albert Einstein
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Deze vragen zullen beantwoord worden door nader in te gaan op de volgende trends:
▶▶ 1.

Politiek: de conciërge van de wereld

▶▶ 2. Demografie: complexe onderbenutte groeiende bron van vooruitgang
▶▶ 3. Maatschappij, mens & mindset: to be energetic or not to be energetic
▶▶ 4. Globalisering & geopolitiek: onze enorme en turbulente arena
▶▶ 5. Technologie & organisatie: nieuw gereedschap voor onze vooruitgang
▶▶ 6. Ecologie: no more plenty
▶▶ 7.

Economie: nieuwe kansen zien, ideeën realiseren, welvaart uitbouwen

De zeven trends die in dit rapport worden geschetst hebben niet alleen betrekking op de Zakelijke
Dienstverlening. U zult zich bij het lezen wellicht zelfs afvragen wat begrippen als ‘corporatisme’,
‘maatschappelijke mind set’ en ‘mondiale competitive index’ met uw onderneming te maken hebben.
Door het beschrijven van deze trends proberen wij echter de wereld om u heen meer duiding en kleur
te geven. Hoe ziet de toekomst eruit voor Nederland en welke rol is daarin weggelegd voor Zakelijke
Dienstverleners? Op welke manier kunt u nu alvast een voorsprong nemen op die toekomst? Wij hopen
dat dit rapport u stimuleert om over deze vragen na te denken en uw eigen visie te ontwikkelen

Inhoudsopgave >									>>

5

De FutureShift op snelheid

1. Zakelijke Dienstverlening in
economisch perspectief
De sector zakelijke dienstverlening is zeer conjunctuur gevoelig. Zo laat de grafiek hiernaast met de
correlatie tussen sectoren en economie, zien dat het na Retail en Transport & Logistiek, een van de
sectoren is die het meest afhankelijk is van de economische ontwikkeling1.
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In de grafiek wordt de correlatie tussen de volumeontwikkeling van sectoren en de economische ontwikkeling

getoond. Bij een correlatie van 1 is de afhankelijkheid maximaal
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Deze sterke relatie wordt bevestigd wanneer we kijken naar de ontwikkeling van het BBP en de omzet
van de sector. Vooral in de laatste 2 jaar neemt de omzet van de sector sterk toe. Het Economisch
Bureau van ABN AMRO schat in dat de omzet in 2015 met 6,5% is gestegen, en daarmee boven de
piek van 2008 uitkomt.
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Wanneer we inzoomen op de verschillende sub-sectoren zien we duidelijke verschillen met betrekking tot
het omzetverloop. Uitzendbureaus en organisatieadviesbureaus profiteren het sterkst van economische
groei, maar hebben het ook het zwaarst bij krimp. De afgelopen twee jaar was daar echter geen sprake
van, de omzet van deze sub-sectoren groeide in 2015 met respectievelijk 9,5% en 7,5%. Voornamelijk
gedreven door toenemende bedrijvigheid en meer financiële ruimte voor het doen van investeringen,
maar ook structurele factoren als een sterkere vraag naar flexibele arbeid spelen hierbij een rol.
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Ook de rechtskundige dienstverlening laat weer tekenen van groei zien. De zogeheten ‘juridisering’ van
de samenleving en herstel van de woningmarkt zijn belangrijke aanjagers van deze groei.
Het valt op dat de omzetontwikkeling van accountants achter loopt bij de andere sectoren. Hier kunnen
de positieve effecten van de economie niet op tegen structurele veranderingen in de sector. De digitalisering van standaarddiensten, zoals het opstellen van jaarrekeningen, zorgt voor een sterke tariefdruk
binnen accountancy. Door de rol van adviseur op zich te nemen en diensten uit te breiden vergroten zij
hun waarde propositie. Dit kost echter tijd en is een scherpe draai vanuit het ‘traditionele’ verdienmodel
van accountants. Bovendien vraagt deze nieuwe strategie om nieuwe profielen, met meer nadruk op
sterk ontwikkelde relationele vaardigheden en commercialiteit.
Ook schoonmaak, beveiliging en opsporing hebben te maken met sterke druk op de marges. Hoewel de
basisdiensten van deze sectoren niet meer lijken te leiden tot onderscheidend vermogen, bieden de
trends binnen deze sectoren wel kansen voor de toekomst. Denk bij beveiliging en opsporing bijvoorbeeld aan de inzet van cyber security. Schoonmakers verbeteren hun waarde propositie door het
verbreden van hun diensten met betrekking tot gebouwbeheer, maar ook door het geven van meer
strategisch advies op het gebied van facility management.
Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht dat de economie de komende jaren verder groeit.
Ongetwijfeld zal dit een positief effect hebben op de Zakelijke Dienstverlening. Het economisch herstel
betekent echter niet dat ondernemers achterover kunnen leunen. Structurele ontwikkelingen zoals
digitalisering van standaarddiensten, veranderende wet- & regelgeving en de noodzaak tot het
oppakken van de adviseursrol hebben grote impact op de sector. De organisatie met een gedegen ICT
infrastructuur, de kracht om zijn eigen verdienmodel opnieuw uit te vinden en de flexibiliteit om snel in
te spelen om een veranderende markt, wint.
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Van ‘nice to have’ naar belangrijk onderdeel van het business model

