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Iedere analyse van het economisch succes van 
Duitsland leidt steevast naar ‘der Mittelstand’. Deze 
Duitse familiebedrijven - vrijwel zonder uitzondering 
middelgrote ondernemingen - lijken het woord ‘innovatie’ 
zo’n beetje uitgevonden te hebben, waardoor zij binnen 
hun eigen markt ook steevast tot de absolute wereldtop 
behoren. Niet alleen omdat zij continu met vernieuwing 
bezig zijn, maar ook omdat die strategie tot uitstekende 
financiële prestaties leidt. Innovatie en economisch 
succes zijn dus nadrukkelijk aan elkaar gekoppeld. 
Daarmee vormen deze middelgrote bedrijven de 
ruggengraat van de Duitse economie en de motor van de 
arbeidsmarkt.

Het is dus logisch dat ook in Nederland nadrukkelijk naar 
dit Duitse voorbeeld wordt gekeken. Kunnen wij lessen 
leren van onze Oosterburen? Moeten wij ons eigen MKB 
niet stimuleren om meer in innovatie te investeren? Ik 
snap die behoefte, maar heb er tegelijkertijd wat moeite 
mee. Het doet namelijk geen recht aan de kracht en de 
kwaliteit van het MKB in ons eigen land. Middelgrote 
bedrijven in Nederland zijn - net als hun Duitse collega’s 
- vaak zeer succesvol. Niet alleen in eigen land, maar 
ook ver daarbuiten. Ik kan geen land bedenken waar 
Nederlandse ondernemers niet actief én succesvol zijn. 

De sleutel tot hun succes? Precies: innovatie. Niet voor 
niets is de Nederlandse maakindustrie - letterlijk - 
wereldberoemd. Maar kijk ook eens naar life sciences, 
de offshore, water, financiële dienstverlening, games, 
ruimtevaart of mobiele apps. Overal zien we Nederlandse 
bedrijven nationaal én internationaal met veel succes 
opereren.  Het Nederlandse MKB is zeer succesvol en 

is dat met name omdat het zeer innovatief is. Natuurlijk 
zijn er verschillen tussen de vele tienduizenden bedrijven 
in deze groep. Sommige bedrijven slagen er beter in 
dan andere om de wereldtop te bereiken. Waar zit ‘m 
dat in? Wat zijn de kenmerken van al die succesvolle 
middelgrote ondernemingen? Is het hun enorme 
focus op de klant? Het slim toepassen van nieuwe 
technologie? Weten zij als geen ander het maximale 
uit hun investeringen in ICT te halen? En waar zitten 
de knelpunten? Is het lastig om financiering te vinden? 
Ontbreekt het aan een cultuur die vernieuwing aanjaagt? 
Biedt de cloud met zijn abonnementensysteem 
bijvoorbeeld een oplossing voor bedrijven die de kosten 
en risico’s van grootschalige IT-projecten wellicht iets te 
groot vinden?

SAP werkt al jaren nauw samen met honderden 
Nederlandse MKB-ondernemingen. Dagelijks zien wij 
- samen met onze partners - hoe deze bedrijven bezig 
zijn om nog flexibeler te worden, nog beter hun klanten 
te bedienen, en nog betere producten en diensten 
te ontwikkelen. Daarbij zien wij hoe deze succesvolle 
middelgrote ondernemingen omgaan met innovatie, 
met R&D, met ICT, met hun partners en met hun 
klanten. Voor deze white paper hebben we onafhankelijk 
onderzoek laten verrichten naar de kenmerken van 
succesvolle middelgrote bedrijven. De resultaten 
hebben we aangevuld met de lessen die wij als SAP in 
de praktijk hebben geleerd. Door het onderzoek met 
onze expertise te combineren, brengen we een aantal 
gemeenschappelijke kenmerken van succesvolle, 
innovatieve bedrijven in kaart. Zodat andere  
MKB-ondernemers hier weer van kunnen profiteren. 

Marcel Groenenboom  
Director General Business & Channels  
bij SAP Nederland

Voorwoord

‘De sleutel tot hun succes  
is innovatie’
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van de belangrijkste voorwaarden voor groei blijkt  
innovatief vermogen. Succesvolle bedrijven (‘groeiers’) 
hebben in dat kader veel minder moeite met het  
identificeren van nieuwe marktkansen dan bedrijven die 
slecht presteren (‘krimpers’). Een ander kenmerk van de 
‘groeiers’ is hun uitstekende vermogen zich aan te pas-
sen aan veranderende markt omstandigheden. In te-
genstelling tot ‘krimpers’ worden ze daarbij niet gehin-
derd door risicomijdend gedrag, managementinformatie 
die niet up-to-date is, en inflexibele ICT-systemen. Ook 
met betrekking tot ICT is ‘innovatie’ een belangrijk as-
pect. Opvallend is daarbij dat de CIO bij ‘groeiers’ een 
andere rol speelt dan bij ‘krimpers’; bij succesvolle be-
drijven is vaker sprake van een CIO die in feite een CTO 
is, die meer nadruk legt op de voordelen van innovatie-
ve ICT-oplossingen dan op de kosten van implemen tatie 
ervan. De CIO wordt daarmee dus een Chief Innovation 
Officer.

Het Nederlandse MKB - en dan met name bedrijven met 
een omzet die ligt tussen 50 miljoen en een miljard euro 
- staat te boek als innovatief en zeer succesvol. Tussen 
de tienduizenden MKB-bedrijven zijn echter grote  
verschillen waarneembaar; een aantal ervan weet forse 
groeicijfers te realiseren terwijl bij andere de omzet  
stabiliseert of krimpt. In deze white paper worden de 
oorzaken van dit verschil in succes belicht, aan de hand 
van de resultaten van onafhankelijk onderzoek, aan-
gevuld met de praktijkkennis van SAP. De focus ligt 
vooral op de manier waarop middelgrote bedrijven  
omgaan met de kansen die innovatieve ICT biedt.  
Hoewel grote verschillen waarneembaar zijn tussen  
sectoren zoals de food-industrie, retail en gezond-
heidsketen, kunnen uit het onderzoek duidelijke voor-
waarden voor succesvol MKB-ondernemen worden ge-
distilleerd. Door de succesfactoren toe te lichten, wordt 
MKB-onder nemers een handvat aangereikt waarmee zij 
hun eigen onderneming succesvoller kunnen maken. Een 

Executive summary
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1. Groei in Nederland 

Steeds meer organisaties bereiden zich voor op groei. 
Soms omdat ze voelen dat de economische tegenwind 
gaat luwen. Maar vaak ook omdat ze zelf kansen weten 
te creëren in de markt. In dit onderzoek is Pb7 Research 
in opdracht van SAP Nederland op zoek gegaan naar 
groei bij middelgrote bedrijven in Nederland, om een 
goed beeld te krijgen van de rol die bedrijfscultuur en  
nieuwe IT technologieën spelen bij het realiseren 
daarvan. 

We hopen dat u na het lezen van deze white paper uw 
ambities naar boven bij wilt stellen en u zich verder  
verdiept in de vraag hoe innovatieve IT een bijdrage kan 
leveren aan het realiseren van deze ambities. Tal van 

middelgrote organisaties deinen - dik wijls heel succesvol 
- mee op de bewegingen van de conjunctuur. Daarnaast 
is er een groep die zich onttrekt aan de wetmatigheden 
van de markt. Ze weten met veel succes nieuwe klant-
segmenten aan te boren. Of brengen innovatieve  
producten en diensten naar de markt, waarmee ze een 
voorsprong op de concurrentie nemen. En hierdoor ook 
in lastige tijden een aanzienlijke groei weten te  
realiseren. Uit het onderzoek komt dan ook naar voren 
dat 44% van de Nederlandse middelgrote bedrijven de 
komende twaalf maanden een groei verwacht die hoger 
ligt dan 2%. Hierbij verwacht één op de acht Nederland-
se bedrijven zelfs een sterke tot zeer sterke groei te  
realiseren in het komende jaar.

