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2014, een spannend jaar. 

Stabiele markten lijken niet meer 
te bestaan: onvoorspelbaarheid 
en turbulentie vormen de nieuwe 
realiteit en verandering is de grote 

constante. Voor Nederlandse bedrijven 
betekent dit, dat zij zich voortdurend moe-
ten zien aan te passen aan hun verande-
rende organisatieomgeving. En dat terwijl 
technologische ontwikkelingen sneller 
gaan dan ooit en regeldruk vanuit de over-
heid toeneemt. Het leidt tot paradoxen. 
Online ontwikkelingen bieden kansen 
voor nieuwe verdienmodellen, maar ook 
uitdagingen op het gebied van cyber 
security; lange- termijnplanning en koers 
houden zijn essentieel voor de continuï-
teit van de onderneming, maar flexibiliteit 
vormt een voorwaarde om te kunnen over-
leven. En commitment van medewerkers 
is essentieel, maar het schetsen van een 
helder en aansprekend toekomstperspec-
tief vormt een uitdaging. Wat betekent dit 
voor degenen die leidinggeven aan deze 
verandering? Welke impact heeft dit op 
Nederlandse topondernemers en direc-
teuren? Kortom: wat bepaalt in 2014 de 
mindset van de business leaders?

In samenwerking met Business Leaders 
presenteert De Baak Mindset van de Busi-
ness Leader 2014, een jaarlijks onderzoek 
onder 175 Nederlandse topondernemers 
en -directeuren uit negen verschillende 
branches. Het onderzoek geeft een beeld 
van wat voor de Nederlandse business 
leaders top of mind is in 2014. Zowel 
voor de business leader zélf, als voor de 
business leader ten opzichte van zijn 
organisatie en voor de business leader ten 
opzichte van zijn organisatieomgeving. 
Houdt het huidige businessmodel nog 
stand? Wat krijgt het komende jaar priori-
teit? Waaraan besteden business leaders 
hun tijd? En hoe krijgen business leaders 
innovatie van de grond? Lees de antwoor-
den op deze en veel meer vragen en krijg 
inzicht in de Mindset van de Business 
Leader 2014.

Arko van Brakel 
Algemeen directeur 
de Baak 

Joel aan ’t Goor. 
Directeur  Business Leaders
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Waar doen zij het voor?
Plezier maken en fun hebben. Het is de 
belangrijkste drijfveer voor de Neder-
landse business leaders anno 2014. Op de 
tweede en derde plaats staan respectieve-
lijk “succes” (10%) en “iets creëren” (9%). 
Maatschappelijke drijfveren vinden we 
vooral bij directeuren in loondienst: 12% 
geeft als belangrijkste drijfveer aan een 
bijdrage aan de samenleving te willen le-
veren. Ondernemers kiezen deze drijfveer 
maar in 3% van de gevallen. Zij gaan voor 
plezier (22%), succes (13%) en het creëren 
van nieuwe “dingen” (9%). Ook de vraag 
naar waar de business leaders trots op 
zijn als ze kijken naar het jaar 2013 geeft 
een idee van wat hen drijft. Vooral het 
zorgen voor commitment en motivatie 
onder medewerkers geeft de business 
leaders een gevoel van trots (13%). Maar 
ook het realiseren van groei, ondanks 
de crisis (10%) en het ontwikkelen en 
in gang zetten van een nieuwe visie en 
strategie (8%) komen voor in de top-3. 

 

De persoonlijke leiderschaps-
agenda voor 2014

Hoe verhouden persoonlijke drijfveren 
van de business leaders zich tot hun 
voornemens voor 2014? Met andere 
woorden: hoe ziet de persoonlijke leider-
schapsagenda voor 2014 eruit?

Waar de business leaders trots op zijn, 
daar willen zij in 2014 nog meer van: 
ruim 22% wil komend jaar nog meer 
aandacht besteden aan medewerkers 
en managers. De business leaders wil-
len hun meer tijd en aandacht geven, 
bijvoorbeeld in de vorm van coaching. 
Uiteindelijk hopen de business leaders 
hiermee wederzijdse betrokkenheid en 
commitment te vergroten. 

Niet alleen willen de business leaders 
meer tijd en aandacht voor hun me-
dewerkers, ook voelen zij de behoefte 
om in 2014 de koers steviger te bewa-
ken: ruim 17% geeft aan te veel tijd 
en energie kwijt te zijn aan dagelijkse 
operationele kwesties, wat ten koste 
gaat van de aandacht voor strategische 
vraagstukken en koersbepaling voor de 
lange termijn. Grote uitdaging daarbij 
vormt het meer delegeren van taken 
aan competente medewerkers, een meer 
decentrale aansturing van de organisatie 
en het stimuleren van eigen initiatief bij 
medewerkers. 

Op de derde plaats van persoonlijke 
ambities voor 2014 staat het verleggen 
van een meer interne naar een externe 
focus: 12% van de business leaders geeft 
aan dat zij de eigen zichtbaarheid buiten 
de organisatie willen vergroten. Het lijkt 
erop dat de business leaders na een tijd 
van interne gerichtheid op onder andere 
kostenbesparing weer het gevoel hebben 
de markt in te kunnen. 

De 
business 
leader
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Drijfveren vergeleken tussen    zelfstandige ondernemers en 
directeuren in loondienst. 