2. De FutureShift en
kern-trends 2020-30-50
In ons 2009-rapport schreven wij dat het economische herstel naar onze
inschatting langzaam en turbulent zou verlopen. De cijfers uit het vorige
hoofdstuk, over de krimp en groei van de Nederlandse economie in het
algemeen en die van de sub-sectoren van de zakelijke dienstverlening in het
bijzonder, maken duidelijk dat die verwachting correct was. Maar die turbulente
en slecht groeiende economie was maar één kant van onze visie; de andere kant
was dat er fundamentele veranderingen met ingrijpende consequenties op gang
zouden gaan komen. Uitvoerig beschreven wij 7 fundamentele trends – 7 grote
golven naar ‘de’ nieuwe toekomst – waar organisaties, regio’s en landen op
moeten inspelen, hun krachten en prioriteiten aan moeten verbinden. Hieronder
worden zij kort ge-update.
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“The future ain’t what it used to be.”
Yogi Berra

1. Politiek:
de conciërge van de wereld
Politieke visies, keuzes en acties bepalen wat er kan en wat er gebeurt. Om met Phelps (2013) te
spreken: the Good Life is about flourishing, and therefore needs a modern, inclusive, dynamic economy.
Overheden moeten reguleren, coördineren, faciliteren en stimuleren. Het gaat dan om zaken als weten regelgeving; belastingen, accijnzen en subsidies; inflatie, rentestanden en wisselkoersen; opleiding,
investeringen, strategisch procurement en voorzieningen; veiligheid, vrijheid en defensie; en nationalisatie, deregulering en marktwerking. Politiek verschaft ruimte en prioriteit, of juist niet; stimuleert of
belemmert. In Nederland, in de Europese Unie en in de Eurozone hebben we inmiddels flink wat
beleefd, en de turbulentie is nog steeds niet geluwd. Sinds 1980 zijn meerdere bedrijfstakken gestimuleerd door deregulering en privatisering. Tegelijk spelen corporatisme (in Nederland het poldermodel),
publiek-private samenwerking en de triple helix (overheid, onderwijs/onderzoek en ondernemers) een
toenemend belangrijke rol. En lijkt de regel- en bemoeizucht van (overheden in) Europa sterker dan ooit.
Uit recent onderzoek van PwC blijkt dat CEO’s zich wereldwijd zorgen maken over de groeiende overregulering.
Politiek wordt in de mondiale genetwerkte multipolaire arena steeds belangrijker, complexer en
moeilijker. Het is voor alle niveaus van overheid en politiek laveren tussen autonomie, (inter)nationale
samenwerking en frictie, tussen vrijheid geven en sturing geven, tussen centraal en decentraal, tussen
harmonie en conflict. Natiestaten zullen samen ‘leven’ met internationale unies én met regionale,
urbane en andere clusters (allerlei valleys, mega-cities etcetera). Fundamenteel verschillende politieke
systemen, die fundamenteel verschillende culturen, economieën en belangen vertegenwoordigen,
moeten samenwerken, klimaat- en handelsverdragen sluiten, concurrentievervalsing bestrijden,
conflicten beheersen en veel meer. Er ontstaat steeds meer behoefte aan sterke, niet-verstikkende,
constructieve, vaardige, kleinere overheden. ‘De’ politiek zal ook futureproof moeten worden. Om af te
sluiten met waar we mee begonnen: politieke visies, keuzes en acties zijn cruciaal, want ze bepalen wat
er kan en wat er gebeurt.