Middelgrote bedrijven worden in dit onderzoek  
gedefinieerd als ondernemingen met een omzet die 
ligt tussen 50 miljoen en een miljard euro.

‘Hierdoor kunnen zij ook in economisch 
lastige tijden een aanzienlijke groei  
doormaken’

Verwachte omzetgroei of krimp in de komende twaalf maanden

Conclusie 1: 
Middelgrote bedrijven in 
Nederland verwachten de 
komende periode verrassend 
grote groeicijfers te kunnen 
realiseren.

Conclusie 2:  
Het aantal middelgrote bedrijven 
dat groei verwacht overstijgt het 
aantal dalers heel nadrukkelijk. 
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2. Omzetgroei of -daling

Onder de organisaties die aan dit onderzoek hebben 
meegewerkt, zijn vrijwel alle sectoren van de Nederland-
se economie vertegenwoordigd. Het is niet verrassend 
dat de gezondheidszorg en de industrie relatief weinig 
groeiers tellen. Uit het onderzoek blijkt verder dat  
grote groeiers zelden beursgenoteerd zijn. In Nederland 
gewortelde BV’s zijn weliswaar goed vertegenwoordigd  
onder de sterke groeiers, maar het zijn vooral buiten-
landse private ondernemingen die verwachten een 
sterke groei in Nederland te realiseren. De onderzoeks-
gegevens tonen hier twee belangrijke oorzaken voor aan. 
Ten eerste kampen buitenlandse bedrijven veel minder 
vaak met financieringsproblemen. Kennelijk is het in hun 
thuisland eenvoudiger om krediet te krijgen. Het tweede 
verschil is dat relatief veel Nederlandse organisaties  
hinder ondervinden van een risicomijdende bedrijfs-
cultuur, terwijl buitenlandse bedrijven aangeven daar 
geen last van te hebben. Opvallend is bovendien, dat de 
sterkste groeiers de hoogste winstmarges realiseren.

De meeste middelgrote bedrijven verwachten in de  
komende drie jaar een aanzienlijk deel van hun omzet uit 
nieuwe producten en markten te halen. Zowel voor  
krimpers als voor (sterke) groeiers geldt dat in de  
komende drie jaar gemiddeld 20 tot 25% van de omzet 
uit nieuwe producten of diensten moet komen, en  
15 tot 20% uit nieuwe markten. Vooral innovatie lijkt voor 
groei te moeten zorgen. Daarbij zien sterke groeiers  
andere uitdagingen dan andere middelgrote organisa-
ties. Zo geeft 36% van de krimpende bedrijven aan, veel 
moeite te hebben met het identificeren van kansen in 
de markt. Het is dus niet vreemd dat een groot deel van 
deze groep (40%) het vinden van financieringsvormen 

als de belangrijkste uitdaging beschouwt, als het om de 
ontwikkeling van nieuwe producten en diensten gaat. 

Toelichting Marcel Groenenboom van SAP: 
Analytics geeft inzage in marktkansen ‘Om als  
organisatie snel inzicht te hebben in nieuwe markt-
kansen, is een goed overzicht van de markt en een  
perfecte controle over de organisatie nodig. Dit is vooral 
lastig voor snelgroeiende organisaties. Maar om een  
goede structuur te krijgen en een inter nationaal  
groeiscenario op te zetten, kan het inzetten van nieuwe 
technologie een uitkomst bieden. 

Vaak nemen organisaties besluiten op basis van 
gevoel. Of zij moeten weken tot maanden wachten  
voordat ze over de juiste informatie beschikken.  
Analytics-software biedt tegen woordig onmiddellijk  
toegang tot exact de juiste, actuele gegevensbronnen. 
Hiermee kunnen bedrijven per direct operationele,  
voorspellende en tekstuele analyses maken van  
enorme hoeveelheden gegevens. Denk bijvoorbeeld aan 
het direct opvragen van verkoopanalyses of financiële  
rapporten. Binnen afzienbare tijd zien organisaties wat 
de omzet per klant, per land of per postcode is. Zo  
kunnen zij meteen achterhalen welk product hardloper is 
geweest binnen een bepaalde periode, postcode of een 
specifiek land. Ook kunnen ze zien welke combinaties 
van producten ze bij een klant hebben verkocht. Door 
middel van dit soort analyses kunnen ondernemingen 
exact zien, waar de groei ontwikkelingen per regio zitten. 
En waar dus de kansen liggen’. ■

‘Dochterondernemingen van  
buitenlandse bedrijven kennen  
nauwelijks  financieringsproblemen’
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Snelgroeiende bedrijven blijken goed in het identificeren 
van kansen. Zodra ze nieuwe mogelijkheden in kaart  
hebben gebracht, ondervindt slecht 5% problemen bij de  
financiering ervan. Een meerderheid (65%) van deze  
bedrijven vindt het vooral een uitdaging om creatieve  
mensen te vinden met goede ideeën. 22% geeft aan 
dat het identificeren van de juiste innovatiepartners 
de grootste uitdaging is. Doordat deze bedrijven zich 
structureel zorgen maken over het vinden en vasthouden 
van creatief talent, verzekeren zij zich van een  
creatieve voorsprong in de toekomst. Bedrijven die niet 

in staat zijn om talent aan zich te binden, krijgen steeds 
meer moeite om innovaties succesvol te laten verlopen. 
Dat financiering daarbij lastig wordt, is eerder een  
symptoom dan een oorzaak van het probleem. Bij het  
realiseren van groei in nieuwe markten zijn de uit-
dagingen van snelle groeiers redelijk vergelijkbaar met 
de uitdagingen die een gemiddelde middelgrote  
organisatie ondervindt. Ze klagen weliswaar minder over 
het verkrijgen van financiering en over klanten die de 
hand op de knip houden, maar erkennen het belang van 
het identificeren van marktkansen.
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Toelichting Marcel Groenenboom van SAP: 
DEsIgn	THInkIng:	basIs	vOOr	nIEuwE	IDEEën
‘Hoe krijgen bedrijven het voor elkaar om steeds met  
nieuwe ideeën te komen? Om in de huidige markt con-
currerend te kunnen zijn en blijven, moet elke organisatie 
innoveren. IT speelt hierbij een belangrijke rol. Toch is  
innoveren meer dan alleen het implementeren van nieu-
we technologie. Het vraagt ook om een volledig ande-
re visie op klanten, bedrijfsprocessen en IT. Het concept 
van Design Thinking kan hierbij de weg naar innovatie  
wijzen. Deze methodiek kan door managers van elke  
organisatie worden ingezet, met verrassende resultaten.  

