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 Abstract 

Deze white paper is voortgekomen uit de afstudeerscriptie van Boudewijn M.J. van Eerden in 

het kader van zijn opleiding MSc. in Business Studies aan de Universiteit van Amsterdam. 

Vervolgens heeft Joseph H.A.M. Rodenberg RM vanuit zijn jarenlange expertise en 

ervaringen in Competitive Intelligence oplossingen voor het nationale en internationale 

bedrijfsleven zijn expertise en visie ingebracht. Het onderzoek is gericht op de mogelijkheden 

die Market Intelligence een organisatie kan bieden om effectieve strategieën te ontwikkelen 

en besluiten op verschillende niveaus te nemen ten einde betere prestaties te kunnen leveren 

dan de concurrentie. Hiervoor is een benchmarkstudie uitgevoerd bij drie grote internationaal 

opererende productiebedrijven. Deze organisaties hebben de mogelijkheid geboden om een 

goed beeld te vormen over de wijze waarop zij hun intelligence competentie hebben 

ontwikkeld en georganiseerd. Daarnaast hebben zij concrete situaties beschreven, waarin 

Intelligence een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de strategiebepaling, besluitvorming 

en uiteindelijk de concurrentiepositie. Rodenberg alsook de wereldwijd opererende 

organisatie SCIP, Society of Competitive Intelligence Professionals, gaan verder dan Market 

Intelligence en hebben het dan over Competitive Intelligence. Daarbij is de totale externe 

omgeving van een organisatie betrokken gericht op het versterken van de huidige en 

toekomstige concurrentiepositie.  

 

Kernwoorden: market intelligence, business intelligence, competitive intelligence, 

concurrentiepositie, core competence, strategievorming, besluitvorming, 

concurrentietheorieën en resources, enterprise intelligence, marketing intelligence. 

 

 

 

Introductie 

Organisaties en hun externe omgeving zijn continu in ontwikkeling. Hierbij valt te denken aan 

de veranderende behoeftes van klanten, nieuwe trends in de markt, technologische 

ontwikkelingen, de globalisering van markten, regel- en wetgeving en de snel veranderende 

concurrentiekrachten. Om als organisatie inzicht te krijgen in deze ontwikkelingen en gericht 

op het proactief handelen, is het waardevol om over een competentie te beschikken, die in 

staat is relevante informatie afkomstig uit de interne en externe omgevingsanalyses volledig 
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en tijdig beschikbaar te stellen en in een bruikbare vorm te rapporteren naar “actionable 

intelligence”. De mate waarin een organisatie in staat is om deze informatie op een 

systematische manier te genereren en te vertalen in besluiten en effectieve strategieën is 

bepalend voor het speelveld van Market Intelligence.  

Het concept Market Intelligence maar vooral Competitive Intelligence krijgt zowel in de 

business als de academische wereld steeds meer aandacht en worden gezien als fundamentele 

drivers voor het ontwikkelen van een strategie, het nemen van operationele en strategische 

beslissingen en de prestaties van een organisatie (Wright en Calof, 2006; Lackman e.a., 

2000). Kernvraag is: Welke mogelijkheden biedt Market Intelligence een organisatie om een 

strategie te ontwikkelen die een verdedigbaar concurrentievoordeel creëert in de Europese 

markt?  

 

Theoretisch onderzoek 

Om een antwoord op deze vraag te krijgen, is gestart met een intensieve literatuurstudie. Deze 

studie heeft als doel gehad om inhoudelijk inzicht te krijgen in de concepten Market 

Intelligence en een verdedigbaar concurrentievoordeel. Daarnaast geeft het inzicht in de 

mogelijkheden om beide concepten te integreren en een framework voor Market Intelligence 

te ontwikkelen.   

 

Het concept Market Intelligence 

Organisaties noemen het concept Market Intelligence vaak in één adem met Market Research. 

Market Intelligence gaat echter veel verder (Huster, 2005; Rodenberg, 2005). Daar waar het 

doel van Market Research gericht is op het verkrijgen van inzichten in de dynamiek en 

ontwikkelingen van markten en klanten is Market Intelligence gericht op een breder gebied 

binnen de marketingdiscipline (Rodenberg, 2005). Market Intelligence is het systematische 

proces, waarin relevante informatie wordt verzameld uit de markten waarin een organisatie 

actief is. Vervolgens wordt deze informatie gestructureerd aangeleverd, geanalyseerd, 

geïnterpreteerd en toegepast met als specifiek doel om nauwkeurige en overtuigende 

operationele, tactische en strategische beslissingen te kunnen nemen (Wright en Calof, 2006). 

Hierbij ligt het accent van Market Intelligence op de analyse en interpretatie van 

gestructureerde data en informatie, dat een cruciaal verschil is met Market Research 

(Rodenberg, 2005). Tevens is het van belang om de kennisstromen binnen een organisatie, 
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een divisie of tussen business units transparant en toegankelijk te maken voor stakeholders. 

Gegeven deze definitie van het concept Market Intelligence zou gesteld kunnen worden dat 

Market Intelligence een deelaspect is van de overkoepelende Competitive Intelligence (CI) 

discipline, overigens niet te verwarren met Competitor Intelligence, waarbij heel specifiek 

diepgaande concurrentie analyses worden uitgevoerd. Competitive Intelligence richt zich op 

het systematisch en consistent verzamelen van data, informatie en kennis over de totale 

externe omgeving van een organisatie en het transformatieproces hiervan naar “actionable 

intelligence” voor besluitvorming op het hoogste niveau in de organisatie. Daarbij richt 

Competitive Intelligence zich vooral op de toekomstige veranderingen. Gedurende dit proces 

staat het inzicht in toekomstige gebeurtenissen in de totale externe omgeving en het verhogen 

van de toekomstige concurrentiepositie centraal. De focus ligt bij Competitive Intelligence op 

vijf aandachtsgebieden, te weten: markten, klanten, concurrenten, technologieën en wet- en 

regelgeving (Rodenberg, 2004) en richt zicht op het creëren van business insights en vooral 

business foresights. Binnen de literatuur wordt met betrekking tot Competitive Intelligence 

ook wel gesproken over Strategic Intelligence, Organisational Intelligence en Business 

Intelligence (BI) (Rodenberg, 2002), dat zich geïntegreerd laat vertalen in Enterprise 

