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1.  Technologische verandering is niet lineair 
maar exponentieel

In de afbeelding hier onder zien we een aantal voorbeelden 

van de exponentiele werking van technologie.
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Nu het nieuwe jaar nog pril is, zijn de verwachtingen dat de economische groei aantrekt en dat de economie volgend 

jaar een verdere versnelling laat zien. Dat zou mooi zijn want veel bedrijven hebben in de afgelopen jaren winst op 

peil kunnen houden door in de kosten te snijden. Het gevaar van een situatie van ‘profitability without growth’ staat 

ondernemers dan ook helder voor ogen. In dit rapport zullen we niet verder stilstaan bij de conjunctuur, maar staan 

we stil bij de 2 grote structurele trends die de toekomst van de sector zakelijke dienst-verlening bepalen:

1.  Technologische verandering is niet lineair maar exponentieel

2.  De disruptieve impact van Internet gebaseerde business modellen is nog maar net begonnen

In voorgaande publicaties hebben we stil gestaan bij het thema ‘Human Capital’ als verbindend element tussen de 

verschillende activiteiten in de zakelijke dienstverlening. De meeste bedrijven in de sector zijn bezig met het scheppen 

van voorwaarden om het beste uit hun professionals te halen. Steeds meer hebben bedrijven externe mankracht en 

expertise nodig die vervolgens wordt ingekocht. Dit heeft tot gevolg gehad dat de traditionele intern gerichte HR functie 

verbreed is en ook verantwoordelijk wordt voor de employer branding naar professionals die op flexibele basis voor de 

organisatie werken.

Dit brengt ons op de evolutie van de flexibele schil. We hebben gezien dat de rol van de flexibele schil verandert van het 

faciliteren van ‘piek en ziek’ (een capaciteitsvraag) naar het faciliteren van verandering en innovatie binnen de inlenende 

organisatie. ASML wordt over het algemeen gezien als een organisatie die op dit punt vooruitstrevend is.

(www.adecco.nl/nl-NL/kennis/Documents/WEB%20106519_whitepaper.pdf)

De toegevoegde waarde van de flexibele schil heeft echter een derde evolutionaire fase bereikt: het wordt een leerschool 

voor instituten hoe zij moeten omgaan met de ‘Nieuwe Wereld’: een wereld waarin professionals steeds vaker lijken 

te kiezen voor het ZZP bestaan en ‘werkaannemers’ worden op projectbasis. In dit rapport zullen we laten zien dat de 

zakelijke dienstverlening voorop loopt in de Nieuwe Wereld.

    De evolutie van de flexibele schil.     De invloed van de veranderende technologie.

inleiding
Welke impact heeft die exponentiele groei van 

technologie nu op bestaande business modellen? 

Een paar voorbeelden.

Nieuwe technologie tegen 
nieuwe technologie
KPN heeft veel geld geïnvesteerd in het leggen van een 

glasvezelnetwerk op sommige plekken in Nederland. 

Nu blijkt dat de software die gebruikt wordt voor het 

comprimeren van data enorme ontwikkelingen heeft 

doorgemaakt hetgeen tot gevolg heeft dat  de oude 

koper gebaseerde telefoonnetwerken veel meer data 

kunnen verwerken dan vroeger mogelijk was.

de twee
grote trends
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Probability of computerisation

Bron: The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?
Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne, September 17, 2013

Bring on the personal trainers
Probability that computerisation will lead to job losses within the next 
two decades, 2013. (1 = certain).

Job Probability
Recreational therapists 0.003

Dentists 0.004

Atletic trainers 0.007

Clergy 0.008

Chemical engineers 0.02

Editors 0.06

Firefighters 0.17

Actors 0.37

Health technologists 0.99

Economists 0.40

Commercial pilots 0.55

Machinists 0.65

Word processors and typists 0.81

Real estate sales agents 0.86

Technical writers 0.89

Retail salespersons 0.92

Accountants and auditors 0.94

Telemarketeers 0.99

Source: ‘The Future of employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation?’ 
by C. Frey and M. Osborne (2013).

De twee grote trends

Nieuwe technologie tegen 
oude technologie
Philips Healthcare heeft miljarden euro’s geïnvesteerd in 

apparatuur voor medische analyse (bloedsuiker, ECG, etc.). 

De enorme toename in rekenkracht van de smartphones 

leidt tot nieuwe, onverwachte mogelijkheden:

‘Thanks to the iPhone suddenly everyone has a medical 

device in their pocket,’ said Sean Mehra of HealthTap, 

an interactive community of patients and physicians 

exchanging personalized health care information.