2. Demografie:
complexe onderbenutte groeiende bron van vooruitgang
De omvang, ‘kwaliteit’ (opleiding, mindset) en leeftijdsopbouw van de bevolking bepalen het
(economische) potentieel van landen en regio’s – demography is destiny. De wereldbevolking groeit
verder van 7,4 miljard naar 8,5 miljard in 2030 en 9,7 miljard in 2050. Vooral Afrika groeit hard, van
1,2 miljard inwoners nu naar 2,5 miljard inwoners in 2050. De Europese bevolking krimpt van nu 738
miljoen naar 734 miljoen in 2030 en 707 miljoen in 2050. In Europa is nu 12% 70plusser (90 miljoen
mensen), in 2050 is dat maar liefst 21% (145 miljoen). De potentiële beroepsbevolking in Europa krimpt
van 535 miljoen nu naar 505 miljoen in 2030 en 455 miljoen in 2050. (Momenteel zijn er zo’n 22 miljoen
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werklozen in de EU.) In Nederland zal de potentiële beroepsbevolking (iedereen tussen 15-70 jaar) vanaf
2015 (het topjaar) krimpen van 12,0 miljoen naar 11,9 miljoen in 2020 naar 10,6 miljoen in 2050. In onze
‘buitenprovincies’ en in grote delen van Europa verloopt die daling al sneller. In Nederland was in 2015
voor het eerst de helft van de potentiële beroepsbevolking ouder dan 45; in 2000 was dat nog 36%. In
Nederland is de mediane leeftijd inmiddels 43 jaar, in Duitsland en Japan ruim 46 en in Niger nog net
geen 15. De meeste opkomende economieën hebben een (zeer) jonge bevolking (in Afrika is liefst
41% van de bevolking jonger dan 15, in Nederland is dat nog 17%), met nog een overwegend lage
arbeidsparticipatie en minder hoog opleidingsniveau. In Europa, Japan en in het volgende decennium
in de VS en in China is dat veel minder of zelfs niet meer het geval. We worden met z’n allen steeds
ouder: mondiaal is de levensverwachting bij geboorte nu 70 jaar, in 2050 zal dat 77 jaar zijn. Er rolt de
komende jaren en decennia een enorme vergrijzingsgolf door Europa en een geboortegolf over grote
delen van de wereld buiten Europa.
Inmiddels woont in Nederland ruim 75% in stedelijke gebieden; wereldwijd loopt de urbanisatie nog
wat achter, maar gaat stevig door. Buiten Europa ontstaan er tientallen gigantische mega-cities met
vaak tientallen miljoenen inwoners. Aan de rand van Europa ligt de Istanboel-regio, met zo’n 21 miljoen
inwoners in 2025; The Greater Los Angeles zal dan eenzelfde aantal inwoners hebben, Lagos 25 miljoen,
Greater Buenos Aires 36 miljoen en Shanghai zelfs 68 miljoen. Deze regio’s zullen als katalysator en
belanghebbende een belangrijke mondiale economische en politieke rol gaan vervullen.
De kwaliteit, toegankelijkheid en kosten – en dus het managen – van gezondheidszorg spelen hier
natuurlijk een belangwekkende rol. (Momenteel heeft Nederland het op één na duurste zorgsysteem ter
wereld, gemeten als percentage van het bruto binnenlands product.)
Inmiddels is ruim 35% van de werkende Nederlandse bevolking hoogopgeleid en dat zal nog oplopen
tot mogelijk 45%; middelbaar opgeleiden vormen nog zo’n 40% van de werkende bevolking, maar dat
aandeel staat inmiddels licht onder druk; het aandeel laagopgeleiden in de werkende bevolking is al het
kleinst en daalt.
De werkloosheid onder laagopgeleiden is met ongeveer 12½% hoog, en die onder middelbaar
opgeleiden met 9% ook; hoogopgeleiden kennen, na zeven magere jaren, een werkloosheid van
5½% - dat is de krapte-grens.
Onze bruto-arbeidsparticipatie bedraagt 72% en is nog nooit zo hoog geweest; in 2003 was dat nog 67%
en in 1984 werd met 57% de laagste participatie gerealiseerd. In 2020 kan onze participatie – met de
nodige stimuli – opgelopen zijn tot 74 of zelfs 75%, en dat is wel zo’n beetje het maximum. (Daarna gaat
onze beroepsbevolking dus echt krimpen.) Die participatie-groei zal vooral moeten komen van
laagopgeleiden, mannelijke 55plussers, vrouwelijke 45plussers, jongeren en allochtonen. Nog niet eerder
waren zoveel verschillende generaties tegelijk op de arbeidsmarkt en in het personeelsbestand aanwezig.
Inclusie, opleiding en aantrekkingskracht worden dus belangrijker dan ooit.