0

5

10

15

20

25

20

15

10

5

0

Zelfstandige ondernemers

Algemeen

Directeuren in loondienst

22%

van de business leaders wil het 
komende jaar nog meer aan-
dacht besteden aan medewer-

kers en managers



Mindset 
van de 

Business Leader 2014
5

En wat houdt hen tegen? 
Welke mogelijke obstakels komen de 
business leaders tegen bij het uitvoeren 
van hun persoonlijke leiderschapsagen-
da? Wat zijn nu eigenlijk de belangrijk-
ste factoren die de effectiviteit van hun 
leiderschap beïnvloeden? 
Vooral tijdsdruk ervaren de business 
leaders als een factor van belang: meer 
dan een kwart (27%) van de directeuren 
en ondernemers ervaart een chronisch 
tijdgebrek. Er gaat te veel aandacht naar 
de dagelijkse gang van zaken en er blijft 
te weinig over voor evaluatie en reflectie. 
Daarbij komt dat er te veel initiatieven 
tegelijkertijd ontplooid worden. Uitein-
delijk verliezen de business leaders 
hiermee hun strategische focus.
Ruim een derde (37%) van de business 
leaders geeft dan ook aan dat zij effectie-
ver zouden zijn als ze meer afstand zou-
den kunnen nemen van het dagelijkse 
werk en meer aandacht zouden kunnen  
besteden aan strategische vraagstukken. 
Het vinden van een goede balans tussen 
de operatie en de strategie blijkt lastig, 
waarbij het voorrang geven aan korte 
termijn operationele “verstoringen” ten 
koste gaat van aandacht voor belangrijke 
langtermijnuitdagingen. 

Ook de dynamiek van de interne orga-
nisatie houdt de business leaders bezig: 
interne politiek, het krachtenveld van 
verschillende stakeholders, ingewikkelde 
besluitvormingsprocessen en interne 
druk vragen om veel aandacht. Het lijkt 
de business leaders niet te helpen bij het 
realiseren van de door hen gewenste blik 
naar buiten.
Hoe belangrijk de medewerkers en mana-
gers zijn voor de eigen effectiviteit, blijkt 
wel uit het feit dat ook deze factor in de 
top-3 staat. Competente medewerkers 
op de juiste plek, goede samenwerking 
binnen en met het managementteam en 
consensus over de gekozen koers zijn 
bepalend voor de effectiviteit van de 
business leader. De wens om meer tijd en 
aandacht te besteden aan medewerkers 
en managers lijkt daarmee uiteindelijk 
een investering in de eigen effectiviteit. 
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Het beeld is duidelijk:
zo divers als de persoon-
lijke drijfveren van Neder-
landse topondernemers en 
directeuren zijn, zo uniform 
zijn hun ambities om sa-
men met medewerkers door 
een stormachtige omgeving 
te navigeren.

Kern hierin lijkt de verdere ontwikke-
ling van medewerkers. Niet alleen staat 
het verder ontwikkelen van medewer-
kers hoog op de persoonlijke leider-
schapsagenda, ook vormt het mogelijk 
de sleutel tot het vasthouden van een 
koers: competente medewerkers kun-
nen operationele verantwoordelijkheden 
dragen en helpen de business leaders 
een strategische focus te houden.  

Leiderschap is context
Wanneer we vragen naar factoren die 
invloed hebben op de effectiviteit als lei-
der, dan noemt de business leader zowel 
interne als externe factoren. Opvallend 
is dat in de beleving van de business 
leader 70% van zijn of haar effectiviteit 
wordt beïnvloed door zaken als organisa-
tiestructuur, besluitvormingsprocessen, 
organisatiedynamiek, bemensing en 
werkdruk. Interne factoren als persoon-
lijke eigenschappen en competenties 
zijn voor de business leader minder 
doorslaggevend. Het onderstreept de 
afhankelijkheid van de context waarin 
de leider opereert. Bij de ontwikkeling 
van de eigen effectiviteit gaat relatief 
weinig aandacht uit naar het strate-
gisch beïnvloeden van deze context. De 
uitdaging voor de business leader is dan 
ook om het leiderschap voortdurend af te 
stemmen op de organisatiecontext.
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Vergelijking tussen factoren die effectiviteit beïnvloeden en de factoren welke men wil ontwikkelen 
om de effectiviteit te vergroten
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Vergroten innovatie

Vergroten nadruk op sales

Leiden van organisatorische groei

Ontwikkelen grotere merkwaarde

Verhogen algehele niveau van leiderschapskwaliteiten 
binnen de organisatie

Vergroten nadruk op marketing

Realiseren van kostenbesparingen

Aanpassen business model van de organisatie

Rekrutering talent/kwalitatief goede medewerkers

Fusie met of overname van andere organisatie

Verhogen van medewerker commitment en retentie

Ontwikkelen van de volgende generatie leiders

Vergroten flexibiliteit inzetbaarheid arbeid

Beschikbaarheid van kapitaal

Internationalisering van markten en arbeid

Verkoop van (deel van) organisatie

Reorganiseren

Waarde realiseren middels geoutsourcete activiteiten

Aanpassen van organisatie aan internationaal 
gehanteerde standaarden en gebruiken

Concurrerende arbeidsvoorwaarden voor medewerkers

Leiden van cultureel diverse business units/teams

2014
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Managementagenda (in%)
Wat zijn voor 
de business leaders 
de belangrijkste
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0 10 20 30 40 50 60

