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VOORWOORD
“MOBIEL INTERNET BIJ KPN, HI EN TELFORT WORDT DUURDER”

Zomaar een kop uit een willekeurige nieuwsbron. Het artikel achter deze bron vertelt ons dat KPN zoekt 
naar andere modellen voor betaling voor mobiele telefonie. Er wordt namelijk steeds meer gebruik ge-
maakt van het mobiel internet en dit gaat ten koste van de inkomsten van het bellen en smsen. KPN zag 
haar inkomsten dalen en zocht daarom naar een nieuw verdienmodel. Bij dit nieuwe model wordt het mo-
biel internet duurder en worden er nieuwe paketten geintroduceert met aparte budgetten voor het gebruik 
maken van chatfuncties van de klant.  

Er zijn dus veranderingen gaande in de wereld van de telecom. Deze zijn niet altijd even voordelig voor 
KPN. Deze telecomorganisatie moet zich er ook steeds op aanpassen en zal dat ook moeten blijven doen. 
Maar wat brengt de toekomst dan voor veranderingen met zich mee? En hoe uit dat zich dan? Met deze 
vragen in het achterhoofd heeft KPN een opdracht geformuleerd waarmee wij aan de slag zijn gegaan. De 
startformulering luidde: hoe ziet het huis van de toekomst er uit als je kijkt naar het mediagebruik. Wij heb-
ben vervolgens deze vraag ons eigen gemaakt door het wat breder te zien en de economische kant erbij te 
betrekken. Dit is immers een sterk bepalende factor voor de branche waarin KPN opereert. Onze probleem-
stelling luidt uiteindelijk: “Op welke wijze dient KPN zich te positioneren op de consumentenmarkt in 2028, 
ten aanzien van het huis van de toekomst?”

Dit rapport heeft als doel KPN te informeren en een blik te geven in de toekomst. De organisatie kan met de 
door ons gegeven tips en hints met een duidelijke visie de toekomst in en kan zich hierop makkelijk voor-
bereiden. Het moge duidelijk zijn dat de toekomst voorspellen alleen in sprookjes kan door een tovenaar 
of waarzegster, maar in de realiteit kan men wel een beargumenteerd beeld schetsen van wat zou kunnen 
zijn. De uitkomst van dit rapport geeft een beeld van de toekomst maar voorspelt deze niet.

Maar wie zijn wij dan? De projectgroep waarmee we aan dit project gewerkt hebben, bestaat uit drie per-
sonen. Te beginnen met onze voorzitter Roel Verzantvoort. Verder bestond de groep uit twee vrouwelijke 
leden, te noemen: Marleen Coldeweijer en Anneke Vermeulen. Samen hebben we de nodige tijd er in ge-
stoken om dit project tot een goed einde te brengen. Wij willen daarom ook elkaar bedanken voor de gebo-
den inzet. Daarnaast willen we alle docenten bedanken die ons van de nodige informatie voorzien hebben 
die we in dit project goed konden gebruiken. Met name willen wij dhr. van Kempen bedanken als coach van 
de klas en dit project. Maar dit project had allereerst niet gedaan kunnen worden zonder opdracht, daar-
voor willen wij KPN bedanken. Bedankt voor deze leerzame en uitdagende opdracht. Wij hopen dat ieder 
die hier aan meegewerkt heeft, er wat van geleerd heeft want dat hebben wij in ieder geval zeker!

Ten slotte willen wij dit voorwoord afsluiten met een inspirerend Afrikaans spreekwoord.

“De toekomst behoort aan de mensen die zich er vandaag al op voorbereiden”
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SAMENVATTING
Het medialandschap om ons heen verandert zeer snel. Het is voor organisaties moeilijk in te schatten hoe 
de toekomst eruit zal gaan zien. Steeds is er weer een nieuwe ontwikkeling. Deze ontwikkelingen gaan zo 
snel dat het bijna niet meer bij te houden is. Hierdoor wordt scenario ontwikkeling steeds belangrijker.

“Uit de scenario’s die door middel van trends en driving forces zijn geschreven, blijkt dat KPN ernstig op 
zoek moet naar nieuwe mogelijkheden om in het leven van de consument uit 2028 te blijven”.
KPN staat al zeer lang als belangrijke telecomorganisatie bekend in veel landen. In Nederland heeft het een 
groot merkenportfolio en bezit het een groot marktaandeel. Maar de afgelopen jaren is KPN in de verdruk-
king gekomen. Steeds meer diensten worden goedkoper en het blijft voor KPN dus zoeken naar vernieu-
wende diensten om zo toch winst te kunnen blijven maken. Dit zal in de toekomst alleen maar moeilijker 
worden.

Omdat de toekomstvisie wel ergens op gebaseerd moet zijn, zijn er een hoop trends bekeken en geanaly-
seerd. Daaruit is gekomen dat er een aantal trends zeker zijn voor de toekomst. Deze trends zijn de basis 
voor de scenario’s geweest. 

Naast de zekere trends zijn er ook een aantal trends, waarvan niet duidelijk is wat er ze in de toekomst gaan 
betekenen voor KPN. De meest onzekere trends zijn de assen geworden waarop de scenario’s zijn ontwik-
keld.  De overige variabele trends zijn slecht bij een of meerdere scenario’s van toepassing. Deze variabele 
zorgt ervoor dat de trends van elkaar verschillen.

Uit de scenario’s die door middel van trends en driving forces zijn geschreven, blijkt dat KPN ernstig op zoek 
moet naar nieuwe mogelijkheden om in het leven van de consument uit 2028 te blijven. Aangezien de dien-
sten die KPN nu aanbied, in de toekomst zodanig veranderd zullen zijn, word het voor KPN noodzaak om op 
de juiste dingen in te spelen. 
 In de verschillende scenario’s is gekeken naar hoe de wereld eruit ziet in 2028, maar ook waar de consu-
ment dan behoefte aan zal hebben. Hieruit komt naar voren dat privacy een belangrijk aspect wordt. KPN 
zou hier op kunnen inspelen door een dienst te ontwikkelen die hierop inspeelt. 

Bijvoorbeeld een digitale kluis. Hierin zouden consumenten hun documenten, betalingen, contactgegevens, 
boodschappenlijstje, etc op kunnen slaan in de cloud. KPN zou deze cloud kunnen ontwikkelen en beveili-
gen. Op deze manier levert KPN een dienst, die voor de consument zeer belangrijk zal worden. KPN zal voor 
deze ontwikkeling de kernwaarden moeten aanpassen. 

KPN STAAT AL ZEER LANG ALS BELANGRIJKE TELECOM-
ORGANISATIE BEKEND IN VEEL LANDEN
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VERKLARENDE WOORDENLIJST
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Tijdens dit rapport worden sommige termen genoemd, die onduidelijkheid kunnen veroorzaken. Vandaar 
dat deze termen hieronder worden uitgelegd.

 
Concentrische diversificatie 
Concentrische diversificatie is een vorm van marketing die gedaan kan worden, als er gekozen is voor diver-
sificatie. Bij concentrische diversificatie wordt geprobeerd om de bestaande klanten aan een nieuw product 
te krijgen.  

Diversificatie
Diversificatie is een marketingstrategie waarbij met een nieuw product in een nieuwe markt wordt bereikt.  

