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PwC: innovatievere familiebedrijven zorgen voor
economische groei
Als familiebedrijven meer nieuwe technologieën omarmen, kan de Nederlandse economie met maximaal
2,6 miljard euro extra groeien. Daarnaast neemt de arbeidsproductiviteit de komende tien jaar met 10
procent toe.
Dat blijkt uit onderzoek van PwC. Het kantoor heeft in kaart gebracht in welke mate familiebedrijven gebruikmaken
van tien innovatieve technologieën of dat van plan zijn te doen. Daarnaast is gekeken naar de consequenties van dit
gebruik. Deze tien technologieën, de zogenoemde ‘essential technologies’, kunnen volgens PwC wereldwijd impact op
een groot aantal sectoren krijgen, zijn commercieel interessant en groeien enorm snel.

Familiebedrijven innovatief
Familiebedrijven dragen in grote mate bij aan het Nederlandse bruto binnenlands product. Ook zijn ze innovatief: een
groot deel van de Nederlandse familiebedrijven heeft de afgelopen jaren nieuwe patenten en producten ontwikkeld.
Daarnaast houden familiebedrijven zich nadrukkelijk bezig met proces- en IT-innovatie. Zij gebruiken daarbij in
toenemende mate nieuwe technologieën. Dat was voor PwC de aanleiding om te onderzoeken wat de meerwaarde is
van de inzet van tien nieuwe technologieën bij familiebedrijven, in welke mate de familiebedrijven verwachten die
technologieën te omarmen en wat dat voor hen voor consequenties heeft.

De ‘essential technologies’
Na een wereldwijde analyse van meer dan honderdvijftig technologieën kwam PwC tot een overzicht van de
technologieën die de komende jaren wereldwijd in elke sector impact zullen hebben. Deze ‘essential technologies’ zijn:

internet of things;
augmented reality;
virtual reality;
blockchain;
artificial intelligence;
3D-printen;
drones;
robots;
nanotechnologie;
slimme energieopslag.

Impact voor businessmodellen
Het gebruik van de ‘essential technologies’ zorgt voor betere producten en snellere processen. Daarnaast ontwikkelen
familiebedrijven nieuwe businessmodellen door het gebruik van de technologieën. Het rapport toont aan dat vijf
elementen van businessmodellen veranderen. Dat zijn strategie, bedrijfsvoering, compliance, klantbetrokkenheid en
people & talent. Vooral de laatste twee worden door familiebedrijven vaak genoemd als cruciaal.

People & talent grootste dilemma
People & talent vormt tegelijkertijd ook een van de belangrijkste dilemma’s. Nieuwe technologieën zorgen ervoor dat
werkzaamheden veranderen of verdwijnen. Er kunnen banen verdwijnen, maar tegelijkertijd ontstaan er ook compleet
nieuwe banen. Hoe ga je hier als bedrijf, maar ook als samenleving mee om?
Familiebedrijven zijn zich sterk bewust van dit dilemma. Verschillende familiebedrijven gaven aan dat zij verwachten
in de toekomst andere skills en andere functies nodig te hebben dan nu het geval is. Deze familiebedrijven investeren
daarom bewust veel in het continu opleiden van hun medewerkers en in duurzame inzetbaarheid.
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Whitepaper: Innovatieve financiële oplossingen voor
circulaire diensteneconomie
Een Community of Practice, onder leiding van het Sustainable Finance Lab,
heeft een whitepaper uitgebracht over innovatieve nanciële oplossingen
voor bedrijven... 
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Troonrede: Nederland heeft een stevige economie
De Nederlandse economie staat er goed voor, zeker in vergelijking met andere
landen. Dat is "een compliment aan het innovatieve Nederlandse
bedrijfsleven" en geeft... 
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15 september 2021

Janpieter Koning: 'Als je gelooft in een idee, moet je je schouders er onder zetten'
Hoe ver moet je gaan in het najagen van dromen? Voor Janpieter Koning, partner van adviesbureau Tacstone, lijkt het
een voorwaarde om 's ochtends uit bed te komen.... 
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Nederlandse familiebedrijven maakten race in
Zandvoort mogelijk
De Dutch Grand Prix in Zandvoort is, zeker door de winst van Max
Verstappen, een enorm succes geworden. Zes Nederlandse familiebedrijven
hielpen om een miljoenengat... 

NIEUWS
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'Fiscale regels voor opvolging familiebedrijf moeten
soepeler'
De scale regelingen voor de overdracht van familiebedrijven aan een
volgende generatie moeten eenvoudiger en minder streng. 