Intelligence. Dit laatste concept, BI, wordt in de literatuur veelvuldig gebruikt, alleen 

operationaliseren de auteurs het concept verschillend. Könings en Geurts (2004) stellen met 

betrekking tot het concept BI dat er twee benaderingen zijn: het organisatorische en 

technologische perspectief. Vriens en Philips (1999) definiëren het concept BI als het proces 

van het pro-actief signaleren, systematisch verwerven en verwerken van relevante informatie 

ten behoeve van de strategievorming van organisaties (organisatorische benadering). Het 

informatie technologie (IT) vakgebied redeneert echter vanuit het technologisch perspectief 

en stelt dat de technologie van BI erop is gericht om toegang te verlenen tot de interne data en 

informatie stromen en om deze informatie te verzamelen, te structureren en vervolgens 

toegankelijk te maken voor de gebruikers om de informatie om te zetten in ´Intelligence’ met 

behulp van informatieverwerkende systemen (Vriens en Philips, 1999). Vrij geïnterpreteerd 

vormt BI vanuit technologisch perspectief dus een ondersteunende software-tool voor 

bijvoorbeeld Market Intelligence (Tang, 2005). Maar nog steeds levert Business Intelligence 

geen “actionable intelligence”, op basis waarvan strategische beslissingen kunnen worden 

genomen. Door de jaren heen is business intelligence min of meer een vergaarbak geworden 

voor allerlei softwareachtige oplossingen, echter “without delivering one ounce of 

intelligence”. Verder ter verduidelijking: “If intelligence is not focused externally, then one is 

not doing intelligence”. 
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Binnen de overkoepelende Market Intelligence discipline kunnen verschillende 

‘Intelligence-gebieden’ worden geïdentificeerd. De Intelligence-gebieden zijn door een 

specifieke scope gekenmerkt en zijn, vanuit Competitive Intelligence geredeneerd, 

complementair aan elkaar. Deze gebieden zijn:  

• Customer Intelligence: gericht op het verkrijgen van inzicht in de klanttevredenheid 

binnen een organisatie, veranderende klantenvoorkeuren, attitudes, klantengedrag, 

merkloyaliteit, customer equity, en overige aspecten die van invloed zijn op de 

prestaties van een organisatie richting de klanten (Rodenberg, 2005). 

• Technological Intelligence (TI): technologische ontwikkelingen die van invloed zijn 

op de prestaties van een organisatie (Xu en Kaye, 1995). Technology Play Mapping 

(Rodenberg, 2007). 

• Competitor Intelligence: een brede discipline van het onderzoeken en analyseren van 

informatie over de concurrerende omgeving van de organisatie, waaronder strategieën 

van de concurrenten, portfoliomanagement, toekomstige productintroducties en 

organisatiestructuren (Wright en Calof, 2006; Rodenberg, 2005; White, 1998). 

• Product Intelligence (PI): adequaat inzicht in de relevante producten, prijsstrategieën, 

commerciële activiteiten en innovaties op de markt (Rodenberg, 2005).   

• Marketing Intelligence: gericht op de ontwikkelingen in marktsegmenten, marketing 

activiteiten, SWOT analyses en de verschuiving in markt- en omzetaandelen (Wright 

en Calof, 2006; Rodenberg, 2005). 

• Legislation Intelligence (LI): ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving 

(Xu en Kaye, 1995). 

• Supplier Intelligence (SI): productontwikkelingen en informatie op het gebied van 

toeleveranciers, omvang, hun klanten, de strategie, relaties en de toe/afnemende 

onderhandelingsmacht (Xu en Kaye, 1995; Montgomery en Weinberg, 1979).  

 

Sinds 2004-2006 doet daarnaast het “fenomeen” marketing intelligence zijn intrede in veel 

organisaties. Vaak is het een andere benaming voor de afdeling marktonderzoek of market 

research en blijft onverkort dicht bij de marketing discipline. In de media en in advertenties 

voor werving en selectie kom je in toenemende mate de positie van marketing intelligence 

manager tegen. Als je dan vervolgens leest wat deze functie inhoudt dan gaat het vooral om 

het verkrijgen van verbeterde en toepasbare informatie uit de interne klantenbestanden en uit 
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andere interne data bestanden. Hiermee wordt een belangrijke misvatting gecreëerd. 

Intelligence is per definitie extern gericht. Ter verduidelijking onderstaand statement:  

 

             “If intelligence is not focused externally, the one is not doing intelligence”. 

 

In het engels kun je dit nog beter verwoorden. “All intelligence is designed to reduce 

uncertainty about a certain subject; otherwise, it would just be information. It is the analytic 

process that creates intelligence from information. There is always some uncertainty in any 

estimate that intelligence professionals develop. The best that the decision maker can 

reasonably ask for is that intelligence reduces the levels of uncertainty. Likewise, intelligence 

is produced for a decision maker. It is this focus on the decision maker that distinguishes 

intelligence from other types of reporting”.  

 

Intelligence professionals geven niet alleen antwoorden op de vragen/verzoeken die beslissers 

vragen, maar geven ook antwoorden op vragen die beslissers zouden hebben moeten vragen. 

Betekent dat de intelligence professional als geen ander de externe omgeving beter moet 

kennen dan wie dan ook. En dat is met marketing intelligence heel moeilijk te realiseren. 

 

Rodenberg (2004) heeft een model ontworpen dat het proces beschrijft hoe een organisatie 

ruwe data kan vertalen naar actionable intelligence management decision support. Hiervoor 

heeft hij een piramide ontwikkeld die bestaat uit zes niveaus. Op ieder niveau zijn bepaalde 

activiteiten gedefinieerd die bijdragen aan het genereren van Intelligence om vervolgens op 

basis hiervan actie te ondernemen (figuur 1). 
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Figuur 1: Enterprise Intelligence (Rodenberg, 2004) 

 

In onderstaand figuur 2 geven Montgomery en Weinberg (1979) een waardevolle 

aanvulling op deze intelligence piramide door het Intelligence-proces als een cyclus van 

activiteiten te beschrijven, The Intelligence Cycle.  

 

 

Figuur 2: The Intelligence Cycle (Montgomery en Weinberg, 1979). 

 

In de eerste fase (directing) vindt een afbakening plaats van de informatie die relevant is, 

waar de prioriteiten liggen en hoe de data en informatie verzameld moeten worden. Deze data 

en informatie worden in de tweede fase (collecting) verzameld, waarna deze in de derde fase 

(processing and analysis) worden geanalyseerd en getransformeerd in informatie. Hierbij is 

het belangrijk dat de relevantie, betrouwbaarheid en validiteit van informatie wordt 

gewaarborgd. Nadat in de vierde fase (dissemination) de informatie toegankelijk is gemaakt 

en verspreid wordt, kan de organisatie de informatie toepassen. Gedurende het gehele proces 

staan de verschillende fasen onder invloed van feedback door de gebruikers van de 

Intelligence-competentie en vinden daar waar nodig bijsturingen plaats.  
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Het concept Concurrentievoordeel 

Om te onderzoeken of een Market Intelligence-competentie bijdraagt aan de 

concurrentiepositie, is het van belang om in essentie enkele concurrentietheorieën te 

benoemen. De Resource Based View (RBV) en Industrial Organization (IO) zijn bijvoorbeeld 

twee paradigma, welke prestatieverschillen tussen organisaties proberen te verklaren en een 

mogelijke manier te formuleren voor een organisatie om een concurrentievoordeel te creëren. 

