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5 principes voor het managen van een professionele services organisatie 

Bijna alle professionele services organisatie staan in deze nieuwe economische realiteit voor 

dezelfde uitdaging. Wat is het nieuwe verdienmodel naar de toekomst? Men is bezig met 

deze visievorming. Wat zijn de succesfactoren die meegenomen moeten worden in deze 

visievorming en wat maakt het dat al deze type bedrijven hetzelfde patroon vertonen? 

Een professional services firm definiëren wij als: organisaties die waarde creëren in het klantproces 

met intellectueel kapitaal. Hierbij dient klant breed geïnterpreteerd te worden. Dus ook cliënt, 

collega voor een interne stafafdeling, patiënt, consument, etc..Voorheen werd de term vooral 

aangeduid voor beroepsgroepen als advocaten, accountants, medici en zelfs priesters. Dit past niet 

geheel meer in de huidige tijdsgeest. Er zijn meerdere beroepsgroepen en individuen die waarde 

creëren op basis van intellectueel kapitaal. In onze visie zijn er 5 succesfactoren die de kern vormen 

voor het managen van een professional services firm: People, Passionate Leadership, Profit, Planet & 

Principles1. In dit artikel zetten wij deze 5 principes kort op een rij. 

People 

Een belangrijke vraag die beantwoord moet worden is: Heeft u de juiste mensen2 die een antwoord 

kunnen geven op de klantvraag van vandaag, morgen en overmorgen3?  

De factor mens is een uitermate kritische factor in het creëren van waarde voor uw klanten. Wij 

noemen dit KlantWaardeDenkenTM 4, het denken vanuit de agenda van uw klant. Veel bedrijven zien 

medewerkers nog als resources en te weinig als talenten. De HRM functiebeschrijving, zou beter 

aangepast kunnen worden naar HTM, Human Talent Management. Kritisch stilstaan (vanuit een 

strategisch perspectief) bij deze vraag is essentieel. Organisaties staan te weinig (strategisch) stil bij 

talentontwikkeling in relatie tot KlantWaardeDenken. Het strategisch beleid moet immers leiden tot 

waarde creatie voor de organisatie en daarmee ook haar klanten. De vraag stellen aan de klant 

waarom de klant zich door u laat adviseren/behandelen is essentieel en mag niet berusten op 

automatisme. Weet u waarom de klant bij u koopt en heeft u de juiste professionals? 

Passionate Leadership 

De vraag die hier centraal staat is: Wat drijft u als leider en wat straalt u uit? Wat is uw signatuur op 

uw bedrijf, afdeling of team? 

In het zakelijke verkeer is het belangrijker dan ooit om elkaar te inspireren, dit geldt voor de 

onderlinge verbanden in het bedrijf en ook erbuiten, zelfs met je concurrenten en klanten 

(ketendenken). Het fenomeen van co-creatie5 kan alleen succesvol zijn als beide partijen openstaan 

en werken vanuit hun core. Deze nieuwe economische realiteit vraagt om een andere manier van 

werken en organiseren. De opkomst van netwerkorganisaties en zelfstandige professionals is intens 

en zal zich sneller (door)ontwikkelen. Allemaal werken ze vanuit hun passie, daar waar ze goed in 

zijn. Het gaat erom dat organisaties en professionals keuzes maken. Structurele keuzes die o.a. zijn 

ingegeven door overtuiging en passie, en niet door opportunisme. Ingegeven door hoe de klant u 

percipieert. Klanten zien en voelen de passie waarmee u werkt. Het is deze passie én uw 

merkpositionering die de perceptie bij de klant bepalen. Het delen van uw kennis met uw klant, kan 

adrenaline verhogend werken, naast kennis verhogend(verbredend). Klanten moeten het leuk vinden 

                                                           
1 Wij hebben doorgeborduurd op het principe van people, planet and profit 
2 Juiste mensen: vakinhoud, sectorkennis, mensgericht en niet product gedreven en het klantdilemma begrijpt 
3 Hierbij geldt dat vandaag betekent binnen 2 jaar en morgen tussen 2 en 4 en overmorgen over 5 jaar. 
4 Management Business School.com: klantwaardedenken modelTM 
5 Co-creatie: samenwerken aan een (nieuwe) dienst/product en/of innovatie 



om met u te werken. Bepaal de focus van uw organisatie en uzelf, met passie, overtuiging en door 

focus. Welke focus heeft uw organisatie en hanteert u ook het principe van passionate leadership? 

Profit 

Wat is uw verdienmodel en is de klant bereid te betalen voor uw diensten? Deze vraag behelst de 

derde succesfactor. De reden waarom verdienmodellen at risk staan bij veel professional services 

firms is, omdat men (te) laat heeft geanticipeerd of nog steeds niet anticipeert op de veranderende 

klantvraag ín combinatie met de impact van technologie. Er zijn nog steeds organisaties die door 

interne verhoudingen en historische keuzes niet snel acteren. Deze organisaties zullen straks de zgn. 

‘fossielen’ zijn van de professional services firms. 

Elke klant begrijpt het basisprincipe dat organisaties moeten renderen. Het gunnen van rendement 

gaat over een aantal dimensies. De eerste is de relatie. Er moet een relatie met de klant zijn op basis 

van gelijkwaardigheid. Ten tweede moet de professional de klant écht willen helpen en daardoor ook 

nee durven adviseren. Het laatste punt is dat de prijs goed onderbouwd moet zijn. Het gaat hierbij 

om de hoogte én transparantie van deze (geldelijke) vergoeding. Past de vergoeding in het 

maatschappelijk debat en heeft de professional ook echt waarde toegevoegd? Wat zou er gebeuren 

als u niet van te voren de prijs aangeeft, maar de klant achteraf uw vergoeding bepaald op basis van 

de gecreëerde waarde? Indien voldaan aan de twee eerdere voorwaarden dan zullen beide partijen 

niet teleurgesteld zijn. Het tijdperk van declareren op uurbasis zal zeker blijven bestaan, echter bij 

commodity diensten en niet of minder bij waarde creërende diensten. Welke waarde creëert u en 

waarom wil de klant uw prijs blijven betalen?  