3. Maatschappij, mens & mindset:
to be energetic or not to be energetic
De heersende en zich ontwikkelende maatschappelijke mindsets van groot optimisme en grote ambitie
in grote delen van Azië, Zuid-Amerika en Afrika staan tegenover de grote onvrede in de Arabische
wereld en Centraal-Azië en het comfort of de onzekerheid en ‘lethargie’ in de Westerse wereld. Hoop
naast angst, ambitie naast onzekerheid, durf naast behoudzucht.
Het lijkt erop dat de ongelijkheid in onze maatschappijen de afgelopen jaren is gegroeid en zonder
ingrepen verder zal groeien. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor motivatie, veiligheid en
economische groei, lokaal, regionaal en mondiaal.

Inhoudsopgave >									>>

11

De FutureShift op snelheid

Opleidingsniveaus stijgen op de hele wereld. In Nederland is inmiddels meer dan 35% van de
werkenden hoogopgeleid, in de EU is dat ook al bijna 30%. Naast veiligheid, zekerheid, gemak,
ontspanning & sensatie en materiële geneugten worden hogere behoeften – zoals persoonlijke
aandacht, individualisering, autonomie, inbreng, ontplooiing, waardering, plezier, teamspirit, esthetica,
ontdekking, uitdaging, beleving en betekenis – steeds manifester. Gemotiveerde, bevlogen, betrokken,
energieke mensen presteren veel beter dan anderen. Motivatie, bevlogenheid, betrokkenheid en
energie worden gecreëerd door mensen óók op hun hogere behoeften te raken. High touch wordt dus
enorm belangrijk, in een turbulente high tech netwerk-wereld.
In een lijst met 27 Europese landen staat Nederland met een 8 voor ‘algemene tevredenheid met het
leven’ op de 6e plaats. In diezelfde lijst staat Nederland met een 5+ voor ‘politiek vertrouwen’ ook op de
6e plaats.
Slechts 19% van de werkenden in Nederland voelt zich bruisend energiek, vooral dankzij uitdagende
bedrijfsdoelen en participatieve of delegerende managementstijlen. 31% voelt zich opgejaagd, 50%
wacht rustig of is zelfs volledig afgehaakt. In de professionele dienstverlening zijn die cijfers niet
wezenlijk anders: 20%, 32% resp. 49%.
Wij vermoeden dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders en Nederlandse werkgevers
mentaal nog niet op de Future Shift zit.

