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NEDERLAND EN VLAANDEREN

‘THE TIMES THEY
ARE A-CHANGIN’
CEO Insights is een Business Leadersonderzoek onder CEO’s over de manier waarop zij vooruitgang
voor hun organisaties realiseren in een exponentieel veranderende wereld. Het onderzoek gaat in op de
economische, technologische, duurzame en spirituele aspecten van ondernemerschap. Welke factoren
zijn anno 2017 bepalend voor het succes van CEO’s en hun organisaties? Waar besteden CEO’s hun tijd
aan? Waar hebben ze verstand van? Wat willen ze verder ontwikkelen?
650 Nederlandse en Vlaamse CEO’s uit uiteenlopende branches geven antwoord op deze en vele andere
vragen. Het resultaat levert verrassende inzichten op. Zo hebben groeiende organisaties vaker een
Why of Purpose die herkent wordt door medewerkers en klanten. Organisaties die voorlopers zijn op
technologisch vlak groeien harder. Bijna een derde van de CEO’s leest nooit een non-fictie boek en een
kwart van de CEO’s wil zich het komende jaar verdiepen in meditatie en mindfulness voor henzelf of hun
organisatie.

OVER HET ONDERZOEK
Het onderzoek is door Business Leaders uitgevoerd in Nederland en Vlaanderen in de periode van
december 2016 en januari 2017. De 650 deelnemers zijn als CEO, ondernemer of leider verantwoordelijk
voor grote en middelgrote organisaties. Ze zijn actief in zeer uiteenlopende branches. In lijn met
de manier waarop bedrijvigheid over de beide regio’s is verdeeld, komt 68% van de deelnemers uit
Nederland en 32% van de deelnemers uit Vlaanderen. 48% van de deelnemers is ondernemer en 52% is in
loondienst.

Wat vooral opvalt, is dat de manier waarop succesvolle organisaties geleid worden aan het veranderen
is. Leiders en hun medewerkers zijn op zoek naar zingeving en willen dit in hun werk terugzien. Zingeving
als startpunt om van daaruit vooruitgang te boeken op technologische, duurzame en last but not least
financiële aspecten. De komende jaren zullen interessant worden, omdat niet iedere leider mee zal
kunnen in deze verandering. Welke leider kan en durft écht naar zichzelf te kijken door naar binnen te
gaan, naar het diepste wezen in zichzelf, het menszijn toe te laten en het verschil te maken?
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ORGANISATIES MET
EEN DOORLEEFDE
PURPOSE LATEN
VAKER GROEI ZIEN

BEN JE MET JOUW ORGANISATIE
ACTIEF IN HET BUITENLAND?

37%

36%

In de boardroom van organisaties is de ‘Why’ oftewel de ‘Purpose’ van organisaties steeds vaker
onderwerp van gesprek. In een sneller veranderende omgeving zijn visies en langetermijnstrategieën
niet meer zo lang houdbaar. De verwachting is dat een gedeelde purpose de essentie van organisaties
wordt, inclusief het totale ecologische en economische systeem daaromheen. Een duidelijke
bestaansreden of een hoger doel als middel om medewerkers, klanten, leveranciers en andere
stakeholders aan te trekken en te binden. Hoe belangrijk is een dergelijke purpose nu echt?

27%

En welke impact heeft een daadwerkelijk doorleefde purpose op de groei van organisaties?

64% van de deelnemende CEO’s geeft aan dat

Of wordt die purpose door alle betrokken

hun organisatie vanuit een purpose acteert.