Concurrentietheorieën worden gekenmerkt door eigen onlosmakelijke karakteristieken, sterke 

punten en beperkingen. Door de verschillende logica’s waarop de theorieën gestoeld zijn, 

denk hier bijvoorbeeld aan de paradox determinisme versus voluntarisme, is een eenduidige 

definitie van het concept concurrentievoordeel bijzonder lastig, dan wel niet te geven 

(Rumelt, 2003). De besproken theorieën geven wel inzicht in de dynamiek van het bezitten 

c.q. behalen van een concurrentievoordeel. Organisaties kunnen op basis van dit inzicht en 

eigen interpretaties van het concept hun core competences koppelen aan het behalen of 

bezitten van een concurrentievoordeel.  

 

Market Intelligence als een competitieve competentie 

Lackman e.a. (2000) stellen dat het concept Market Intelligence een bron van 

concurrentievoordeel kan vormen als de organisatie erin slaagt een competentie te 

ontwikkelen en te integreren in het strategisch proces, waardoor geanalyseerde, waardevolle 

informatie geëxtrapoleerd kan worden naar de externe omgeving om nauwkeurige 

voorspellingen te doen over toekomstige trends en ontwikkelingen. In aanvulling op de 

integratie van Market Intelligence in strategische processen is een ondernemende 

organisatiecultuur belangrijk. Volgens Slater en Narver (1995) leidt dit tot een organisatie die 

in staat is om te leren een superior customer value te creëren (organizational learning). Het 

lerende vermogen van een organisatie, een dynamisch proces, is een competentie die mogelijk 

een bron van sustainable competitive advantage kan zijn. 

Bij de integratie van Market Intelligence in het strategisch proces speelt de snelheid een 

essentiële rol, waarbij de organisatie in staat is om data, informatie en kennis te transformeren 

in Intelligence en op basis hiervan strategische beslissingen te nemen en uit te voeren. Denk 

hierbij aan de snelheid van de ontwikkeling c.q. introductie van gemodificeerde of 

innovatieve producten (time-to-market). Zodra dit proces sneller verloopt dan bij concurrenten 

kan de organisatie een concurrentievoordeel of een first mover advantage (FMA) behalen 

(Huster, 2005). Bij het creëren van een FMA is een organisatie bijvoorbeeld in staat 
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resources, marktaandeel en klanten te werven, voordat de concurrentie tot de markt kan 

toetreden (Lieberman en Montgomery, 1998). 

In aanvulling op het behalen van een FMA stellen Makadok en Barney (2001) dat 

nauwkeurige verwachtingen over de firm-specific value van een resource doorslaggevend is 

voor het werven van deze specifieke resources en daarmee voor het behalen van een 

concurrentievoordeel. Organisaties verschillen in de efficiency en effectiviteit met betrekking 

tot de onderzoeksvaardigheden om de toekomstige waarde van een resource nauwkeurig te 

kunnen bepalen. Organisaties die beschikken over meer efficiënte en effectieve intelligence 

competenties hebben vaak verder ontwikkelde routines voor het scannen van de markt, 

waardoor ze in staat zijn nauwkeuriger en sneller strategische beslissingen te nemen dan hun 

rivalen. Deze organisaties zijn ook beter in staat om de toekomstige waarde van resources 

nauwkeuriger in te schatten dan de concurrentie. Organisaties moeten zich focussen op de 

verzameling van relevante informatie om de toekomstige waarde van een resource voor zowel 

de eigen als de concurrerende organisaties nauwkeurig in te kunnen schatten. De toekomstige 

waarde van een te werven resource wordt deels bepaald door de resources die een organisatie 

reeds bezit (Makadok en Barney, 2001). Zij stellen dat zowel de informatie over concurrenten 

als de informatie over resources en competenties van organisaties essentieel zijn in aanvulling 

op de ontwikkeling van een strategie om de winst de beïnvloeden. Daarom is het belangrijk 

dat organisaties de verzameling van gegevens consistent afstemmen op het optimaliseren van 

een concurrentievoordeel. Zij geven dit weer aan de hand van onderstaand figuur 3. 

 

 

Figuur 3: Strategic Factor Market Intelligence (Makadok en Barney, 2001) 

 

Volgens dit model is het belangrijk om concreet aan te geven welke informatie relevant is 

en verzameld moet worden. Door meer informatie te verzamelen zijn management 

beslissingen wellicht gebaseerd op meer informatie (rationeel handelen), maar het 
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verzamelen, analyseren en interpreteren van deze informatie kan een kostbaar proces zijn, 

zowel gezien vanuit financieel oogpunt als vanuit de verdeling van kostbare tijd van het 

management (Makadok en Barney, 2001). Er moet dus een gezonde balans worden gevonden 

tussen de hoeveelheid relevante informatie, of te wel de need-to-know informatie, die 

verworven moet worden en de kosten die daarmee onlosmakelijk verbonden zijn. Factoren 

zoals het onzekerheidsniveau van de toekomstige waarde van een resource, de zeldzaamheid, 

imiteerbaarheid en vervangbaarheid van een resource, de helderheid over resources die de 

organisatie reeds bezit en de capaciteiten om informatie te verzamelen en te analyseren, 

spelen hierbij een rol. Makadok en Barney (2001) zien dit proces als een eerste stap in de 

richting voor het ontwikkelen van een Market Intelligence-competentie dat een krachtig 

wapen vormt in de concurrentiestrijd. De mate waarin een organisatie er in slaagt om een 

dergelijke competentie te ontwikkelen, is afhankelijk van de vaardigheden in het verzamelen, 

filteren en interpreteren van informatie, efficiency en effectiviteit, over de toekomstige waarde 

van resources voor een organisatie. 

 

Theoretisch framework voor Market Intelligence 

Eerder in deze white paper zijn verschillende Intelligence-gebieden beschreven, een model 

om actionable intelligence management decision support te genereren en is The Intelligence 

Cycle beschreven. Op basis hiervan kunnen twee modellen geïntegreerd worden om een 

framework voor Market Intelligence te ontwikkelen. Deze modellen complementeren elkaar. 

Als eerste is The Intelligence Pyramid beschreven, zoals deze door Rodenberg (2004) is 

ontworpen. Deze wordt aangevuld door de Intelligence cycle.   
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Figuur 4: The Intelligence Pyramid (Rodenberg, 2004; aangepast) 

 

De piramide bestaat uit een viertal lagen, waarbij de verzameling van ruwe data uit de 

verschillende gebieden de basis vormt om uiteindelijk gefundeerde management beslissingen 

te nemen, de (operationele) performance te verbeteren en de concurrentiepositie te versterken. 