Panta rhei
Economie & emotie & energie & verandering
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Beweging voorjaar 2016?
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1. Ontkennen > 2. Als bedreiging zien > 3. Als uitdaging zien
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4. Globalisering & geopolitiek:
onze enorme en turbulente arena
Nederland is een zeer open economie, dat wil zeggen sterk gericht op internationale handel. Wij zijn de
8e exporteur ter wereld (China is de grootste, gevolgd door de VS, Duitsland en Japan). Vooral de
industrie en transport & logistiek zijn direct betrokken; zakelijke dienstverlening is daarom indirect sterk
afhankelijk van de wereldhandel.
Van 1980 tot en met 2008 is de wereldeconomie gemiddeld met 3% per jaar gegroeid, en daarmee
ongeveer 21∕3 keer zo groot geworden. De Nederlandse economie verdubbelde in diezelfde periode. De
Chinese economie groeide in dat tijdsbestek met gemiddeld 10½% per jaar en werd daarmee liefst 16
keer zo groot en de nummer 2 van de wereld, na de VS. Sinds 2008 groeide China nog met 8½% per
jaar, in 2015 nog met 7%.
De komende jaren en decennia zal de wereldeconomie minder snel groeien, mogelijk met gemiddeld
2½% per jaar; dat betekent een groei van 45% - dus bijna de helft groter dan nu – van de mondiale
economie tot 2030. De emerging economies (denk nu ook India, Indonesië, Afrika) groeien nog steeds
(veel) sneller dan de ontwikkelde economieën; China zal nog ‘maar’ zo’n 6% per jaar groeien, India krijgt
nu juist de smaak te pakken en zal ‘makkelijk’ 7-8% per jaar kunnen groeien, wat een economische
verdrievoudiging tot 2030 betekent. West-Europa zal gemiddeld nog maar zo’n 1-1½% per jaar groeien.
Dat betekent een groei van hooguit een kwart tot 2030.
De wereldhandel is sinds 1990 met een factor 3½ gegroeid, dankzij een gemiddelde groei van 6-7% per
jaar; sinds 2011 is die jaarlijkse groei nog 3¼%, waardoor de wereldhandel in dat groeitempo in 2030
ruim 60% groter zal zijn dan nu.
De mondiale middenklasse telde in 1990 nog ongeveer 1 miljard mensen, in 2010 ongeveer 2 miljard, in
2020 zullen dat er ruim 3 miljard zijn en in 2030 bijna 5 miljard.
Sinds 1980 zijn de winsten van grote multinationals ruim 3½ keer zo groot geworden, en dus nog
sneller gegroeid dan de wereldeconomie. Innovatieve bedrijven c.q. bedrijven in ‘nieuwe sectoren’
hebben bovendien relatief sterk geprofiteerd. Belangrijke oorzaken van de winstexplosie waren de groei
van de wereldhandel in combinatie met lagere kosten. Daar komt nu een kentering in. Na drie decennia
van sterke groei van het winstaandeel in het bruto mondiaal product, zal dat aandeel het komende
decennium gaan dalen; kosten (arbeid, rente, technologie, belastingen) kunnen nauwelijks verder dalen
en zullen waarschijnlijk zelfs stijgen. Denk aan de stijgende arbeidskosten in China en de Amerikaanse
pogingen om de rentestanden te verhogen. Winstpercentages zullen dus onder druk komen te staan.
The world goes global: in de groeiende internationale markten is er sprake van sterk groeiende
internationale concurrentie, met ambitieuze spelers uit emerging economies die groei vaak belangrijker
vinden dan rendement. Zo kopte The Economist recent: “China’s plan for global semiconductor
domination.” Er ontstaat een multipolaire wereld, waar ‘nieuwe’ landen als China, India, Rusland,
Brazilië, Indonesië etcetera meer macht willen in mondiale maar eigenlijk Westerse instituten als het
IMF, de World Bank, de UN; of met alternatieven komen. Een en ander zal ook blijven resulteren in
belangenconflicten, spanningen, (burger)oorlogen en de terugkeer van de machtspolitiek. Denk aan de
opkomst van ‘de’ fundamentalistische islam, de vele onzekere verhoudingen in Afrika, de machtsstrijd
tussen Iran en Saoedi-Arabië, China en z’n buren rond de Chinese zee, Rusland en Europa, India en
Pakistan. Potentiële zwarte zwanen te over.
Deze dynamische diversiteit vergt een sterke identiteit, groot empathisch vermogen, weloverwogen
daadkracht en een win-win mentaliteit.
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5. Technologie & organisatie:
nieuw gereedschap voor onze vooruitgang
Technologie en organisatie vullen de gereedschapskist van onze voortuitgang. Met de uitvinding van de
op waterkracht draaiende ‘fabriek’ begon in het Westen, aan het einde van de 18e eeuw, de industriële
revolutie en een periode van ontzagwekkende groei en vooruitgang.
De 5e golf van technologieën – chip, PC, IT, mobiele communicatie, internet, GPS, connectiviteit –
komt nu in de fase van ontplooiing. Belangrijke technologieën zijn onder andere: big data, analytics,
algorithms, artificial intelligence, machine learning, service and knowledge work automation, 3-D
printing, robotics, drones, sensors, wearable computing, cloud computing, internet of things,
augmented reality / virtual reality.
De 6e golf van technologieën – groen, schoon, licht, duurzaam, circulair / renewable, bio-based /
biotech, genetica e.d. – komt tegelijkertijd steeds meer op gang. Vertical urban farming en lithium-ion
accu’s behoren tot de interessante ontwikkelingen.
De snelle en elkaar versterkende technologische ontwikkelingen hebben een groeiende impact op hoe
wij leven, consumeren, werken en organiseren. Er ontstaat spanning: replacing humans tegenover
enhancing human potential. Ook het (kennis)werk van hoogopgeleiden wordt geautomatiseerd, tegelijk
verdienen jonge vloggers tonnen of zelfs miljoenen met hun youtube-kanaal en DHZ-ers verdienen goed
geld via Etsy. De technologische ontwikkelingen bieden tegelijk het potentieel van nieuwe oplossingen
voor de mogelijkheden en bedreigingen die de andere golven bieden.
Nederland staat 8e op de mondiale innovatie-ranglijst van het World Economic Forum en 5e op de
mondiale competitiveness index van het WEF.
Organisaties ontwikkelen zich van hiërarchieën in ketens naar holacratieën in netwerken; redenen: zo
zijn ze alerter, wendbaarder, diverser, klantgerichter, innovatiever, stimulerender, aanstekelijker.
Van de 19 West-Europese landen die door Gallup werden onderzocht, scoorde Nederland met 9%
engaged employees het laagst. Het gemiddelde in West-Europa was 14%, de World-score (bijna 100
landen) was 13%; de VS scoorde 30% (de resulterende paniek was er groot).