0 10 20 30 40 50 60

Trend: de business leader en 
de managementagenda 
Hoe vertaalt de mindset van de business 
leader zich naar de managementagenda 
van de organisatie? We hebben dit zowel 
in 2012, 2013 als 2014 onderzocht. De re-
sultaten leggen een aantal trends bloot.
De mate waarin kostenbesparingen 
worden gerealiseerd en het aantal 

De 
business 
leader 
en de 
organisatie

Verder zien we over de periode 2012- 
2014 een sterke toename in aandacht 
voor vernieuwing. Het vergroten van 
innovatie krijgt in 2014 de hoogste 
prioriteit en binnen steeds meer organi-
saties wordt het businessmodel aange-
past. Tegelijkertijd zien we in 2014, na 
een opleving in 2013, de mate waarin 
de nadruk op sales gelegd wordt sterk 
afnemen. Business leaders zijn van me-
ning dat een extra push op de markt de 
komende periode niet meer het verschil 
gaat maken.
Opvallend is de sterk toenemende aan-
dacht voor het leiden van organisatori-
sche groei. Op de managementagenda 
is dit in 2014 zelfs de prioriteit nummer 
drie geworden: in 2012 stond dit nog op 
de achtste plaats, in 2013 plaats zes. De 
business leaders hebben het idee vanuit 
een andere visie en aanpak de weg naar 
boven weer te kunnen vinden. Een aan-
gepast businessmodel is hier onderdeel 
van, maar ook zien we ten opzichte van 

reorganisaties dat plaatsvindt lopen 
in de periode 2012-2014 sterk terug. 
Bedrijven die zich anno 2014 nog sterk 
richten op kostenbesparingen, hebben 
in een eerder stadium veelal niet diep 
genoeg gesneden of hebben onvoldoende 
kans gezien zichzelf aan te passen aan 
een veranderende markt en/of nieuwe 
markten aan te boren.
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2013 een verdubbeling in de aandacht 
voor fusies, overnames en het bewerken 
van internationale markten. 
Het lijkt er dus op dat de bodem is 
bereikt waar het gaat om kostenbespa-
rende maatregelen. Daarvoor in de 
plaats zijn aandacht voor vernieuwing 
en leiding geven aan groei top of mind 
geworden.
Uiteraard heeft niet iedereen de weg 
naar boven kunnen vinden. Een deel van 
de business leaders zit nog in moeilijk 
vaarwater. Naarmate de strategische ho-
rizon van de organisatie korter is, neemt 
de focus op het vergroten van het inno-
vatieve vermogen af. Bij een kortere stra-
tegische horizon neemt de aandacht voor 
het vergroten van de salesinspanningen 
juist toe. De business leaders laten ook 
hier duidelijk een cyclische trend zien: 
(bedrijfs)economisch moeilijke omstan-
digheden verkorten de horizon en  gaan 
ten koste van het innovatievermogen van 
de organisatie. 

Innovatie: hoe krijg ik het voor 
elkaar binnen mijn organisatie!?

Uiteindelijk staat innovatie hoog op 
de managementagenda: bijna 59% van 
de business leaders geeft aan dat het 
vergroten van het innovatieve vermogen 
de komende jaren tot de prioriteiten 
behoort. Om meer inzicht te krijgen in 
de mindset van de business leaders als 
het gaat om leidinggeven aan innovatie, 
vroegen wij wat zij als meest bepalende 
succesfactor voor het doen slagen van 
innovatie beschouwen. Het belangrijkste 
(8.6 op een schaal van 1-10) blijkt het 
centraal stellen van de klant. Ook bij 
innovatieprocessen loont het blijkbaar 
om klantgecentreerd te werken. Op de 
gedeelde tweede en derde plaats staan 
“Het beschikken over de juiste compe-
tenties bij medewerkers” (8.2) en “Een 
goede samenwerking tussen afdelingen 
binnen de organisatie” (8.2). Hoewel 

“Voldoende financieringsmogelijkheden” 
gemiddeld niet wordt ervaren als een 
bepalende factor rond het innovatiepro-
ces, is dit juist wel de bepalende factor 
voor organisaties met een strategische 
horizon die niet verder gaat dan één jaar.

Strategie: 
een gedeelde exercitie

De overgrote meerderheid (88%) van de
business leaders betrekt medewerkers
op de één of andere manier bij de strate-
gieontwikkeling. Gevraagd naar de vorm 
waarin deze betrokkenheid plaatsvindt, 
gebeurt dit bij 56% van de organisaties 
door het voeren van gesprekken met een 
afvaardiging van medewerkers, terwijl 
bijna een kwart  van de business leaders 
álle medewerkers hierbij betrekt. Het 
creëren van betrokkenheid vindt al met 
al plaats al vóór de strategie bepaald 
is: juist bij de totstandkoming ervan 

Innovatie
Succesfactoren binnen het innovatieproces
cijfers op een schaal van 1 - 10 
 

Voldoende de klant 
centraal stellen 

Juiste competenties 
bij medewerkers 

Goede samenwerking 
tussen afdelingen binnen 
de organisatie 

Ondernemerschap van 
medewerkers 

Goede samenwerking 
binnen de keten 

Bijhouden van de 
laatste technologische 
ontwikkelingen 

Goede samenwerking 
tussen ketens

Voldoende financierings-
mogelijkheden 
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wordt geluisterd naar de medewerkers. 
De kleine organisaties met maximaal 
50 medewerkers gaan het verst hierin: 
41% betrekt alle medewerkers door het 
voeren van gesprekken over strategievor-
ming. Net als voorgaande jaren, ligt de 
strategische horizon gemiddeld rond de 
drie jaar.  Zoals te verwachten, komt de 
horizon dichterbij te liggen naarmate de 
concurrentiedruk groter is. Als de grote 
concurrentiedruk zich vertaalt naar de 
verwachting van de ontwikkeling van 
het marktaandeel, zien we dat 83% van 
de business leaders die een afname 
van het marktaandeel verwachten, een 
horizon heeft van maximaal drie jaar. 
Van de “groeiers” heeft 55% een horizon 
van één tot drie jaar, 32% van drie tot vijf 
jaar en 7% van méér dan vijf jaar. Het is 
dus lastiger om vooruit te kijken als het 
marktaandeel afneemt dan wanneer dit 
toeneemt.

