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Het jaar 2020 lijkt nog heel ver weg. “Maar dat is
het niet”, zegt Bovag-voorzitter Geert Vermeer.
“2020 is net zo ver weg als 2004. En dat leek wel
gisteren.” Toch is er sinds 2004 veel veranderd:
“Het aandeel van het A- en B-segment in de
nieuwverkochte auto’s was toen 25%. In 2011
namen die twee klassen van kleine auto’s al 55%
van de nieuwverkopen voor hun rekening. In 2004
werd er zo goed als niets verkocht via internet. In
2011 kochten Nederlandse consumenten voor
meer dan 8 miljard euro via internet. In 2004 was
Mark Zuckerberg net begonnen met Facebook.
Nu zijn er een miljard gebruikers.” En zo somt Ver-
meer nog meer aardverschuivingen op. Zijn con-
clusie: “Als er tussen 2004 en 2012 al zoveel is ver-
anderd, dan verandert er minstens zoveel tussen
nu en 2020. Minstens zoveel, want veranderingen
hebben de neiging steeds sneller te gaan”.

Welke trends zijn belangrijk?
Juist, 2020 is dus niet ver weg, maar voor het zo
ver is, is er wel al veel veranderd. Bovag helpt zijn
leden graag in te spelen op die veranderingen.
Hoe? Door samen met het Hoofdbedrijfschap De-
tailhandel en Stichting OOMT, Cap Gemini te vra-
gen wat de meest waarschijnlijke richting van die
veranderingen is. Wie dat weet, kan er immers
met zijn bedrijfsbeleid rekening mee houden. Na-
mens Cap Gemini legt Koen Klokgieter uit hoe de
consultants te werk zijn gegaan: “We hebben eerst
elf belangrijke megatrends vastgesteld. Een me-
gatrend is bijvoorbeeld dat duurzaamheid in toe-
nemende mate het koopgedrag van consumen-
ten bepaalt. Ook vergrijzing is een megatrend en
de digitalisering, die consumenten een enorm
transparant beeld van het aanbod geeft, is er een”.
Voor wie zijn bedrijfsbeleid voor 2020 wil vaststel-
len, zijn van iedere trend twee dingen van belang:
“Eén: Hoe waarschijnlijk is het dat die trend door-
zet? En twee: Wat is de impact van die trend op
mijn bedrijf?”
De meest interessante trends zijn natuurlijk die
met een grote impact en een waarschijnlijkheid
van om en nabij de 50%. Immers, is het zo goed

als zeker dat een trend met grote impact doorzet,
dan weet je gewoon dat je er op in moet spelen. Is
het juist onzeker, dan moet je rekening houden
met verschillende scenario’s en voor die scenario’s
een optimale bedrijfsstrategie uitwerken.

Denken in scenario’s
Oef, voor de multinationals voor wie Capgemini
normaalgesproken werkt, is dit gesneden koek.
Bovag-leden zijn veel vaker mkb-ers, en voor
hen is dit zogenaamde scenariodenken minder
gebruikelijk.
In een uitgebreide serie workshops met een hele
reeks Bovag-leden kwam Capgemini tot twee
trends die ieder een grote impact op Bovag-be-
drijven hebben en waarvan de waarschijnlijkheid
dat zij in 2020 flink doorgezet hebben door
Bovag-ondernemers gemiddeld wordt ingeschat
op 50%.
De eerste van die twee trends is dat generatie Y

in 2020 in hoge mate het consumentengedrag
bepaalt. Oh, voor wie niet zo gewend is aan
 consultantstaal: Generatie Y, dat zijn de tieners en
twintigers van nu. Ze zijn opgegroeid met social
media, tablets en smartphones en gewend aan
aanbiedingen die hen direct en persoonlijk aan-
spreken. De tweede is de afnemende invloed van
de nationale overheid.