In de onderste twee lagen kan de Market Intelligence-competentie efficiencyvoordelen 

behalen, opdat in deze fase de data verzameld, verspreid, geanalyseerd en geïnterpreteerd 

worden. In de bovenste twee lagen staat de effectiviteit van de Market Intelligence-

competentie centraal, omdat het management op basis van de verworven ‘Intelligence’ 

doeltreffende beslissingen moet nemen, het ultieme resultaat van “actionable intelligence” 

(Rodenberg, 2006). In deze fase moet de vertaalslag worden gemaakt van Intelligence naar 

effectieve strategieën en besluiten door de mensen van de organisatie zelf. Een uitdagende 

stap in de piramide is op het niveau van tacit en explicit knowledge. In deze fase is het vooral 

de uitdaging om tacit knowledge (kennis in de hoofden van mensen) transparant en 

toegankelijk te maken. Tacit knowledge is moeilijk waarneembaar en uit te drukken, omdat 

het gebaseerd is op subjectieve inzichten en intuïtie (Rodenberg, 2006). In aanvulling op The 

Intelligence Pyramid is onderstaande intelligence cyclus weergegeven.  
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Figuur 5: The Intelligence Cycle (Montgomery en Weinberg, 1979, aangepast) 

 

In de eerste fase (1) wordt het concept Market Intelligence geaccepteerd door een volledig 

commitment van senior management en wordt er concreet aangegeven welke informatie nodig 

is, waarbij onderscheid moet worden gemaakt tussen need-to-know en nice-to-know uit de 

verschillende ´Intelligence-gebieden’ en waar vervolgens de prioriteiten liggen. Bettis en 

Prahalad (1995) zien de afbakening van relevante informatie als een fundamenteel aspect van 

Organizational Intelligence. Een organisatie filtert op basis van de ontwikkelde strategie de 

informatie die nodig is om deze strategie te implementeren. Dit proces wordt door hen 

getypeerd als de Dominent Logic. Het identificeren van Critical Succes Factors (CSF), 

eventueel gespecificeerd in Key Performance Indicators (KPI), is een effectief screening tool 

om de relevante informatie aan te geven (Bisp e.a., 1998). Een CSF wordt in deze context 

gezien als de bekwaamheid of resource die een organisatie bezit, waarin geïnvesteerd kan 

worden met als doel een ‘fit’ te creëren tussen de condities van de omgeving en de 

eigenschappen van de organisatie welke een significante rol spelen in het behalen van de 

strategische doelstellingen (Bisp e.a., 1998; McGee e.a., 2005). Vervolgens kan een CSF 

meetbaar worden gemaakt door het formuleren van KPI’s. Naast het identificeren van 

relevante informatie is het belangrijk om aan te geven welke informatie beschermd moet 

worden (counter intelligence) tegen intelligence activiteiten van concurrenten (Vriens en 

Philips, 1999; White, 1998). Ook wordt in deze fase zowel een operationele als een 

strategische audit uitgevoerd welke informatie aanwezig is, waar de blindspots zich bevinden 

en waar de informatiebehoeften voor de toekomst liggen.(Rodenberg, 2002; Holtzman, 2004). 

Vervolgens is het van belang om in deze fase aan te geven waar en op welke niveaus Market 

Intelligence moet worden aangestuurd. De relevante, ruwe data/ informatie worden in de 
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tweede fase (2) middels ondersteunende software tools verzameld, geselecteerd en 

gestructureerd, waardoor consistente informatie (Executive Information) beschikbaar is voor 

het management. In de derde fase vindt de vertaalslag plaats van informatie naar (Market) 

Intelligence, waarin de informatie wordt geanalyseerd en geïnterpreteerd. Het management 

neemt vervolgens op basis van deze ‘Intelligence’ gefundeerde strategische, tactische en 

operationele beslissingen. De fasen twee t/m vier zijn in The Intelligence Pyramid visueel 

gemaakt. De resultaten die uit de beslissingen voortvloeien, leiden in de vijfde fase tot 

ervaringen. Na de evaluatie van het proces, kunnen de ervaringen in de laatste fase 

ontwikkeld worden tot kennis. Door deze kennis te waarborgen en te gebruiken, kan het 

ontwerp van de informatiebehoeften verder worden aangescherpt (Montgomery en Weinberg, 

1979; Wright en Calof, 2006; Xu en Kaye, 1995). 

Beide modellen geven een goed inzicht in het Intelligence-proces en de activiteiten die 

daarbij noodzakelijk zijn. Organisaties kunnen deze modellen gebruiken om het Intelligence-

proces te ontwikkelen of verder te professionaliseren.  

 

Methodologie 

Het tweede deel, het empirisch onderzoek, is erop gericht om te onderzoeken of Market 

Intelligence een organisatie de mogelijkheid biedt effectiever en efficiënter strategieën te 

ontwikkelen en besluiten te nemen ten einde een positieve bijdrage aan de concurrentiepositie 

te kunnen leveren. Om dit te onderzoeken zijn drie benchmarkstudies uitgevoerd bij grote 

internationaal opererende productiebedrijven uit verschillende industrieën. In voorbereiding 

hierop zijn enkele documenten bestudeerd en expert interviews gehouden. Er is voor deze 

productiebedrijven gekozen om drie verschillende redenen. Ten eerste zijn de business 

modellen van de organisaties verschillend. Als deze organisaties een Intelligence-competentie 

zien als een wapen in de concurrentiestrijd zullen zij eerder bereid zijn om kennis op dit 

gebied uit te wisselen met een organisatie die geen directe bedreiging voor hun business 

vormt. Een tweede reden is dat het grote, internationaal opererende organisaties betreft, 

waardoor het interessant is om te onderzoeken hoe deze organisaties zijn omgegaan met de 

complexiteit en de internationale aspecten die van invloed zijn op het ontwikkelen van een 

Intelligence-competentie. Een derde reden is dat uit expert interviews met en onderzoek door 

de Business Intelligence Kring en de Global Intelligence Alliance is gebleken dat 

Intelligence-activiteiten bij deze organisaties op een hoog niveau plaats vinden (best 

practices). Overigens wijken de titels van de intelligence functies bij deze organisaties af van 
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Market Intelligence. De activiteiten, doelen en verwachtte resultaten komen goed overeen met 

de definitie die aan Market Intelligence in deze white paper is gegeven. Dit is voldoende 

aanleiding om met deze organisaties te benchmarken. 

Om de toegevoegde waarde van de resultaten uit de benchmarkstudies te waarborgen, is 

voor iedere organisatie het zelfde toetsingskader gedefinieerd. De vragenlijst richt zich op de 

volgende topics die zijn getoetst: 

• De studie toetst waarom de organisaties voor een intelligence competentie hebben 

gekozen, hoe deze is ingericht en waar de activiteiten op gericht zijn;  

• De relatie van intelligence met de performance: strategieontwikkeling, besluitvorming 

en concurrentiepositie van de organisatie; 

• Kritische succes- en faalfactoren; 

• Prestatiemeting van de Intelligence-competentie; 

• Het intelligence proces.  

 

Resultaten van het empirisch onderzoek 

In de afstudeerscriptie van Boudewijn van Eerden zijn de resultaten van het empirisch 

onderzoek uitgewerkt in de vorm van cases. Enkele opvallende uitkomsten worden hieronder 

beschreven. 

 

Bevinding 1: Positioneer Market Intelligence dicht bij de key-users. 