Strategievorming binnen Nederlandse 
bedrijven is dus niet langer louter het 
principaat van de “board”: de business 
leaders streven in meer of mindere mate 
naar verwevenheid van verschillende 
organisatieonderdelen en echelons bij de 
totstandkoming van de organisatiestra-
tegie. 

88%

van de businessleaders betrekt 
medewerkers op de een of 

andere manier bij de 
strategie ontwikkeling
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Strategie: en dan?
Maar hoe zorgen de business leaders er-
voor dat uiteindelijk de strategie ook ver-
wezenlijkt wordt? Wat zijn in de mindset 
van de business leaders de belangrijkste 
succesfactoren bij het implementeren 
van de strategie? Het gaat volgens de 
business leaders vooral om het zorgen 
voor commitment bij medewerkers en 
het creëren van draagvlak binnen de 
organisatie. “Interne, open communica-
tie” wordt daarbij genoemd als belang-
rijk middel. En terwijl hiermee de eigen 
medewerkers en managers de grootste 
succesfactor vormen, zijn zij mogelijk 
ook de grootste derailers: medewerkers 
willen vaak niet veranderen en kúnnen 
ook niet altijd veranderen omdat ze niet 
over de juiste competenties beschikken, 
aldus de business leaders. Daarbij is er 
verschil in beleving tussen de verschil-
lende lagen binnen de organisatie. Waar 
de top de neiging heeft om in een te 
hoog tempo in te zetten en een te groot 
aantal projecten te starten, is de sense of 
urgency bij de medewerkers niet altijd 
aanwezig. 

Verder blijkt het creëren en behouden 
van focus belangrijk: consistent zijn in 
de uitvoering en daarbij de koers vast-
houden vormen daartoe de middelen. 
“Focus” impliceert ook het maken van 

keuzes: niet alleen in wat de directeuren 
en ondernemers wél gaan doen, maar 
ook in wat zij niét gaan doen. En dat 
blijkt niet makkelijk: de complexiteit en 
onvoorspelbaarheid van de snel verande-
rende organisatieomgeving nemen toe. 
Er moet met een steeds groter aantal     
stakeholders rekening worden gehou-
den, waarbij de business leaders zich 
voor de opgave gesteld zien om soms 
tegenstrijdige belangen met elkaar te 
verenigen. Daar komt nog eens een 
inconsistent overheidsbeleid bij in 
combinatie met onduidelijkheid in wet- 
en regelgeving en een volatiele markt, 
waarin moeilijke toegang tot kapitaal 
een belemmerende factor vormt voor 
strategie-implementatie. Het gevolg van 
deze onrust is dat de directeuren en on-
dernemers vaak het gevoel hebben “met 
de waan van de dag” te moeten handelen 
onder grote operationele en tijdsdruk. 

Ruimte voor intern   
ondernemerschap
Eén van de grootste strategische uitda-
gingen voor de business leaders is het 
meekrijgen van mensen en het creëren 
van draagvlak voor veranderingen. Daar-
om vroegen wij hun: hoe motiveert u 
medewerkers binnen uw organisatie? Op 
de eerste plaats (beide 23%) staan “Het 
communiceren van duidelijke koers” en 
“Het geven van ruimte aan ondernemer-
schap”. Op de derde plaats (19%) staat 
“Het uitdragen van een aansprekende 
visie”. Dit is een op het eerste gezicht 
verrassende combinatie: ruimte geven 
aan ondernemerschap betekent dat 
medewerkers deels juist zelf een koers 
kunnen bepalen. Maar de uitkomst blijkt 
te verklaren als we kijken naar verschil-
len tussen business leaders die verwach-
ten dat hun marktaandeel afneemt en 
business leaders die verwachten dat het 
toeneemt: voor directeuren en onderne-
mers die verwachten dat het marktaan-
deel afneemt, vormt vooral het commu-
niceren van een duidelijke koers (80%) 
een belangrijk middel om medewerkers 
te motiveren, terwijl het ruimte geven 
aan ondernemerschap (72%) vooropstaat 
bij de verwachte groeiers.  