Van Hypermarket tot Local Hero
Goed, onzeker is dus of de nationale overheid
sterker wordt of zich juist terugtrekt, en of genera-
tie Y in 2020 al dominant is of dat dan nog steeds
de babyboomers (generatie X) de belangrijkste
klanten zijn. Samen levert dat twee keer twee is
vier mogelijke scenario’s op. Capgemini werkt ze
allemaal uit in een dik rapport. Boeiend leesvoer
voor een regenachtige namiddag, maar als Bovag-
ondernemer ben je vaak meer geïnteresseerd in
praktisch toepasbare informatie.

Bovag-toekomstvisie op 2020
Hoe speel je in op de marktomstandigheden van 2020?

Hoe ziet het auto-, tweewieler- of ander Bovag-bedrijf er uit in 2020? Bovag wilde graag

 antwoord op die vraag en vroeg Capgemini te hulp. Omdat de consultants in dat bedrijf niet

over een glazen bol beschikken, ontwikkelden ze een toekomstvisie op de mobiliteitsretail.

Wat een gemiddeld Bovag-bedrijf daarmee kan? Zich voorbereiden op een onzekere toekomst.

En dat is best nuttig.

Welke elf megatrends spelen een rol in 2020? Bovag toont het in een video op www.verplaatsjezelf.nl.
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Trend impact analyse. In workshops gaven Bovag-leden aan onzeker te zijn over het doorzetten van
de megatrends ‘Generatie Y’ en ‘Invloed overheid’. Omdat die trends bovendien een grote impact op
de bedrijven kunnen hebben ontwikkelde Capgemini daar toekomstscenario’s voor.

Twee megatrends die al dan niet definitief doorzetten voor 2020 geven vier mogelijke scenario’s.
Capgemini werkte ze uit en besteedde extra aandacht aan het de meest waarschijnlijke variant: het
Open-Innovatie Scenario.

Binnen het Open-Innovatie Scenario kunnen vier type Bovag-bedrijven succesvol zijn. Capgemini noemt ze: Hypermarket, Niche Ex-
pert, Mobility Service Provider en Local Hero.

Succesvol zijn in 2020 vraagt keuzes. Hoe ziet u de toekomst? Ziet
u het meest in een toekomst als Hypermarket, als Niche Expert,
als Mobility Service Provider, of als Local Hero? Doe voor het ant-
woord de test op www.verplaatsjezelf.nl.

Die biedt Capgemini gelukkig ook. De consultants
zelf denken namelijk dat het scenario van een do-
minante generatie Y en een zich terugtrekkende
nationale overheid voor 2020 het meest waar-
schijnlijke is. Binnen dit scenario onderscheidt
Capgemini vier type ondernemers die succesvol
kunnen zijn. Twee daarvan, de zogenaamde Hy-
permarket en de Niche Expert, richten zich op
productverkoop. De eerste heeft een enorm pro-
ductaanbod, zit op een goed toegankelijke locatie
aan de rand van de stad en kan aan huis afleveren.
De Niche Expert is gespecialiseerd in één mobili-
teitsproduct, biedt beleving, is lokaal gesitueerd
en goed toegankelijk via multimedia.
Ondernemerstypen drie en vier richten zich bei-
den niet alleen op producten, maar op integrale
product en dienstverlening. Daarbij richt de Mobi-
lity Service Provider zich op een volledig aanbod
van producten en diensten terwijl de Local Hero
daar een beperkt aantal gerelateerde producten
en diensten tegenover zet. Volgens de Klokgieter
is het zaak te kiezen voor één van deze archety-
pen en daar ook echt voor te gaan: “Hoe meer je
keuze verwatert tussen deze vier, hoe moeilijker je
het krijgt”.

En nu concreet
Vaag? Niet per se. Op de www.verplaatsjezelf.nl
staan de vier ondernemerstypen uitgebreid om-
schreven inclusief zogenaamde ‘storylines’, die
duidelijk laten zien hoe de vier ondernemingsty-
pen te werk gaan. Blijft over de vraag: welk van de
vier ondernemingstypen past het best bij mij als
ondernemer? Vind dat uit op de ToekomstTest op
www.verplaatsjezelf.nl.
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