6. Ecologie:
no more plenty
Voedsel, energie en materialen: no more plenty. Hoewel de olieprijs sinds de zomer van 2014 in een
vrije val is geraakt (ongeveer twee-derde lager), en de prijzen van andere commodities ook zijn gedaald,
lijkt er geen reden om het zoeken naar alternatieven te staken. Dat heeft te maken met het tweede
aspect van ecologie (natuur en milieu). Leveranciers zoals Brazilië, Saudi-Arabië, Australië en Canada,
hebben het, na gouden jaren, inmiddels moeilijker. Materialen voor de huidige en nieuwe technologische golven worden steeds belangrijker; denk aan lithium, aan nieuwe, lichte legeringen, nanotoepassingen. Voedselconsumptie en -productie, bijvoorbeeld van vlees door een verder groeiende en
steeds welvarender wordende wereldbevolking, creëert enorme uitdagingen.
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Natuur en milieu: druk op onze leefomgeving. Schoon zoet water wordt schaars op veel plekken op de
wereld. In mega-cities is schone lucht ook vaak een enorm probleem. De stijging van de zeespiegel als
gevolg van de opwarming van de aarde is ook voor veel mega-cities (en veel andere regio’s) een grote
dreiging. Een en ander zal migratie verder stimuleren.

7. Economie:
nieuwe kansen zien, ideeën realiseren, welvaart uitbouwen
Nederland, met z’n 17 miljoen inwoners het 65e land ter wereld (aandeel van 0,2%), heeft de 17e
economie van de wereld (aandeel van 1,1%), net na Indonesië en vóór Turkije. In 2008 had Nederland
nog de 12e economie van de wereld. Na twee voortvarende conjunctuurcycli, waarin de Nederlands
economie met maar liefst gemiddeld 2,8% per jaar was gegroeid, zaten we ineens midden in de Grote
Recessie (-3,8% in 2009). De korte, heftige conjunctuurcyclus van 2010-2013, ook wel de depressie-fase
in de lange Kondratieff-golf genoemd, met een gemiddelde groei van 0,3% per jaar, markeerde de
afloop van een periode. (Nederland herstelde traag van de Grote Recessie: in een lijst van 30 Europese
landen, realiseerde Nederland de 23e herstel-snelheid.)
Volgens de redenering van de Kondratieff-cyclus zitten we nu, tot en met mogelijk 2018, in de herstelfase. Deze kenmerkt zich door een matige groei (mogelijk gemiddeld 1½% per jaar in Nederland), veel
onzekerheid, veel gedoe en veel verandering. Maar het zou ook, gegeven alle recente turbulentie,
kunnen dat de herstel-fase korter duurt en in 2016-2017 afloopt in een al dan niet milde recessie; of dat
we nog in een verlengde depressie-fase blijken te zitten. Vanwege het uiterst turbulente begin van 2016,
na de ook al onzekere 2e helft van 2015, spreken sommigen inmiddels van een crisis economy.
Als die (in)spannende herstel-fase is afgelopen, kunnen we weer wat meer groei en overige meewind
over een breed front verwachten. Onze economie zal er dan anders uitzien, en verder transformeren.
De kracht van creative destruction is dan halverwege: oude producten en methoden worden minder
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belangrijk of zelfs afgebroken en afgestoten, van nieuwe komen de adoptie en diffusie in de hoogste
versnelling. We gaan naar een cross over-economie waar fysiek en digitaal en virtueel een fluïde
symbiose aangaan, naar een superieure service economie2, belevingseconomie, DHZ-economie,
empower economie, van een bezit-economie naar een deel- en access-economie, naar een freemium
economy, naar een informatie- en kenniseconomie, naar een flex- en projecteneconomie, naar een
netwerk- en clustereconomie, naar een duurzame economie, een bio-based en circulaire economie; we
gaan dus heel anders consumeren produceren werken organiseren, wendbaarheid en improvisatie en
innovatie en projectmatigheid en motivatie komen boven op de nadruk op optimalisatie en stabilisatie,
we gaan aan de slag met nieuwe vaardigheden (zowel andere hard als soft skills). De SMET3-vakken
worden natuurlijk nóg belangrijker, maar dat geldt misschien nóg wel meer voor de SPEC4-vakken. Zeer
uitdagend dus voor zakelijke dienstverleners.
Disintermediatie – Justin Bieber breekt door via youtube, koop je stroom rechtstreeks bij de windmolenboer via Vandebron.nl – en interfacing – boek je hotel via booking.com – gaan gelijk op.
In 2008 was 33% van de werkenden hoogopgeleid, in 2015 was dat al ruim meer dan 35%. Een andere
grote verandering betreft de flexschil: in 2009 omvatte die nog 29% van alle werkenden, in 2015 was
dat inmiddels 36%. Sinds 1998 zijn er zo’n 650.000 werkenden bijgekomen in Nederland; driekwart van
hen was hoogopgeleid, met een flexibel contract.
Er ontstaat momenteel schaarste in de economische structuur, zowel kwantitatief als kwalitatief, vooral
van kapitalen als futureproof ideeën, futureproof budgetten en experimenteerruimte, nieuwe grondstoffen en futureproof talent. Talent met de juiste expertise en de juiste competenties, de juiste hard
skills en soft skills (SMET & SPEC), T-shaped professionals. Dit is een mondiaal gegeven, en daarom
ontstaat brain circulation, en zijn talent attraction & international mobility noodzakelijk. Ook dit levert
zakelijke dienstverleners de nodige uitdagingen op.
Tegelijk met die schaarste is er sprake van een data- en informatie-overload. Daarom ontstaat er
behoefte aan systeemdenken, hypotheses, analyses en zinvolle toepassingen, en aan verhalen,
waarden, visie, ideeën en prioriteiten.
En er is bovendien sprake van debt overload, de groei van de wereldeconomie van de afgelopen jaren en
decennia is gefinancierd met veel schuld, veel quantitative easing en extreme renteverlagingen: de totale
schulden omvatten in 2014 286% van de wereldeconomie, in 2007 was dat nog 269%. Die groei vond
vooral plaats bij overheden en bedrijven, in zowel de westerse wereld als in de emerging economies. De
Chinese schuld ontplofte van 158% van de economie in 2007 naar 282% in 2014 (in dollars betekent dat
een verviervoudiging), vooral dankzij bedrijven en banken. In Nederland was de debt-to-GDP ratio in 2014
maar liefst 687%, waarvan 362% bij financiële instellingen, een absoluut wereldrecord (Nederland wordt
gezien als financial hub). De eerdergenoemde periode van de onzekere 2e helft van 2015 en het turbulente
begin van 2016 markeert waarschijnlijk het einde van de Great Global Credit Expansion; maar hoogstwaarschijnlijk nog niet die van de Global Savings Glut. Grote bedrijven hebben hun winsten en goedkope
schulden gebruikt voor uitkeringen aan hun eigenaren, nauwelijks voor investeringen. Europese overheden
hebben zich sinds de Grote Recessie vooral beziggehouden met austerity, bezuinigingen en vaker nog
lastenverzwaringen. Centrale banken kunnen niet veel meer doen en zullen zelfs, zoals in de VS, aan
terugdraaien moeten gaan denken.