Gevolg: 
Het gevolg van deze onrust 
is dat de directeuren en on-
dernemers vaak het gevoel 
hebben “met de waan van 
de dag” te moeten handelen 
onder grote operationele en 
tijdsdruk. 
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Motivatie (in%)
Hoe motiveert u medewerkers binnen uw organisatie

Het 
communice-
ren van een 
duidelijke 

koers

Uitdragen
van een 

aanspreken- 
de visie

Het geven 
van ruimte 
aan onder- 

nemer-
schap

Betrokkenheid (in%)
Op welke wijze worden de medewerkers binnen uw organisatie betrokken bij het ontwikkelen van de 
organisatiestrategie? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

Alle medewerkers worden betrokken door 
het afnemen van  enquêtes

Een afvaardiging van
de medewerkers 
wordt betrokken door 
het afnemen van  enquêtes

Een afvaardiging van de 
medewerkers wordt 
betrokken door het 
voeren van gesprek-
ken over strategie-
vorming (bijv. in 
de vorm van focus-
groepen)

Alle medewerkers worden 
   betrokken door het 
      voeren van gesprek-
         ken over strategie-
          vorming (bijv. in de 
           vorm van focus-
            groepen)

56

23

5

44      Medewerkers 
   worden hier niet 
 bij betrokken
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De winnende cultuur
Net als in 2013 is de business leaders 
gevraagd een typering te geven van de 
huidige bedrijfscultuur en van de cul-
tuur die nodig zou zijn om tot optimale 
prestaties te komen. 
Zowel in het onderzoek uit 2013 als in 
het huidige onderzoek omschrijven de 
meeste (42%) directeuren en onderne-
mers hun organisatiecultuur als een 
mensgerichte cultuur, waarbij mede-
werkers centraal staan. Een derde (32%) 
omschrijft de cultuur als één gericht 
op resultaat, waarbij het eindproduct 
centraal staat. Kenmerkend is dat het 
hierbij vooral gaat om organisaties met 
een strategische horizon van maximaal 
één jaar, terwijl organisaties met een ho-
rizon die verder reikt de huidige cultuur 
als mensgericht omschrijven. Ongeveer 
een vijfde (19%) geeft aan dat de huidige 
cultuur gericht is op innovatie. Een 
duidelijke minderheid (7%) typeert de 
organisatiecultuur als gericht op regels 
en procedures. Net als vorig jaar is deze 
beheersgerichte cultuur weinig geliefd. 
Dat terwijl de business leaders een 
steeds zwaardere regeldruk ervaren. 

Typering organisatiecultuur (in%)

Mensgerichte cultuur 
waarbij medewerkers centraal staan

2014

huidig gewenst

2013

Resultaatgerichte cultuur 
waarbij het eindproduct centraal staat

Innovatiegerichte cultuur 
waarbij veel nieuwe producten en diensten ontwikkeld kunnen worden

Beheersgerichte cultuur 
waarbij regels en procedures belangrijk zijn

42 32

39 33

2014

huidig gewenst

2013

19 32

17 34

2014

huidig gewenst

2013

32 32

33 31

2014

huidig gewenst

2013

7 4

11 2

Beweging voor 2014:
innovatie met de klant 
als vertrekpunt.

Kijken we nu naar wat de business lea-
ders aangeven als een cultuur waarbin-
nen optimale prestaties geleverd kunnen 
worden, dan is een verschuiving te zien 
richting een meer innovatieve cultuur, 
met name “ten koste” van een mensge-
richte cultuur. Ditzelfde beeld was te zien 
in 2013, toen slechts 17% van de deelne-
mers aangaf de huidige cultuur als “inno-
vatief” te bestempelen en 34% aangaf dat 
een innovatieve cultuur gewenst werd. 
Het verwezenlijken van een innovatieve 
organisatie is blijkbaar geen sinecure: 
terwijl het in 2013 door 34% van de busi-
ness leaders werd gewenst, heeft slechts 
19% het in 2014 verwezenlijkt. 

De business leaders zoeken de weg 
naar boven vooral via innovatie. Maar 
daarvoor is nog wel wat nodig: een 
combinatie van een strategische horizon 
die ver genoeg reikt en een organisa-
tiecultuur die niet gericht is op regels 
en processen, maar op mensen, resul-
taten en innovatie. Daarmee tekenen de 
contouren van de strategisch koers voor 
2014 zich af: waar de business leaders 
in 2013 nog een overwegend inside-
out-benadering kozen, gericht op sales, 
wordt in 2014 een outside-in-beweging 
gemaakt: innovatie met de klant als 
vertrekpunt. De grootste uitdaging voor 
de business leaders is om daarbij hun 
medewerkers mee te krijgen, zowel door 
de nodige competenties te ontwikkelen 
als door commitment voor verandering 
te creëren.    
 

7%

van de business leaders typeert  
de organisatiecultuur als gericht 

op regels en procedures

“ten koste van”
mensgerichte cultuur

Meer
innovatieve cultuur
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Marktaandeel: 
minder pessimisme
Business leaders zijn optimistisch: drie 
kwart (73%) van hen verwacht een groei 
van het marktaandeel, terwijl slechts 
4% een kleiner marktaandeel verwacht. 
Ongeveer een kwart (23%) denkt dat 
het gelijk blijft. De business leaders 
zijn hiermee nog optimistischer dan in 
2013. Toen verwachtte weliswaar ook 
drie kwart (72%) van hen groei, maar 
één kwart (25%) verwachtte verkleining 
van het marktaandeel: een forse daling 
van het aantal business leaders met een 
pessimistische outlook in 2014. 

Als we kijken naar verschillende be-
drijfsgroottes, valt op dat het grootste 
optimisme te vinden is bij bedrijven met 
een omvang van 250 tot 500 medewer-
kers: 88% van hen geeft aan een toena-
me van het marktaandeel te verwachten. 
Het minst optimistisch zijn de business 
leaders van de grote bedrijven: van de 
ondernemers en directeuren werkzaam 
bij bedrijven met 1.000 tot 10.000 me-
dewerkers verwacht de helft toename en 
een kwart afname van het marktaandeel. 

