MARKTBEVRAGING CERTUP 01/2021
Samenvatting van de resultaten
Algemene informatie over deelname
•
•
•
•

•
•
•
•

Mooie representatieve verdeling van de beoogde doelgroep (Opleiding 42% - Advies 34%)
64% van de deelnemers waren zaakvoerders (36% van een KMO met personeel – 28% van een
éénmanszaak)
Het bedrijf die ze vertegenwoordigden was in bijna 7 op de 10 gevallen ouder dan 10 jaar.
In het geval van de KMO’s met personeel was er een evenwichtige mix in de samenwerkingen
(1/3 bijna enkel met vast personeel – 1/3 bijna enkel met freelancers – 1/3 mix van vaste
medewerkers en freelancers)
Eénmanszaken vertegenwoordigden 1/3 van de deelnemers, maar de rest van de deelnemers
waren actief in organisaties van verschillende grootordes.
De steekproef was evenwichtig verdeeld inzake grootorde van de organisaties, alsook in
geografische spreiding.
Net iets meer dan 50% van de deelnemers gaf aan dat ‘Persoonlijke ontwikkeling’ hun
voornaamste kennisdomein is, gevolgd door een waaier aan functionele bedrijfsdomeinen.
6 op de 10 deelnemers waren mannen en de rest vrouwen.

De Business
•
•

•

•

•

•

•

Bijna 75% van de deelnemers gaf aan dat de business in 2020 terugviel. Voor net iets meer dan
1 op de 10 deelnemers groeide de business.
Voor meer dan 1 op de 4 deelnemers viel de business zelfs met 50% terug en voor een ander
kwart tussen de 30 à 50%. De terugval met meer dan 50%, lijkt zwaarder te zijn geweest binnen
de adviessector, dan binnen de opleidingssector.
Net iets meer dan 1/5 deelnemers kan moeilijk inschatten wanneer de business terug op een
normaal niveau zal draaien. 21% van de deelnemers denkt dat de business zich in het 1ste
semester van 2021 zou moeten herstellen, maar de meerderheid, 37%, geeft eerder het
tweede semester van 2021 aan. 21% geeft 2022 en later aan.
60% geeft aan dat ze voornamelijk moeite gedaan hebben om de business bij bestaande
klanten zo goed mogelijk stabiel te houden. En 4 op de 10 hebben in 2020 actief
voorbereidingen getroffen om de business bij bestaande klanten te herwinnen of te verhogen
in 2021. Indien er in 2020 initiatieven genomen werden om de bestaande portfolio bij klanten
te verhogen dan hadden deze een zeer beperkt succes.
Net iets meer dan 1/3 deelnemers gaf ook aan initiatieven te hebben opgezet voor nieuwe
klantenwerving, maar ook hier bleef succes uit. Net iets meer dan de helft geeft wel aan om
actief voorbereidingen te hebben getroffen om in 2021 nieuwe klanten aan te werven.
Bijna 6 op de 10 deelnemers verwacht een stijging van de omzet in 2021, vergeleken met 2020.
Net iets meer dan 30% schat dat deze stijging slechts beperkt zal zijn (tussen de 5 à 15%). Maar
meer dan 25% is ook bijzonder optimistisch en schat zelfs een ‘aanzienlijke stijging in’.
Dit moet dan weer in perspectief gezet worden van 2019, want voor 40% van de deelnemers
zal de omzet in 2021 nog steeds een opmerkelijke daling zijn vergeleken met het verleden,
zijnde 2019.
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Research- en Marketinginitiatieven
•

•
•
•
•

Meer dan de helft van de deelnemers spendeerde in 2020 tijd aan de evaluatie van het
bestaande product- en dienstenaanbod en werkte bijgevolg ook op de ontwikkeling van
nieuwe producten en diensten.
Voor 2021 liggen de plannen bij 55% van de deelnemers voornamelijk bij de ontwikkeling van
een strategie voor de toekomst.
Daarnaast staat voor meer dan helft ook de ontwikkeling van nieuw opleiding en/of
promotiemateriaal op het programma in 2021.
Marktonderzoek of klantenanalyses staat echter bij bijna de helft van de deelnemers niet op
de radar.
Er werd in 2020 bij bijna 1/3 van de deelnemers wel al wat gewerkt op het informatieve deel
van de websites of dit staat voor 40% ook op de planning voor 2021. Maar voor meer dan de
helft van de deelnemers staat geen verbetering van de e-commerce luik van hun website op
de planning.