Below we present 2 beautiful iOS medical devices that 

are on the market today or nearly there. 

1. iBGStar Glucose Meter

Over 17 million Americans have diabetes, but today most use 

needles and a clunky kit to check blood sugar three times 

a day. With an iPhone compatible-glucose meter, diabetics 

can collect, track and share blood sugar data easily. 

2. iPhoneECG Electrocardiogram

This clever design incorporates electrocardiogram (ECG) 

electrodes right into an iPhone or Android case or on 

the back of the phone, which then transmits data to the 

smartphone. An ECG is recorded by placing your 

fingertips on the electrodes or placing them on your chest 

turning your smartphone into an ECG recorder. 

The Heart Monitor was developed by AliveCor. The Heart 

Monitor costs $199 and the AliveECG app is free. 

http://profitable-practice.softwareadvice.com/5-

medical-peripherals-for-the-ipad-or-iphone-1012612/

De invloed van technologie op werk is onderwerp van veel 

studies. Vorig jaar verscheen een studie uit Oxford waarin 

een inschatting werd gemaakt van het verlies aan banen 

bij een scenario van een hoge mate van automatisering 

(computerisation) en een scenario met een lage mate van 

automatisering. In het scenario dat uitgaat van de hoge 

mate van automatisering is de verwachting dat 47% van 

de banen verloren gaat. Met name banen die te maken 

hebben met verkoop, dienstverlening en administratie 

zullen zwaar te lijden hebben onder automatisering 

(zie de grafiek hiernaast).

Nieuwe technologie versus 
oude bedieningsconcepten
Sectoren die veel geïnvesteerd hebben in een kantoor-

infrastructuur voor de face to face bediening van hun 

klanten (uitzenders en detacheerders, accountants, 

incassobedrijven) in de zakelijke dienstverlening merken 

dat nieuwe toetreders die slim gebruik van technologie 

(Internet) maken, een aanzienlijk kostenvoordeel hebben. 

In een aantal extreme gevallen (werving en selectie) 

leidt dit tot een dramatische vermindering van het aantal 

bedrijven.

Ook in andere sectoren zoals de reisbranche, retail en 

transport zien we dat het Internet grote impact heeft op 

bestaande business modellen

2.  Disruptieve impact van internet gebaseerde 
business modellen

De ‘Ryanisering’ van de zakelijke dienstverlening is in volle 

gang. Hier beneden een van de sectoren die zwaar te 

lijden heeft gehad van de vrijval van tarieven ten gevolge 

van de liberalisering van haar markt en sterke toename 

van transparantie: Het Notariaat.

De ‘Notaris online’ heeft – net als Ryanair in de luchtvaart – 

de bestaande processen en documenten bekeken en ze 

opnieuw vorm gegeven in een virtuele vorm tegen veel 

lagere kosten.  
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Organisaties zijn ook in staat tot opmerkelijke 

veranderingen. Het voorbeeld van Ricardo Semler 

(Semco) is nu bij meerdere mensen bekend en krijgt 

steeds meer navolging. Zo werkt het vooraanstaande 

software bedrijf Valve (computerspelletjes) op project 

basis, kent heel weinig hiërarchie en gaat er van uit dat 

werknemers zelf op zoek gaan naar werk.

Valve lijkt een hybride oplossing te hebben gevonden 

tussen de uitdaging om enerzijds creativiteit en 

professionals optimaal te faciliteren en anderzijds de 

regiefunctie niet uit het oog te verliezen. Uiteindelijk 

moet er een winstgevend product naar klanten toe. 

Valve’s visie op hiërarchie
‘Hierarchy is great for maintaining predictability and 

repeatability. It simplifies planning and makes it easier to 

control a large group of people from the top down, which 

is why military organizations rely on it so heavily. 

But when you’re an entertainment company that’s spent 

the last decade going out of its way to recruit the most 

intelligent, innovative, talented people on Earth, telling 

them to sit at a desk and do what they’re told obliterates 

99 percent of their value. We want innovators, and that 

means maintaining an environment where they’ll flourish. 

That’s why Valve is flat. It’s our shorthand way of saying 

that we don’t have any management, and nobody 

‘reports to’ anybody else. We do have a founder/

president, but even he isn’t your manager. This company 

is yours to steer – toward opportunities and away from 

risks. You have the power to green-light projects. 

You have the power to ship products’.

   The Empire strikes back (2).   De waarheid ligt in het midden.

We zien dat de wereld in rap tempo blijft veranderen. 