Driving forces
Driving forces zijn de drijvende kracht achter trends. Over het algemeen liggen ze wat dieper dan de trends 
zelf en zijn dus moeilijker te herkennen. In dit rapport zijn er zes driving forces ontdekt, namelijk; Internati-
onalisering , Individualisering, Intensivering, Informalisering, Informatisering en Beheersbaarheid & con-
trole.

Domotica
Is het automatiseren van apparaten in huis, waarbij alle apparaten samenwerken. Deze worden door de 
bewoner ingesteld op zijn/haar wensen. 

IST- situatie
Dit is de huidige situatie van de markt, afnemers en producten waarbinnen een bedrijf opereert.

Methodiek
De manier waarop een rapport is geschreven en de stappen die worden/zijn ondernomen tijdens het pro-
ces. 

Nanotechnologie
Nanotechnologie is het geheel van technologieën waarbij stoffen of structuren van zeer kleine afmetingen 
worden toegepast. Nanotechnologie maakt het mogelijk materialen met nieuwe eigenschappen te creëren. 
Hierdoor ontstaat een hele nieuwe generatie van technologische toepassingen. Dit opent mogelijkheden op 
gebieden zoals gezondheidszorg, voeding, milieu en landbouw. Nanotechnologie wordt al in veel producten 
of in delen van producten toegepast. Er zitten al nanodeeltjes in computers en mobiele telefoons.

Product development
Product development is een marketingstrategie, waarbij met een “nieuw” product in een bestaande markt 
wordt gewerkt. Vaak worden al bestaande communicatiekanalen hiervoor gebruikt.



RFID
Radio Frequency Identification maakt het mogelijk om producten, mensen en dieren draadloos uniek te 
identificeren. Hierdoor kunnen processen versneld worden en effectiever verlopen. RFID kan direct inzicht 
geven in voorraden en goederenstromen. Voor de consument biedt RFID veiligere en goedkopere produc-
ten, meer gemak en comfort bij het winkelen, uitgaan of sporten.  

Soll - situatie
Dit is de toekomstige situatie van de markt, afnemers en producten waarbinnen een bedrijf  gaat/kan gaan 
opereren.

Trends 
Een opstapeling van gebeurtenissen waarbij er een factor is die in al deze gebeurtenissen terugkomt. Er kan 
dan gesproken worden van een trend of een ontwikkeling. 
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1. INLEIDING
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Verleden, heden, toekomst. Deze drie begrippen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het verleden 
werd het heden en de toekomst laat niet lang meer op zich wachten. In dit rapport wordt bekeken wat de 
toekomst voor KPN zal brengen en hoe deze organisatie zich daarop kan voorbereiden. Daarvoor is een 
methodiek toegepast die bij scenario-ontwikkeling past. Deze methodiek helpt om een beeld te kunnen 
schetsen over de toekomst. Uiteindelijk komen er vier scenario’s die ieder een verschillend beeld geven 
over de toekomst. 

1.1 Methodiek
Bij het oplossen van een probleem is het nuttig als het probleem wordt verkend. Wat is nu de kern van het 
probleem? Daarna is het vraagstuk opgedeeld in een aantal onderzoeksvragen. Deze vragen helpen om 
overzicht te geven in het onderzoek. De volgende vragen gesteld:

1.1.1 Probleemstelling
“Op welke wijze dient KPN zich te positioneren op de consumentenmarkt in 2028, ten aanzien van het huis 
van de toekomst?”

1.1.2 Deelvragen
•Wat is de mate van waarschijnlijkheid voor de gevonden scenario’s voor 2028?
•Welk scenario moet KPN zeker niet vergeten en in het achterhoofd meenemen voor 2028?
•Wat zou er gebeuren als KPN niet veranderd en zich niet aanpast op de scenario’s voor 2028?
•Hoe moet de interne organisatie van KPN er uit zien In 2028 om volledig voorbereid te zijn op de scena-
rio’s?
•Hoe ziet de telecommarkt er uit, nu en in 2028? Vinden er al verschuivingen plaats? Zijn er al trends te 
ontdekken?
•Wat wil de consument in 2028 van de media , wat verwachten ze van de media?
•Wat voor invloed heeft het toenemende individualisme op de maatschappij?
•Hoe verandert onze manier van werken, met betrekking tot thuiswerken in 2028?

Om het onderwerp nog wat verder te verkennen is met de klas gebrainstormd. Hieruit zijn een aantal 
hoofdonderwerpen gekomen.  Bij deze onderwerpen zijn trends gezocht. Deze trends zijn verdeeld en 
onder elkaar verdeeld. De trends die hierbij gevonden zijn, kunt u verder op in dit rapport terug vinden. De 
trends zijn beoordeeld op mate van impact en zekerheid. Dit hebben is in een schema gezet om het te ver-
duidelijken. De meest onzekere trends vormen de assen voor het scenariografiek. Twee assen zijn vervol-
gens tegenover elkaar gezet en vormen de basis voor de vier scenario’s. Deze zijn vervolgens uitgewerkt. In 
ieder scenario wordt aangegeven wat de relevantie voor KPN is en hoe deze organisatie er op kan inspelen.



1.2 KPN
KPN is een organisatie met een lange geschiedenis die begint in 1852. In dat jaar legde de overheid eigen 
telegraaflijnen aan en exploiteerde deze ook. De reden hiervoor was dat de telegraaf een belangrijk com-
municatiemiddel werd in de economie. Na veel heen en weer getrek ontstond hieruit de PTT. Deze veran-
derde later haar naam in Koninklijke PTT Nederland. Dit bedrijf had post, telefonie en telegrafie onder zich. 
Intern ontstond er een grote concurrentie tussen de post en de telefoniediensten. In 1998 splitste de twee 
onderdelen dan ook. De PTT fuseerde met de Australische TNT. De telefonie ging verder onder de naam 
Koninklijke KPN Nederland. Tegelijkertijd werd de telefoniemarkt geliberaliseerd en verloor KPN haar mo-
nopolie op de markt. Na alle veranderingen die KPN in de loop der jaren meegemaakt heeft, is groeien haar 
ambitie geworden. Ze gaan de uitdagingen aan die er op het pad komen en doen er hun voordeel mee. 
Meer over het bedrijf KPN vindt u in het hoofdstuk over analyse

1.3 Randvoorwaarden
Van verschillende kanten worden er eisen en voorwaarden gesteld aan dit rapport. Hieronder volgen de 
voorwaarden waaraan dit rapport tracht te voldoen.

1.3.1 Minor
Vanuit de minor zijn er enkele eisen gesteld aan dit rapport.
Een citaat uit het semesterboek: 
“Studenten schrijven in groepjes een scenario. De volgende criteria worden gehanteerd
voor de ontwikkeling van de scenario’s:
•Het scenario moet een pakkende naam krijgen die de essentie van het scenario
weergeeft;
•In het scenario staat een algemene beschrijving van belangrijke kenmerken
van de samenleving in 2028;
•In het scenario wordt concreet beschreven hoe (onderdelen van) het specifieke
onderwerp zich heeft ontwikkeld in 2028;
•Het scenario moet inhoudelijk consistent zijn en overeenkomen met de
kwadrantextremen;
•De zekere trends die zijn onderscheiden, moeten deel uitmaken van ieder
scenario;
•Het scenario moet worden geschreven vanuit het perspectief van de toekomst
(alsof we al in 2028 leven);
•In het scenario moet ook worden teruggeblikt op hoe de zaken in de afgelopen
15 jaar zijn verlopen;
•De scenario’s moeten creatief en verrassend zijn maar ook aannemelijk, dus
wel gebaseerd op reële drijvende krachten.”