Een opvallende uitkomst bij de onderzochte productiebedrijven is de strategische positie van 

de intelligence teams op de verschillende niveaus, corporate-, divisie-, business unit- en 

afdelingsniveau, binnen de organisaties. Het voordeel hiervan is dat de intelligence teams 

dicht bij de key-users gepositioneerd zijn, waardoor zij optimaal in staat zijn inzicht te krijgen 

in de vraagstukken die nu en op midden/lange termijn cruciaal zijn. Het gevolg hiervan is dat 

de intelligence teams hun activiteiten kunnen afstemmen op de vraagstukken van de key-users 

en hierdoor in staat zijn continu actionable intelligence voor de strategieontwikkeling en 

besluitvorming te leveren. De intelligence teams zijn in staat om customized intelligence te 

rapporteren aan de key-users.  

Door Market Intelligence dicht bij de key-users te positioneren, maakt de organisatie ook 

strategisch een bewuste keuze. De organisatie is op deze manier in staat om de ruimte tussen 

het intelligence team en de key-users die de beslissingen nemen zo beperkt mogelijk te 



Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition 

 15 

houden. Op het moment dat er te veel ruimte tussen het intelligence team en de beslissers zit, 

neemt de kans toe dat Market Intelligence niet optimaal aansluit op de concrete vraagstukken 

die bij de key-users en beslissers spelen. Daarnaast bestaat de kans dat de gegenereerde 

intelligence gefilterd en gekleurd wordt gepresenteerd. De organisatie creëert zo onbewust 

een politiek filter, waardoor de organisatie haar Market Intelligence competentie beperkt in de 

kwaliteit en objectiviteit van de gegenereerde intelligence.  

 

Bevinding 2: Zorg dat Market Intelligence een vraag gestuurde competentie is. 

Voor het ontwikkelen van Market Intelligence is in alle gevallen, zowel bij de 

benchmarkstudies, de literatuurstudie als bij de expertinterviews gebleken dat een vraag 

gestuurde competentie essentieel is voor de kracht, de toegevoegde waarde en het draagvlak 

voor Market Intelligence. Om Market Intelligence vraag gestuurd in te richten, is het 

belangrijk om inzicht te krijgen in de intelligence behoefte die bij de key-users bestaat. Om 

hier achter te komen, kunnen in aanvulling op de organisatiestructuur voor Market 

Intelligence de volgende tactieken worden gebruikt.  

• Het periodiek houden van één-op-één sessies tussen de Market Intelligence manager en de 

key-users ten einde inzicht te krijgen in de vraagstukken die spelen bij de key-users.  

• Stel teams op die fulltime of parttime Market Intelligence activiteiten uitvoeren. Stel in 

samenwerking met deze teams concrete doelstellingen op en geeft de teams commitment 

en resources om inzicht te krijgen in de vraagstukken die spelen en de doelstellingen te 

realiseren.  

• Stel een Market Intelligence jaarplan op waarin de volgende topics zijn opgenomen: 

o Market Intelligence analyse: welke informatiebehoefte hebben de key-users, welke 

vraagstukken zijn actueel, welke informatie is beschikbaar, wat ontbreekt etc.; 

o Het opstellen van concrete Market Intelligence doelstellingen; 

o Invulling geven aan de Market Intelligence activiteiten om de doelstellingen te 

realiseren; 

o Het opstellen van een actieplan, als onderdeel van het MI jaarplan, waarin deadlines, 

rapportagemomenten, verantwoordelijkheden, workshops, communicatiemiddelen, 

budgetten e.d. zijn opgenomen; 

o Prestatiemeting concreet maken voor de activiteiten om de doelstellingen te realiseren 

(indien mogelijk en gewenst); 

o De verwachtte resultaten benoemen en communiceren.  
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Zodra het Market Intelligence team in staat is om een helder inzicht te krijgen in de 

vraagstukken die spelen bij de gebruikers kan het team customized intelligence aanleveren. 

Market Intelligence is dan een competentie die continu vraag gestuurde, need-to-know 

intelligence levert. Dit wordt onderschreven met de volgende stelling: 

 
“Market Intelligence should be a need-to-know pull mechanism and not a nice-to-know 

information providing push mechanism.”  

 

Bevinding 3: Creëer draagvlak en commitment voor de Market Intelligence competentie. 

Voor het ontwikkelen van een krachtige Market Intelligence competentie is het van belang dat 

de toekomstige eigenaren van de competentie een volledig commitment tonen. Uiteindelijk 

zullen zij ervoor moeten zorgen dat resources (financiële middelen, tijd, aandacht en mensen) 

worden ge-alloceerd aan de Market Intelligence competentie. Op het moment dat commitment 

niet aanwezig is, zal een gestructureerde implementatie van Market Intelligence moeizaam 

verlopen dan wel nauwelijks van de grond komen. Ook in een later stadium valt of staat een 

Market Intelligence competentie met commitment door het management. Om draagvlak te 

creëren bij de gebruikers van Market Intelligence kunnen verschillende tactieken worden 

ingezet. Uit zowel de benchmark studies als de expert interviews is gebleken dat vraag 

gestuurde Market Intelligence, waarbij activiteiten op een gestructureerde en objectieve 

manier plaatsvinden, gewaardeerd worden en de basis vormt voor draagvlak en commitment.   

 

Bevinding 4: Investeer in een slimme manier om kennisdeling te verbeteren. 

De organisaties hebben aangegeven dat kennis over klanten, markten en concurrenten in het 

algemeen wel binnen de organisatie aanwezig is. Veelal is deze kennis niet transparant en 

wordt het in onvoldoende mate geborgd en gedeeld binnen de organisatie. Hierdoor kan de 

kennis niet volledig worden benut. Terwijl kennis steeds vaker gezien wordt als de 

belangrijkste bron van succes (Vermeij, 2005). In aanvulling hierop is ook uit een recent, 

internationaal onderzoek naar Market Intelligence bij grote organisaties door de Global 

Intelligence Alliance (GIA) geconcludeerd, dat organisaties in de toekomst het benutten van 

interne kennis als belangrijkste verbeterslag zien. Een kennis- en informatiesysteem is een 

ondersteunend middel om Market Intelligence te structureren. Investeren in een dergelijk 

systeem kan ervoor zorgen dat kennis binnen de organisatie beter geborgd en toegankelijk 

wordt gemaakt en er zo beter geëxploiteerd kan worden. Niet alleen door het Market 

Intelligence team, maar ook de gebruikers.  
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Bevinding 5: Investeer in de interne communicatie met betrekking tot Market Intelligence. 

Deze bevinding ligt eigenlijk in lijn met en draagt bij aan het werven van draagvlak voor 

Market Intelligence. Het is van belang om de activiteiten, de doelstellingen, het bestaan, de te 

verwachte voordelen, ontwikkelingen, vernieuwingen en wellicht het belangrijkste, de 

resultaten van Market Intelligence periodiek te communiceren binnen de organisatie. Door 

ervoor te zorgen dat Market Intelligence op de kaart komt te staan, zal dit een positief effect 

hebben op het draagvlak en uiteindelijk op de kracht van deze competentie voor de 

organisatie. Mogelijke communicatiemiddelen zijn een newsflash, een intelligence briefing, 

aandacht via intranet, publicaties in bedrijfsbulletins en het organiseren van workshops. Dit 

soort activiteiten zijn van belang om Market Intelligence minder abstract te krijgen en het te 

ontwikkelen tot een competentie dat de key-users ondersteund bij hun activiteiten om 

uiteindelijk de concurrentiepositie te versterken.  