Veel bedrijven worden geconfronteerd met de vraag 

hoe zij zich het best kunnen voorbereiden op de 

Nieuwe Wereld. Voor veel kleinere bedrijven is dat niet 

gemakkelijk. De operationele druk is hoog, veel ruimte en 

geld om te experimenteren is er niet. Voor grote bedrijven 

is het met name de omvang die het veranderingsvermogen 

negatief beïnvloedt. Het is duidelijk dat het anders moet 

maar de uitkomst zal niet liggen in een extreme kanteling 

van instituten naar platte netwerkorganisaties. 

Veel taken die door instituten worden uitgevoerd, zullen 

blijven bestaan. Door het omarmen van projectmatig 

werken en invoeren van meer flexibiliteit zijn instituten 

bezig te ‘draaien’ naar een meer hybride vorm die meer 

tussen hiërarchie en markt valt. Een paar voorbeelden:

 ▶ Accountants

       Een Big 4 accountantsbureau is gestart met het optuigen 

van een flexibele schil waarin externe professionals 

(soms ook RA’s ) op projectbasis werken aan interne 

projecten of zelfs betrokken zijn bij de audit werkzaam-

heden van klanten. Dit initiatief heeft geleid tot een 

hogere inzetbaarheid van de eigen professionals en 

een beter management van de piekbelasting ten 

gevolge van de controlerende werkzaamheden voor 

het jaarverslag. Tevens zijn de kosten voor audit-

werkzaamheden lager

 ▶ Advocaten

       Een groot advocatenkantoor op de Zuidas is transparant 

ten opzichte van haar klanten dat niet alleen gebruik 

wordt gemaakt van eigen professionals maar ook van 

externe jusristen en advocaten (ZZP’ers).

       Een ander groot advocatenkantoor geeft de juristen 

van een van haar klanten de gelegenheid om een jaar 

als volwaardige, declarabele advocaat meet te draaien.

the Empire
strikes back

de zelfsturende organisatie
van professionals

98



Naast het gegeven dat bestaande instituten steeds  

meer gebruik maken van flexibiliteit en dus meer 

schakelen met ‘De Markt’, zijn er in de sector zakelijke 

dienstverlening ook voorbeelden te vinden van ‘echte’ 

netwerkorganisaties.

Het ZZP advocatenkantoor

   Voorbeelden van ‘echte’ netwerkorganisaties.

cases uit de 
zakelijke dienstverlening

De ZZP Accountant

De netwerkdetacheerder 

Over ABN AMRO
ABN AMRO Bank N.V. is gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam 
(Nederland). Het telefoonnummer is 0900 - 0024 (€ 0,10 per minuut). Het internetadres 
van ABN AMRO Bank N.V. is abnamro.nl.

ABN AMRO Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. 
en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder 
nummer 12020215. 

ABN AMRO Bank N.V. kan optreden als: aanbieder van betaal-, spaar- en kredietproducten; 
bemiddelaar van betaal-, spaar-, krediet- en verzekeringsproducten; beleggings-
onderneming voor alle beleggingsdiensten, beleggingsactiviteiten en nevendiensten.

Informatie over de klachtenregeling van ABN AMRO Bank N.V. en de geschilleninstanties 
waarbij ABN AMRO Bank N.V. is aangesloten, kunt u vinden op abnamro.nl/allesnaarwens 
of opvragen via telefoonnummer 0800 - 024 07 12. U kunt ook de brochure ‘Alles naar wens’ 
aanvragen, waarin u leest hoe u opmerkingen, suggesties of een klacht kenbaar kunt maken.

ABN AMRO Bank N.V. is ingeschreven in het Handelsregister KvK te Amsterdam 
onder nummer 34334259. Het BTW-identificatienummer van ABN AMRO Bank N.V. 
is NL820646660B01.

Over deze brochure
In deze brochure staat algemene informatie. Deze is niet speciaal geschreven voor uw 
persoonlijke situatie. De brochure geeft daarom geen advies om iets te doen of niet te doen. 
Beslissingen die u neemt op grond van deze informatie komen voor uw eigen risico. 

Wij proberen alleen betrouwbare bronnen te gebruiken voor de informatie in de brochure. 
We kunnen niet garanderen dat alle informatie altijd juist, volledig of niet al verouderd is. 
Wilt u meer weten over het onderwerp van deze brochure? Neemt u dan contact met ons op. 

Deze brochure is bedoeld voor onze klanten in Nederland. We kunnen er niet voor 
instaan dat de informatie in de brochure ook bruikbaar is in andere landen. 
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