1.3.2 Opdrachtgever
Ook de opdrachtgever brengt enkele eisen en verwachtingen met zich mee. KPN wil bovenal een rapport in 
handen krijgen waaraan deze organisatie wat heeft en wat helpt voorbereiden op de toekomst. Zelf hebben 
ze enkele randvoorwaarden opgesteld. Een citaat uit de briefing:
•“Zet de mens en haar behoeftes centraal
•Beperk je plek waar mensen in 2028 wonen/leven
•Bedenk voor ieder scenario een creatieve manier om dit te presenteren. Neem de ontvanger van de bood-
schap mee in je gedachten.
•Wel: ook uit leggen waarom je dat denkt”
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2. ANALYSE
2.1 Interne analyse 

2.1.1 Over KPN

2.1.1.1 Missie
Op de website van KPN wordt de missie als volgt geformuleerd: 
“Het is de missie van KPN om het werk en de vrijetijdsbesteding van alle klanten – of zij nu gebruik maken 
van de consumentenproducten of van ICT-oplossingen voor de zakelijke markt – te verrijken met uitgebrei-
de dienstverlening op het gebied van communicatie.”

2.1.1.2 Visie
Op de website van KPN staat de visie als volgt geformuleerd: 
“Onze klanten vertrouwen erop dat wij dit doen met de kwaliteit en betrouwbaarheid die zij inmiddels 
van ons gewend zijn. Om consumenten het beste van dienst te kunnen zijn, bieden wij hen verschillende 
merken die aansluiten bij de verschillende behoeftes en klantengroepen. Of het nu gaat om hoogwaardige 
kwaliteit, een goede prijs/kwaliteitsverhouding of transparante tarieven, onze lokale merken kunnen een 
op maat gemaakt voorstel doen.”

2.1.1.3 Kernwaarden
KPN heeft drie belangrijke kernwaarden. Er wordt vanuit gegaan dat iedere medewerker deze kent en er 
naar handelt. De drie kernwaarden zijn als volgt:

Eenvoud
KPN staat voor een helder en eenvoudig aanbod aan de klant met een optimale service. Ondanks hun groot 
merkenportfolio vormen zij naar buiten toe steeds één KPN. Iedereen werkt samen aan gezamenlijke doe-
len.

Persoonlijk
Vanuit medewerkers een persoonlijke benadering. Er wordt verwacht dat iedere medewerker bereikbaar, 
toegankelijk, eerlijk, open en duidelijk is tegen elkaar en alle relaties. Bovendien wordt er veel tijd en aan-
dacht besteed om energiek, sympathiek en maatschappelijk betrokken te werken.

Vertrouwen
KPN heeft een grote ambitie om te groeien. Om dit te bereiken willen zij overal de beste in zijn en blijven. 
KPN verwacht dat alles gericht is op de kwaliteit zodat dit leidt tot tevreden klanten die vertrouwen hebben 
in de onderneming.
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2.1.2 ABELL
Door middel van een abellschema wordt de IST-situatie van de markt beschreven. Met dit model wordt ge-
keken naar de markt (doelgroep) de afnemers en de producttechnieken. Het model hiernaast is toegepast 
op KPN.

2.1.3 7S model
Met het 7s model wordt de interne organisatie beschreven. Aan de hand van zeven factoren, begint met 
een S, wordt een duidelijk beeld geschetst van hoe de organisatie in zijn werk gaat. Voor dit rapport zijn er 
slecht twee factoren van toepassing.

2.1.3.1 Strategie
Onlangs verscheen er een bericht dat KPN een nieuwe strategie 
heeft ontwikkeld. Deze strategie is er op gericht dat KPN haar
 ambities waar kan maken. De nieuwe strategie is gebouwd op  drie peilers: versterken, vereenvoudigen 
en groeien. KPN wil  haar marktpositie versterken en de financiële positie verbeteren. Daarnaast wordt de 
reputatie en kwaliteit een boost gegeven. Om te vereenvoudigen gaat KPN het aanbod en de processen 
vereenvoudigen, innoveren en een de organisatieprocessen optimaliseren. Ten slotte wil KPN groeien, dit 
wil de organisatie doen door middel van te groeien in buitenlandse markten waar KPN al in opereert. Daar-
naast wil KPN het mobiele dataverkeer anders aanpakken. 

2.1.3.2 Skills
KPN heeft een breed aanbod aan producten. Voor iedere doelgroep heeft KPN een apart merk en een 
bijpassend pakket. Daarnaast is KPN continu op zoek om zich aan te passen op de nieuwste ontwikkelingen 
in de markt. Hiermee onderscheidt KPN zich van andere telecomorganisaties doordat ze voorop in de markt 
zijn en dat ze marktleider zijn. 



10

2.2Externe analyse

2.2.1 DESTEP- analyse
Door middel van de DESTEP-analyse wordt de externe omgeving van een organisatie geanalyseerd. Iedere 
letter in de DESTEP-analyse staat voor een andere factor. Hierdoor wordt er een compleet inzicht gecreëerd 
van het bewegingsveld van de organisatie. 

Demografisch
Nederland telt momenteel ongeveer 16,7 miljoen inwoners. Het gebruik van internet is de laatste jaren 
flink gestegen, dit blijkt ook uit de cijfers van het CBS. Zo is het percentage dat gebruik maakt van internet 
gestegen van in 2005 met 78% naar 99% in 2010. Zo beschikt ook 89% van alle huishoudens over appara-
tuur met internet. Daarnaast is volgens het CBS de Nederlandse bevolking aan het vergrijzen. Hierdoor 
komt er een steeds grotere groep ouderen die op den duur niet meer werkzaam zullen zijn en dus meer 
vrije tijd hebben.

Het aantal mobiele telefoon gebruikers is sinds 1995 enorm gestegen. Op dit moment is het zo dat het 
aantal mobiele telefoons in Nederland groter is dan het aantal inwoners. Eind 2010 beschikt 41% van de 
Nederlanders over een mobiele telefoon met internetaansluiting, een smartphone. De adoptie van smart-
phones blijft ook in 2011 zeer hard groeien.

Ook bedrijven gaan steeds meer het “nieuwe werken” introduceren. Op die manier zal er meer data uitwis-
seling gaan plaats vinden.

Ecologisch
Bij ecologische factoren gaat het om het milieu. De trend is ‘milieu is hot’. Als een bedrijf niet nadenkt over 
het milieu, telt het niet meer mee. De effecten van straling zouden in de toekomst hiermee in conflict kun-
nen komen.

Sociologisch
Het gebruik van mobiele apparaten is een sociaal fenomeen geworden onder jongeren. Zo zal de doelgroep 
van de telecombranche ook steeds breder worden, van jongeren tot ouderen.

Technologisch
De trend op het gebied van technologie is ‘alles in één’. Er worden tegenwoordig steeds meer technische 
snufjes voor bijvoorbeeld telefoons bedacht. Zo introduceerde KPN ook in samenwerking met Nokia, televi-
siekijken op een mobiele telefoon. Verder staat vooral het gemak hierbij centraal om alles onder te brengen 
bij één bedrijf.