De klant is koning en daardoor stellen organisaties de 
customer experience centraal in hun nieuwe strategie-
concepten. Als dat het beoogde doel is, moeten  
organisaties zich daarop instellen. Wat wil de klant nog 
meer naast een goed product of dienst? Wat moeten de 
medewerkers kunnen en wat moeten zij hiervoor doen? 
Pas achteraf kunnen zij nadenken over welke geautoma-
tiseerde systemen de organisatie en de individuele  
medewerker daarbij kunnen helpen. Dat vereist een  
geheel andere mindset bij iedereen in een organisatie, 
van hoog tot laag.Er bestaan diverse brainstorm-formats 
om ideeën te genereren. Een die de laatste jaren steeds 
meer in populariteit toeneemt, is Design Thinking. Het 
hebben van ideeën is namelijk zeker niet voorbehouden 
aan het hoofd sales of de marketingafdeling; mede-
werkers door de gehele organisatie kunnen zeer bruik-
bare suggesties hebben. Design Thinking begint niet met 
een probleemstelling, maar met het te bereiken doel. Van 
daaruit kunnen organisaties nadenken over een prak-
tische, creatieve manier om dit specifieke doel te rea-
liseren. Zet daarom een groep geselecteerde mensen 
in een ontspannen omgeving bij elkaar. Praat over wat 
klanten willen en hoe deze wensen gerealiseerd kunnen 
worden. Met deze methode zijn al prachtige innovaties 
bedacht, bijvoorbeeld het online boeken van vlieg tickets, 

inmiddels een commodity bij alle luchtvaartmaatschap-
pijen. Design Thinking is zeker niet voorbehouden aan 
multinationals - het is een mindset die juist ook kleinere 
organisaties erg veel voordeel kan opleveren’. ■
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3. Cultuur en organisatie

Organisaties die goed presteren, weten zich uitste-
kend en vooral ook tijdig aan te passen aan veranderen-
de marktomstandigheden. Daarbij kan een onderscheid 
worden gemaakt tussen ‘overlevers’ en ‘overwinnaars’. 
Overlevers passen zich alleen aan aan de omstandig-
heden; overwinnaars creëren zelf een nieuwe omgeving 
door middel van innovatie. 

De vraag naar uitdagingen bij het realiseren van verande-
ring wordt door snelle groeiers heel anders beantwoord 
dan door krimpers en bedrijven met een stabiele omzet. 

Krimpers worden vooral gehinderd door de hiërarchie in  
de organisatie en door risicomijdend gedrag, gevolgd 
door inflexibele IT-systemen en de beperkingen die  
wet- en regelgeving veroor zaken. Te veel hiërarchische 
lagen in de organisatie maakt besluitvormingsprocessen 
stroperig, terwijl de urgentie om te veranderen onder-
geschikt is aan interne politiek. In een dergelijke omge-
ving is het moeilijk om innovatief opererend personeel te 
stimuleren. Bij snelle groeiers spelen de uitdagingen van  
hiërarchie en risicomijdend gedrag veel minder. Het ver-
anderend vermogen wordt bij deze bedrijven vooral 
beperkt door problemen bij het binnenhalen van ken-
nis en vaardigheden en bij het meekrijgen van partners. 
Opvallend is dat snelle groeiers minder uitdagingen zien 
in het aanpassen van IT-systemen dan in het aan passen 
van processen.

‘Bij snelle groeiers heeft men zelden te 
maken met risicomijdend gedrag’

Beperkingen bij het veranderend vermogen: krimpers versus snelle groeiers

Conclusie 1:  
Krimpers kunnen veel 
kansen ‘afkijken’ van snelle 
groeiers als het gaat om het 
veranderend vermogen van 
hun organisatie. 
 
Conclusie 2:  
Krimpers worden vooral 
gehinderd door de 
hiërarchie van de 
organisatie en risicomijdend 
gedrag. 
 
Conclusie 3:  
Snelle groeiers zien minder 
uitdaging in het aanpassen 
van een IT-systeem dan in 
het veranderen van een 
werkproces.
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Toelichting Marcel Groenenboom van SAP:
DE	TIjD	van	InflExIbElE	IT-sysTEmEn	Is	vOOrbIj
‘We kennen als consument allemaal de voorbeelden van 
‘in beton gegoten’ procedures. ‘De computer’ krijgt dan 
meestal de schuld, maar in werkelijkheid hebben we  
natuurlijk te maken met starre IT-systemen. Ooit naar  
beste eer en geweten gebouwd door de toen malige  
business managers en IT-profes sionals, heeft de  
realiteit van vandaag de dag dit soort applicaties vaak 
sterk verouderd. Met moderne IT-hulpmiddelen is dit 
probleem uitstekend op te lossen. Een van de grote  
problemen van de oude en inflexibele IT-systemen is  
namelijk dat deze vaak geheel op maat van de organi-
satie zijn gebouwd. Hoe dat systeem precies werkt, is  
bovendien vaak niet volledig gedocumenteerd, maar  
desondanks is de organisatie operationeel erg  
afhankelijk van het goed functioneren van zo’n systeem. 
Niemand durft het dus nog aan om zo’n oud systeem 
aan te passen of te verbeteren - veel te riskant. 

Twee belangrijke ontwikkelingen kunnen hier helpen: het 
toepassen van standaard software en een overstap naar 
een cloud-model.

Het voordeel van het gebruik van een standaard  
softwarepakket is, dat een softwarebedrijf de verant-
woordelijkheid op zich neemt voor het ontwikkelen en 
onderhouden van zo’n oplossing. Fouten in de program-
matuur zijn niet langer een probleem voor de eigen IT- 
afdeling, maar worden door het softwarehuis opgelost. 
Zorgen dat een standaard pakket niet past bij de eigen  
organisatie zijn bovendien al lang niet meer nodig.  
Standaard pakketten zijn veelal gebaseerd op de  
ervaringen van veel vergelijkbare organisaties en zijn  
bovendien voldoende flexibel om goed af te stemmen op 
de individuele situatie van een bedrijf.

De cloud versterkt deze trend naar flexibiliteit en - zeg 
maar - ontzorging. De software hoeft niet langer op eigen 
IT-hardware te worden geplaatst; alle techniek komt voor  
rekening van de toeleverancier. Die is ook verantwoorde-
lijk voor zaken als security en onderhoud en dergelijke. 
Bovendien is het gebruik van een cloud-oplossing vaak 
financieel erg aantrekkelijk. U betaalt een bedrag per ge-
bruiker per maand - dus nooit teveel en ook nooit te wei-
nig. Dat scheelt enorm in het kapitaalbeslag. U koopt niet 
voor een relatief groot bedrag een licentie voor een aan-
tal jaren, maar betaalt uitsluitend nog voor wat u daad-
werkelijk gebruikt en bovendien mooi gespreid in de  
tijd’. ■
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Iedere markt kent zijn eigen beperkingen als het gaat om 
het veranderend vermogen van de organisatie cultuur. 
Opvallend voor alle sectoren is dat alleen de snel  
groeiende organisaties geen risico’s mijden. Snelle  
groeiers menen eerder dat de wereld om hen heen niet 
snel genoeg mee verandert: er is te weinig talent  
beschikbaar, partners bewegen niet snel genoeg en wet- 
en regelgeving beperkt de ruimte om uit te breiden. Met 
name binnen de retailmarkt komt risico mijdend gedrag 
voor. Bedrijven binnen deze sector vinden het bovendien 
moeilijk om te manoeuvreren, door hun sterke afhanke-
lijkheid van de distributieketen waarvan ze deel  
uitmaken. In de industrie heerst een sterk hiërarchische 
bedrijfscultuur. Er is weinig ruimte voor zelf standige  
besluitvorming op de werkvloer en risico’s worden vaak 
gemeden. IT-systemen volgen die cultuur en zijn niet 

eenvoudig aan te passen. Dit is een serieuze beperking 
voor het veranderend vermogen binnen deze sector. In 
de Food/CPG-sector heerst een minder starre bedrijfs-
cultuur, maar worden risico’s even goed sterk vermeden. 
Deze sector voelt zich vooral gehinderd door processen 
en systemen die niet snel genoeg kunnen worden aange-
past. Ook de gezondheidsketen kampt met een beperkt 
vermogen tot verandering. Voornamelijk de sterke bu-
reaucratie wordt daarbij als oorzaak aan gevoerd. Deels 
is die bureaucratie een logisch gevolg van het werkveld; 
een patiënt moet immers zorgvuldiger worden behan-
deld dan dozen printpapier op een pallet. Desondanks 
is de ruimte om zelfstandig beslissingen te nemen erg 
klein. Daarnaast blijken ook in deze sector de huidige 
IT-systemen beperkend te werken.

