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Tekst van de presentatie zoals gegeven op 11 december 2013 in Restaurant Lute in 
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Presentatie gegeven door Felix Gruijters, Nuon Sales Nederland, Manager Intermediaires & 
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Veel van mijn presentaties en blogs begin ik met 
mijn grote held Joseph Schumpeter, een econoom 
uit de eerste helft van de 20ste eeuw.  

Hij is de grondlegger van het begrip "Creative 
Destruction". Creative destruction is het proces 
waarbij innovatie het voorgaande vernietigd en 
tegelijkertijd iets nieuws creëert. Dit proces is 
de basis van al onze welvaart. Zonder “creative 
destruction” had Henry Ford geen auto 
gemaakt maar een snellere paard en wagen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Behalve Henry Ford zijn er natuurlijk nog meer 
voorbeelden van “creative destruction”. Nokia 
kwam te laat met een competitieve smart 
phone. I-tunes zal overschaduwd worden door 

Spotify en wie koopt nog een camera als je 
een telefoon hebt. Airbnb zal de hotelwereld 
fundamenteel veranderen zoals Ebay en 
Markplaats de kleine zoekadvertenties 
hebben vervangen. En zo kan ik nog wel even 
doorgaan. Laatst kwam ik Videoland tegen als 
verhuurder van online films, er is inderdaad 
bijna geen videowinkel meer te vinden in de 
stad.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Creative destruction is iets dat we in alle delen 
van de economie zien. En dus ook in de wereld 
van energie. Grote veranderingen in de 
energiewereld zullen natuurlijk hun effect 
hebben op Nuon en op iedereen die adviseert 
over energie.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Deze presentatie gaat over twee katalysatoren 
van de catharsis, twee vermenigvuldigers van 
de verandering: Transparantie en Technologie.  

Transparantie betekent dat iets een bulkgoed 
wordt dat makkelijk en dus online 
vergelijkbaar wordt.  
 
Technologie maakt alles online beschikbaar en 
daarmee transparant. 
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
Bestaande bedrijven hebben vaak belang bij 
intransparantie.  
Ze willen niet al te gemakkelijk met de 
concurrenten vergeleken kunnen worden.  

Je ziet dan ook dat in de energiewereld de 
concurrentie voor het moment vooral komt 
van bedrijven die hetzelfde doen. Echte 
concurrerende innovatie is nog niet echt 
doorgebroken. Trouwens, laten we eerlijk zijn, 
wij zijn niet de enige die belang hebben bij 
klanten die dapper doormodderen in de mist 
van de energiemystiek. Ook voor adviseurs 
geldt, hoe intransparanter de markt, hoe 
vager de opdracht, hoe moeilijker het 
resultaat is te controleren. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Transparantie is één van de trends van 
2013/14. Ondernemingen moeten aan 
consumenten en overheden steeds 
gedetailleerder verantwoording afleggen, 

en vaak niet alleen over hun eigen 
productieproces maar ook over alles wat voor 
hen in de keten is gebeurd. Kijk maar naar de 
vleesverwerkers die geacht werden tot op de 
laatste gram te kunnen aantonen waar hun 
(paarden)vlees vandaan kwam. Opvallend in 
dit kader is dat bedrijven niet alleen maar 
positief spinnen maar juist ook aangeven wat 
ze fout hebben gedaan. Zo heeft DSM in haar 
jaarverslag een hele paragraaf gewijd aan al 
die zaken die niet goed genoeg gingen.                                                            

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Het Zwitsers en Luxemburgs bankgeheim zal 
verdwijnen.  
 

De Luxemburgers hebben er zelfs al een 
datum aan gekoppeld, 1 januari 2015. Dus ook 
ons laatste geheim, ons spaargeld, is straks 
voor de belastingdienst zichtbaar. 
Transparantie op alle fronten - dat de 
financiële dienstverleners geen commissie 
meer mogen ontvangen en volkomen open 
moeten zijn over hun verdienmodel past 
volkomen logisch in deze tijd en zal ook 
navolging krijgen in andere sectoren.

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Het verhuizen naar een glazen huis heeft 
trouwens ook voordelen 
Eén van de kansen die wordt geboden door de 
toenemende transparantie over alle  

onderdelen van de kostenstructuur van 
energiebedrijven. Steeds meer informatie is 
online beschikbaar en dus benaderbaar en 
bruikbaar. Adviseurs weten wat onze 
shapingkosten, profielkosten en 
onbalanskosten zijn. Nog even en dan staan 
ook de geboden OTC prijzen online in een 
index.  
 
Online is de belangrijke drager, een 
belangrijke veroorzaker van transparantie.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
Online is economisch ook niet te stoppen. Het 
biedt enorme kansen om de productiviteit te 
verhogen en/of de kosten te verlagen.  

Bedenk dat het aanbieden van een dienst via 
online 20 keer goedkoper is dan diezelfde 
dienst via de telefoon, 30 keer goedkoper dan 
via de post en 50 keer goedkoper dan 
persoonlijk. En ga me nou niet vertellen dat de 
Nederlandse klant niet online wil. Dat is 
gewoon nonsens. Feit is wel dat de klant eerst 
de kostenbesparing zoekt en pas later in de 
klant cyclus behoefte heeft aan persoonlijk 
contact. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Voor iedereen die nog twijfelt over online als 
de basis voor het delen van kennis, het 
verspreiden van informatie: kijk naar het 
effect dat online heeft en gaat hebben op het 
onderwijs. MBA’s en universiteiten gaan 
online, we hebben in  
 

Nederland nu de eerste ipad scholen. 
Natuurlijk heeft zoiets zijn vroege criticasters, 
we zouden eens in één keer enthousiast zijn 
over iets nieuws. Maar denk eens aan de 
productiviteitsverbetering bij docenten. Een 
docent op een middelbare school krijgt per 
lesuur 25 minuten om huiswerk en 
proefwerken na te kijken. Dat is online niet 
meer nodig – die taak wordt overgenomen 
door de computer. En kijk dus wat er veel tijd 
overblijft voor de leerling – of in onze situatie 
voor de klant. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Zoals velen hebben gedacht dat onderwijs 
door de docent slecht te vervangen is door 
online tools zo hebben ook adviseurs lang 
gedacht dat hun specifieke kennis en klant 
relatie immuun zal zijn voor online.  
 