De telecombranche is ook een branche waarin continue dient te worden geïnnoveerd om concurrentie voor 
te blijven.

Economisch
De telecomsector wordt flink getroffen door de financiële crisis. Zo is de wereldmarkt voor mobiele tele-
foons in een jaar tijd bijvoorbeeld gedaald met maar liefst 12%. Ook de consument is getroffen door de 
crisis. De werkloosheid is gestegen door de krappe arbeidsmarkt en de consument heeft daardoor minder 
te besteden.



11

2.2.2 Concurrentie- analyse
Hieronder zijn de concurrenten van KPN op de consumentenmarkt verwerkt in een duidelijk verzicht van de 
door hen aangeboden diensten.

Aangezien KPN ook glasvezel aan gaat bieden is hieronder een opsomming van de belangrijkste concurren-
ten voor de toekomst:
•         Tele2
•         UPC
•         Ziggo
 

Politiek
De politiek heeft een geringe invloed op KPN. Laatst is er besloten dat de komende jaren, geen pakketten 
voor betaling op mobiel internet mogen komen. Daarnaast zijn er een aantal wetten zoals de mededin-
gingswet en de telecomwet waarmee KPN rekening mee moet houden.
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2.2.3 Porteranalyse 
Met de porteranalyse wordt de markt afgebakend. Door middel van verschillende factoren te beschrijven 
kan de positie van de organisatie via de analyse bepaald worden.

 

2.2.4 SWOT
De SWOT-analyse is een samenvatting van de interne en externe analyse. Hierdoor wordt een duidelijk 
schema gecreëerd. Op basis van dit schema kan een toekomststrategie bepaald worden. DE SWOT-analyse 
hieronder is toegepast op KPN.
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2.3 IST-positie
De consument wordt steeds veeleisender, KPN speelt hier op in door als paraplumerk te fungeren. Hier-
door heeft ieder sub-merk zijn eigen doelgroep. Er wordt dus een brede markt vervuld. Dit zorgt voor groot 
marktaandeel en een sterke positie in de top-of-mind van de consument. Dankzij de kwaliteit die KPN eist 
van zijn producten is KPN betrouwbaar geworden in de afgelopen jaren. Voor deze kwaliteit moet over het 
algemeen wel extra betaald worden. 

Daarnaast wil KPN graag een altijd bereikbare klantenservice. Dit gebeurd onder andere via Twitter. Hierop 
wordt veel geklaagd en niet gereageerd door KPN. Dit zorgt voor een slecht(er) imago.  

KPN is verder vrij innovatief, zo is KPN de eerste met digitale televisie en glasvezel. Hiermee compenseren 
zij de inkomsten die misgelopen worden door de afname van het bellen en smsen. 



3. TRENDS
Er zijn verschillende trends terug te leiden naar verschillende ‘driving forces’. Daarnaast zijn er trends die 
zeker zijn, deze worden hieronder beschreven.

3.1 Zekere trends

Internationalisering

Trend 1 - Bewustwording gezondheidsrisico’s 
Groen en milieu zijn trends die momenteel heel erg spelen. De maatschappij denkt steeds meer aan risico’s 
met betrekking tot de gezondheid. Toch is momenteel nog onduidelijk of alle straling die mobiele telefoons 
uitstralen, schadelijk is. Consumenten denken na over deze risico’s en zijn bereid om hier iets tegen te 
doen.

Trend 2 - Digitalisering
Vanwege het internet is veel al gedigitaliseerd. Dankzij deze trends zijn een hoop andere trends ontstaan. 
Nog steeds worden veel diensten gedigitaliseerd. Denk aan rekeningen en afschriften die bij banken en 
bedrijven steeds vaker via de mail binnenkomen. Digitalisering heeft een stabiel niveau bereikt in de levens-
cyclus, toch zal de invloed de komende jaren nog groot zijn.

Trend 3 - Anytime, Anyplace, Anywhere. 
Consumenten willen plaats- onafhankelijk, tijd-onafhankelijk en locatie-onafhankelijk kunnen zien, luiste-
ren, bekijken en of volgen. De consument zet de toon en bepaald alles zelf.

Trend 4 - Mobilisering
Apparaten als iPad en iPhone zetten de toon. Alles moet snel, gebruiksvriendelijk en multifunctioneel zijn.

Trend 5 - Placemaking
Gebieden moeten toegankelijk zijn. Landgebruik moet efficiënt gebruikt geworden. Herbouw moet gesti-
muleerd worden. Op deze manier is er een aanpassingsvermogen nodig. Bedrijven zullen hier kansen kun-
nen benutten. 

Trend 6 – Back to basics 
Het dagelijkse leven wordt veel drukker en gecompliceerder dan ooit tevoren. We kunnen meer, maar 
daardoor moeten we ook veel. Er wordt meer  van de mensen verwacht doordat de samenleving presta-
tiegericht wordt. Door het drukke leven met alle gevolgen van dien, is er een beweging in opkomst waarin 
de mensen verlangen naar vroeger, toen alles nog eenvoudig was. Deze ontwikkeling uit zich in vooral 
eigentijdse verschijnselen die in een ouderwets sausje worden gegoten. Zo kun je bijvoorbeeld  denken aan 
e-readers die je het gevoel geven alsof je een echt boek leest; compleet met gevoel van papier en geluid 
maken ze de ervaring compleet. Een ander voorbeeld wat minder tastbaar is, is het 
invoeren van een vaste dag in de week of maand waarop men ‘off-line’ is, dus niet
bereikbaar is via telefoon of mail maar alleen te bereiken via persoonlijk contact. 
Dit voorbeeld geeft aan dat niet alleen teruggegrepen wordt naar de producten 
van vroeger, maar ook naar de sociale omgang van toen. 
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Trend 7 - Toenemende behoefte aan identiteit 
Bij een steeds meer globaliserende wereld waarbij de grenzen tussen landen vervagen, is ieder persoon 
slechts een klein poppetje op de grote wereldbol. De mensen gaan zich afvragen wat ze nu uniek maken 
tussen al die mensen op de hele planeet.  Uit deze vraag ontstaat er een trend. De mensen gaan terug op 
zoek naar hun identiteit en proberen zich zo veel mogelijk te onderscheiden van de rest van de mensheid. 
Waar behoor ik eigenlijk toe, en hoe uit ik dat? Zijn de nieuwe vragen. Dingen die je typeren, worden be-
langrijk. De producten die de mensen gebruiken krijgen dan ook steeds meer functies om ze te personalise-
ren en ze naar je eigen stijl aan te passen.

Trend 8 - Multiculturele bevolking 
De groei van de bevolking van Nederland hangt door de vergrijzing en ontgroening meer af van de immigra-
tiestromen die op gang zijn gekomen. De immigratie zal de komende tijd niet afnemen en dit heeft gevol-
gen voor de samenleving. Deze wordt namelijk steeds multicultureler en dat heeft gevolgen voor de hele 
samenleving. Gebouwen, apparaten etc. moeten hun functies er op aan kunnen passen dat ze voor iedere 
cultuur geschikt zijn of aan te passen zijn. 
Individualisering

Trend 9 - Urban Nomads
Een Urban Nomad is een werkende reiziger die zich continue verplaatst op zoek naar nieuwe uitdagingen. 
Hij reist bij voorkeur tussen grote steden in zowel binnen- als buitenland. Een Urban Nomad is 24/7 online 
en maakt zijn eigen keuzes als het gaat om werk en vrije tijd. Deze manier van leven wordt ook wel Urban 
Nomadism genoemd en wordt steeds populairder in de Verenigde Staten, maar ook in andere delen van de 
wereld.