 

Bevinding 6: Creëer ruimte voor ad-hoc vraagstukken. 

Aan het begin van deze white paper is Market Intelligence gedefinieerd als een systematische 

en gestructureerde activiteit voor het monitoren van de externe omgeving. Het systematische 

karakter wordt ook erkend in wetenschappelijke publicaties, door experts en komt naar voren 

uit de benchmarkstudies. Bij deze omschrijving van het karakter van Market Intelligence kan 

een kritische kanttekening geplaatst worden. Het gevaar kan ontstaan dat een Market 

Intelligence competentie bepaalde verwachtingen schept binnen organisaties. Het kan 

suggereren dat Market Intelligence volledige informatie levert binnen de scope die daarvoor 

gedefinieerd is. Op het moment dat de Market Intelligence competentie puur gericht is op 

systematische, gestructureerde activiteiten en er geen ruimte is voor flexibiliteit in de vorm 

van ad-hoc vraagstukken kan dit leiden tot teleurstelling bij de gebruikers. Dit brengt als 

risico mee dat deze gebruikersgroep terugvalt op eigen informatiebronnen, eigen interpretaties 

en eigen analyses, hetgeen ten koste gaat van een goed functionerende Market Intelligence 

competentie. Indien er binnen de organisatie behoefte is aan ad-hoc vragen kan het verstandig 

zijn om hier binnen de Market Intelligence competentie ruimte te creëren. Om hier een goede 

balans in te vinden, is het van belang om dit af te stemmen en mee te nemen in de 

communicatie richting de key-users en de organisatie. Ad-hoc vraagstukken binnen de 

managementdiscipline Competitive Intelligence worden “KITs” genoemd, die staan voor Key 

Intelligence Topics.   
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Bevinding 7: Think big… start small. 

Een van de organisaties heeft een interessante manier gevonden om de intelligence 

competentie operationeel te krijgen. Deze organisatie heeft ervoor gekozen om te starten met 

het inzichtelijk krijgen van de verschillende ad-hoc vraagstukken die bij de organisatie leven. 

In samenwerking met de key-users van de intelligence competentie zijn vervolgens 

prioriteiten opgesteld voor de vraagstukken die op dat moment van cruciaal belang waren 

voor de performance van de organisatie. Vervolgens zijn deze ad-hoc vraagstukken 

opgenomen in de scope als een continue activiteit van de intelligence competentie om de 

markt op deze punten te monitoren. Door de activiteiten en scope geleidelijk uit te breiden, is 

de organisatie erin geslaagd een fijnmazige Intelligence-competentie te ontwikkelen, die 

continu waarde toevoegt en daarmee customized intelligence levert aan de key-users.  

 

Bevinding 8: Enkele succesfactoren en valkuilen bij het ontwikkelen of professionaliseren van 

een Market Intelligence-competentie. 

Op basis van de literatuurstudie, expertinterviews en benchmarkstudies kunnen enkele 

succesfactoren en valkuilen worden benoemd. Deze zijn hieronder genoemd en enkele punten 

zijn voorzien van een toelichting.  

 

 

Figuur 6: succesfactoren voor de Market Intelligence-competentie 

 

In het kader van de onderzoeksvraag is het belangrijk om deze succesfactoren op te delen 

in (1) factoren die ervoor zorgen dat Market Intelligence bijdraagt aan de strategievorming en 
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de concurrentiepositie en (2) factoren die bijdragen aan de Market Intelligence competentie 

zelf. Factoren die bijdragen aan de strategievorming en concurrentiepositie zijn: 

• Market Intelligence vraag gedreven inrichten. Market Intelligence levert een bijdrage als 

de activiteiten gericht zijn op vraagstukken van de key-users die actief zijn in functies die 

invloed hebben op de strategievorming en de concurrentiepositie. 

• Bereidheid tot kennisdeling. Organisaties die intelligence activiteiten ondernemen, zien 

het transparant krijgen van interne kennis als een van de belangrijkste verbeterslagen om 

de intelligence competentie te professionaliseren (Deskresearch Nederland, 2007). Dit 

vereist soms een ingrijpende, culturele verandering in de manier van denken van 

organisaties. Maar, de bereidheid tot kennisdeling is wel in belangrijke mate bepalend 

voor het succes van Market Intelligence.  

• Intelligence erkennen. Op het moment dat de Market Intelligence competentie rapporteert 

aan de gebruikers betekend dit niet automatisch dat de aangeleverde intelligence in lijn 

ligt met de gedachte van de gebruikers. Het zou bijvoorbeeld heel goed kunnen 

voorkomen dat de Market Intelligence competentie een bepaalde analyse rapporteert die 

tegenstrijdig is aan de huidige strategie of beslissingen die de organisatie genomen heeft. 

In dit geval is het belangrijk om in samenwerking met de Market Intelligence competentie 

te bepalen of intelligence wel of niet erkent wordt. Op het moment dat de key-users de 

aangeleverde intelligence niet erkennen, kan in deze gevallen Market Intelligence een 

beperkte invloed hebben op de strategievorming of de concurrentiepositie. De organisatie 

moet hierbij wel oppassen dat het geen politiek filter creëert, waardoor vraagstukken en 

intelligence niet meer bij de juiste personen in een betrouwbare vorm terecht komen. Een 

onafhankelijk Intelligence-team zou in staat moeten zijn om de validiteit van intelligence 

te waarborgen en te voorkomen dat het gefilterd en vertekend wordt gepresenteerd.  

 

De overige succesfactoren uit figuur 6 hebben meer invloed op de prestaties en de Market 

Intelligence-competentie in het algemeen. Vanzelfsprekend zijn er ook valkuilen te noemen 

waardoor Market Intelligence een beperkte dan wel geen bijdrage levert aan de 

strategievorming of concurrentiepositie. Deze valkuilen zijn in onderstaand figuur 7 

weergegeven.  
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Figuur 7: valkuilen voor de Market Intelligence-competentie 

 

Zoals uit bovenstaand figuur 7 blijkt, zijn enkele succesfactoren ook als valkuilen 

genoemd. De belangrijkste factoren waar een organisatie rekening mee moet houden bij het 

ontwikkelen c.q. professionaliseren van een Market Intelligence competentie zijn: 

• Het overslaan van de ontwerpfase van de informatiebehoefte. Als organisaties geen helder 

inzicht hebben in de informatiebehoefte, welke informatie aanwezig is, welke informatie 

ontbreekt en welke informatiebehoefte prioriteit heeft, is het bijzonder lastig om een 

krachtige Market Intelligence competentie te ontwikkelen. 