 

Beperkingen voor het veranderend vermogen: sectoren

Conclusie 1:  
Voor snelle groeiers kunnen 
veranderingen in de markt niet 
snel genoeg gaan.

Conclusie 2:  
Tegelijkertijd ervaren snelle 
groeiers dat de markt om hen heen 
helemaal niet zo snel verandert als 
zij zouden wensen.

Conclusie 3:  
Het veranderend vermogen van 
een bedrijf is sterk afhankelijk van 
de branche waarin men opereert.
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4. De invloed van de informatiehuishouding

Relatief weinig organisaties noemen ‘een tekort aan  
hulpmiddelen’ als oorzaak voor een beperkt vermogen 
tot verandering. Uiteraard is een gezonde informatiehuis-
houding cruciaal voor een groeiende onderneming. Veel 
middelgrote ondernemingen hebben al belangrijke stap-
pen op dit gebied gezet. Slechts een kleine groep middel-
grote bedrijven geeft aan voornamelijk op gevoel  
beslissingen te nemen, zowel op strategisch, tactisch als 
operationeel niveau. Van de overige bedrijven in deze  
categorie stelt ongeveer de helft beslissingen te nemen op 
basis van gedegen informatie; de andere helft geeft aan dit 
deels op basis van informatie en deels op gevoel te doen.

 

Snelle groeiers werken relatief vaak met real-time of  
vrijwel real-time stuurinformatie. Dat geldt in het  
bijzonder voor bedrijven binnen de retail en de food-

markt. Dat laatste komt vooral door de aard van deze 
sectoren, waarbinnen ‘fast moving consumer goods’ een 
cruciale rol spelen. Overigens gaat het ook in deze  
sectoren nog altijd over een minderheid van de  
bedrijven, die in de meeste gevallen bovendien nog niet 
de overstap hebben gemaakt naar ‘daadwerkelijke’  
real-time informatie. Dat snel groeiende startups hun 
succes vaak te danken hebben aan tegendraadse en 
eigen zinnige innovaties is natuurlijk geen nieuw gegeven. 
Minder bekend is echter het feit dat een aanzienlijke  
groep van deze snelle groeiers aangeeft, dat de belang-
rijkste management informatie slechts op verzoek wordt  
bijgewerkt. Men heeft vaak simpelweg de tijd en de aan-
dacht niet om hiervoor processen in het leven te roepen. 

Voor de meeste snelle groeiers is dat echter geen optie. 
Over het algemeen werken groeiende bedrijven belang-
rijke managementinformatie beduidend sneller bij dan 
bedrijven die niet groeien. Achterblijvers moeten vaak 
genoegen nemen met data die eens in de week of zelfs 
maar eens in de maand worden bijgewerkt. Juist in een 
snel veranderende omgeving is snelle toegang tot  

‘Snelgroeiende bedrijven werken hun 
managementinformatie opvallend  
snel bij’

Hoe snel wordt stuurinformatie bijgewerkt? Krimpers versus groeiers

Conclusie 1:  
Snelle groeiers werken vaak met (bijna) real-
time stuurinformatie. 
 
Conclusie 2:  
Snelgroeiende bedrijven werken hun 
managementinformatie opvallend  
snel bij. 
 
Conclusie 3:  
Bedrijven die niet of nauwelijks groeien kennen 
een informatiehuishouding waarin managers 
soms wel een week moeten wachten op 
‘actuele’ cijfers en stuurinformatie.



Groeien met innovatieve IT. Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich?

13 / 26

© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.

zinvolle stuurinformatie van grote waarde. Het kan dure 
fouten voorkomen en biedt bovendien de mogelijkheid 
sneller in te spelen op marktkansen. Snelle groeiers  
roemen niet voor niets het nemen van de juiste  
beslissingen door het management (54%) en het  
voorkomen van fouten (53%) als de belangrijkste  
voordelen die real-time informatie biedt. Opvallend is  
dat ‘lichte groeiers’ daarentegen juist denken dat zij hun 
processen efficiënter kunnen maken door real-time data 
te gebruiken.

Per sector denken organisaties anders te kunnen  
profiteren van real-time informatie. In de retailsector  
roemen respondenten de mogelijkheid om betere  
beslissingen te nemen op managementniveau (40%),  
de mogelijkheid om werknemers zelfstandig betere  

beslissingen te laten nemen (43%) en om tot een  
forse versnelling van het verkoopproces te komen 
(40%). In de industrie kijkt men vooral naar de mogelijk-
heid om processen efficiënter te maken (50%) en naar 
betere managementbeslissingen (48%). Ook in de food/
CPG-sector staat procesefficiëntie bovenaan (46%), op 
afstand gevolgd door het voorkomen van fouten (29%). 
In de gezondheidsketen draait het vooral om efficiëntere 
processen en betere managementbeslissingen.  
Opvallend genoeg ziet men in deze sector weinig in het 
voorkomen van fouten of de mogelijkheid om werk-
nemers (denk aan medisch personeel) betere beslis-
singen te laten nemen. Ondanks alle e-health innovaties 
die in de zorgsector plaatsvinden, moeten organisaties 
in deze sector nog een grote slag maken om de digitali-
sering goed te laten landen.

 

Hoe snel wordt stuurinformatie bijgewerkt in verschillende sectoren? 

Conclusie 1:  
Er doen zich per branche opvallende 
verschillen voor als het gaat om de 
voordelen die bedrijven denken te 
kunnen halen uit real-time informatie. 

Conclusie 2:  
De industrie wil graag snel over actuele 
cijfers beschikken zodat men 
werkprocessen nog efficiënter kan 
maken. 

Conclusie 3:  
De retailsector wil graag met actuele 
gegevens zowel management als 
werkvloer betere beslissingen laten 
nemen.
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Toelichting Marcel Groenenboom van SAP:
van	bIg	DaTa	naar	bIg	analyTICs
‘Organisaties hebben ontdekt dat het analyseren van 
data nieuwe inzichten kan geven, waardoor soms al  
jarenlang gehanteerde aannames kunnen worden  
bevestigd - of ontkracht. Er zijn nu ontzettend veel  
digitale gegevens voorhanden en in zoveel variëteiten, 
dat resultaten van analyses een hoog betrouwbaarheids-
gehalte hebben. De stand van de huidige technologie 
maakt het mogelijk enorme hoeveelheden data real- 
time te analyseren. Met de uitkomsten ervan kunnen  
organisaties betere beslissingen nemen en bijvoorbeeld 
fraude bestrijden. De term ‘big data’ wekt de indruk dat 
het vooral om het volume gaat. Dit klopt niet, het gaat 
juist om wat je met de data doet. Het opslaan van data in 
IT-systemen is pas zinvol als het analyseren van big data 
- big analytics - begint met een business-vraag. 

De vraag vanuit de business kan heel divers zijn. De  
marketingstrategie kan gebaseerd zijn op aannames uit 
het verleden die organisaties bevestigd of ontkracht  
willen zien. In hoeverre wijkt het profiel dat we van onze 
doelgroep hebben eigenlijk af van de realiteit? Als we de 
prijs van een bepaald product verlagen, wat is dan de  
impact op het overige assortiment? Analytics geeft  
organisaties dus meer inzicht in de eigen positie en zorgt 
voor door feiten onderbouwde beslissingen. 

Daarnaast kunnen organisaties analytics inzetten om 
scherpere marketingcampagnes te ontwerpen. Ze ver-
zamelen bijvoorbeeld de gegevens en handelingen van 
klanten die opgezegd hebben. Door die gegevens te  
analyseren, ontstaat een vrij nauwkeurig profiel van  
‘opzeggers’. Alle klanten in de database worden  
vervolgens met dit profiel vergeleken en hoog scorende 
klanten kunnen op die manier niet alleen gevonden  
worden, maar vervolgens ook met een nieuw aanbod  
benaderd worden. Zo maken ondernemingen optimaal 
gebruik van bestaande data. 