Trend 10 - Gemak
Consumenten willen alles zo gemakkelijk mogelijk ontvangen. Gedoe met verschillende apparaten wordt 
niet meer geaccepteerd. Alles moet dus in een apparaat. 

Intensivering

Trend 11 - Experience
Door de steeds schaarser wordende vrije tijd, willen we steeds intensiever van deze tijd gebruik maken.  Ze 
willen een onderdeel ergens van zijn. Ze bezoeken bijvoorbeeld festivals. Door je als bedrijf of organisatie 
zichtbaar te maken op de deze evenementen zorg je voor een hogere top-of-mind positie bij de consument.

Trend 12 - Bandbreedte
De opkomst van glasvezel heeft ervoor gezorgd dat internet nu met een hogere snelheid binnengehaald kan 
worden. De bandbreedte zal in de toekomst er snel toenemen.

Trend 13 - Intensieve vrijetijdsbesteding 
Er is een langzaam stijgende lijn te herkennen in het aantal uren dat de Nederlandse bevolking werkt. De 
druk op vrije tijd stijgt daarmee. De spaarzame vrije tijd die we hebben, willen we zo intensief mogelijk 
beleven. Dit doen we door naar voorzieningen te gaan  die dat ons bieden. Bedrijven spelen hierop in door 
als ervaring-aanbieder te werken. 
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De laatste jaren is er grote tijdsdruk ontstaan. De verplichtingen zijn gegroeid, waardoor de netto
vrije tijd is afgenomen. De groeiende eenpersoons- en eenouderhuishoudens impliceren dat ook in
de toekomst er steeds meer taken gecombineerd moeten worden. De afgelopen jaren is deze trend
al in gang gezet.

Informalisering

Trend 14 - Transparantie
In een wereld met sociale media wordt transparantie steeds belangrijker. Consumenten willen weten wat 
bedrijven uitspoken. Deze bedrijven kunnen door transparant te zijn voordelen halen bij de consument. 
Doordat de klant weet waar het geld naar toe gaat en wat er mee gedaan wordt, krijgt de consument een 
goed beeld van de organisatie. Dit zorgt voor een vertrouwensband met de organisatie vanuit de consu-
ment.

Trend 15 - Netwerkvorming 
De samenleving draait meer en meer of wie je kent en het netwerk waartoe je behoort. De sociale media 
benadrukken deze trend alleen maar. 
Informatisering

Trend 16 - Co creatie
Co-creation is een samenwerkingsverband met de doelgroep/crowd, waarbij het innovatieproces samen 
wordt aangegaan. De doelgroep kan de behoefte duidelijk maken. Belangrijk aspect is dat de bedrijven 
moeten luisteren naar hun doelgroep. Door middel van deze samenwerking zullen de producten en dien-
sten beter worden afgestemd op de behoefte van de consumenten.
Co-creatie dient meerdere doelen. Behalve dat het (potentiële) klanten betrekt bij productontwikkeling 
kan het ook bijdragen aan een goed imago. Bedrijven die co-creëren tonen immers aan dat ze hun klanten 
serieus nemen.

Trend 17 - Social media
Social media is een verzamelnaam voor alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie 
met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze. Het betreft niet alleen informatie in 
de vorm van tekst (nieuws, artikelen). Ook geluid (podcasts, muziek) en beeld (fotografie, video) worden 
gedeeld via social media websites. Met andere woorden, social media staat voor 'Media die je laten sociali-
seren met de omgeving waarin je je bevindt'.
Via deze media is de afstand tussen organisatie en consument kleiner geworden.

Trend 18 - Online Klantenervaringen 
Uit een onderzoek van Web Usability Advice (2008) blijkt dat wel 62 procent van de consumenten op
het Internet de online klantenervaringen laat meetellen in hun aankoop. Ervaringen van experts zijn
gewenst voor 84 procent van de online consumenten. Online klantenervaringen kunnen dus als erg
belangrijk worden bestempeld voor e-commerce. Dit impliceert gewenste innovaties op ICT gebied.

Beheersbaarheid en controle

Trend 19 - Vergrijzing
Door de vergrijzing worden steeds meer ouderen vroeg of laat afhankelijk van zorg. De Rijksoverheid wil 
de kwaliteit van de zorg voor ouderen verbeteren. Bijvoorbeeld door te investeren in meer handen aan het 
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bed. Of door de bouw van goed toegankelijke woningen te stimuleren voor ouderen die nog zelfstandig 
wonen.

Door het toegankelijk maken van woningen voor ouderen zullen steeds meer technologieën nodig zijn.
Er zullen bijvoorbeeld sensoren in de vloer komen en spraak gestuurde systemen om het zelfstandig wonen 
gemakkelijker te maken. Ook zal er meer contact met de huisarts via de computer zijn.

Als ouderen gezond blijven, kunnen zij zelfstandig wonen met relatief weinig zorg. Prognoses wijzen uit 
dat er in 2040 bijna 4,5 miljoen 65-plussers zijn. Als deze mensen iets gaan mankeren, kunnen aangepaste 
woningen en extra zorg nodig zijn.
Trend 20 - Media gebruik 
Er is nu een traditionele scheiding tussen TV, telefonie, en internet. Deze scheiding zal steeds vager worden. 
Dit komt door een toename van het mobiele gebruik van media. Door de toename van social media is het 
voor de consument makkelijk om een boodschap te zenden en een conversatie aan te gaan met de zender 
van de boodschap. Het media gebruik word interactiever. Daarnaast neemt het dataverkeer toe. De band-
breedte en glasvezelkabels zullen een belangrijker rol gaan spelen in de toekomst.

Trend 21 - Privacy
Doordat er zoveel dataverkeer komt, wordt de privacy steeds belangrijker. Cyber security zal steeds belang-
rijker gaan worden. Hierover zal veel discussie ontstaan. Vrijwel alles gaat via internet (dit zal waarschijnlijk 
ook wel gratis zijn, omdat mensen zelf internet regelen. Hier ligt dus geen winst meer voor KPN), maar 
doordat iedereen alles van iedereen kan opzoeken wordt privacy steeds belangrijker. KPN zou hier een cy-
ber security zou een dienst kunnen worden die ze aanbieden.

Trend 22 - Kleinere huishoudens 
Er worden steeds minder kinderen per gezin geboren en ook beginnen ouders pas later aan kinderen. Hier-
door worden de huishoudens  gemiddeld kleiner. Deze trend wordt nog eens ondersteund door het feit dat 
er steeds meer scheidingen en relatiebreuken plaatsvinden. Hierdoor worden gezinnen opgesplitst in delen 
die ieder een apart huishouden vormen. 