stakeholders echt herkend en doorleefd? Van

Van de significant groeiende organisaties (>2%

alle groeiende bedrijven met een purpose

groei) zegt 67% vanuit een purpose te acteren

heeft 76% een purpose die herkend wordt door

tegenover 63% van de organisaties die krimpen

medewerkers. Onder niet-groeiende bedrijven met

of minder dan 2% groei vertonen. Van de non-

een purpose wordt deze herkend door 67% van

profitorganisaties geeft 100% aan een purpose te

de medewerkers. Echt aanzienlijke verschillen

hebben. Dit is niet verbazingwekkend aangezien

ontstaan als klanten de purpose van de organisatie

non-profitorganisaties niet bestaan om geld

gaan herkennen. Onder de groeiende bedrijven

te verdienen, maar in het leven geroepen zijn

wordt bij 66% ook door de klanten de purpose

met een veelal duidelijke reden. Als we de non-

herkend. Onder niet-groeiende bedrijven is dit bij

profitorganisaties buiten beschouwing laten

slechts 38% het geval. We kunnen stellen dat een

en inzoomen op de bedrijven die aangeven een

purpose vaker een aanzienlijke impact op het

purpose te hebben, ontwaren zich interessante

organisatieresultaat heeft als de organisatie deze

verschillen. Want in welke mate zit die purpose

zodanig doorleeft dat klanten die ook echt kunnen

in de genen van een organisatie? Is die purpose

voelen en zij zich erdoor aangetrokken voelen.

voortgekomen uit een heidagsessie van de directie
en daarna nooit werkelijk gaan leven?

nee
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Onder de groeiende bedrijven wordt bij
66% ook door de klanten de purpose
herkend. Onder niet-groeiende bedrijven
is dit bij slechts 38% het geval.
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WELK PERCENTAGE HERKENT DE PURPOSE VAN HET BEDRIJF?

Percentage CEO’s met Purpose binnen organisatie CEO’s
in loondienst versus ondernemers

GROEIENDE VS NIET GROEIENDE BEDRIJVEN
Medewerkers

Klanten

Leveranciers

76%
CEO’s in loondienst

48%
Ondernemers

Percentage CEO’s dat als mens in
zeer sterke mate zingeving haalt
uit hetgeen hun organisatie doet

76%

67%

66%

38%

59%

14%

Groeiers

Niet groeiers

Groeiers

Niet groeiers

Groeiers

Niet groeiers

30%
Wel Purpose binnen organisatie

5%
Geen Purpose binnen organisatie

Niet alleen zijn organisaties met een doorleefde purpose vaker

Opvallend is het grote verschil tussen ondernemers en

Verdiepende interviews met de respondenten hebben ons een

We zien grote verschillen tussen de aard van het bedrijf en

groeiend dan organisaties zonder purpose. Opvallend is ook dat

directeuren in loondienst. Bij organisaties met een directeur in

mogelijke verklaring gegeven voor deze verschillen. Ondernemers

de aandacht die er voor purpose is. Binnen private equity

organisaties die van zichzelf zeggen dat zij geen purpose hebben

loondienst heeft 76% een purpose, bij de organisaties met de

hebben vaker een intrinsieke drive voor het neerzetten en laten

owned bedrijven (64%) en beursgenoteerde bedrijven (76%)

meer dan twee keer zo vaak achterlopen op technologisch vlak

eigenaar aan het roer is dit slechts 48%. Een deel van dit verschil

groeien van een bedrijf. Een deel van de ondernemers maakt

is de aandacht voor purpose aanzienlijk groter dan binnen

dan organisaties die wel een purpose hebben. Blijkbaar geeft

kan verklaard worden door de groep bestuurders in de non-

het niet heel veel uit welk product zij op de markt brengen of in

familiebedrijven (51%). Van alle verschillende typen organisaties

een purpose medewerkers de drive om te zoeken naar nieuwe

profitsector. Als we die buiten beschouwing laten, heeft nog altijd

welke sector zij actief zijn. Het gaat hen om het spelen van ‘het

zeggen de CEO’s van non-profitorganisaties de meeste kennis te

mogelijkheden om de organisatiedoelen te realiseren.

68% van de directeuren in loondienst een purpose. Niet alleen

spel’. Ook zijn ondernemers vaker dan directeuren in loondienst

hebben over het helder krijgen van de Why/Purpose.

hebben directeuren in loondienst veel vaker een purpose met hun

gedreven door het financiële resultaat. Een ondernemer kan

58% van de CEO’s haalt persoonlijk in sterke tot zeer sterke mate

organisatie. Zodra er een purpose is gedefinieerd, leeft deze ook

door zijn gedrevenheid en charisma medewerkers inspireren.

zingeving uit hetgeen de organisatie doet. 97% van alle CEO’s

vaker actief onder de medewerkers.