Er zijn ook organisaties die speciaal data verzamelen om 
te analyseren, bijvoorbeeld het gedrag van bezoekers op 
een website, de bewegingen van de cursor, muisklikken, 
tijdsduur, en nog veel meer. Analyse van de data leidt dan 
tot verdere verbetering van de customer experience. Zo 
kunnen organisaties ook data vergaren uit social media. 

Al langere tijd speelt analytics bovendien een belangrijke 
rol bij fraudebestrijding. De huidige stand van de  
technologie maakt het mogelijk transacties en data-
stromen real-time te analyseren op zoek naar patronen 
en correlaties, en te vergelijken met modellen over aan-
nemelijkheid en waarschijnlijkheid. Dat maakt het  
mogelijk fraude te detecteren op het moment dat het 
plaatsvindt en direct de maatregelen te treffen die nodig 
zijn. Zo kan fraude zelfs worden voorkomen’. ■
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5. De rol van innovatieve IT

Niet alle bedrijven hebben er al een business case voor 
ontwikkeld, maar ‘big data’ behoort tot de belangrijkste 
ontwikkelingen op het gebied van innovatieve IT. Naast 
big data gaan ook cloud computing, social media en 
slimme mobiele oplossingen de IT-omgeving  
ingrijpend veranderen. Daarbij gaat het bovendien om 
technologische innovaties die een enorme impact  
hebben op steeds meer markten, die hierdoor van aard 
en structuur kunnen veranderen. Steeds meer  
organisaties tonen aan sterke competitieve voordelen te 
realiseren door op een goede manier te investeren in big 
data. Ze ervaren dat dit voor flexibiliteit en snellere  
productontwikkeling zorgt, waardoor ze nieuwe klant-
groepen bereiken.

Eerder kwam al ter sprake dat het aanpassen van IT- 
systemen veel tijd kost en daar door een belangrijke hin-
dernis voor het veranderend vermogen van een organi-

satie vormt. Snelle groeiers geven dit gebied dan ook de 
meeste prioriteit als we kijken naar hoe ze omgaan met 
innovatieve IT-oplossingen. Opvallend is dat er grote ver-
schillen zijn tussen sectoren als het om de inzet van ICT 
gaat. In een aantal sectoren wordt relatief veel met  
innovaties geëxperimenteerd, maar is er minder aan-
dacht voor de beschikbaarheid van innovatieve stan-
daardcomponenten op het gebeid van ICT. De Food/
CPG-sector onderscheidt zich op dat punt positief: er 
wordt relatief veel geëxperimenteerd, maar bedrijven 
kiezen er ook voor om de eerste commerciële versies 
van ICT-oplossingen te implementeren. Binnen de ge-
zondheidsketen is men daar juist zeer terughoudend 
mee. Sterke groeiers maken vaker gebruik van private 
cloud-omgevingen dan bedrijven die licht groeien of 
krimp tonen. Deze organisaties kiezen eerder voor een 
publieke cloud-omgeving. Sterke groeiers vinden het 
vaak belangrijk om zelf op alle niveaus aan de knoppen 
te kunnen draaien. Over het algemeen staan organisa-
ties in alle sectoren redelijk open voor de verschillende 
ICT-innovaties. Uitzondering daarop is de industriële  
sector. Deze branche wordt gekenmerkt door een relatief 
conservatieve houding tegenover nieuwe mogelijkheden.

Houding ten opzichte van de inzet van ICT bij krimpende dan wel snel groeiende bedrijven

‘Private cloud is vooral populair bij  
snelle groeiers’

Conclusie 1:  
De tijd die het kost om traditionele  
IT-systemen aan te passen vormt een 
belangrijk obstakel voor het veranderend 
vermogen van veel bedrijven.

Conclusie 2:  
De mate waarin bedrijven experimenteren met 
innovatieve IT verschilt sterk per branche. 
 
Conclusie 3:  
Sterk groeiende bedrijven maken relatief vaak 
gebruik van private cloud-oplossingen.
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Toelichting Marcel Groenenboom van SAP:
EffECTIEvE	sOCIal	mEDIa
‘Consumenten wenden zich steeds vaker tot social  
media voor het bespreken van producten en merken, het 
vragen om advies en het delen van tips of meningen. 
Maar hoe kunnen organisaties verdienen met social  
media? Het antwoord hierop is: met behulp van  
goede analytics waardoor bijvoorbeeld sentiments-
analyses mogelijk zijn. Hierdoor krijgt de organisatie een 
uitstekend beeld van bijvoorbeeld de eigen reputatie. 
Monitor niet alleen de uitingen over de organisatie op  
social media, maar reageer hier ook op. Hierbij is het  
essentieel dat de reactie - die ook via social media wordt 
geplaatst - persoonlijk is. Gebruik deze mogelijkheid om 
mensen op te sporen die klachten verspreiden via social  
media en niet naar een klantenservice of hulplijn bellen.  
Reageer vervolgens proactief om de problemen te  
identificeren. Biedt bijvoorbeeld alternatieven en  
compensaties aan en probeer van de klagers promotors 
te maken. Nadat een organisatie de dialoog met klanten 
en consumenten is aangegaan via social media, is de  
volgende stap analyse. Analyseer uw bedrijf op social 
media en bedenk hierop een passend antwoord. Dit  

gebeurt op een hoger niveau: richting groepen en online 
gemeenschappen, niet richting individuen. Dankzij  
analytics-technologie kunnen bedrijven bijvoorbeeld via 
social media achterhalen dat een klant uit een bepaalde 
regio de prijs van een product te hoog vindt. Dat kan  
betekenen dat de concurrent met een promotie-
campagne is gestart en dat de verkoop van het  
betreffende product in die regio inderdaad is gedaald. 
Dankzij analytics kunnen organisaties hier direct op  
inspelen en corrigerende maatregelen nemen.  
Daarnaast kan analytics ook een analyse maken van de 
nieuwe wensen van consumenten’. ■

Houding ten opzichte van de inzet van ICT vanuit de verschillende sectoren

Conclusie 1:  
Zakelijke social media-oplossingen 
zijn verrassend populair bij 
middelgrote bedrijven.

Conclusie 2:  
Snelle groeiers hebben weinig op 
met publieke clouds.

Conclusie 3:  
Private cloud wordt vaak gezien als 
de beste manier om een beslissende 
voorsprong te kunnen nemen op de 
concurrentie.
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Met betrekking tot de acceptatie van ICT-inno vaties  
blijken zakelijke social media-oplossingen en mobility de 
meeste aantrekkingskracht te hebben. Big data en  
publieke cloud-oplossingen worden relatief sceptisch 
ontvangen. Voor een aantal van deze technologieën 
geldt, dat snelle groeiers er op dezelfde manier naar  
kijken als andere middelgrote bedrijven. Op het gebied  
van publieke cloud-toepassingen blijken de groeiers zelfs 
het meest terughoudend. Deze bedrijven zien veel vaker 
dan andere partijen kansen in private clouds en big data. 
Die voorkeur vertaalt zich in investeringen. Snelle  
groeiers investeren de komende jaren niet anders dan  
andere bedrijven in mobility, sociale enter prise-
oplossingen en klantgerichte sociale media. Er wordt  
wel meer geld en energie gestoken in publieke cloud- 
oplossingen en big data. Met name als het om geplan-
de investeringen in private cloud-oplossingen gaat, ver-

schillen snelle groeiers van andere bedrijven. Meer dan 
40% van de snelle groeiers - tegenover een gemiddelde 
van slechts 18% - is van plan op grote schaal in private 
cloud-oplossingen te investeren. Op de vraag waarom 
meer wordt geïnvesteerd in een private cloud geeft 40% 
van de groeiers aan dat dit gebeurt om “een beslissende 
voorsprong te nemen op de concurrentie”. Private cloud- 
investeringen vinden dus niet - of niet alleen - plaats om 
datacenter-kosten te verlagen. Groeiers investeren er 
ook in om snel nieuwe software applicaties te ontwik-
kelen en te testen. Bovendien kan computer- en  
opslagcapaciteit veel sneller worden aangepast aan 
snelle groei en worden ingericht op het opvangen van 
pieken en dalen. Een private cloud-omgeving haalt daar-
mee een deel van de IT-belemmeringen weg die eerder 
werden genoemd.