Operationele initiatieven
•

•
•

Hoewel 40% aangaf in 2020 gewerkt te hebben op de digitale transformatie van de business,
was/is er duidelijk weinig nood aan de implementatie van een nieuw CRM, ERP,
boekhoudpakket.
Meer dan 80% gaf wel aan nieuwe ICT-hulpmiddelen, zoals Zoom, Teams, … in gebruik te
hebben genomen.
Net iets meer dan 4 op de 10 deelnemers werkten in 2020 ook op de optimalisatie van de
administratieve processen of namen initiatieven die gericht waren op kwaliteitsverbetering.

HR-initiatieven
•
•
•

•

Zware reorganisaties van personeelsstructuren stonden niet echt op de agenda in 2020 en
staan ook niet echt op de planning. 1/3 van de deelnemers is dan ook wel een éénmanszaak.
Organisaties met vaste medewerkers gaven wel aan dan in 2020 een deel van de werknemers
tijdelijk werkloos werden gesteld. Dit was het geval voor bijna een kwart van de deelnemers.
Bijna 1 op de 4 deelnemers gaf aan dat nieuwe samenwerkingen werden opgestart met
freelancers en dat nieuwe medewerkers werden aangetrokken. Dit is beduidend meer dan het
aantal deelnemers die aangaf samenwerkingen met interne medewerkers en freelancers
volledig te hebben moeten stopzetten.
Een derde van de deelnemers nam geen enkel initiatief op vlak van HR, maar bij de andere was
er wel wat dynamiek op HR-vlak. Stopzettingen van samenwerkingen, nieuwe aanwervingen,
tijdelijke onderbrekingen…één of een combinatie van meerder initiatieven had allemaal plaats
in 2020.

Persoonlijke initiatieven
•
•

Slechts 3 à 4 deelnemers op de 10 namen initiatieven op vlak van uitbreiding van hun
professioneel netwerk of actieve bijscholing.
M.b.t. bijscholing waren de deelnemers actief binnen de adviessector wel beduidend actiever
dan de deelnemers actief in opleiding. Binnen de adviessector gaf 1 op de 2 deelnemers aan
actief te hebben bijgeschoold in 2020.
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•
•

Deelnemers binnen de opleidingssector waren in 2020 dan weer actiever op vlak van
uitbreiding van het professioneel netwerk.
4 op de 10 deelnemers binnen de adviessector geeft wel aan om in 2021 initiatieven op te
nemen m.b.t. de uitbreiding van het professioneel netwerk.

Toekomstvisies
•
•

•

•

Bijna 8 op de 10 deelnemers geeft aan dat klanten meer en meer verwachten inzake
flexibiliteit.
Meer dan de helft van de deelnemers is overtuigd dat de verkoopprijs van B-to-B producten
en/of prestaties onder druk zal komen te staan naar de toekomst toe. Bovendien geeft net iets
meer dan een kwart ook aan dat de beslissingscyclussen langer zullen worden.
Voor wat betreft de moeilijkheidsgraad om zaken te vermarkten omwille van verhoogde
concurrentiedruk, zijn de meningen verdeeld. Dit is ook het geval voor de bewering dat het
aantal aanbieder binnen hun sector zal stijgen. Wel is het zo dat deelnemers binnen de
opleidingssector net iets meer overtuigd zijn dat het aantal effectief zal stijgen.
Net iets meer dan de helft van de deelnemers is het oneens met de bewering dat het moeilijker
zal worden om in de toekomst het verschil te maken t.o.v. concurrerende bedrijven.