Interessant is de vraag of de ondernemer niet nog succesvoller

geeft aan dat de organisatie een purpose heeft en ervaart zelf ook

zou kunnen zijn als zijn medewerkers meer bezield voor de

redelijke zingeving bij de purpose. 30% van deze CEO’s ervaart dit

organisatie werken.

zelfs in zeer sterke mate. Van alle organisaties die geen purpose
hebben, geeft 78% van de CEO’s aan dat zij ook persoonlijk
redelijke zingeving halen uit hetgeen de organisatie doet. Bij
slechts 5% is dit in zeer sterke mate het geval. Een kwart van de
CEO’s geeft aan binnen de organisatie momenteel actief bezig te
zijn met het helder krijgen van de Why/Purpose.
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Uitgelicht

VISIE

BUSINESS LEADERS
Voor veel leiders is het acteren vanuit een daadwerkelijk doorleefde purpose nog een te
zetten stap. En dat kan een lastige stap zijn. Vooral voor leiders die de groeiende behoefte
aan zingeving nog niet helemaal serieus nemen. Aangezien paradigmaverschuivingen
veelal tot stand gebracht worden door de jongere generatie, is het de oudere generatie die
over het algemeen de meeste moeite heeft om mee te komen. En dat is ook nu het geval.
Hoewel de gemiddelde leeftijd van CEO’s de afgelopen periode gedaald is, ligt deze onder
de respondenten in dit onderzoek nog steeds op 51 jaar. En daarmee is het overgrote deel
van de leiders van vandaag de dag een stuk ouder dan de generaties die de verandering
aan het inzetten zijn.
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Hoeveel kennis en ervaring medewerkers ook

Purpose vinden is het gevolg van ‘inzinken’ in

meebrengen, zij zullen niet het verschil maken

jezelf en ‘inzinken’ in de organisatie. We zien in

als ze niet geïnspireerd zijn. En dat geldt voor

de praktijk dat leiders steeds vaker zelfbewust

alle lagen binnen organisaties. Verdiepende

zijn, bij zichzelf naar binnen gaan en op zoek naar

interviews met respondenten leren ons dat een

wat hen als mens ten diepste drijft. Ze staan in

doorleefde purpose bedenken niet hetzelfde is

contact met zichzelf en hun eigen gevoel. Daar is

als een marketingslogan bedenken. Purpose is

soms moed voor nodig. Een deel van de leiders en

evenmin mission statement. De meeste CEO’s

ondernemers is daar voorlopig nog niet aan toe,

en ook medewerkers kijken cynisch naar mission

blijkt uit ons onderzoek.

statements, omdat het gebruik ervan bijna nooit
verder is gekomen dan een tekst aan de muur.

Veel CEO’s van succesvolle bedrijven zijn niet

We zien zelden dat een mission statement in de

succesvol, omdat hun belangrijkste drive veel

boardroom gebruikt wordt als inspiratiebron of

geld verdienen is. Ze zijn succesvol omdat hun

richting voor beslissingen en gedragingen. Een

belangrijkste drive was iets te creëren of iets te

goede, werkende purpose van een organisatie

betekenen voor de wereld. Als gevolg daarvan

start veelal bij de mensen die aan het roer staan,

wordt er geld verdiend. Voor het verbeteren en

en wordt ook écht doorvoeld.

verdiepen van de betekenis van het bedrijf zien wij

De onderzoeksresultaten laten zien dat een goede,

drie mogelijkheden/invalshoeken: 1. Verbeter de

werkende purpose steeds vaker de basis is voor

kwaliteit van leven, 2. Right a wrong en 3. Voorkom

succes waarmee medewerkers en klanten zich

het einde van iets dat goed is. Deze drie hoeven

verbonden voelen. Ook in de bestuurskamer zullen

overigens niet alleen op klanten betrekking te

directie en management elkaar moeten weten te

hebben. We zien een groeiend aantal CEO’s kiezen

vinden op de zingevende factor.

voor het geluk van hun eigen medewerkers als
belangrijkste prioriteit.
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INNOVATIE TOP OF MIND

OP NAAR ANDERE MANIEREN VAN ORGANISEREN EN AANSTUREN
Nu

MAAR WEET DE CEO WAT ER WERKELIJK SPEELT?