De 
business 
leader 
en zijn 
omgeving

Groei

Gelijk

Marktaandeel 

Kleiner

2013

2014

73

4

23
2

25

72

Verwachte verandering  (in%)

Optimisme (in%)

Bedrijven met 
een omvang van 

250 tot 500 
medewerkers

Bedrijven met 
een omvang van 
1000 tot 10.000 
medewerkers

Verwachte toename marktaandeel

50

88  
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Concurrentie en turbulentie

Terwijl alle business leaders concurren-
tie ervaren binnen hun markt, ervaart 
meer dan de helft (54%) zelfs sterke tot 
zeer sterke druk van concurrenten. Ook 
vroegen wij in welke mate zij turbulen-
tie ervaren in hun markt. Met andere 
woorden: in welke mate hebben zij het 
gevoel in een onvoorspelbare markt te 
opereren met hoge pieken en diepe da-
len? Twee derde (61%) ervaart sterke tot 
zeer sterke turbulentie binnen de markt. 
Vooral binnen de branches Consumer 
Goods & Retail en Financial Services. 
De ervaren turbulentie beïnvloedt de 
groeiverwachting: business leaders die 
een toename van hun marktaandeel 
verwachten, geven een 7.2 op een schaal 
van 1 tot 10 voor turbulentie. Onder-
nemers en directeuren die een afname 
van hun marktaandeel verwachten, 
geven gemiddeld een 8.0: een moeilijker 
voorspelbare toekomst maakt pessimis-
tischer over de ontwikkeling van het 
marktaandeel.

Investeringen
Het Nederlandse investeringsklimaat 
krijgt een kritische waardering van de 
business leaders: een 5.8. Wel zijn de 
meningen verdeeld: de meerderheid 
(65%) geeft een rapportcijfer tussen 
de 6.0 en de 7.0.  Als we kijken naar 
verschillen tussen branches, zien we 
dat de Information Technology, Media & 
Telecom–branche het meest positief is 
(6.3) over het Nederlandse investerings-
klimaat. Het minst positief is de branche 
Bouw, Vastgoed & Infra met gemiddeld 
een 5.3. 

Ook is de business leaders gevraagd 
naar hun verwachting of zij kapitaal-
intensieve investeringen gaan doen 
in 2014. Het gemiddelde cijfer op een 
schaal van 1-10 voor deze verwachting 
is een 6.4. Opvallend is dat organisaties 
met een verdere strategische horizon 
ook een sterkere verwachting hebben om 
te gaan investeren.
Ondernemers en directeuren die verder 
vooruit kunnen kijken, zijn eerder ge-
neigd te investeren dan ondernemers die 
minder ver vooruitkijken.

Verwachting investering 

Gemiddeld 
6,4

0 1 2 3 4 5 6 7 8

   <   1           5.0

        1 - < 3    6.4

    3 - < 5    6.8

    5 <   7.4

Strategische 
horizon 
in jaren

Cijfers op een schaal van  0-10

Conclusie: 
een moeilijker voorspelbare 
toekomst maakt pessimisti-
scher over de ontwikkeling 
van het marktaandeel.

Volatiliteit en prijsdruk
Gevraagd naar welke algemene ont-
wikkelingen voor de business leaders 
momenteel top of mind zijn, blijkt dat de 
mindset van de ondernemers en direc-
teuren zich met name richt op techno-
logische, economische en sociaalmaat-
schappelijke ontwikkelingen en op de rol 
van de overheid. Wat betreft technolo-
gisch ontwikkelingen gaat veel aandacht 
uit naar ICT, zoals naar de rol van social 
media, cloud computing, open source en 
cyber security. Wat betreft economische 
ontwikkelingen richt de mindset zich op 
de hoge volatiliteit, prijsdruk en veran-
derend (minder voorspelbaar en minder 
loyaal) klantengedrag. Business leaders 
die in internationale markten opereren 
noemen ook de hoge binnenlandse 
loonkosten.

Ondernemers en direc-
teuren die verder vooruit 
kunnen kijken, zijn eerder 
geneigd te investeren dan 
ondernemers die minder 
ver vooruitkijken.

54%

van de business leaders ervaart 
sterke tot zeer sterke druk van 

concurrenten

Mindset
Welke algemene ontwikkelingen  zijn momenteel top of mind 

rol overheid

cloud computing open         source
cybersecurityhoge   volatiliteit

prijsdruk

hoge loonkosten

klantengedrag
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MVO: omdat het moet?
Tot slot waren wij geïnteresseerd in de 
rol die maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO) inneemt in de mind-
set van de business leaders. Gevraagd 
naar hoe belangrijk MVO voor hun 
organisatie is, geven de business leaders 
gemiddeld een 7.0 op een schaal van 1 
tot 10. Opvallend is dat het belang van 
MVO voor familiebedrijven (7.5) groter 
is dan voor beursgenoteerde bedrijven 
(7.0) en private equity owned bedrijven 
(6.8). De mate waarin een bedrijf in 
zijn bedrijfsvoering op de lange tot zeer 
lange termijn gericht is, lijkt daarmee 
samen te hangen met de mate waarin er 
aandacht is voor MVO. Ook opvallend is 
dat ondernemers gemiddeld aanzienlijk 
lager scoren (6.4) dan directeuren in 
loondienst (7.5), zoals te verwachten op 
basis van de eerder beschreven ver-
schillende drijfveren. Tot slot scoren de 
mannelijke business leaders aanzienlijk 
lager (6.8) dan vrouwen (8.0). 