Kansen van innovatieve ICT

Conclusie 1:  
Veel middelgrote bedrijven 
zien volop kansen in mobility.

Conclusie 2:  
De investeringsplannen van 
snelle groeiers wijken 
nauwelijks af van die van 
andere middelgrote 
bedrijven.

Conclusie 3:  
Snelle groeiers investeren 
graag in nieuwe 
softwareapplicaties.
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Toelichting Marcel Groenenboom van SAP: 
mkb	&	ClOuD:	EEn	pErfECTE	maTCH
‘Middelgrote organisaties hebben allemaal een  
verzameling servers, applicaties, netwerken, werk-
stations, mobiele apparaten en security-voorzieningen 
opgebouwd. Deze oplossingen zijn allemaal nodig voor 
het runnen van een bedrijf - of het nu groot of klein is. 
Hiermee kunnen zij efficiënt zaken doen en bij voorbeeld 
mobiel werken. Aan de andere kant kost het installeren, 
beheren en onderhouden van een IT-omgeving erg veel 
tijd, tijd die beter kan worden besteed aan sales en  
marketing of het stroomlijnen van de organisatie. Naast 
tijd kost het op de meest onwelkome momenten geld 
voor updates, upgrades, beveiligingsissues, nieuwe  
versies of nieuwe applicaties. De eigen IT-omgeving  
veroudert snel en dat terwijl organisaties liefst zo min 
mogelijk investeren in IT.
Cloud computing biedt de oplossing met name als cloud 
wordt ingezet als aanvulling op traditionele on-premise 

IT-oplossingen: bedrijven hoeven dan namelijk zelf niet 
langer te investeren in hard- en software. Daarnaast  
hebben zij ook geen zorgen meer over het uiterst  
complexe technische beheer van servers, updates,  
back-up’s en goede beveiliging. Bovendien betalen ze 
voor IT naar het gebruik dat zij hiervan maken. Tijdelijk 
meer of juist minder capaciteit nodig? Dat kan en de  
rekening past zich daaraan aan. 

Er is nog een groot voordeel aan de cloud: middel grote 
organisaties krijgen via de cloud toegang tot het aller-
beste dat de markt op het gebied van IT te bieden heeft. 
Voorheen ging het om onbetaalbare applicaties, zoals 
Enterprise Resource Planning (ERP) en hele snelle  
databases om data te analyseren. De cloud biedt nu  
vele nieuwe, ongekende mogelijkheden die de  
concurrentiepositie versterken en innovatie mogelijk  
maken - zonder grote investeringen’. ■

Kansen van innovatieve ICT per sector

Conclusie 1:  
Er doen zich per branche 
opvallende verschillen voor in de 
kansen die bedrijven zien in 
innovatieve ICT.

Conclusie 2:  
Middelgrote bedrijven in de 
industrie zien over het algemeen 
minder kansen voor innovatieve 
ICT dan bijvoorbeeld de retail.

Conclusie 3:  
Middelgrote bedrijven in 
Nederland zien opvallend veel 
kansen voor nieuwe IT-
oplossingen als social media, 
cloud of mobility.
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Toelichting Marcel Groenenboom van SAP:
mObIlITy	Om	alTIjD	En	OvEral	zakEn	
TE	kunnEn	DOEn	
‘De huidige technologie staat voor niets. Het is tegen-
woordig geen belemmering meer voor het ontwikkelen 
van nieuwe producten of diensten, een nieuwe manier 
van werken of het doorvoeren van wijzigingen. Feit is wel  
dat technologie slechts faciliterend is. Uiteindelijk gaat 
het om de toepassing hiervan. Of nog beter: om de  
toegevoegde waarde voor bedrijven die IT gebruiken. 

Neem als voorbeeld een organisatie uit de retail, die op 
zoek was naar manieren om de consument aan zich te 

binden. De retailer heeft een mobiele app laten ontwik-
kelen, waarmee hij klanten op hun smartphone verre-
gaande gepersonaliseerde aanbiedingen kan doen. Op 
het moment dat een klant in de buurt van de winkel is, 
kan de app volledig geautomatiseerd producten  
aanbieden die passen bij een bepaald recept. Dit recept 
is volledig afgestemd op de persoonlijke voorkeuren van 
de ontvanger. Denk hierbij ook aan allergieën,  
dieetwensen, de gezinssamenstelling of bijzondere  
gebeurtenissen zoals een verjaardag. Het bijzondere 
hiervan is dat het veel verder gaat dan een aanbod in de 
categorie ‘one size fits all’. De kracht is juist dat men een 
klant tot op hoog niveau op maat kan bedienen’. ■
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6. Investeringen

Een op de drie middelgrote organisaties heeft nog altijd 
een voorkeur voor investeren volgens het CAPEX-model. 
Dit betekent dat zij investeren in goederen zoals hard-
ware en IT-systemen. Zouden ze een OPEX-model  
hanteren, dan investeerden ze niet langer in de goederen 
zelf, maar uitsluitend in het gebruik daarvan, via een  
soort abonnementenmodel. Het kapitaal van een  
onderneming zit dan dus in veel mindere mate vast in 
IT-systemen en computerruimtes. Cloud-oplossingen 
zijn een goed voorbeeld van de overstap van CAPEX  
naar OPEX

. 

Het merendeel van de middelgrote organisaties kiest  
inmiddels echter liever voor zo’n abon nementenmodel, 
in de verwachting daarmee grote investeringen te  

kunnen voorkomen. Van de snelle groeiers kiest 41% 
echter nog steeds voor het CAPEX-model, tegen over 
34% van alle bedrijven samen. De reden hiervoor is 
waar schijnlijk dat snelle groeiers weinig last hebben van 
financieringsproblemen. Vooral snelle groeiers laten het 
abonnementenmodel links liggen. Zij staan wel enigs-
zins positief tegenover pay-as-you-go modellen waarbij 
alleen wordt betaald voor wat wordt gebruikt, maar zijn 
vooral erg enthousiast over risk/reward-overeenkomsten 
(betalen naar resultaat). Bijna een op de drie snel groei-
ende bedrijven geeft de voorkeur aan dit model. Binnen 
de verschillende sectoren geven vooral de retail en de  
industrie vaak de voorkeur aan het investeren in 
goederen. Organisaties uit Food/CPG en de gezond-
heidsketen hebben de meeste moeite met het vinden 
van financiering, en dus een voorkeur voor OPEX- 
financiering. Zo verminderen ze de financiële risico’s en 
hoeven mislukte projecten niet financieel te worden  
afgeschreven. Het OPEX-model maakt het ook voor  
risicomijdende organisaties mogelijk om met innova tieve 
IT te werken.

Wie is leidend in het beslissingsproces?

Conclusie 1:  
Bij beslissingen op het 
gebied van IT zijn relatief 
veel verschillende 
functionarissen betrokken.

Conclusie 2:  
IT-managers en CIO’s 
werken rond IT-
investeringen steeds 
nauwer samen met 
business managers en 
directieleden.

Conclusie 3:  
De rol van IT-professionals 
bij IT-investeringen is 
opvallend groot.

