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Rudy’s ambitie:

“Mijn drive is het ontwikkelen van op de wetenschap gebaseerde inzichten die nuttig zijn voor 
managers en ondernemers.”

“Er was nood aan nieuw instrument om marktgerichtheid integraler in kaart te brengen.”



For organisations who want to keep on track with
market driven change. 

On a complex, evolutionary, and long path.



Transformatie 

=

verandering die waarde creëert.



Marktgerichtheid is een oorzaak.

Klanttevredenheid en medewerkersengagement een gevolg.

Laat ons aandacht besteden aan de oorzaak.



Waardecreatie voor klanten, aandeelhouders, 
medewerkers en maatschappij dat vraagt een integraal en 

overkoepelend beleid. 
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GPS in veranderingstrajecten

De marktgerichte ambities zijn gedefinieerd (punt op de horizon),
maar hoe verloopt de tocht?

MOS geeft overzicht en synthese over de huidige positie en de afstand tot het doel.



Market Orientation Score
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Geeft een score aan de mate van 
marktgerichtheid van uw organisatie. 

…../10 Waardecreatie
Klant

Aandeelhouder

Medewerker

Samenleving



MOS samengevat.

… geeft marktgerichtheid een score.
… brengt synthese in complexiteit.

… sensibiliseert rond nood aan verandering.
… reikt inzichten aan over bijsturing.

… geeft houvast in turbulentie.
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Market Orientation Score: roadmap

Intake met 
directie

Digitale survey 
en rapportering

MOScore
Groep feedback 

sessies
Workshop met 

directie

Samenvatting
met quick wins en       

LT projecten
Interne 

communicatie

Alignering over het traject en 

link met de bedrijfs-

ambities en -waarden.  

Scoping in de organisatie.

Hoe positioneren we het 

onderzoek intern? 

Aankondiging, motivering en 

terugkoppeling.

Branding van de bevraging 

op maat van de organisatie. 

Opzet en uitvoering van een 

digitale survey. 

Rapporteringsverwerking.

Twee begeleide groep 

sessies om diepgang te 

nemen op de 

rapporteringsuitkomst.

Interactieve werksessie op 

basis van de resultaten. 

Interpretatie i.f.v. de 

specifieke organisatie-

context.

Samenvattende nota met 

concrete oplijsting van het 

verbeterpotentieel en 

mogelijke acties/projecten 

daaromtrent.

+/- 8 weken
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Hoe rapporteren we?

Dit is een ondertitel

Dit is een tussentitel

Hier begint de tekst. Dit is doorlopende tekst van een 
aantal regels lang. Geeft een score aan de mate van 

marktgerichtheid in uw organisatie

…/10
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Waardecreatie (6.4)
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Marktkennis (7.1)
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MOS als hefboom voor waardecreatie



Market Orientation als een gezamenlijk doel

“Professionele dialoog over waar op inzetten om optimale
impact te hebben.”
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Bedankt!
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