De belangrijkste driver voor maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen is het 
eigen persoonlijke commitment van 
de business leader. Op twee staat het 
voldoen aan wet- en regelgeving en op 
drie de wens vanuit het management. 
Voor vrouwen komt de aandacht voor 
MVO met name voort uit de wens vanuit 
medewerkers, management en de eigen 
persoonlijke drive. Voor mannen zijn 
commerciële overwegingen en voldoen 
aan wet- en regelgeving aanzienlijk be-
langrijkere drivers dan voor vrouwen.

Aspecten als drivers voor MVO binnen uw organisatie 
In cijfers op een schaal van 10 

0 1 2 3 4 5 6 7

Antwoordopties Gemiddelde waardering

Reputatiemanagement  

Voldoen aan wet- en regelgeving 

Wens vanuit medewerkers  

Wens vanuit het management 

Wens vanuit klanten  

Vanuit mijn eigen commitment 

Commerciële overwegingen 

   6.7

      7.2

 6.2

    6,9

  6.6

    7.4

 6.2

slechts

2%

van de business leaders ervaart 
daadwerkelijke afname van de 

regeldruk

Waan van de dag
Ook de overheid blijkt bepalend voor 
de mindset van de business leaders. 
Het gaat hier met name over de afhan-
kelijkheid die business leaders ervaren 
van alle wet- en regelgeving, zowel op 
Europees als op nationaal niveau. Niet 
alleen betwijfelen zij de effectiviteit van 
deze vorm van overheidsbemoeienis (“te 
veel regels voor de verkeerde dingen”), 
ook wordt de overheid nog eens als een 
moeilijk voorspelbare stakeholder gezien 
die, letterlijk en figuurlijk, met de waan 
van de dag regeert. Daarbij vinden de 
business leaders het moeilijk om consis-
tentie in het beleid te ontdekken, zowel 
waar het gaat om onderlinge afstemming 
tussen overheden als waar het gaat om 
een langetermijnvisie van de overheid 
als geheel. 
Hoewel het gevaar van overregulering 
bekend is, ervaart slechts 2% van de 
business leaders daadwerkelijke afname 
van regeldruk. Twee derde (65%) ervaart 
zelfs een toename, terwijl een derde 
(33%) geen verandering merkt. Vooral de 
Financial Services-branche ervaart een 
sterke toename (8.6). 

Sociaalmaatschappelijke ontwikkelin-
gen zijn minder “top of mind” voor de 
business leaders. Wel beschrijven zij een 
ontwikkeling waarbij “participatie” een 
steeds grotere rol speelt. Het gaat dan 
om samenwerking met klanten en een 
toenemende mate van zelforganisatie bij 
klanten: geholpen door technologische 
ontwikkelingen, kunnen klanten en 
consumenten steeds meer zelf. 

MVO belangrijk?

In cijfers op een schaal van 10 

Man Vrouw

6.8 8.0
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Slot-
woord
Om in 2014 en daarna succesvol te 
kunnen zijn, zullen business leaders 
meer dan ooit manieren moeten vinden 
om invulling te geven aan de grootste 
paradox van het ondernemen: een con-
sistente langetermijn-koers bepalen in 
een wereld die om razendsnelle aanpas-
singen vraagt.
 
Business modellen zijn niet meer in 
beton gegoten; ze zijn dynamisch en aan 
verandering onderhevig. Vooruitgang 
wordt niet alleen binnen de organisatie 
gecreëerd, maar juist ook tussen organi-
saties. Succesvolle innovatie komt voort 
uit verwachte en onverwachte verbin-
dingen en uit -veelal tijdelijke -samen-
werkingsverbanden. Om dit te kunnen 
realiseren is het voor business leaders 
cruciaal inzicht te hebben in ontwik-
kelingen buiten de eigen organisatie en 
buiten de eigen keten. Maar innovatie 
blijft ook mensenwerk. Voor de uitvoe-
ring van een succesvolle strategie is het 
commitment en de input van medewer-
kers cruciaal.
 
Strategisch leiderschap vraagt om meer 
dan het optimaal faciliteren van de 
organisatie. Het uitzetten en bewaken 
van de strategische koers, vereist afstand 
en reflectie. En dat wordt niet altijd 
makkelijk gevonden. De tijdsdruk is 
veelal hoog en de neiging om de operatie 
ingetrokken te worden is groot. En als 
het gaat om het vergroten van de eigen 
effectiviteit is het de uitdaging om het 
leiderschap voortdurend af te stemmen 
op de organisatiecontext.
Ondernemen anno 2014 vraagt veel van 
de business leaders, maar de mindset 
is positief. Zij hebben vertrouwen in de 
toekomst en willen creëren: met plezier 
en samen met de medewerkers.

Werk aan de winkel: aanpassin-
gen huidige businessmodel?
De ruime meerderheid (82%) van de  
business leaders beschouwt de beschre-
ven ontwikkelingen als een aanleiding 
tot het aanpassen van het bestaande 
businessmodel. Bijna de helft (47%) ziet 
zelfs in (zeer) sterke mate aanleiding 
hiertoe. Wel zijn verschillen te zien tus-
sen branches. De sterkste drang tot het 
aanpassen van het huidige businessmo-
del is te zien bij Financial-services (7.6), 
terwijl dit het minst speelt binnen de 
branche Handel & Industrie (6.1). Weinig 
verbazingwekkend zien ondernemers 
en directeuren die verwachten markt-
aandeel te verliezen beduidend ster-
kere aanleiding tot aanpassing van het 
businessmodel (9.0) dan ondernemers 
en directeuren die verwachten met hun 
organisatie te groeien (6.6).