‘Opvallend veel snelgroeiende bedrijven 
kiezen nog altijd voor een CAPEX-model 
bij IT-investeringen’
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In het beslissingsproces rond de aanschaf van  
innovatieve IT-oplossingen is de CIO slechts één van de 
vele spelers. De uiteindelijke beslissing wordt bij meer 
dan driekwart van alle bedrijven - waaronder ook de 
snelle groeiers zijn vertegenwoordigd - op directieniveau 
of door een business manager genomen. 

De CIO speelt bij snelle groeiers wel vaak een heel  
andere rol dan bij andere middelgrote bedrijven. Bij 
snelle groeiers is de CIO meer een CTO die een goed 
beeld heeft van de voordelen die het bedrijf kan hebben 
bij het toepassen van nieuwe technologieën. De CIO is bij 
23% van de groeiers zeer actief betrokken bij het  
identificeren en inbrengen van nieuwe technologische  
mogelijkheden. In andere organisaties wordt dit  
veelal gedelegeerd aan het IT-management op een lager 
niveau. Opvallend is dat de mate van invloed van de CIO 
in het beslissingsproces per sector verschilt. In de  
industrie speelt de CIO een belangrijke rol in het  
beslissingsproces rond de aanschaf van nieuwe IT, terwijl 
de rol van de CIO in de gezondheidsketen vrij klein is.
Voor het identificeren en ontwikkelen van nieuwe  
oplossingen werkt de CIO niet alleen samen met de  
business manager, maar ook met externe partijen.  
Snelle groeiers werken als het om nieuwe technologie 
gaat iets meer samen met externen, en dan in het  
bijzonder met cloud/SaaS-leveranciers, het hoger en 
wetenschappelijk onderwijs en brancheorganisaties. 
Krimpers werken bij het identificeren, ontwikkelen en  
toepassen van nieuwe ICT-oplossingen vooral samen 
met ketenpartners. Ze zouden er wellicht goed aan doen 
hun horizon te verbreden. 

Toelichting Marcel Groenenboom van SAP:
CIO	wOrDT	CHIEf	InnOvaTIOn	OffICEr
‘Business-managers nemen steeds vaker het voortouw 
als het gaat om IT. Denk bijvoorbeeld aan social  
media-toepassingen en CRM-oplossingen uit de cloud. 
De rol van de IT-afdeling verandert dus. En daarmee ook 

de functie van de CIO. Deze is niet zozeer ‘de baas’ van 
de IT, maar zal vooral betrokken zijn bij het vaststellen 
van de bedrijfs strategie of daarbij als adviseur optreden. 
De CIO stelt zich dus minder als afdelingsmanager op  
en meer als adviseur met een gedegen technologische 
kennis. Op deze manier voegt de CIO duidelijk toe-
gevoegde waarden aan zijn functie.

Daarmee krijgt de CIO dus meer de rol van een Chief In-
novation Officer die technologische ontwikkelingen kan 
beoordelen op hun zakelijke mogelijkheden. Hoe kunnen 
zij met gebruik van moderne technologie slimmer  
werken? Hoe kunnen zij de concurrentie beter aan en 
succesvoller worden? 

De business heeft op strategisch niveau behoefte aan dit 
soort advies. En dan voornamelijk over de mogelijkheden 
die tal van technologische ontwikkelingen bieden om als  
business-organisatie succesvoller te zijn. Met andere  
woorden: de business heeft behoefte aan een ‘trusted 
technology advisor’. Een rol die Nederlandse CIO’s prima 
kunnen invullen’. ■
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Veel middelgrote bedrijven laten daardoor kansen lig-
gen. Productiebedrijven zijn vaak vrij sceptisch tegeno-
ver innovatieve IT, maar de meeste sectoren zien goede 
mogelijkheden in cloud, mobility, big data en social me-
dia-oplossingen. Men ziet wel dat er kansen liggen, maar 
vaak wordt er weinig mee gedaan. Uiteindelijk komt  
nieuwe technologie daardoor voornamelijk via de ver-
vangingsvraag binnen. Daarnaast hebben business ma-
nagers en marketeers vaak geen zin of tijd om te wach-
ten tot de IT-afdeling tijd voor ze heeft. Ze nemen in zulke 
gevallen zelf het voortouw. Snelle groeiers kennen een 
meer gestroomlijnd proces: ze kijken meer naar de  
bijdrage die IT kan leveren. De CIO is veel pro-actiever in 
het identificeren van nieuwe mogelijkheden. Uiteindelijk 
laten snelle groeiers zich vooral graag inspireren en zien 
ze continu nieuwe kansen. In de perceptie van deze  
bedrijven is het goed om naar de interne organisatie te  
kijken, maar uiteindelijk moet het in de buitenwereld 
gebeuren.

In het beslissingsproces letten snelle groeiers vaak op  
de mate waarin nieuwe technologie bijdraagt aan  
innovatie. De prijs ervan is zelden doorslaggevend.  
Daarmee zijn snelle groeiers een uitzondering. In alle 
sectoren geldt dat prijs en functionaliteit de boventoon 
voeren. Bij krimpers is de prijs zelfs een belangrijker  
criterium dan functionaliteit.

Iedere sector kent op dit punt zijn eigen uitdagingen. 
Voor een belangrijk deel - belangrijker dan de mee-
ste organisaties zelf denken - heeft het te maken met 
beperkingen die organisaties zich opleggen door vast te 
houden aan de heersende bedrijfscultuur. In de retail en 
de food-sector wordt bij twijfel niet ingehaald. In de  
industrie en vooral ook in de gezondheidsketen wordt 
dus danig top-down gemanaged dat er weinig ruimte is 
voor de inbreng van ideeën van onderaf. Het middle  
management steekt het hoofd om bedrijfspolitieke  
redenen liever niet boven het maaiveld uit.

Belangrijkste eis (top-5) in het beslissingsproces per sector

Conclusie 1:  
Snelgroeiende bedrijven 
kijken vooral naar de 
bijdrage die IT-
investeringen kunnen 
leveren aan innovatie.

Conclusie 2:  
Veel middelgrote bedrijven 
laten kansen op het gebied 
van IT liggen doordat het 
middelmanagement 
risicomijdend gedrag 
vertoont.
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7. In vijf stappen naar groei

De snelle groeiers van vandaag hoeven natuurlijk niet 
de snelle groeiers van morgen te zijn. In het onder zoek 
wordt duidelijk, dat veel groeiers meer uit innovatieve 
technologie weten te halen dan andere bedrijven.  
Voor een belangrijk deel ligt de oorzaak hiervan in de  
organisatiecultuur. Keer op keer zien we dat krimpers de 
markt de schuld geven van hun slechte vooruitzichten. 
Vervolgens keren ze zich naar binnen en zijn ze vooral 
druk met interne zaken. Ze voelen kennelijk niet de  
noodzaak om nieuwe kansen te creëren, maar lijken de 
tijd vooral uit te zitten. 

Voor veel van deze organisaties vindt verandering niet 
van de ene op de andere dag plaats. Hoewel het een  
uitdaging is om in een middelgrote onderneming een 
start-up mentaliteit te creëren, hebben middelgrote  
organisaties toch een groot voordeel: ze zijn wendbaar-
der dan multinationals en hebben minder last van  
externe ‘pottenkijkers’. Om een organisatie te laten  

groeien, komen uit het onderzoek en de ervaring van 
SAP vijf aanbevelingen voort: 

sTap	1.	zOEk	DE	kansEn	In	DE	markT	
Veel organisaties die er niet in slagen om groei te  
realiseren, wijzen naar slechte marktomstandigheden of 
klanten die de hand op de knip houden. Ze zijn zo sterk 
bezig met interne optimalisatie dat ze weinig oog  
hebben voor nieuwe kansen, en beschouwen groei als 
een mooi streven voor de lange termijn. IT wordt gezien 
als een middel om processen te optimaliseren. 