In de verandering van de huishoudsamenstelling in de toekomst is het meest opvallend dat
verhoudingsgewijs de eenpersoonshuishoudens waarschijnlijk het hardst gaan groeien. Het COS
deelt deze verwachting. Bovendien heeft het COS de verwachting dat de eenouderhuishoudens
zullen toenemen in de toekomst

Trend 23- e-commerce 
Door de grote groei van het Internet gebruik en de digitalisering is de e-commerce ook in stijgende
lijn. Al heeft, zoals te zien is in figuur 22, de e-commerce nog geen grote deelname van de totale
verkoopwaarde; er is wel een stijgende lijn merkbaar. Verwacht kan worden dat ook de
vertegenwoordiging van e-commerce zal toenemen.
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3.1.1 Toekomstbeschrijving/ groeipaden

Aangezien veel trends nog in de eerste fase van de levenscyclus zitten, zit er nog veel rek in. Hieronder zijn 
de verwachte groeipaden van de verschillende zekere trends.

3.2 Onzekere Trends

Er zijn verschillende trends terug te leiden naar verschillende ‘driving forces’. Daarnaast zijn er trends die 
onzeker zijn, deze worden hieronder beschreven.

Internationalisering

Trend 24 - Macht consument
Tegenwoordig is de traditionele manier van marketing helemaal verdwenen. Consumenten krijgen steeds 
meer inspraak. Zo kunnen zij eigen ontwerpen maken en wordt de consument steeds meer in het produc-
tieproces meegenomen, indien dit mogelijk is. De grote vraag is wel of producenten deze macht weg zullen 
geven en of deze trend daadwerkelijk doorzet.

Trend 25 - Macht producent
Bedrijven zoals Google steeds machtiger. Met iGoogle hebben zij al een grote slag geslagen. Met iGoogle 
registeren zij wat jij als consument doet. Ze bieden functies voor documenten, video’s, afbeeldingen en 
houden zelfs de bezochten en favoriete websites voor je bij. Dit alles wordt door hun geregistreerd. Er kan 
dus gezegd worden dat sommige bedrijven een enorme macht in handen hebben. Het is nog maar de vraag 
of dit door de consumenten gewaardeerd wordt.

Trend 26 - Kritische consument 
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De consument  weet steeds beter wat hij wel of niet wil en maakt dat ook duidelijk aan de producent. De 
consument is daarnaast ook nog eens kritischer geworden mede dankzij de vergelijkingssites die er op het 
internet te vinden zijn. Hier kunnen de consumenten onafhankelijk producten vergelijken en daarop hun 
keuze maken. Het is een trend met een zekere basis, maar het is nog onduidelijk wat het onderwerp van 
hun kritiek zal zijn. 

Trend 27 – Serious Gaming 
Games worden steeds vaker gebruikt als mediamiddel. Zo heeft het Amerikaanse leger een game op de 
markt gebracht, waarbij je gescout kan worden om je bij het Amerikaanse leger te voegen.  Door mid-
del van games leer je snel en ben je efficiënt aan het werk. Het is nog onduidelijk in welke mate de games 
zullen worden ingezet. De trend staat dan ook nog in de kinderschoenen. Voornamelijk privacy en ethiek 
zullen hierbij een grote rol gaan spelen.

Individualisering

Trend 28 - Thuiswerken
Als het aan een grote meerderheid (85%) van de Nederlanders ligt, gaan zij flexibeler werken. Dat blijkt uit 
onderzoek van het ministerie van OCW en van VWS. Een obstakel is echter dat bij 90% van de niet-flexibele 
werkers flexwerken simpelweg niet is toegestaan. Als dit wel zou mogen, dan zou
60% van deze groep waarschijnlijk of zeker wel flexibel gaan werken.

Uit het onderzoek komt naar voren dat mensen door flexibel werken productiever worden en vaker
bereid zijn tot overwerken. Flexwerken is ook een belangrijke of doorslaggevende voorwaarde bij het zoe-
ken naar een nieuwe baan. Daar kunnen werkgevers die om personeel verlegen zitten, dus op inspelen.

Een andere reden dat flexwerken nog niet op een grote schaal toegepast wordt is dat de technologieën op 
het werk beter zijn dan thuis. Voor sommige beroepen is het niet mogelijk om thuis te werken, dit zorgt 
ervoor dat het een onzeker trend is.

Trend 29 - Individualisering van de consument m.b.t. Reclame
In de huidige samenleving is er een grote massa ontstaan van media prikkels. Een persoon krijg wel meer 
dan 3000 prikkels per dag binnen aan reclame alleen al. Wil een merk opvallen tussen al deze prikkels dan 
zal het merk een plekje moeten zien te verkrijgen in het hoofd van de consument. 

Helaas is er een beperkte ruimte beschikbaar in deze bovenkamer. De concurrentiestrijd heeft zich dus 
verplaatst naar het hoofd van de consument. Door de beperkte ruimte valt er veel informatie buiten de 
boot en nemen we niet alles mee in onze aankoopoverwegingen. Om een plekje te verjongen in het hoofd 
van de consument, moet je hem persoonlijk raken. Hierdoor worden de consumenten als individuen be-
schouwt, de tijd van homogene doelgroepen is voorbij. 
Van de andere kant bekeken, worden de consumenten zelf ook individualistischer. De consument wil  eigen 
keuzes maken en laten ons daar steeds minder bij beïnvloeden door anderen. De reclameprikkels die be-
wust tot ons komen, worden kritisch bekeken of zelfs genegeerd. Ook hier komt het weer uit om de strijd in 
het hoofd van de consument.

Het is nog niet zeker of deze trend door zal zetten. Het zou goed mogelijk zijn dat hier een tegenbeweging 
in komt. Dit zorgt ervoor dat de trend als onzeker beschouwd kan worden.
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Informalisering

Trend 30 - Ethiek 
Tegenwoordig gaat de technologie zo snel, dat vrijwel alles mogelijk is. Momenteel kunnen ze zelfs organen 
namaken en klonen. Alleen wat vindt de maatschappij hiervan, is dit alles ethisch verantwoord? Bedrijven 
zullen hier op moeten gaan letten, ze kunnen niet alles maken. Het is nog onduidelijk hoe de maatschappij 
van 2028 zal denken, vandaar de trend onzeker is.

Informatisering

Trend 31- RFID
Radio frequency identification, is een technologie om van een afstand informatie op te slaan in en af te 
lezen van zogenaamde RFID-"tags" die op of in objecten of levende wezens zitten.  Aangezien deze techno-
logie al wel mogelijk is maar nog bijna nergens gebruikt wordt, is het de vraag in hoeverre deze trend zich 
door zal zetten. 

Beheersbaarheid en controle

Trend 32 - Domotica
Domotica staat voor elektronische communicatie tussen allerlei elektrische toepassingen in de woning en 
woonomgeving ten behoeve van bewoners en dienstverleners. In een Domotica woning worden zorgtaken, 
communicatie, ontspanning en andere huiselijke bezigheden door talrijke elektrische apparaten en netwer-
ken gemakkelijker gemaakt. 

Domotica omvat alle elektronische toepassingen in de woning om functies te besturen (verwarmen, ven-
tileren, verlichten, etc.) en diensten uit de woonomgeving te gebruiken (alarmeren, telefoneren, televisie 
kijken, etc.). Dit gebeurt bij voorkeur flexibel: op elke plek en op elk tijdstip dat het de bewoner past, met 
een gemakkelijke bediening en op afstand. Het is voor de toekomst nog onzeker wat de mate van domotica 
zal zijn. Is heel het huis domotica of alleen de woonkamer, dit zijn vragen die er voor zorgen dat de trend 
onzeker is.