• Op het moment dat de organisatie niet zorgvuldig de informatiebehoefte concreet heeft, is 

het vervolgens lastig om nice-to-know van need-to-know informatie te onderscheiden.  

• Als gevolg van het vorige punt zal de Market intelligence competentie al snel nice-to-

know informatie aan leveren, waardoor Market Intelligence niet vanaf het begin gebaseerd 

is op relevante data wat kan leiden tot teleurstelling bij de gebruikers. Dit kan ten koste 

gaan van bijvoorbeeld draagvlak van de gebruikers, acceptatie en erkenning van 

aangeleverde intelligence en daarmee de prestaties van Market Intelligence. 
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Competitive Intelligence dwingt management achter de horizon te kijken. 

Market Intelligence wordt helaas in veel organisaties ook wel marketing intelligence genoemd 

als andere benaming voor market research. Vaak is hier nauwelijks tot geen sprake van 

intelligence, immers wij moeten niet vergeten dat intelligence zich bezig houdt met de nabije 

toekomst van 12-36 maanden vooruit. Marketing intelligence is dan ook vaak een verlengstuk 

van de marketingdiscipline.   

Marketers zijn veelal niet gewend achter de horizon te kijken waar de toekomstige 

dynamiek van de veranderingen in de externe business omgeving plaatsvindt. Waarom 

zouden zij ook, immers marketers worden afgerekend op resultaten voor de korte termijn. Dat 

betekent een vernieuwde belangstelling voor de interne data- en interne klantengegevens op 

basis waarvan analyses plaatsvinden voor nog meer korte termijn gerelateerde 

marketinginspanningen. Daar is inmiddels ook een moderne term voor gevonden: marketing 

intelligence. Een prima ontwikkeling, maar dat brengt de acceptatie van marketing niet terug 

op senior managementniveau. 

 
Competitive Intelligence (CI) acteert op het hoogste niveau in organisaties. Het houdt zich in 

al haar facetten maar met een ding bezig: “het versterken van de huidige maar vooral 

toekomstige concurrentiepositie van de onderneming”. Dat is wel de lange termijn. CI-

professionals weten hoe het competitieve landschap er in 2008-2010 uitziet. Wie daarin de 

huidige en nieuwe spelers zullen zijn, welke nieuwe ontwikkelingen inzake markten, klanten, 

technologie, rivalen en regel- en wetgeving zich zullen afspelen en waar de veranderingen 

plaatsvinden. CI is strategisch, is actiegericht, is de combinatie van keiharde facts & figures 

met de zachte indicatoren, zwakke en vroege signalen van veranderingen. Het signaal van 

verandering is niet zwak, maar het zijn de marketers die vaak niet in staat zijn om dit signaal 

op te pakken. Hoe werkt dit bij CI, zult u zich afvragen? Door het ontwikkelen van een 

“forward & peripheral vision” monitor, extern gericht met een wereldwijde scope. Immers 

geen enkele organisatie, klein of groot kan het zich permitteren nog langer voorbij te gaan aan 

de globalisering van markten. Ook in Nederland zien wij daar inmiddels honderden 

voorbeelden van. Denk daarbij alleen al aan de snelle expansie van de BRICs, waar 

ontwikkelingen plaatsvinden die iedereen nu al merkbaar voelt. Succes in de nabije toekomst 

betreft niet een onderzoek over de toekomst, maar betreft toekomstige successen van 

beslissingen die vandaag worden genomen! Dat betekent dat marketers valide aannames 

moeten maken over de toekomstige ontwikkelingen die later van invloed zijn. Dat is niet 
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eenvoudig, is geen korte termijn werk en maakt een omslag in het denken en doen van 

marketers absoluut noodzakelijk. 

 

Er zijn drie voorwaarden voor het succesvol toepassen van Competitive Intelligence. Ten 

eerste het beschikken over de juiste en veelal ook over nieuwe informatie- en kennisbronnen 

die eveneens gericht zijn op het beantwoorden van de “What If?” situaties voor toekomstige 

ontwikkelingen. Ruim tachtig procent van de organisaties beschikt momenteel niet over 

informatiebronnen die antwoord geven op de toekomstige ontwikkelingen, ongeveer 2-3 jaar 

vooruit. Deze organisaties blijven dan altijd achter de feiten aanlopen en worden vroeg of laat 

ingehaald door de ontwikkelingen. Ten tweede de voorwaarde om de juiste analyses toe te 

passen, want Competitive Intelligence is een analytisch en intellectueel proces. Dat maakt 

andere analysevaardigheden voor marketers noodzakelijk. Voorbeelden zijn: scanning the 

competitive periphery, strategic war mapping, four corners analyse, strategy under 

uncertainty, future strategic positioning & action evaluation, before action reviews, the 

shadow marketing plan of rivals, technology play mapping etc. Dat betekent dat de huidige 

alom toegepaste analyse tools als SWOT, extrapolatie en de traditionele jaarlijkse 

concurrentie analyse niet meer toereikend zijn. Derde voorwaarde is de acceptatie van 

Competitive Intelligence door senior management. Dit is dikwijls ook de moeilijkste 

voorwaarde, immers hier komt het botsen met de grote ego’s van senior management naar 

voren. Competitive Intelligence betekent ook voor management “the brutal truth”, en strookt 

niet altijd met de agenda van management. Met een goede Competitive Intelligence 

performance kunnen marketers daarentegen wel die verloren positie terugkrijgen in de 

boardroom. 

 

Marketers moeten niet de vaak gemaakte fout maken door een CI competentie te ontwikkelen 

met een focus op IT-achtige oplossingen. IT systemen zijn geen doel maar veel meer middel. 

Bovendien moeten marketers niet in de val trappen door zich in de rol te laten duwen van 

“information provider”, maar veel meer zich de rol aan te meten van “problem solver”. Zijn 

zij bovendien in staat om de focus te leggen op toekomstige strategische issues en niet primair 

op de tactische issues en dit te koppelen aan ondernemerschap, dan ziet de toekomstige rol 

van marketers er veelbelovend uit.  

 
“The status quo requires tactics, while the exploration of possibilities requires 

strategic vision. Strategic vision is more difficult to measure and its rewards, however 

great, may lie beyond the horizon”. 
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Beperkingen van het onderzoek 

Een van de beperkingen van het onderzoek zijn de verschillende begrippen en definities die 

zowel door de auteurs van artikelen/publicaties/boeken als organisaties gebruikt worden. Het 

gaat om concepten die pasklare oplossingen suggereren zoals Market, Business en 

Competitive Intelligence. Een netwerk van intelligence professionals zoals de Business 

Intelligence Kring of de GIA is bij uitstek geschikt om duidelijkheid te scheppen in de 

verwarring over begrippen en definities. De Business Intelligence Kring heeft echter een 

beperkte scope waar business intelligence vooral als IT en software-achtige insteek heeft en 

beperkt zich slechts tot de Nederlandse markt. GIA is een verzameling van circa 20 research 

bureaus en heeft een meer internationale scope.  

