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April-lezing VSB: Competitive Intelligence
Competentie richt zich op de toekomstige

omgeving

Competitive Intelligence Competence - een hele mondvol en voor Nederlanders
moeilijk zonder stotteren uit te spreken. Twee sprekers in het Zeister Slot verbraken
in de VSB-lezing van april de betovering van deze spreuk. Beiden deelden hun
ervaringen. Het verschil was dat Joseph H.A.M. Rodenberg RM, managing partner
van Rodenberg Tillman & Assiociates, er in twee boeken een theoretisch kader voor
had geschapen en drs. Jan de Kleijn, directeur concernontwikkeling bij het
Bouwfonds, inmiddels vastgoeddochter van ABN AMRO, dagelijks worstelt met de
heel praktische vraag wat zijn Raad van Bestuur moet en wil weten om de toekomst
van de onderneming veilig te stellen.

Inlichtingenofficier

Rodenberg maakte om te beginnen duidelijk dat competitieve intelligentie iets
anders is dan kennismanagement waar het vooral gaat om het actief maken van de
reeds bestaande kennis in huis. Zoals de inlichtingenofficier van het leger alle
relevante informatie voor een komende militaire actie moet zien te vergaren, zo
moet een dergelijke functionaris voor een onderneming achterhalen wat er echt
staat te gebeuren op en rond de markt ten dienste van toekomstgerichte
besluitvorming. Daar moet hij alle geledingen van het bedrijf bij betrekken omdat
het om een breed veld gaat. De competentie van omgevingsverkenning richt zich
niet alleen op technologische ontwikkelingen, trends in consumentengedrag en
voornemens van concurrenten, maar ook (onder meer) op te verwachten
regelgeving en veranderende eisen van leveranciers. De kunst is alle brokjes
informatie te vergaren, te interpreteren, te systematiseren en consistent te
integreren en tenslotte ieder weer deelgenoot te maken van de bevindingen.
Rodenberg lichtte dit proces nader toe aan de hand van het zes-fasen-model van
zijn partner Tillman.
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