
Onderzoek naar de zakelijke acceptatie ten 
aanzien van transformatieve technologie in 
Europa

Transformatieve technologieën brengen een revolutie teweeg in de 
manier waarop de wereld zakendoet. Hoewel de potentiële voordelen 
enorm zijn voor bedrijven, is het gevaar om achter te blijven bij 
de meer technologische concurrenten misschien nog wel groter. 
TomTom Telematics zocht de mening onder 1.400 bedrijfsmanagers 
in zeven Europese landen om u te helpen beter inzicht te krijgen in 
uw bedrijfsstrategie in de verbonden wereld waarin we leven.

DISRUPTIEVE 
TECHNOLOGIE  
EN UW BEDRIJF



MOTIVATIE
EN UITDAGINGEN
Wat is uw belangrijkste zakelijke motivatie 
om nieuwe technologie te adopteren?

HOE BELANGRIJK ZIJN 
ZAKELIJKE TECHNOLOGISCHE 
SYSTEMEN BIJ HET VINDEN, 
MOTIVEREN EN BEHOUDEN 
VAN MEDEWERKERS?

Productiviteit verhogen:  25%

Verkoopomzet verhogen:  17%

Bedrijfskosten verminderen:  14%

Klantenservice verbeteren: 14%

Welzijn medewerkers  
verbeteren:  8%

Communicatie in het bedrijf  
verbeteren: 8%

Flexibiliteit verhogen:  8%

Anders:  1%

Niet van toepassing /  
Niet duidelijk:  6%
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Welke uitdagingen zijn er voor u bij het 
vinden van de juiste technologie-aanbieder?

Kosten:   48%
Gebrek aan expertise  
binnen uw organisatie: 30%
Gebrek aan informatie over  
de aanbieders:  29%
Gebrek aan tijd/resources om  
het uit te zoeken: 27%
Moeilijk om aanbieder te vinden 
die past bij uw organisatie: 25%
Anders:  7%

Bovenstaande uitkomsten geven een duidelijke indicatie van wat 
technologische innovatie voortstuwt én blokkeert binnen bedrijven. Terwijl 
bedrijven van mening zijn dat nieuwe technologie van vitaal belang is voor 
het stimuleren van de productiviteit, het verbeteren van de verkoopresultaten 
en verhogen van de tevredenheid onder werknemers, houden de zorgen 
omtrent kosten en expertise ze het meeste tegen.

Misschien wel het meest schrikbarend, 29% van de respondenten haalt het 
gebrek aan informatie over aanbieders aan als een grote uitdaging bij het 
zoeken naar een aanbieder. Dit wordt verergerd door het volgende resultaat:

Dus, terwijl bedrijven misschien graag nieuwe technologie willen gebruiken, 
is er een informatiegat  en een gebrek aan betrouwbaar advies. Het is dus 
aan aanbieders om bruikbare, nuttige adviezen te geven aan bedrijven die 
baanbrekende technologie willen gebruiken. Voor bedrijven is het duidelijk de 
moeite waard om juist die aanbieders te zoeken die de tijd nemen om ze te 
helpen bij dit proces.

                       Helemaal mee eens 21%
                                               Mee eens 41%
                               Niet mee eens / niet mee oneens 28%
       Mee oneens 8%
Helemaal oneens 2%

Er is een gebrek aan 
betrouwbaar advies 
voor bedrijven die op 
zoek zijn naar nieuwe 
technologische systemen



LEIDERS
EN VOLGERS
Zoals te verwachten, zijn grote ondernemingen 
eerder geneigd zichzelf te beschouwen als 
technologische leiders dan kleine en middelgrote 
ondernemingen. Wat een beetje verrassend is, is de 
grootte van het verschil in responspercentages.

Interessant is dat er een groot verschil bestaat wanneer de antwoorden 

per land worden vergeleken.

PERCENTAGE BEDRIJVEN DAT ZICHZELF ‘EARLY ADOPTER’ VAN 

NIEUWE TECHNOLOGIE BESCHOUWT:

Percentage bedrijven dat 
zichzelf ‘early adopter’ 
van nieuwe technologie 
beschouwt:

Percentage bedrijven 
dat zichzelf als leiders 
beschouwt bij het 
adopteren van nieuwe of 
opkomende technologieën:

MKB: 57%    Groot zakelijk: 80% MKB: 37%    Groot zakelijk: 59%
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PERCENTAGE BEDRIJVEN DAT ZICHZELF ALS LEIDERS BESCHOUWT 

BIJ HET ADOPTEREN VAN NIEUWE OF OPKOMENDE TECHNOLOGIEËN:



GROTE RISICO’S
WAARD OM TE NEMEN?
Uit het onderzoek blijkt verder dat er bij bedrijven 
nog steeds grote bezorgdheid bestaat over de 
veiligheid en het risico van toekomstvastheid.

Technologie-leveranciers brengen te snel nieuwe versies van 
technologie en/of hardware op de markt:

Bent u in het algemeen bang dat 
de technologie waarin uw bedrijf 
vandaag investeert, binnen de 
komende drie jaar overbodig kan 
worden?
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Niet mee eens / 
niet mee oneens 
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Bent u bang dat het toenemende 
belang van ‘Internet of Things’ 
(IoT) op de werkplek van uw 
bedrijf een groter risico oplevert 
in termen van ‘inbreuken op 
databeveiliging’?



Maar elders geven antwoorden aan dat deze risico’s de moeite 
waard zijn, zoals blijkt uit het volgende resultaat: 

Bedrijven die digitale 
processen en ‘Internet of 
Things’ (IoT) niet accepteren, 
lopen een groter risico failliet 
te gaan dan degenen die ze 
wel omarmen:

EENS
66% ONEENS

20%
NIET ZEKER
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En bedrijven geven toe dat, in vergelijking met persoonlijk gebruik, de manier 
waarop ze technologie op het werk gebruiken, niet zo geavanceerd is. 

Is uw persoonlijke 
gebruikstechnologie thuis, 
meer of minder geavanceerd 
dan de manier waarop uw 
bedrijf technologie gebruikt?

                                          Meer geavanceerd: 42%
                           Minder geavanceerd: 28%
                        Geen verschil: 26%
Niet van toepassing / Niet zeker: 4%

Wilt u alle resultaten? 
U kunt dit aanvragen bij david.martin@tomtom.com

Dit onderzoek is afgenomen onder 1,400 bedrijfsmanagers in het midden en 
hoger management. In ieder van de volgende landen hebben 200 respondenten 
deelgenomen: Duitsland, Frankrijk,Verenigd Koninkrijk, Italie, Nederland, Spanje 
en Polen.

Het onderzoek is via een online en mobiele enquête uitgevoerd.


