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Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 

Organisatiekenmerken 
bepalend voor innovatie 
Uit ons onderzoek blijkt dat succesvolle 
bedrijven in staat zijn hun organisatie zo aan 
te passen dat hun bovengemiddelde 
performance behouden blijft in een 
concurrerende omgeving. Deze organisaties 
worden gekenmerkt door scheiding van 
innovatie en efficiency activiteiten, zelfsturing 
op basis van gemeenschappelijke 
doelstellingen, vertrouwen van medewerkers 
en een ondernemende cultuur. Onderstaande 
figuur geeft de score van uw organisatie op 
deze vier punten weer. 

Diversiteit en sterke visie 
doorslaggevend 
Innovatie en vernieuwing vragen om de volle 
aandacht van het management. Hoe scoort 
uw managementteam op de belangrijkste 
succesfactoren? In onderstaande figuur 
worden de belangrijkste factoren van uw 
managementteam, zoals diversiteit, 
kennisvergaring, informeel leiderschap, 
heldere visie en groepsbeloning op basis van 
bedrijfsprestaties vergeleken met 
sectorgemiddelden. Waar blinkt uw 
managementteam in uit? 

KORT NIEUWS Innoveren is presteren 
Innovatieve organisaties in uw sector behalen gemiddeld een 24% hogere rentabiliteit en 36% 
hogere omzetgroei vergeleken met niet-innovatieve organisaties. Ook hebben innovatieve 
organisaties een 21% hogere winstgroei.  

SOCIALE INNOVATIE 
BELANGRIJKER DAN R&D. 

Technologische innovaties, veelal 
aangespoord door R&D en ICT 
investeringen, bepalen 25 
procent van het uiteindelijke 
innovatiesucces. Daartegenover 
staat dat sociale innovatie - 
flexibel organiseren, dynamisch 
managen en slim werken - 75 
procent van het innovatiesucces 
bepaalt. 

MARKTOMGEVING.  

De Erasmus Concurrentie en 
Innovatie Monitor toont aan dat 
de intensiteit van veranderingen 
in uw sector Financiële 
Dienstverlening relatief hoog is. 
De concurrentiedruk binnen uw 
marktomgeving kan gekenmerkt 
worden als gemiddeld. 

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.ERASMUSINNOVATIEMONITOR.NL 

KREDIETCRISIS LEIDT TOT 
KOSTENVERLAGING.  

De negatieve gevolgen van de 
kredietcrisis en de mogelijke 
opkomst van een wereldwijde 
recessie doen veel organisaties 
nadenken over de toekomst. Is 
het nu een goed moment om 
meer te gaan investeren in 
vernieuwing en innovatie? Of 
juist in kostenbesparing? Een 
natuurlijke reactie van veel 
bedrijven is om juist in deze 
tijden de kosten van de 
bedrijfsprocessen te verlagen. 
Echter, juist organisaties die een 
anticyclisch beleid voeren en in 
roerige perioden investeren in 
innovatie en vernieuwing blijken 
op de lange termijn succesvoller 
te zijn. 
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In deze benchmark wordt uw organisatie op een aantal belangrijke indicatoren vergeleken met andere organisaties uit de sector 

Financiële Dienstverlening. 
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Deze benchmark is een uitgave van  
de vakgroep Strategie en Omgeving 
van de Rotterdam School of Mana-
gement, Erasmus University. De 
rapportage is gebaseerd op de 
Eramus Concurrentie en Innovatie 
Monitor 2008.  

Mocht u vragen en/of opmerkin-
gen hebben naar aanleiding van dit 
rapport, dan kunt u contact opne-
men met de heer Dr. Justin J.P. 
Jansen, telefoonnummer 010 - 408 
2210 of e-mail: jjansen@rsm.nl.  

Samenwerken, maar met wie?  
Externe netwerken blijken een zeer belangrijke 
bron voor kennis over marktkansen en 
toekomstige klantwensen. Samenwerking speelt 
een zeer belangrijke rol bij de slagingskans van 
innovaties. Organisaties kunnen door 
samenwerking krachten bundelen en nieuwe 
producten en diensten ontwikkelen waartoe ze 
alleen niet in staat zouden zijn geweest.  

Colofon 

Innovatie of efficiency? 
Innovatie en efficiency lijken tegenstrijdig en kunnen voor wrijving binnen 
organisaties zorgen. Toch blijkt een combinatie van beide activiteiten tot de 
beste resultaten te leiden. Hoe combineert het Nederlandse bedrijfsleven 
innovatie en efficiency? Waar laggards de aansluiting verliezen en zeer 
terughoudend handelen, gebruiken refiners schaalgrootte en kostenverlaging 
voor resultaatverbetering. Creators richten zich voornamelijk op innovatie ten 
koste van efficiency, terwijl leaders innovatie en efficiency weten te 
combineren. 
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VOOR MEER INFORMATIE: WWW.ERASMUSINNOVATIEMONITOR.NL 

De  concurrentiepositie van uw organisatie is bovengemiddeld. Proficiat! Uw 
(financiële) bedrijfsresultaten zijn beduidend beter dan het gemiddelde 
binnen uw sector. Uw organisatie is in staat geweest om regelmatig nieuwe 
producten en/of diensten op de markt te brengen en de effectiviteit van de 
bedrijfsprocessen te vergroten. Uw organisatie behoort hiermee tot de 
kopgroep binnen uw sector en wordt hoogstwaarschijnlijk geroemd om de 
vernieuwing en innovatieve activiteiten. 

In uw sector wordt regionale samenwerking het 
belangrijkst gevonden. Wanneer gekeken wordt 
naar het type samenwerkingspartner, hechten 
organisaties het meeste belang aan samenwerking 
met gevestigde bedrijven.  

Uw organisatie kan omschreven worden als leader. U behoort hiermee tot de 
kopploeg binnen het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van vernieuwing 
en verandering. Daarnaast is uw organisatie in staat om snel en tegen lage 
ontwikkelingskosten te komen tot nieuwe producten en diensten. U legt 
hiermee de basis voor een gezonde toekomst.  
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