Evolutie op professioneel vlak
•

•
•

Meer dan 60% geeft aan dat het stressniveau m.b.t. werk, sinds het begin van de Coronapandemie gestegen is. Maar dit staat duidelijk motivatie niet in de weg want ook deze is bij
bijna 7 op de 10 deelnemers een beetje tot sterk gestegen.
De meningen over stijging of daling van de effectieve werktevredenheid zijn daarentegen wel
wat verdeeld. Meer dan 4 op de 10 deelnemers geeft toch aan dat het wel gedaald is.
Meer dan de helft van de deelnemers geeft aan dat voor wat betreft het volume aan informatie
dat moet verwerkt worden, het aantal taken en projecten die moeten getrokken worden en
het aantal uren dat moet gewerkt worden, het allemaal gestegen is.

Samenwerkingen
•
•
•
•

Voor bijna 1 op de 2 deelnemers is omwille van de verplichtte thuiswerksituatie, de kwaliteit
van de samenwerking en de relaties afgezwakt.
Voor meer dan 6 op de 10 deelnemers uit zich dit vooral op vlak van het algemeen
professioneel netwerk.
De relatie is het meest stabiel gebleven met directe collega’s waarmee nauw wordt
samengewerkt.
De meest positieve evolutie uit zich op vlak van relatie met klanten. Maar dan is het nog maar
2 op de 10 deelnemers die aangeeft dat deze positief geëvolueerd is.

Digitale vergaderingen
•

•
•

Net iets meer dan de helft van de deelnemers heeft 3 tot 4 keren per week of meerdere keren
per dag een digitale vergadering. Deze hoge intensiteit aan digitale vergaderingen uit zich
vooral bij deelnemers actief in de opleidingssector.
Ongeveer 6 op de 10 deelnemers heeft dan ook dagelijks minimum één digitale vergadering.
Eén op één digitale vergaderingen worden vooral goed bevonden om gewoon met een klant
uit te wisselen of in gesprek te gaan of om gericht advies te geven.
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•
•

•

Eén op één vergadering worden best niet ingeschakeld om gevoelige feedback te geven op het
gepresteerde werk, mensen te coachen of een verkoopgesprek te houden met een prospect.
Videoconferenties met meerder deelnemers zijn het meest efficiënt om medewerkers te
informeren en algemene kennis over te brengen. Ze kunnen ook nog goed ingeschakeld
worden om ideeën of standpunten uit te wisselen.
Wanneer het er echter op aankomt om met meerdere deelnemers nieuwe ideeën of
initiatieven te genereren of samen strategische beslissingen te nemen worden
videoconferenties door zeker meer dan de helft van de deelnemers als niet efficiënt
beschouwd. Samen tot de oplossing van een probleem komen, kan ook nog wel een uitdaging
vormen.

Kwaliteitsmanagement
•
•

•
•

100% van de deelnemers is het eens dat het polsen naar de tevredenheid van de klant
belangrijk is.
Net iets meer dan de helft van de deelnemers zegt het oneens te zijn met het feit dat er minder
aandacht besteed wordt aan kwaliteitsverbetering wanneer de business onder druk staat. Dit
betekent wel dat de rest wel aangeeft dat het wel zo is.
Het is niet zo dat de deelnemers duidelijk meer geneigd zijn samen te werken met andere
partners die over een kwaliteitslabel beschikken. De meningen zijn hierover verdeeld.
Er zijn ook duidelijk twee kampen wanneer het aankomt of klanten het belangrijk vinden dat
hun dienstverlener over een kwaliteitslabel beschikt. Maar meer dan 7 op de 10 deelnemers
geeft wel aan dat het beschikken over een kwaliteitslabel of certificaat zal maken dat
prospecten sneller durven met de organisatie samen te werken.
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