Over 3 jaar
Van de ondervraagde CEO’s is op dit moment 46% bezig met wijzigingen door te voeren in het

ALS EEN MACHINE
0%

businessmodel van de organisatie. 38% ontwikkelt momenteel een nieuwe strategie. Toepassing van

8%

nieuwe technologie speelt daarin een belangrijke rol. 54% zegt sterk tot zeer sterk te zullen investeren in
nieuwe technologie en nog eens 36% wil daar redelijk sterk in gaan investeren. Wat daarbij opvalt onder

ALS EEN ECOSYSTEEM

de ondervraagde CEO’s is hun gebrek aan kennis op het gebied van technologische ontwikkelingen.

19%

50%
ALS EEN FAMILIE

73%

42%
ALS EEN LEGER
8%

0%

Vooralsnog zijn hun grote blinde vlekken: big data, kunstmatige intelligentie en machine learning. Zo is
bijvoorbeeld slechts 11% van de ondervraagden momenteel bezig met toepassingen rondom big data.

48% van de ondervraagde CEO’s is op dit moment bezig
wijzigingen door te voeren in het businessmodel van de organisatie
CEO’s die aangeven koploper te zijn of voorloper op het gebied van technologische ontwikkelingen,
hebben in de afgelopen 3 jaar al een aanzienlijk sterkere groei laten zien dan CEO’s die marktconform zijn
of achterlopen.

POSITIE TEN OPZICHTE VAN CONCURRENTEN OP TECHNOLOGISCHE
VLAK IN RELATIE TOT OMZETGROEI
Het meer purpose gedreven ondernemen heeft gevolgen voor de wijze waarop organisaties werken en de
CEO’s lijken dit te weten. We vroegen hen welke beschrijving het beste bij hun huidige organisatie past en
hoe ze hun organisatie over drie jaar verwachten te kunnen omschrijven.
Uit dit onderzoek constateren we dat de meeste CEO’s zich willen ontwikkelen met hun organisatie.
Ze willen de manier waarop hun organisatie functioneert veranderen. Een belangrijk deel van de

Achterlopers

Marktconform

Voorlopers

Koplopers

58%

76%

86%

92%

42%

24%

14%

8%

Groeiers

respondenten sluit aan bij het huidige tijdsgewricht, ze zouden willen dat de organisatie meer gaat
functioneren volgens de principes van een ecosysteem. In aansluiting hierop geeft 25% van de
deelnemende CEO’s aan momenteel bezig met het vormgeven van zelfsturende teams. Meer dan
een derde wil zich de komende periode verdiepen in zelfsturende teams en holocratische aspecten.
Daar tegenover staat dat 57% van de CEO’s aangeeft nog helemaal niets te weten over holocratisch
organiseren. Opvallend is dat 42% van de CEO’s op dit moment bezig is het topteam van de organisatie te
professionaliseren.

Niet groeiers

Visie Business Leaders
Veel technologische ontwikkelingen hebben zich de afgelopen jaren onder de radar afgespeeld zonder dat er in veel sectoren sprake van een echt grote
impact was. De komende jaren brengen daarin verandering. Er staat ons een ‘golf van nieuwe technologieën’ te wachten waardoor er Ubers en Airbnbs
zullen ontstaan in uiteenlopende sectoren. Veel CEO’s lijken zich hier nog relatief onbewust van te zijn. Al deze exponentiële veranderingen op het vlak
van uiteenlopende technologieën zullen veel kansen bieden. Tegelijkertijd is onze voorspelling dat een deel van de ondervraagde CEO’s het met hun
bedrijven de komende jaren erg lastig gaan krijgen. Voor een gevestigd bedrijf is het namelijk moeilijk zelf de mindset van een ‘disrupter’ te hebben.
Op het moment dat disrupters zijn toegetreden tot de sector kan je in het defensief gaan en je eigen core business gaan transformeren. De ervaring leert
dat dit veelal zeer moeizame trajecten zijn. De andere optie is als gevestigd bedrijf een speedboot creëren, een ondernemende business unit die relatief
autonoom acteert en in het offensief gaat. Ook dat is niet gemakkelijk. De meeste CEO’s hebben daar geen ervaring mee en de benodigde vaardigheden
daarvoor zijn vaak niet aanwezig binnen de organisatie.
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INTRINSIEKE MOTIVATIE OP HET VLAK DUURZAAMHEID
IS TERUG TE ZIEN IN HET FINANCIËLE RESULTAAT