2

Wellicht moeten we dus niet spreken over het Internet of Things, maar over het Internet for Servicing, dat alles

makkelijk maakt, regelt, faciliteert. Het neemt de lastige, irritante, gevaarlijke, onbenullige, ongemakkelijke, saaie,
onmisbare-maar-altijd-net-vergeten acties over. Het ontzorgt, vermaakt, empowert.
3

SMET = Science, Mathematics, Engineering and Technology.

3

SPEC = Sociologie, Psychologie, Empathie en Communicatie. SPEC & SMET samen: psycho-logisch denken & doen.
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Schaarste en overload zullen in de herstel-fase beide moeten worden erkend en geprioriteerd. Dat geldt
ook voor alle andere kansen en risico’s; we moeten beginnen met de fundamentele aanpak ervan. Het
vertrouwen in de mogelijkheden van de nieuwe toekomst moet voet aan de grond krijgen bij
consumenten en bedrijven. Dat moet zo langzamerhand gaan kunnen, het lijkt erop dat we eindelijk in
de buurt van de letting go-fase zijn aanbeland.
We zullen anders moeten gaan organiseren: groei zal in ons land en onze regio nog nauwelijks met
behulp van een groeiende bevolking en dito participatie kunnen worden gerealiseerd, en zal voortaan
dus vooral uit stijgende productiviteit moeten komen. In een turbulente mondiale arena. Dat vereist
futureproof en ultiem klantgerichte proposities, sterk onderscheidend vermogen, innovatie, assertieve
marketing & sales, en aanstekelijke werk-proposities ten behoeve van voldoende en bevlogen
gemotiveerd energiek personeel.
Kortom: voor groei en succes zijn technologische én sociale innovaties5 cruciaal. En dat begint met –
vereist – een paradigma shift: de mogelijkheden en manieren van de toekomst zien en ‘voelen’, kiezen,
‘het oude’ afleren en ‘het nieuwe’ aanleren. En dat – we zeggen het nogmaals – allemaal in een enorme
en turbulente arena.

