
Waarom deze tijd van economische voorspoed zo 
gevaarlijk is

Het gaat niet om technologische disruptie: de jongste generatie 
dwingt veranderingen af !

16-10-2018 | Han Mesters | Sector Advisory | Lunch sessie De Cluys | Rotterdam 



2

1. Macro, trends en de circulaire economie

2. Trends binnen werk

3. Now what…. voor accountants?

4. Vragen en bevindingen

Agenda



Macro, trends en de circulaire economie
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FINLANDOGENARCHITECTEN FAMILIEWe shape buildings and there after, they shape us. VERHALEN VERTELLEN  
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Het speelveld
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Zwarte Zwanen jacht…. ‘Zo onder, zo boven’

https://danielerasmus.com/

https://www.halfpasthuman.com/
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Waar gaan we heen?

2 opties
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…….of…….
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Macro: Tout va tres bien madame la Marquise…….
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Accountancy blijft achter, consolidatie gaat door
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Aantal accountants- en boekhoudkantoren in Nederland
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….maar… structurele veranderingen houden aan

1. Verandering is exponentieel (Kurzweil) 2. Internetrevolutie nog maar net begonnen
(Ryanisering)
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Meten we wel de juiste zaken?
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Het bruto binnenlands product (bbp) is de totale geldwaarde 
van alle in een land geproduceerde finale goederen en 
diensten gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar). 
Meestal wordt met dit begrip het bruto binnenlands product 
tegen marktprijzen bedoeld
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NASA meet 0,8 graden toename temperatuur en ….
voor het eerst 7 tropische stormen….tegelijkertijd
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Alternative finance festival (15-9): nieuwe criteria voor welzijn?
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Na APG… ook Blackrock gaat voor LTVC
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LTVC: Long Term Value Creation
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Business modellen staan bijna overal onder druk…
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Brave new world
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You ain’t seen nothing yet…..
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Circulaire economie: Niet ‘if’ maar ‘when’: Het einde van ‘rupsje
nooitgenoeg’…..
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Circulariteit: Onze ambitie in cijfers
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Hoe groot is de duurzame impact die we als ABN AMRO 
kunnen maken?

147,4

12,5

82,6

12,9
7,4

Hypotheken
Leningen aan particulieren
Leningen aan zakelijke klanten
Leningen aan andere banken
Overige leningen

Totaal 
ultimo 2016

262,8

Kredietverlening - miljard Belegd vermogen - miljard

144,1

Duurzaam belegd vermogen
Overig belegd vermogen

Totaal 
ultimo 2016

152,3

Duurzaam belegd 
vermogen (wereldwijd)

*

* ESG screening vindt plaats op al deze beleggingen.
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Nieuw rapport: circulariteit door alle sectoren heen
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Kansrijke verdienmodellen voor Zakelijke Dienstverlening
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o Circulaire inputs

o Product-dienstsysteem



Social circularity
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Trends binnen werk

Presenter
Presentation Notes
klantvraag
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Twee belangrijke thema’s: cultuur en zingeving
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Het begint bij de WHY: ABN AMRO 1924
Terug naar het begin: waartoe zijn wij op aarde?

NHM: Nederlandsche Handel-Maatschappij

De N.V. Nederlandsche Handel-Maatschappij
werd op initiatief van koning Willem I in Den 
Haag opgericht op dinsdag 9 maart 1824.

De doelstelling was (Art. 59) "bevordering van 
handel, scheepvaart, scheepsbouw, visserij, 

landbouw en (het fabriekswezen)", in 
voortzetting van wat tijdens de Franse 

overheersing van 1795 tot 1813 was ingezet. 

Het hogere doel was volgens de koning 
dat de NHM zou fungeren als een 

"grote hefboom, strekkende tot opbeuring 
en aanmoediging van de nationale 

welvaart". 
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Bedrijven veranderen…
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Werknemers veranderen…Millennials en de nieuwe Maslov piramide…
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De Scandinavische/Nederlandse cultuur: DNA van de toekomst?

Power distance (hierarchy)
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Low power distance, feminine culture….en ‘trust’
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Harkjesorganisatie onder druk…..



Een plaatje zegt……                  …..meer dan….

Ministers van Defensie van Nederland, Zweden, Duitsland en Noorwegen



Een plaatje zegt……..                meer dan….