TE WEINIG TIJD VOOR DE BLIK NAAR BUITEN

59% van de respondenten geeft aan duurzaamheid belangrijk te vinden omdat ze het voor generaties na ons ook goed willen hebben.
24% vind duurzaamheid belangrijk omdat het een betere concurrentiepositie oplevert. 17% voldoet alleen maar aan de wettelijke vereiste
basisvoorwaarden omdat ze er niet aan ontkomen. Interessant is dat onder de groeiende organisaties 62% van de CEO’s intrinsiek
gemotiveerd is, zij willen duurzaam acteren voor de generaties na ons. Onder de krimpende organisaties is slechts 46% intrinsiek
gemotiveerd. De druk die de CEO ervaart om duurzamer te ondernemen wordt met name door de CEO zelf opgelegd.

Veel CEO’s hebben een drukke agenda. En daarin moeten prioriteiten gesteld worden. Een terugkerend
punt is het vinden van de balans tussen de aandacht die ze geven aan de interne organisatie en de
externe omgeving. We constateren dat veel van de ondervraagde CEO’s meer met de buitenwereld bezig
willen zijn dan ze nu doen. Het tijdgebrek dat ze hierin ervaren, verklaart ook deels de gebrekkige kennis
op bijvoorbeeld het gebied van technologische ontwikkelingen.

Gewenste situatie

Huidige situatie

Ervaren druk vanuit stakeholders om duurzamer te ondernemen
Mijzelf (om intrinsieke redenen)
Overheid/inspectie
Medewerkers
Klanten

0%

80 - 100% extern

0%

11%

60 - 80% extern

19%

31%

40 - 60% extern

50%

35%

20 - 40% extern

31%

23%

0 - 20% extern

0%

Mijn sociale netwerk
Brancheorganisaties
Leveranciers
Helemaal niet

Een beetje

Redelijk sterk

Sterk

Zeer sterk

Er vanuit gaande dat u uw tijd verdeelt over het managen van
de externe omgeving en interne organisatie. Hoeveel % van
68% van de groeiende organisaties heeft een actueel

Ook geeft 28% aan beter te willen begrijpen hoe duurzaam

uw tijd besteedt u aan de externe omgeving (partnerships,

duurzaamheidsbeleid tegenover 46% van de krimpende

ondernemen is in te zetten als aanjager voor innovatie.

markten, new business et cetera)? Hoeveel tijd zou u hieraan

organisaties. Van alle CEO’s met een duurzaamheidsbeleid
geeft slechts 32% aan dat dit beleid ook echt leeft binnen de

CEO’s van familiebedrijven en beursgenoteerde bedrijven hebben

organisatie.

de meeste kennis over het inzetten van verduurzaming als

willen besteden?

aanjager voor innovatie. Onder CEO’s van non-profitorganisaties

32% van de respondenten wil beter leren
begrijpen hoe zij duurzaam ondernemen kan
inzetten als aanjager voor innovatie

is de minste kennis aanwezig over het inzetten van

Ten aanzien van duurzaamheid hebben CEO’s de meeste ervaring

kan er van deze CEO’s in de toekomst verwacht worden? 25%

met verduurzaming van aspecten van bedrijfsvoering, zoals

zegt de komende jaren sterk tot heel sterk te willen investeren in

printen, elektriciteit/licht en het wagenpark. Hoewel het voor

duurzaamheid. 38% wil redelijk sterk investeren. 32% een beetje

veel van de respondenten nog een relatief onbekend terrein,

en 5% helemaal niet.