Economische groei Nederland 20e - 21e eeuw
Bron: CBS (Nationale Rekeningen), voorspellingen: Dzjeng
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In deze turbulente mondiale arena zijn er enorm veel kansen – en risico’s en eisen die aan de bedrijven
en mensen in Nederland worden gesteld.

5

Strategie- plus propositie- plus organisatie-innovaties.
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Van ‘nice to have’ naar belangrijk onderdeel van het business model

©Hitman Sharon, Shutterstock.com

Nawoord:
Nederland het land waar de Phoenix
het eerst uit de as rijst?
De grote zeven trends uit dit rapport en het rapport uit 2009 vervullen een belangrijke rol. Ze zetten aan
tot reflectie over de houdbaarheid van het business model in veel sectoren. Sterker nog, het zet
vraagtekens bij de levensduur van bedrijven. Wat is de houdbaarheidsdatum van uw bedrijf?
De sector zakelijke dienstverlening is een sector die een belangrijk voordeel heeft boven andere
sectoren. De sector is niet kapitaalsintensief en het opleidingsniveau is over het algemeen hoger dan
dat in andere sectoren. Het is, kortom, een sector waarin mensen het verschil maken en in staat
moeten worden gesteld om naar eigen inzicht te handelen.
Het ziet er naar uit dat we op weg zijn naar een post-industrieel tijdperk, waarin kleine groepen
professionals (tijdelijk) verbinding met elkaar zoeken en op creatieve wijze met oplossingen komen voor
hun klanten. Het traditionele zwart-wit onderscheid tussen werkgever en werknemer en klant en bedrijf
wordt steeds ondoorzichtiger. Hier doorheen loopt als een rode draad de toenemende automatisering.
De technologie zal uiteindelijk niet bepalend zijn voor het lot van de sector zakelijke dienstverlening.
Sociale innovatie is dat wel.
In ons land zien we al de contouren van bedrijven die begrijpen dat door technologie de zogeheten
coordinatiekosten sterk verlaagd zijn. Coördinatiekosten waren altijd een belangrijke reden om te kiezen
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voor hiërarchie (traditionele harkjes bedrijven) bij het organiseren van arbeid, kapitaal en kennis.
Deze eeuw zal voor ons land de eeuw worden waarin we op een andere manier kennis zullen
organiseren. Het goede nieuws is dat de sector zakelijke dienstverlening hiervoor goed gepositioneerd
is. Het andere goed nieuws is dat ons land voorop loopt in het integreren van nieuwe technologieën in
werk. We zijn ook aantoonbaar creatiever dan andere landen: onze design- en gaming industrie
prestaties zijn hiervan getuige.

Mind the pitchforks
Het slechte nieuws is dat ook in ons land mensen buiten de boot gaan vallen door de grote
veranderingen die de zeven trends teweegbrengen. Het zal een zware test zijn voor ons land of we ook
in staat zijn de tweede kenmerkende variabele van onze cultuur kunnen vasthouden. Naast het feit dat
we een informeel volk zijn, zijn we ook ‘caring’ (feminien). We hebben altijd gezorgd voor zwakkeren in
de samenleving. In de Middeleeuwen door de opvang van weduwen en wezen naar verhouding goed te
regelen. In de Nieuwe Tijd door de rol van de kerkelijke instituten (charitas) en heel recent, in de vorige
eeuw, door het optuigen van de verzorgingsstaat. Welke vorm de zorg voor zwakkeren in ons eeuw gaat
aannemen, is nog onduidelijk. De geschiedenis leert dat het oplossen van dit vraagstuk wellicht het
belangrijkste is.
In navolging van ontwikkelingen in de Verenigde Staten (Bill Gates Foundation) zien we dat bedrijven
steeds meer hun maatschappelijke verantwoordelijkheid pakken. Dit fenomeen van ‘maatschappelijk
verantwoord ondernemen’ (social entrepreneurship) zal belangrijker worden nu de overheid zich ook in
Noordwest Europa steeds meer terugtrekt als ‘vangnet’ voor mensen die de boot missen. Nieuwe
producten ontstaan hierdoor zoals Social Impact Bonds die de traditionele kloof tussen de private sector
en de publieke sector verder verkleinen.
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