Ministers van Defensie van Nederland, Zweden, Duitsland en Noorwegen…….

….en Rusland
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Het Nieuwe Meten

Bron: ReimanBron: effectory
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Persona’s en communicatie binnen zingeving
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Automatisering en werk:
wie het weet mag het zeggen…..

Bron: https://www.technologyreview.com/s/610005/every-study-we-could-find-on-
what-automation-will-do-to-jobs-in-one-chart/

Bron: https://ig.ft.com/can-a-robot-do-your-job/
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Nu dit weer….



Now what…. voor accountants?

Presenter
Presentation Notes
klantvraag
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De kern van het probleem: weinig innovatie bij grote bedrijven



…..maar….hoe kom je er achter dat je business model ‘op’ is? 

• Het eerste duidelijke teken is als nieuwe innovaties steeds kleinere verbeteringen
opleveren

• Een ander teken is als je medewerkers moeite hebben om met ideeen te komen om 
bestaande producten en diensten te verbeteren.

• Ook als klanten zeggen dat nieuwe alternatieven in toenemende mate beschikbaar
zijn voor hun behoeften.

• Tenslotte wordt het probleem zichtbaar in de financiele cijfers (brutowinst) en kpi’s

• Vaak worden deze aanwijzigingen genegeerd. Dat komt omdat binnen de meeste
bedrijven de mensen in de top daar door gekomen zijn vanwege hun succes
met het bestaande business model

• Dus krijg je in eerste instantie een ontkenningsreactie, gevolgd door krampachtige
pogingen nog zoveel mogelijk uit het oude business model te persen…. 



Groei Jaar op Jaar van een aantal belangrijke indicatoren in uitzenden
Case: Randstad NL

Bron: Randstad NL

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
BNP groei 3,2 2,2 2,3 1,4 -0,2 -1,1 1,7 1,4 -3,8 1,8 3,9 3,4 2,0 2,2 0,3
omzet groei 5,0 3,3 10,2 2,0 -3,0 -4,0 5,1 -5,0 -14,7 7,3 10,4 18,3 13,8 4,1 -4,2
brutowinstgroei 3,9 -2,4 6,4 -0,5 -4,4 -7,6 -1,5 -10,5 -23,2 10,8 20,8 15,5 14,2 2,6 -12,3
EBITA groei 3,7 -18,2 64,5 -18,3 31,3 -27,4 -14,2 4,7 -39,1 -13,8 34,6 25,3 24,1 22,5 -27,2



2 grote uitdagingen in de professionele dienstverlening

• Vergroting commerciele slagkracht

• Welk bedrijf willen wij zijn in de toekomst?



Van vermogen tot behoefte herkenning naar vermogen tot behoefte creatie
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De klantvraag wordt complexer

45

Hierdoor meer teamwork in plaats
van individueel

Zelfsturing?

Presenter
Presentation Notes
Han



AI: Van achteruit- naar vooruit kijken: proces mining en social mining  
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HBO +



Bedrijven denken na wat voor bedrijf men in deze tijd wil zijn

Nog wel aantrekkelijk voor jonge mensen?
Cultuur van deze tijd?
Wat is de cultuur?
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De innovatiekracht is laag bij grote bedrijven…
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…te veel exploitation, te veel ‘smurfen’



Wat doet er toe om te overleven in de toekomst?
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Innovatie geborgd?

51



Kansen: Van business case naar value case….. Hoe dan?



Spoorboekje voor de 21e eeuw……
Technology drives Purpose

53



Vragen en bevindingen
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• Economische groei houdt aan, tekorten op arbeidsmarkt nemen toe

• Focus op circulaire economie wordt aangejaagd door overheidsbeleid, grote bedrijven en Blackrock

• Oneindige groei op eindige planeet is niet houdbaar

• Circulaire strategie bij bedrijven volop in belangstelling: trekt ook jong talent aan

• Bedrijfscultuur wordt belangrijk instrument in de strijd om talent

• Hierarchie als basis voor coordinatie arbeid en kapitaal staat onder druk

• ‘War for Talent’: conclusie: Talent has won

• Jonge werknemers willen werk doen dat bijdraagt aan een betere wereld……… Purpose

• Nederlands/Scandinavische cultuurvariabelen passen goed bij de opkomende netwerkeconomie

• De Social Enterprise staat volop in de belangstelling

Employer branding > corporate branding
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