Nederlandse topondernemers en direc-
teuren bevinden zich al met al in een 
ingewikkelde spagaat: verder willen 
na de crisis, willen innoveren, maar 
ook tegemoet moeten komen aan het 
steeds groter wordende woud van wet- 
en regelgeving. Maar de teneur over 
de ontwikkeling van het eigen markt-
aandeel is ronduit positief. En ondanks 
een matige waardering voor het inves-
teringsklimaat, verwachten de business 
leaders  in 2014 te gaan investeren. Voor 
duurzame groei moeten nog wel grote 
stappen gezet worden: de turbulentie en 
I(C)T-ontwikkelingen dwingen de busi-
ness leaders tot hernieuwing van hun 
businessmodellen. Ondertussen blijft de 
overheid aansluiting bij de Nederlandse 
bedrijven missen: terwijl de business 
leaders aangeven niet te worden gehol-
pen door wet- en regelgeving, neemt de 
regeldruk alleen maar toe. 

82%

van de business leaders be-
schouwt de beschreven ontwik-
kelingen als een aanleiding  tot 
het aanpassen van het bestaan-

de businessmodel

Ondertussen blijft de over-
heid aansluiting bij de 
Nederlandse bedrijven 
missen: terwijl de business 
leaders aangeven niet te 
worden geholpen door wet- 
en regelgeving, neemt de 
regeldruk alleen maar toe. 

helemaal niet

in beperkte mate

in redelijke matein sterke mate

in heel sterke mate

Verwachte aanpassing businessmodel (in%)

1
17

35

40

  7
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Over dit 
onderzoek

Het onderzoek is in de periode van januari 2014 tot en met maart 2014 
uitgevoerd. Ten opzichte van de onderzoeken in 2012 en 2013 is de 
vragenlijst enigszins aangepast en aangevuld met open vragen. Waar re-
levant wordt de vergelijking getrokken met de resultaten uit het vorige 
onderzoek.

175
deelnemers in zeer uiteenlopende branches

Zij zijn als ondernemer of 
directeur minimaal verant-
woordelijk voor 5 miljoen 

euro omzet of dragen verant-
woordelijkheid voor mini-

maal 50 medewerkers. 

51%
(mede)eigenaar

15%
beursgenoteerde 
ondernemening

16%
publieke, non-profit- 
organisatie, stichting,

NGO of corperatie

49%
in loondienst

40%
familiebedrijf

48
gemiddelde leeftijd

89%
man

11%
vrouw

66% < >34%     250 
hoeveelheid 
werknemers

29%
privaty equity owned

72 %  CEO/Algemeen Directeur/
 Managing Director

8% Commercieel Directeur
4% Operationeel Directeur
2% Financieel Directeur
2% Businessunit Directeur
1% Managing Partner
6% Andere functie op directie niveau
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Colofon
Over de Baak
De Baak is een opleidings- en kennis-
instituut op het gebied van leiderschap 
en ondernemerschap. Het instituut richt 
zich op de ‘Human Side of Enterprise’, 
op de ontwikkeling en effectiviteit van 
mensen in organisaties. Met maatwerk-
programma’s en met open opleidingen.
De Baak, verbonden aan het VNO-NCW 
ondersteunt met haar activiteiten de 
ontwikkeling van de Nederlandse ken-
niseconomie. Onderscheidende thema’s 
zijn leiderschap en ondernemerschap 
in een internationale context. Ruim 200 
medewerkers en vele externe experts 
dragen vanuit Noordwijk, Driebergen 
en Antwerpen bij aan het succes van 
organisaties. de Baak verricht continue 
onderzoek naar ontwikkelingen m.b.t. 
leiderschap & ondernemerschap in 
Nederland.

Voor meer informatie: 
www.debaak.nl 

Over Business Leaders 
Business Leaders is een vooruitstrevend 
en exclusief netwerk voor toponder-
nemers en -directeuren. Wij helpen 
onze leden bij het realiseren van hun 
persoonlijke en managementagenda. 
Als spin in het web brengen onze busi-
ness matchers branche overstijgende 
verbindingen tot stand die leiden tot 
innovaties, inspiratie, samenwerkings-
verbanden en business. Om de kwaliteit 
van het netwerk te garanderen is het 
Business Leaders lidmaatschap al-
leen toegankelijk voor ondernemers en 
directeuren die verantwoordelijk zijn 
voor een omzet groter dan € 5 miljoen of 
meer dan 50 medewerkers. Per branche 
wordt slechts een select aantal vertegen-
woordigers toegelaten tot het netwerk.

Voor meer informatie: 
www.businessleaders.nl 

Meer weten?

Neem contact op met: 

Joel aan ’t Goor, BusinessLeaders      
M  06 11593582      
T  030 3030629     
E  joel.aantgoor@businessleaders.nl 
W  www.businessleaders.nl  

Rob Bos, de Baak 
M 06 28241492
T 0343 556100  
E r.bos@debaak.nl 
W www.debaak.nl

Jeroen Koster, de Baak
M 06 10907745
T 0343 556100
E je.koster@debaak.nl
W www.debaak.nl

de Baak: 
Een bijzondere onder-
neming die anderen en 
zichzelf door leren verder 
brengt. 