    Het echte intelligence werk, dat voorbij gaat aan Market Intelligence naar Competitive 

Intelligence, is ondergebracht in de wereldwijde belangenorganisatie SCIP, Society of 

Competitive intelligence Professionals. SCIP telt duizenden leden die voortkomen uit de grote 

internationale ondernemingen in de VS, Europa en het Verre Oosten. Daarmee heeft SCIP een 

wereldwijde scope. Sinds de oprichting van SCIP in 1986 is de naam geëvalueerd van 

Competitor Intelligence en business intelligence naar Competitive Intelligence in de tweede 

helft jaren negentig. Dit betekent dat het begrip Competitive Intelligence een alom 

geaccepteerde managementdiscipline is in de grote internationale business wereld en is 

gericht op het versterken van de huidige en toekomstige concurrentiepositie van 

ondernemingen. 

  Door het gebruik van verschillende begrippen en definities was het lastig tijdens het 

onderzoek een nauwkeurig, helder en vergelijkend onderzoek te doen in de vorm van een 

benchmarkstudie. De concepten bieden namelijk geen pasklare oplossingen voor organisaties. 

Iedere organisatie is verschillend en zal op zijn eigen manier de intelligence competentie 

inrichten. Om te voorkomen dat de waarde van de benchmarkstudies en interviews beperkt is, 

is ieder vraaggesprek geopend met de vraag wat onder het concept verstaan wordt. Uit de 

benchmarkstudies is gebleken dat de concepten in essentie niet totaal verschillend worden 

gezien door de organisaties. In alle gevallen ging het om inzicht te krijgen in de 

ontwikkelingen in de externe markt en verbetering van de informatievoorziening ten behoeve 

van strategiebepaling en besluitvorming.  

Een tweede beperking van het onderzoek is dat de externe literatuurstudies, maar ook de 

benchmarkstudies veel inzicht geven in hoe goed het intelligence proces loopt of hoe goed de 

competentie is ontwikkeld. The dark side ontbreekt echter in veel gevallen. Organisaties 
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geven wel aan welke factoren van belang zijn voor het succes van Market Intelligence en 

trekken vervolgens de conclusie dat het op deze punten ook mis kan gaan. Organisaties geven 

echter niet aan dat ze bijvoorbeeld geïnvesteerd hebben in een project om Market Intelligence 

op te zetten en dat het vervolgens op een aantal concrete punten tot niets heeft geleid. 

 

Conclusie 

Concluderend kan worden gesteld dat Market Intelligence en vooral Competitive Intelligence 

inzicht biedt in de ontwikkelingen in de externe omgeving. Daarmee is deze competentie 

cruciaal voor een organisatie om in staat te zijn strategieën te ontwikkelen en besluiten te 

nemen om de concurrentiepositie in de verschillende afzetmarkten te behouden of verder uit 

te breiden. De mate waarin een organisatie in staat is om customized intelligence te genereren 

en op basis hiervan tactische, operationele en strategische beslissingen te nemen, is bepalend 

voor de concurrentiekracht van de organisatie.   

Veel auteurs van wetenschappelijke artikelen en organisaties stellen dat Market 

Intelligence een concurrentievoordeel vormt voor een organisatie. Uit het theoretisch 

onderzoek is echter gebleken dat er een aantal verschillende concurrentietheorieën zijn die 

ieder weer een andere benadering hebben om prestatieverschillen tussen organisaties te 

verklaren in termen van concurrentievoordelen. Hierdoor is het theoretisch nog niet mogelijk 

om aan te geven of Market Intelligence wel of niet een verdedigbaar concurrentievoordeel 

vormt voor organisaties. Wel geven de concurrentietheorieën inzicht in de dynamiek van het 

bezitten c.q. behalen van een concurrentievoordeel. Organisaties kunnen op basis van dit 

inzicht en hun eigen interpretaties Market Intelligence koppelen aan concrete 

concurrentievoordelen. 

De mogelijkheden die Market Intelligence een organisatie te bieden heeft om een 

concurrentievoordeel te creëren, kunnen wel aangetoond worden. Vooral de visie over 

Strategic Factor Market Intelligence van Makadok en Barney (2001), waarin organisaties in 

staat zijn om de toekomstige waarde van een resource te kunnen inschatten, biedt een 

organisatie de mogelijkheid om een voorsprong op de concurrentie te creëren. Deze theorie 

werd bevestigd door enkele concrete voorbeelden uit de benchmarkstudies. Maar, organisaties 

zien een intelligence competentie vooral als een essentiële voorwaarde om goed te kunnen 

presteren, waarbij intelligence een significante bijdrage levert aan de strategieontwikkeling, 

de besluitvormingsprocessen en uiteindelijk indirect aan de concurrentiepositie.  

 



Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition 

 25 

   Om tot slot toch de grote waarde van Competitive Intelligence nu en in de toekomst aan te 

geven enkele kerncijfers. In de USA is onder Business Week’s Top-1000 ondernemingen 

onderzoek verricht naar de bestedingen van Competitive Intelligence in 2007 en de verwachte 

bestedingen in 2012. In 2007 geeft de Top-1000 US$ 1 miljard uit aan Competitive 

Intelligence. Deze US$ 1 miljard betreft alleen salariskosten en niet de kosten voor externe 

consultants, informatiebronnen en databases. In 2012 zullen deze bestedingen toenemen tot 

US$ 10 miljard. Dit betekent een gemiddelde budget stijging van 1 miljoen per onderneming 

naar 10 miljoen in 2012. Het is evident dat in de USA inmiddels de grote waarde van 

competitive intelligence wordt ingezien. In Europa is dit beslist nog niet het geval. Het 

voortouw in Europa wordt genomen door bedrijven actief in de pharmaceutische sector, 

aerospace, telecom, olie & gas, automotive, electronics, chemicals, enkele FMCGs en ICT. 

Concrete namen zijn: Pfizer, GlaxoSmithkline, Merck, Bayer Health Care, Boeing, Airbus, 

Vodafone, France Telecom, British Telecom, Deutsche Telecom, Motorola, Nokia, 

ExxonMobil, Shell, BP, Total, Ford, Daimler, Toyota, Volkswagen, Cisco, IBM, Sun, Dow 

Chemical, DSM, Frieslandfoods, Procter & Gamble, L’Oreal, Nestle, Dupont, Eastman 

Kodak en Danone.  

 

Tenslotte het belang van competitive intelligence zoals dat is afgeleid van de nationale 

overheden, de militaire sector en organisaties als CIA, FBI, en als zodanig door deze 

organisaties wordt gezien: 

 

“In the corporate world, competitive intelligence is an extremely important component of a 

company’s survival. It allows managers to reduce uncertainty by identifying surprises, threats 

and opportunities to improve long- and short term planning, and to gain a competitive 

advantage. Using the intelligence gathered, companies can anticipate changes in both their 

competitors and the marketplace, discover and develop new technologies and finally identify 

new challenges”. 
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