Planet 

De vierde succesfactor betreft uw maatschappelijke visie. Wat is de maatschappelijke relevantie én 

bijdrage van uw organisatie? Bij het realiseren van een positieve bijdrage (winst of andersoortig) is 

het mede van belang dat deze vraag wordt beantwoord. Wij nodigen iedereen uit om stil te staan bij 

deze vraag. Co-creatie met klanten is essentieel en zo ook met maatschappelijke instanties. Een 

onderdeel van goed bestuur gaat juist ook over het afgeven van een maatschappelijke signatuur. 

Hiermee geeft u een krachtig signaal aan uw omgeving af. Wat is uw visie en hoe gaat u deze 

operationaliseren? 

Principles 

Steeds meer bedrijven krijgen te maken met (strengere) regels, ook vanuit (externe/wettelijke en 

interne) toezichthouders. De vraag die hier van belang is: Voldoet u aan de minimum principes en 

wetten op een aantoonbare wijze?    

Het is geen vanzelfsprekendheid dat organisaties op de hoogte zijn van alle relevante wetten, 

wetswijzigingen, (sector)besluiten en principes. Het management van een professional services firm 

zou gezien haar plaats in de samenleving, zich moeten opstellen als voorbeeld naar haar klanten en 

andere stakeholders. Er zijn voldoende voorbeelden in het verleden en heden die aantonen dat dit 

geen automatisme is. Vanuit de oude definitie van professional services firms hebben diverse 

bedrijven en instanties hiermee te maken, alhoewel er ook goede voorbeelden zijn. Om de kernvraag 

van deze vijfde succesfactor beantwoord te krijgen is geen sinecure. Het vraagt veel van het 

management en de wijze waarop zij de governance heeft ingericht. Het gaat ook over integriteit en 

cultuur als waarde drijvers voor een organisatie. Ook hier geldt het voorbeeldgedrag en transparant 

handelen in (privé)handelingen van het (top) management.  

In Nederland wordt er veelal gewerkt vanuit het zgn. Principle Based principe, in tegenstelling tot het 

Rule Based regime in bv. Amerika. Het Principle Based principe vraagt om meer visievorming, dan 

Rule Based. De uitwerkingen van deze visie dienen op eenduidige wijze te worden vastgelegd en 

gedeeld met uw collega’s en klanten. Het gaat hierbij ook (juist) om de cultuurkant, naast de 



feitelijke weergave van compliance. Wat is uw visie op het voldoen aan wet- en regelgeving 

(compliance)? Wenst u te voldoen aan de juridische norm of neemt u ook de maatschappelijke norm 

mee in uw besluitvorming? En hoe weet u wie de maatschappelijke norm bepaalt? 

Energize Future Thought Leaders! 

Het managen van een professionele services firm is complex. Deze organisaties hebben een tal van 

zaken waarmee rekening gehouden dient te worden. De impact van deze organisaties in het 

economisch en maatschappelijk verkeer, en hiermee het succes, zal groter zijn indien organisaties 

intrinsiek voldoen aan de 5 principes en hier geen concessies aan doen. Veel van deze organisaties 

komen uit een tijdperk dat men genoegen kon nemen met een product gedreven strategie en het feit 

dat er jarenlang zaken werd gedaan met dezelfde klant. Veel ‘recurring’ income. De klant was 

jarenlang automatisch klant…. Dit tijdperk is voorbij (aan het gaan). Mede door nieuwe wet- en 

regelgeving en de impact van technologie (maakt zaken doen transparanter), zien we dat klanten 

kritischer worden en de dienstverlening niet meer als vanzelfsprekend achten en vragen gaan stellen 

aan hun professional services firm. Het niet kunnen of niet naar tevredenheid kunnen antwoorden 

naar klanten en diens maatschappelijke omgeving is de eerste stap naar een fossielenbestaan. Veel 

professional services firms zijn niet in staat om adequaat antwoord te geven op de veranderende 

klantvraag, omdat ze bezig zijn met interne dynamiek en omdat historische keuzes ze belemmeren. 

Indien deze organisatie denken dat zij zullen overleven, omdat het altijd al zo ging, dan zullen ze de 

harde werkelijkheid van de klant tegenkomen. Wat wenst u te zijn? Een succesvolle organisatie met 

klantwaardedenkenTM of een fossiel in uw branche? 

 

Over ons: 

Excellence Management Business School is het kennisinstituut 

voor Bedrijfskundig-, Sales- en Risk Management. Voor meer 

informatie over dit artikel of andere kenniselementen bezoek: 

www.ManagementBusinessSchool.com of mail naar info@ManagementBusinessSchool.com 

Twitter: @IKinspireer - Linked In: Management_Business_School -  

Download ons kennismodel op onze site en start met waardecreatie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note voor de redactie: het intellectueel eigendom en auteursrecht is van Management Business 

School B.V. U kunt het artikel plaatsen, zo vaak u wenst, met bron vermelding. Het artikel kan 

meerdere keren door ons gebruikt worden, ook voor andere doeleinden en partijen.  
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