Trend 33 - Cyber security
Veertig procent van de jonge volwassenen tot 35 jaar heeft een eigen website of weblog voor vrienden, fa-
milie en collega’s, en er wordt steeds meer persoonlijke informatie geplaatst op dating sites en online com-
munities. Maar niet alles is voor iedereen bestemd. Documenten worden ook steeds vaker in een digitale 
“cloud” opgeslagen. Deze cloud wordt steeds groter. En die data moet veilig zijn. De vraag naar privacy op 
het internet zal alleen nog maar groter worden. De vraag of je 100 procent veiligheid kan bieden, blijft een 
van de vragen die er voor zorgt dat de trend onzeker is.

Trend 34 - Kwaliteitsdominantie
Waar de concurrentie tegenwoordig op prijs wordt gevoerd, toch wordt kwaliteit steeds belangrijker. Con-
sumenten zijn bereid meer te betalen voor kwaliteit. Een mooi voorbeeld hiervan is Albert Heijn, met de 
excellent-producten. Kwaliteit komt steeds meer bij liggen, waardoor prijs een onderscheidende factor kan 
worden. Hoe dit in 2028 zal zijn in nog zeer onduidelijk, vandaar dat het een onzekere trend is.

Trend 35 - Prijsdominantie
Bij een prijsdominante markt zijn er veel aanbieders van producten. Er is een lage instap. De consumenten 
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hebben geen tot weinig merkloyaliteit omdat ze een keuze maken op basis van prijs. Dit zal dan ook de 
laagste prijs zijn. Met veel concurrenten is het nog maar de vraag of een bedrijf als KPN hier wel in mee 
kan draaien. Om de prijs te drukken, wordt de kwaliteit minder. De vraag is of de consument hiervoor zal 
kiezen, wat dus zorgt voor een onzeker trend.

Trend 36 - Robotica
Robotica komt steeds meer voor, voornamelijk in de zorg. Daarnaast wordt de robot steeds menselijk. In de 
toekomst zal de robot dan ook voor onder andere kinderopvang gebruikt kunnen worden. Het is onduidelijk 
in welke mate deze trend zal doorzetten. Ook deze trend hangt samen met ethiek. Dit zorgt ervoor dat het 
een onzekere trend is.  

Trend 37 - Nanotechnologie
Nanotechnologie is de techniek die het mogelijk moet maken te werken met deeltjes in ter grote van nano-
meters. Deze techniek wordt onder andere toegepast in verschillende materialen en de medische industrie.  
Nanotechnologie zou in de toekomst ook een 150.000 keer zo'n grote geheugencapaciteit van geheugen-
chips kunnen opleveren, door gebruik te maken van moleculaire schakelingen en op koolstof gebaseerde 
chips. Deze techniek kan ook op kabels toegepast worden. Nu is de vraag of er nog in kabels gedacht moet 
worden of dat de focus moet liggen op mobiele media. Deze ontwikkeling staat nog wel heel erg in de kin-
derschoenen. Het groeipad van deze trend kan alle kanten op, vandaar dat het een zeer onzekere trend is.
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4. TRENDANALYSE
4.1 Trends op assenstelsel
Om een duidelijk beeld te krijgen van de impact ten opzien van de trends is hieronder een schema ge-
maakt. De trends waarbij zowel  de impact als de onzekerheid hoog is zijn belangrijk voor de scenario’s.

 

 

4.2 Assen
Om scenario’s te kunnen bedenken is er een assenstelsel nodig. Voor de horizontale as is daarom gekozen 
voor trends macht consument (trend 24)  tegenover macht van bedrijven (trend 25). Allebei deze trends 
zullen een enorme impact hebben en zijn onzeker. Voor de verticale as is gekozen voor de trends kwaliteits-
dominantie (trend 35) tegenover prijsdominantie(trend 36). Ook hier geldt dat de trends onzeker zijn, maar 
wel een enorme impact zullen hebben voor en op KPN.
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4.3 Uiterste beschrijven
Om een goed beeld te krijgen wat er binnen de verschillende “scenario’s’ kan gebeuren, worden de uiter-
ste van al deze scenario’s hieronder geschetst. Op die manier is er een houvast gecreëerd. De uiterste zijn 
ingevuld aan de hand van de assen. Op deze manier is het overzichtelijk en duidelijk. 
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5. SCENARIO’S
Binnen de scenario’s  wordt de toekomstige markt, het  toekomstige consumentengedrag en de positie die 
KPN zou moeten  innemen in de toekomst (Soll-situatie ) beschreven. 

5.1 Scenario 1

Van thuiswerken tot ethiek
Dit scenario kenmerkt zich door haar hoge mate van macht van de consument en het belang van kwaliteit 
boven prijs in de ogen van de consument. Binnen dit scenario wordt thuiswerken een belangrijk onder-
deel van het werken. We bepalen zelf wat we doen en waar en wanneer wat dat doen. De kwaliteit van de 
systemen thuis moet dan ook goed zijn om er kwaliteit werk mee af te kunne leveren. De consumenten die 
thuiswerken vragen dus kwaliteitssystemen die  thuiswerken mogelijk maken. 
Sinds enkele decennia is de samenleving individualistische geworden. Dit is een zekerheid dat dit nog wel 
even doorgaat. Maar dit dringt door in de manier van communiceren door bedrijven. De consument gelooft 
niet zomaar meer ieder gegeven aan informatie die op hem afkomt. Hij is zich steeds meer bewust van de 
wat er hem aangeprezen wordt. Daarom maakt de consument van 2028 zijn eigen keuzes over wat hij wel 
of niet wil zien en wat hij wel of niet aanneemt. De consument wil de advertenties die persoonlijk afge-
stemd kunnen worden. Het wordt dus moeilijker om de kritische consument te overtuigen.  Daarom ver-
schuift het adverteren naar het onbewuste  van de consument. De consument zal tegen deze ontwikkeling 
ingaan omdat hij dit niet ethisch vindt. Hoe ver mag je gaan om een product aan de man te brengen?. 
Het mediagebruik verandert dus, daarop moet het huis ook ingesteld zijn. Domotica biedt daarvoor de 
uitkomst. Dit systeem zorgt ervoor dat alle media op de juiste manier zijn afgesteld zoals jij het wil. Als je 
opstaat, gaat met één druk op de knop de douche aan op de juiste temperatuur en gaan de gordijnen open 
en verschijnt het laatste nieuws op de spiegel. De kwaliteitseisen die hieraan gesteld worden zijn hoog. De 
consument verwacht dat alles wat ze wil, mogelijk moet zijn. 
Om aan de kwaliteitseisen te kunnen voldoen, zal nanotechnologie in veel gebruiksvoorwerpen en appara-
ten teug te vinden zijn. Met nanotechnologie zijn er vele mogelijkheden voor bijvoorbeeld enorm hygiëni-
sche producten of producten die ultiem persoonlijk aanpasbaar zijn. 
Door de digitalisering komt er veel informatie op het internet terecht, de consument wordt zich er bewust 
van dat de informatie niet in verkeerde handen moet komen. Er wordt dus meer belang gehecht aan het 
beveiligen van gevoelige informatie op het internet. De consument verwacht van bedrijven dat de kwaliteit 
van de producten hoog is, een eis van de hoge kwaliteit is dus de waarborging van de veiligheid van de per-
soonlijke gegevens. De macht van de consument over de kwaliteit komt bij onder andere de cyber security 
tot uiting, want als ze er achter komt dat een bedrijf persoonlijke gegevens gebruikt zonder toestemming, 
dan zal het imago van het bedrijf enorm geschaad zijn. 
 