Sterke groeiers kijken op een heel andere manier naar de 
markt en naar zichzelf. Een bedrijf met een sterke om-
zetgroei zoekt actief naar de kansen in de markt. Daar-
bij vertrouwt het op de eigen innovatiekracht en laat het 
zich inspireren door zowel marktuitdagers als marktlei-
ders. Ook de visie op het gebruik van IT is bij deze  
bedrijven structureel anders: IT is een middel om te inno-
veren en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. 
Procesoptimalisaties zijn uiteraard belangrijk, want ook 
groeiers letten op de kosten, maar kostenbesparing is 
niet hun primaire doel. 

Door het onderzoek met onze expertise 
te combineren, brengen we een aantal  
gemeen schappelijke kenmerken van 
succesvolle, innovatieve bedrijven in 
kaart. Zodat andere MKB-ondernemers 
hier weer van kunnen profiteren.              
Marcel Groenenboom,  
Director General Business & Channels bij SAP Nederland

‘Snel groeien lijkt vooral een kwestie  
van bedrijfscultuur’
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sTap	2.	gEEf	EEn	HOOfDrOl	aan	CrEaTIvITEIT	 
En	InnOvaTIE	
In Nederland is maar beperkte ruimte voor ‘cost  
leadership’. De meeste organisaties zijn voor hun onder-
scheidend vermogen afhankelijk van sterke klantrelaties 
en het ontwikkelen van producten en diensten met een 
hoge toegevoegde waarde. Waar de gemiddelde  
organisatie zich vooral toelegt op prijsconcurrentie en 
optimalisatie van het verkoopapparaat, is de sterke  
groeier eerst en vooral bezig om de producten en  
diensten van de toekomst te ontwikkelen. Doordat sterke 
groeiers met name investeren in het werven en  
binden van creatief talent, bouwen ze een structure-
le voor s prong op ten opzichte van organisaties die zich 
blindstaren op het ‘leaner’ maken van hun organisatie.  
Hoewel lean een goede basis voor een gezond bedrijf 
vormt, biedt het weinig garanties voor krachtige  
innovatie. Het is dan ook geen toeval dat beursgenoteer-
de ondernemingen sterk ondervertegenwoordigd zijn bij 
de sterke groeiers.  

sTap	3.	maak	van	DE	CIO	EEn	CHIEf	InnOvaTIOn	
OffICEr
In de uitkomsten van dit onderzoek valt op dat de rol van 
de CIO of IT-directeur bij sterke groeiers duidelijk  
afwijkt van die bij de gemiddelde Nederlandse  
organisatie. Bij sterke groeiers is de CIO een drijvende 
kracht bij het identificeren, testen en evalueren van  
nieuwe ICT-mogelijkheden. Zijn rol bij het inkoopproces 
wordt vaak overgedragen aan de directie of de CFO.  
De CIO is daadwerke lijk een Chief Innovation Officer.
Bij andere bedrijven spelen zakelijke afdelings managers 
de belangrijkste rol bij het evalueren van producten,  
terwijl IT-managers - op een lager, vaak technischer  
niveau - nieuwe IT-mogelijk heden aandragen. Doordat 
sterke groeiers op meer structurele wijze zoeken naar 
innovatie mogelijkheden door middel van IT en dit als  
prioriteit hebben gedefinieerd, zijn ze beter in staat om 
te profiteren van innovatieve mogelijkheden. 

sTap	4.	kIEs	vOOr	sTanDaarDEn
Het is een misvatting dat sterke groeiers onder  
middelgrote bedrijven innovatief zijn, omdat zij zich 
met name opstellen als ‘early adopter’ van nieuwe tech-
nologie. Over het algemeen werken snelle groeiers  
hooguit beperkt samen met leveranciers en onderwijs-
instellingen om cutting edge IT-innovatie te bewerkstel-
ligen. Middelgrote bedrijven hebben geen behoefte aan 
veel experimenten; dat is vooral het domein van jonge 
tech start-ups en grote multinationals.Middelgrote  
bedrijven gebruiken vaak de eerste commerciële  
versies van innovatieve IT. Ze profiteren van het snel 
omarmen van nieuwe standaardbouwstenen die hun nut 
al snel bewijzen, bijvoorbeeld door het inrichten van een 
private cloud-omgeving. Juist op het gebied van private 
cloud-computing hebben snelle groeiers een stevige 
voorsprong op andere middelgrote organisaties. Veel 
snelle groeiers zien een private cloud-omgeving zelfs  
als middel om een beslissende voorsprong op de  
concurrentie te krijgen en investeren daar de komende 
jaren dan ook sterk in. Dat verschil zie je in mindere mate 
bij andere nieuwe technologieën met een grote impact 
zoals public cloud, big data, mobility en social media. 

sTap	5.	maak	OpTImaal	gEbruIk	van	bIg	DaTa
De huidige generatie snelle groeiers omarmt cloud  
computing als een belangrijk middel en investeert  
gericht in mobility en sociale IT-oplossingen. Big data  
lijkt minder prioriteit te krijgen. Een minderheid van de 
snelle groeiers vertoont start-up kenmerken en heeft zijn  
informatiehuishouding simpelweg niet op orde. Bij de 
meeste snel groeiende bedrijven is de informatiehuis-
houding echter goed op orde. Zij hebben veel data  
real-time beschikbaar om beslissingen te ondersteunen 
en fouten in het proces te voorkomen.

Twee op de drie snelle groeiers is van plan om de  
komende jaren gericht in big data te investeren. Dat is 
een bijzonder groot aantal, in vergelijking met andere 
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middelgrote organisaties. Opvallend is dat veel bedrijven 
die een lichte groei verwachten, veel sterker gaan  
investeren in big data. Waar huidige snelle groeiers big 
data als een kans zien om processen te optimaliseren en 
onderscheidende producten te lanceren, zien lichte  
groeiers hierin vaak een mogelijkheid om een  
beslissende slag aan de concurrentie toe te brengen. 
Voor deze bedrijven is dat een reden om er meer in te 
investeren.

Het verschil is begrijpelijk: snelle groeiers vertrouwen op 
hun innovatief vermogen en zijn sterk productgericht. 
Big data wordt vaak neergezet als een optimalisatie voor 
direct marketing en advertising, en te weinig als  
mogelijkheid om een persoonlijke dienst of product te  
realiseren. Daarnaast vergt het op dit moment nogal wat 
van het verbeeldingsvermogen om radicaal nieuwe big 
data-toepassingen te ontdekken: het vergt een andere 
manier van denken. Maar wie deze slag weet te maken, 
maakt een grote kans om tot de nieuwe generatie snelle 
groeiers te behoren. 
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Over het onderzoek

In augustus 2013 heeft Pb7 Research een web- 
gebaseerde panel survey uitgevoerd onder 201 zakelijke 
en IT beslissers. De beslissers zijn werkzaam bij  
organisaties die in Nederland een omzet realiseren  
tussen de EUR 50 miljoen en EUR 1 miljard. In het  
onderzoek wordt naar deze organisaties gerefereerd als 
middelgrote organisaties. Het onderzoek en de analyse is  
uitgevoerd in opdracht van SAP Nederland. De  
analyse, conclusies en aanbevelingen die in dit rapport 

worden gegeven, zijn volledig voor rekening van Pb7  
Research en kunnen derhalve afwijken van de  
interpretatie en visie van SAP. 

De uitkomsten van het onderzoek zijn uitsluitend  
bestemd voor PR-doeleinden van SAP Nederland.  
Partners van SAP Nederland en derden mogen het  
onderzoek alleen voor eigen PR-doeleinden gebruiken na 
toestemming van SAP.
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