Het voorbeeld dat een deel van het werk van 
adviseurs kan worden overgenomen door 
online tools is McKinsey Solutions. Het is, zoals 
dat heet, Software as a Service, een analyse 
tool die de data beschikbaar bij de klant en bij 
McKinsey inzichtelijk maakt voor de klant en 
hem zelf in staat stelt analyses te maken. 
Natuurlijk staat McKinsey (dankzij de bij de 
klant draaiende software) vooraan wanneer 
de klant echte, offline, hulp nodig heeft. 
McKinsey kan dat zelfs proactief sturen door 
het inzicht dat de software hen biedt in het 
denkproces van de klant.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Hoe lang houdt de expert nog stand? Als je 
kijkt naar de juridische wereld zie je dat het 
snel kan gaan. Juristen worden steeds vaker 
voor een vast bedrag ingehuurd, geen uurtje 
factuurtje meer.  

Er is een constante concurrentie op prijs, er 
zijn een soort uitzendbedrijven die juristen per 
uur op afroep beschikbaar stellen. Interessant 
is ook de ontwikkeling van steeds meer online 
juridische diensten – het testament bij de 
Hema.  
Vroeger was 80% van het advieswerk 
“strategisch” en konden adviseurs wegkomen 
met de beroemde 80-20 regel. De vraag was 
vaag, de markt intransparant en dus kwam de 
oplossing als uit een zwarte doos. De uitkomst 
was niet controleerbaar omdat de klant de 
Expertise mistte. Dit model is aan het slijten.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Er zijn veel tekenen van transitie – 
voorbeelden van verschuiving.  
McKinsey Solutions laat zien dat steeds meer 
advies online kan, in het onderwijs zien we dat 
kennisoverdracht online kan en in de 
juridische wereld zien we dat zelfs de oude 

vertrouwde magische meester wordt 
vervangen door het duo Online en Op afroep. 
 
Die verandering veroorzaakt door technologie 
en transparantie zal ook voelbaar worden bij 
adviseurs.  
We kunnen bij adviseurs 3 veranderingen 
verwachten: 
Consolidatie – er zullen een aantal grote 
adviseurs ontstaan. 
Combinatie –adviseurs zullen combinaties 
zoeken met andere expertises in  een 
netwerk. 
Computerisatie – alle adviseurs zullen 
technologie en online omarmen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Wij zien grofweg 3 adviesmodellen. De aloude 
expert, met zijn expertise, ervaring, jing jang 
etc.  
 

Er is wel degelijk een rol voor deze experts 
maar meer dan 20% van de markt zal het niet 
zijn. Dan zijn er wat wij de analisten noemen. 
De spreadsheet managers, de transparantie 
die zij creëren is wel eens lastig voor ons als 
energiebedrijven maar verdomd goed voor de 
klant en zij zullen een steeds belangrijker deel 
van de markt pakken. Hun werk is bij uitstek 
geschikt om online te worden gezet, en dat zal 
dan ook gebeuren. Een derde model dat wij 
zien opkomen is de adviseur die onderdeel is 
van een netwerk van adviseurs, ieder met hun 
eigen expertise. 
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Wat het model ook is dat wordt gekozen: 
grote of kleine adviseurs, in een netwerk of in 
een samenwerkingsverband, met het nadruk 
op expertise of analyse, online of offline.  

Iedereen zal bezig zijn met invullen van zijn rol 
t.o.v. de klant. Wij zullen vanuit Nuon steeds 
proberen om met de adviseurs de ideale 
combinatie van diensten en producten te 
maken voor de Nederlandse B2B markt.  
We zullen daarom in 2014 onze online service 
vergaand verbeteren, energie in combinatie 
met andere producten aanbieden (denk aan 
de Maxsys) en steeds onze expertise met u 
blijven delen (denk aan onze energiecolleges). 
Dat zou ons de kans moeten geven ruimte te 
maken voor een adequate reactie op de 
ontwikkelingen van de markt.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Laat ik de presentatie samenvatten: 

1. Alles komt online 
2. Alles wat online komt wordt transparant 
3. Alles wat transparant wordt zal veranderen 
4. De expert krijgt een kleinere rol, de analist ziet een deel van zijn werk online gaan. Door de 

online dienstverlening zullen adviseurs echter steeds meer klanten kunnen bedienen 



5. Die klant zal de transparantie gebruiken om meer zelf te doen en oude diffuse praktijken, 
zoals bijvoorbeeld de commissiestructuur, te beëindigen  

6. Technologie, Transparantie en Transitie – 3 kernwoorden voor 2014 
 
In deze tijden van verandering wil Nuon een betrouwbare partner voor u zijn. Een partner die u 
ontzorgt met online services, transparant is, een goed werkende back office heeft en u voorziet van 
een goede informatievoorziening. 
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