duurzaamheid als aanjager voor innovatie op het gebied van
duurzaamheid. Beursgenoteerde bedrijven hebben vaker een
actueel duurzaamheidsbeleid dan non-profitorganisaties. Wat

geeft maar liefst een derde aan zich de komende periode te
willen verdiepen in het toepassen van cradle to cradle-principes.
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WAT WILLEN LEIDERS IN ZICHZELF ONTWIKKELEN?
Om de effectiviteit van zichzelf als leider te vergroten, wil maar liefst 60% van de CEO’s komend jaar gaan
werken aan inspirerend leiderschap. Ook wil 56% leren hun teams beter te ontwikkelen. Daarna volgen
aspecten als ontwikkelen van medewerkers (42%), zelfinzicht en reflectie (40%), strategisch denken (33%)

SLOTWOORD

en visie ontwikkeling (21%). Ook gaat een deel van de leiders meer op zoek naar zichzelf: maar liefst 24%
van de CEO’s is voornemens zich de komende periode te gaan verdiepen in meditatie of mindfulness.

INSPIRATIEBRONNEN
Door wie laten de ondervraagde CEO’s zich inspireren? 58% geeft aan zich niet specifiek door een persoon
of een aantal personen te laten inspireren. Michael Porter (18%), Steve Jobs (18%), Simon Sinek (14%)
en Eckart Wintzen (9%) inspireren een behoorlijk aantal van de CEO’s. Ook worden er andere namen
genoemd. Andere belangrijke inspiratiebronnen zijn seminars en masterclasses, collega’s, vroegere

Een leider stuurt zijn organisatie aan vanuit het perspectief dat we in een wereld leven waarin alles

leidinggevenden en familieleden.

met elkaar verbonden is. Een wereld waarin technologische, duurzame en spirituele aspecten allemaal
verbonden zijn met het economische succes van organisaties, zoals dit onderzoek laat zien. Dit betekent

Mahatma Ghandi

Frederic LaLoux 3%

Michael Porter
Ricardo Semler

9%

5%

18%

Simon Sinek

Jim Collins

Bill Gates

Eckart Wintzen 9%

onder meer dat de CEO zijn weg moet kunnen vinden binnen uiteenlopende onderwerpen en verschillende

14%

dynamieken.
De uitdaging wordt er ondertussen niet minder groot op. Het economische tij zit op dit moment

9%

Yuri van Geest

3%

weliswaar mee, maar iedereen voelt aan dat veranderingen sneller gaan dan ooit en het lange termijn
bestaansrecht van de organisatie geen vanzelfsprekendheid is. Het aansturen van de interne organisatie
vraagt veel tijd van de CEO. Tegelijkertijd geven veel respondenten aan meer naar buiten gericht te willen

Albert Einstein

4%

Steve Jobs

18%

zijn dan ze nu doen. Veel CEO’s ervaren dit als een extra druk op de al overvolle agenda.
Een deel van de oplossing is volgens de respondenten te vinden in een andere wijze van aansturing
van de organisatie. Meer aandacht voor een gedeelde purpose binnen de organisatie geeft energie aan
medewerkers én richting om beter en meer te kunnen delegeren. In verband hiermee zijn veel CEO’s bezig
met hoe zij door middel van zelfsturende teams verantwoordelijkheden lager in hun organisaties kunnen
leggen.

HET LEESGEDRAG VAN DE LEIDER

Wie is de mens achter de CEO? Een deel van de leiders lijkt steeds zelfbewuster te worden. Er komt

Het leesgedrag van CEO’s is divers te noemen. We vroegen hen hoeveel non-fictie boeken zij jaarlijks

meer aandacht voor het naar binnen gaan bij zichzelf en het in contact staan met hun eigen gevoel en

gemiddeld lezen. Het leesgedrag loopt erg uiteen. Opvallend is dat 29% van de respondenten nooit een

eigen zingeving. Binnen Business Leaders is er met veel CEO’s intensief contact. Als wij in de afgelopen

non-fictie boek leest. 2% van de respondenten leest meer dan 30 non-fictie boeken per jaar.

jaren iets hebben geleerd over succesvol leiderschap, dan is het wel dat leiden vanuit innerlijke inspiratie
mensen binnen en buiten de organisatie kunnen voelen. Daar ligt het onderscheidend vermogen van de
werkelijke leider.

