
Visie op het MKB 
 
In 2012 publiceerde de Rabobank de MKB visie: 'De wereld verandert voor altijd'.  

In dit visiedocument geeft de Rabobank aan dat het bedrijf dat in de toekomst wil floreren, nú duidelijke 
keuzes moet maken. Niet vanuit de cijfers maar door een vooruitblik over de verwachte ontwikkelingen. In 

deze blogpost kijken wij, als 20/20 vision Software, terug op de door de Rabobank gepresenteerde 

ontwikkelingen.  
Al in 2010 hebben wij gezien dat de markt voor IT oplossingen verandert met de opkomst van thuiswerken, 

kennismedewerkers die plaats-onafhankelijk willen werken en Cloud toepassingen. 
Per trend wordt kort uitgelegd hoe 20/20 vision Software dit succesvol heeft doorgevoerd in haar 

bedrijfsvoering. 
 

 
Bron: Foto van David Wall op Flickr 

 

Klinkende keuzes maken 
Volgens het rapport van de Rabobank willen klanten direct zien wat de toegevoegde waarde van een product 

of dienst is. Ook in de Budget2Pay markt hebben organisaties te maken met veel keuzes en de uitdaging om 
het kaf van het koren te scheiden. Succesvolle bedrijven zijn in staat klanten hierbij te helpen door een 

duidelijke propositie neer te zetten en duidelijk uit te leggen wat de toegevoegde waarde is van de dienst.  

In onze specialistische branche proberen wij de materie behapbaar en toegankelijk te maken. Door een 
website te creëren die de diensten van 20/20 vision Software duidelijk omschrijft, weten potentiële klanten 

direct wat de organisatie biedt en wanneer men voor deze organisatie moet kiezen.  
Tegenwoordig, met alle beschikbare informatie in de media en toegenomen niveau van kennis over geboden 

oplossingen bij de klant, wil men direct duidelijk weten waar je organisatie in uitblinkt. Met een vernieuwde 
website (www.2020xspend.com)waar wij naast product informatie ook kennis delen middels een blog en 

kenniscentrum, reizen wij mee in de 'buyer journey' die onze klanten doormaken.  

 
Jerker Vulperhorst, Business Development Manager bij 20/20 vision Software: "Wij merken dat organisaties 
die met ons aan tafel willen goed op de hoogte zijn van aanbieders die een oplossing bieden voor digitale 
factuurverwerking. Dit maakt de inventarisatiegesprekken interessanter omdat daar echt op de problematiek 
ingezoomd kan worden. De uitdaging blijft echter om ter plekke de potentiële klant te overtuigen van jouw 
meerwaarde binnen een traject." 

https://www.rabobank.nl/images/rabobank_mkb_visie_2012_2015_29587746.pdf
http://www.2020xspend.com/


 

#IWIN oftwel I Want It Now 

In het rapport van de Rabobank wordt aangegeven dat de maatschappij een 24/7 cultuur is geworden. 
Consumenten willen altijd en overal toegang hebben tot informatie. Voor ondernemers is het onontbeerlijk 

om virtueel aanwezig en vindbaar te zijn. 
Ook 20/20 vision Software merkt dat 'online vindbaar zijn' erg belangrijk is. Voor een organisatie is een 

website niet meer het enige dat potentiële klanten gebruiken om over jouw diensten te lezen. Nee, 

tegenwoordig kijkt men naar recensies, blogs, referenties en sociale media.  
Een goede strategie aangaande de inhoud van berichten over je organisatie en merk is extreem belangrijk 

om succesvol te zijn en de informatie te bieden die de klanten willen. Intern betekent dit dat de sales en 
marketing afdeling goed met elkaar samen moeten werken om de inhoud af te stemmen op de doelgroep en 

aan te bieden op de platforms die de doelgroep gebruiken.  
 

Nally Pieternella, Marketing medewerker bij 20/20 vision Software: "Het schrijven van materiaal is een 
behoorlijke uitdaging. Om het echter te publiceren, daar waar je doelgroep zoekt, is wellicht een nog grotere 
uitdaging. Door goed te kijken naar verschillende statistieken en in gesprek te blijven met collega’s van de 
sales afdeling, krijg ik een goed beeld waar een publicatie thuishoort op het web." 
 

De wereld dichtbij 

"Zaken doen zal buiten de landgrenzen groeien" word geschreven in het rapport van de Rabobank. Ook MKB 
krijgt meer te maken met de globalisering. Hoe blijf je relevant tussen de internationale spelers? Ook 20/20 

vision Software heeft deze vraag moeten beantwoorden.  
De deelname aan het programma Groeiversneller, van 2008 tot en met 2013,  heeft ons geholpen om op tijd 

te anticiperen op ontwikkelingen in onze markt en de nodige stappen te zetten om de globalisering op de 
juiste manier aan te pakken.  

Gedurende het programma zijn door 20/20 vision Software verschillende buitenlandse reizen gemaakt om 

contacten op internationaal gebied te leggen en verschillende regio’s en markten te onderzoeken. Het 
programma hebben we succesvol afgerond met een nominatie voor beste groeibedrijf in de regio 

Zuid-Holland. Verder biedt de samenwerking met Microsoft en het ontwikkelen van de Cloud-oplossing 20/20 
Xspend op Microsoft Azure kansen om internationaal te blijven groeien. 

 

Do it together 
Het rapport onderstreept het belang van samenwerken. Het basisidee voor deze trend is 'samen bereiken we 

meer dan alleen'. Partnerschap binnen het MKB bestaat al jaren. Samenwerken om meer leads te genereren 
en om gezamenlijke klanten een totaalaanbod te geven.  

Dat is op zich geen nieuw idee voor MKB-bedrijven maar de inhoud van de samenwerkingen zijn aanzienlijk 

veranderd. Klanten willen meer informatie voor het maken van klinkende keuzes (trend 1) en het is van 
belang om als partners elkaar in het primaire business model te ondersteunen.  

De samenwerking met partners bestaat niet meer uit een lead-fee of een percentage van de omzet bij het 
binnenhalen van een deal. Om succesvol te zijn, zijn er strategische samenwerkingen nodig waarbij de twee 

partners waarde toevoegen aan elkaars business model. "Het bundelen van krachten is steeds belangrijker 
om de boot niet te missen" aldus het rapport van Rabobank.  

Bij 20/20 vision Software heerst het credo: 'Werk slim samen en vindt vooral niet opnieuw het wiel uit!' 

Partnerships, waarbij we elkaar helpen daadwerkelijk waarde aan het ecosysteem toe te voegen, zijn daarbij 
van groot belang. 

 
Groen is poen 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds belangrijker bij klanten bij het kiezen van een 

leverancier. Een goed product tegen een goede prijs zijn lang niet meer de belangrijkste criteria voor het 
tekenen van een overeenkomst met een leverancier.  

Bij 20/20 vision Software wordt altijd gekeken naar de normen en waarden waarbij een gezond evenwicht 
ontstaat tussen People, Planet en Profit.  

"Blije medewerkers maken een betere en positieve indruk bij klanten" aldus Harm Poelen, algemeen 



directeur bij 20/20 vision Software. Op de IT markt, waar de software niet aangeraakt kan worden, merken 

wij dat de 'softe kant' van de organisatie een verschil kan maken in het wel of niet binnenhalen van een 

opdracht.  
Potentiële klanten willen weten met wie zij zaken doen, wat de cultuur is binnen een organisatie en hoe de 

medewerkers behandeld worden. Ook in de business-to-business markt worden deze criteria steeds 
belangrijker. 

 

Hebben maar niet houden 
Duurzaam ondernemen en consumeren geeft een nieuwe kijk op eigendom. Wereldwijd krijgt men een 

breder begrip van het woord: eigendom. Binnen de ICT is de trend ontstaan om de fysieke IT omgeving 
elders te hebben draaien in plaats van op het eigen kantoor. Daarnaast hecht men steeds meer waarde aan 

redundantie waardoor de data veilig is opgeslagen en direct beschikbaar in het geval van een calamiteit.  
De ondernemer van vandaag regelt veel zaken online en wilt geen risico lopen door dataverlies. Bij het 

ontwikkelen van 20/20 Xspend, heeft 20/20 vision Software goed rekening gehouden met deze ontwikkeling. 

De data wordt veilig en redundant opgeslagen waardoor het gevaar van down-time en verlies van data tot 
het verleden behoren. 

20/20 Xspend zorgt dat klanten met de meest recente versie van de software draaien. Versie-updates komen 
direct beschikbaar voor de klant. Hierdoor worden de facturen en ondersteunende processen keer op keer 

uitgevoerd met de meest up-to-date versie van de software.  

Omdat er ook geen hardware investering meer nodig is worden de operationele kosten vanuit de 
besparingen betaald! 

 
Voel het verschil 

Het leveren van een goed product of dienst is een randvoorwaarde. Volgens het trendrapport van de 
Rabobank moeten organisaties zich onderscheiden door op te vallen bij de doelgroep. Potentiële klanten 

willen het verhaal achter het product kennen en ook willen zij weten of het aangeboden product of de dienst 

past bij hun identiteit.  
Om een product met gevoel over te brengen is het nodig om je doelgroep goed te kennen. Verrassend 

genoeg heeft deze trend bij 20/20 vision Software veel gemeen met de eerste trend.  
"Wij doen ons best om onze doelgroep te kennen en praten over dat wat hun dwarszit. Een standaard 
productpresentatie maakt hierbij geen indruk op de prospect. Het moment van herkenning en de glimlach 
komt pas als wij scenario's opnemen in de demonstratie die specifiek voor die klantsituatie laten zien dat wij 
de problematiek van de prospect perfect hebben aangevoeld." Aldus Ruben van der Leer, Sales Consultant 

bij 20/20 vision Software. 
 
Conclusie/afsluiting 

 "Terugkijken is natuurlijk leuk maar regeren is vooruitzien" luidt het devies. De Rabobank heeft ook in 2014 
weer haar MKB visie gepresenteerd. Dit jaar zelfs met filmpje. De informatie is te vinden op 
https://www.rabobank.nl/bedrijven/kennis/mkb_visie/.  
Wij hebben de trends in elk geval weer met veel interesse tot ons genomen. Wie weet blikken wij over twee 

jaar terug op de recente geschiedenis van 20/20 vision Software en hoe deze past binnen de toekomstvisie 
van de Rabobank.  

 

Dus wie weet tot volgend jaar! 
 

 
Meer weten over 20/20 vision Software? Bezoek www.2020xspend.com 
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