AANTAL GELEZEN NON-FICTIE BOEKEN PER JAAR
In de categorie non-fictie boeken zijn de meest gelezen managementboeken: ‘Exponentiële Organisaties’
van Yuri van Geest, ‘Start with Why’ van Simon Sinek en ‘Reinventing Organizations’ van Frederic Laloux.

0 boeken 29%

>5 boeken 24%
1-5 boeken 47%
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APPENDIX

DUURZAME AS TOP 5
1.

60%

% CEO’s dat hier op dit moment actief mee bezig is

2.

% CEO’s dat zich op dit thema wil gaan verdiepen
gemiddelde score van de CEO’s (schaal 1 – 5 ) als het gaat om ervaring met/kennis over dit topic

3,1

Aanpassen businessmodel

46%
2.

4.

5.

Professionaliseren van de lagen onder het MT/Topteam

3,2

1.

Innovatiekracht van organisatie vergroten

3,2

2.

3.

4.

5.

18

2,1

34%
1,9
31%

Kunstmatige intelligentie/machine learning

2,1

34%
1,7

Biotechnologie
5%

4.

50%

3D printing

6%

2,8

28%

9%

CEO Insights

2,9

Zelfsturende teams

23%

Het helder krijgen van de Why of Purpose van de organisatie

Medewerkers vinden die passen bij de Purpose van de organisatie

Het vertalen van mijn eigen zingeving in het leven in mijn
werk/de organisatie

2,9

21%

Het leren kennen van mijn eigen zingeving in het leven

14%

2,6

25%

16%
5.

2,5

31%

17%
2,4

Robotisering/drones

7%

Het inzetten van verduurzaming als aanjager voor innovatie

17%

36%

Big data

11%

2,9

31%

25%

29%

TECHNOLOGISCHE AS TOP 5

2.

Het verbreden van het duurzaamheidsgedachtengoed

SPIRITUELE AS TOP 5

36%

11%

2,6

28%

14%

3.

1.

Het communiceren van duurzaamheidsbeleid in
marktpositionering en marketing

3,3

Ontwikkelen nieuwe strategie

34%

2,5

14%

40%

42%

35%
5.

3,1

Professionaliseren van het MT/Topteam

38%
4.

3.

39%

42%
3.

De reductie van CO2 uitstoot in het primaire proces

56%

2,9

14%

42%

ECONOMISCHE AS TOP 5
1.

Verduurzaming van aspecten van bedrijfsvoering

2,8

17%

TOP 5 ASPECTEN WAAR CEO’S HET AANKOMENDE JAAR AAN WILLEN
GAAN WERKEN OM DE EFFECTIVITEIT ALS LEIDER TE VERGROTEN
1. Inspirerend leiderschap

60%

2. Teamontwikkeling

56%

3. Ontwikkelen van medewerkers

42%

4. Zelfinzicht en reflectie

40%

5. Strategisch denken

33%
CEO Insights
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OVER BUSINESS LEADERS
Het Business Leaders netwerk wil de wereld verder brengen door vooruitstrevende leiders te verbinden
en inspireren vanuit een holistische visie op vooruitgang en leiderschap. We geloven dat juist over
sectoren heen CEO’s vooruitgang kunnen realiseren. Door van elkaar te leren, elkaar te inspireren
en nieuwe samenwerkingsverbanden te realiseren. Business Leaders is met 500 leden het grootste
sector overschrijdende netwerk voor CEO’s van grote en middelgrote organisaties in Nederland en
België. Gefaciliteerd door de Business Leaders organisatie ontmoeten leden elkaar tijdens 1-op-1
kennismakingen, masterclasses, diners, intervisie sessies en ronde tafel bijeenkomsten.

Voor meer informatie Vlaanderen:

Voor meer informatie Nederland:

Pascale Lequesne

Marcel Tjepkema

mail. pascale.lequesne@businessleaders.be

mail. marcel.tjepkema@businessleaders.nl

tel. 03 808 52 86

tel. 0294 745 330

www.businessleaders.be

www.businessleaders.nl