KPN in dit scenario
Wat kan KPN doen om zich aan te passen aan dit scenario? Ten eerste is kwaliteit een belangrijk issue bij 
de consumenten, dus de kwaliteit moet goed zijn en er moet een zekerheid zijn voor de consument dat er 
kwaliteit geleverd wordt. De kwaliteitseisen zijn dus streng en vragen een hoge kwaliteit. Onder kwaliteit 
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wordt ook veiligheid verstaan. KPN moet kunnen aantonen dat de producten en diensten die de organisatie 
levert, veilig zijn. KPN zelf kan ook een actieve rol spelen in het veiligheidsgevoel. Naast telecomproducten 
kan KPN een digitale kluis leveren die de persoonlijke gegevens beveiligd. Daarnaast moet KPN fungeren als 
een betrouwbare facilitator voor thuiswerken en domoticasystemen. Een goed beveiligd thuisnetwerk wat 
het hele domoticasysteem aan kan, is een must. KPN moet daarom producten leveren die aan die eisen kan 
voldoen. Een voorbeeld daarvan kan domotica software zijn en de service om deze up-to-date te houden. 
Dit kan via een abonnementenmodel zoals we die nu kennen bij mobiele telefoons,verkocht worden. Naast 
nieuwe producten, vraagt dit scenario om een nieuwe positionering. Allereerst moet eerlijkheid een be-
langrijke waarde worden binnen de organisatie, een nieuwe kernwaarde dus. Daarnaast is kwaliteit belang-
rijker dan prijs, de prijzen kunnen daarom omhoog waardoor er een idee van kwaliteit ontstaat in de ogen 
van de consument. Daar komt nog bij dat exclusiviteit een handig concurrentievoordeel oplevert, dit kan 
gedaan worden door middel van hoge prijsvoering. Al met al wordt de nieuwe positionering: KPN is een be-
trouwbare media-facilitator die de nieuwste producten levert die voor iedere klant op maat maakbaar zijn. 

5.1.2 Dagboek bij scenario 1
Bladzijde uit een dagboek van een moeder van een gezin met 2 kinderen in 2028

07.00 uur: ik word wakker door de wekker die door de slaapkamer klinkt. Ik pak mijn telefoon  van mijn 
nachtkastje en zie de domotica app verschijnen. Als ik er op tik zet ik de wekker uit en verschijnt het start-
scherm van het domotica bedieningssysteem. Ik stel de douche in op 30 graden en dat hij over 10 minuten 
aangaat. Ondertussen zet ik via mijn telefoon de spiegel aan op het nieuws. Dan stap ik uit bed en kies via 
de spiegel welke outfit het vandaag wordt. Ik heb mijn keuze gemaakt en stap ik de douche in. Ondertussen 
staan het nieuws en de sociale media aan in de douche. Na het hele ochtendritueel, ga ik maar eens aan 
het werk. Ik pak mijn tablet en schakel hem door naar het scherm op de muur, nog even het toetsenbord 
aansluiten en ik kan beginnen. Ik moet nog veel rapporten afschrijven, dus snel aan de slag! Over een uur 
heb ik ook nog eens een digimeeting dus stel ik de camera ook alvast in dat hij over een uur aan staat. On-
dertussen kijk ik op mijn telefoon naar de kinderkamer en zie en hoor dat mijn kind wakker is geworden. Ik 
schakel mezelf door naar de babycam in de kinderkamer zodat ik tegen mijn kind kan praten. Ik denk dat ze 
honger heeft en haal wat eten uit de koelkast. Ik merk dat dit het laatste is wat er nog in staat, dus ik bestel 
via de koelkast nieuwe bij de supermarkt. Eerst bekijk ik nog wat commercials over verschillende merken en 
daarna kies ik er een. Ik voer de vingerscan in bij het betalen en morgen staat het op de stoep. Tijdens het 
eten geven aan mijn kind, knoeit ze nog wat. Gelukkig heb ik een kinderstoel met een blad met een spel-
letje er in dat van nano-technologisch materiaal gemaakt is, dus dat veeg ik er zo af. De vergadering begint 
zo, ik lees nog wat na en ga klaar zitten. Ik zie de leden van de vergadering voor me zitten aan de virtuele 
tafel. Na de vergadering wil ik nog even ontspannen tv kijken en zoek de aflevering van mijn favoriete serie 
op in de bibliotheek. Halverwege houdt het domoticasysteem er mee op. Gelukkig wordt er altijd meteen 
een automatische melding gedaan bij KPN. De monteur die onze wijk beheert is er binnen een kwartier en 
begint meteen met het repareren. Na een uur doet alles het weer en bedank ik de monteur. Onze wijkmon-
teur heeft als enige toegang tot ons systeem zonder onze officiële toestemming. Voor de rest hebben alleen 
wij volledige toegang, de kinderen een aangepaste toegang en enkele bekenden toegang tot specifieke 
onderdelen van het huis. Het wordt alweer avond en het wordt etenstijd. Ik zoek een lekker recept uit en 
stuur een tutorial naar het scherm. Zo kan ik zien hoe ik het moet maken. De kamer staat nu inmiddels in 
keukenstand en het kookeiland wordt verlicht en mijn favoriete kookmuziek staat zachtjes aan. Mijn man 
haalt vanaf zijn werk ons oudste kind op van school en zal zo wel thuis zijn. Na het eten haalt mijn zoon 
zijn huiswerk op van school en begint er alvast aan. Op de muur van zijn kamer ziet hij zijn vrienden op een 
virtueel schoolplein en kan hij met ze communiceren. Mijn man heeft het werk wat hij nog af wil maken 
naar huis gestuurd en haalt het op via de vingerscanner op de computer. Ook hij is alweer druk bezig. Het 
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wordt donker dus de gordijnen gaan automatisch dicht en het domoticasysteem schiet op de avondinstel-
lingen. Na een lange dag gaat iedereen naar bed en ik stel de wekker weer in en stel het huis in op nacht. 
Tot morgen!

5.2 Scenario 2

Vernieuwend en betrouwbaar, KPN
Dit scenario kenmerkt zich door haar hoge mate van macht van de producent en het belang van kwaliteit 
boven prijs in de ogen van de consument. Binnen dit scenario wordt de rol van de producent belangrijk. 
Deze ontwikkelen de producten en bieden ze op hun manier aan. Kwaliteit staat voorop, dit is de belangrijk-
ste criteria voor consumenten. Voor KPN zou dit het ideale scenario zijn.
De maatschappij is sterk veranderd. Urban nomads zorgen ervoor dat de wereld verder ontwikkelt. Deze 
groep wordt dan ook erg typerend. Zij willen graag gemak en de beste kwaliteit. Deze urban nomads zijn 
bereid te betalen voor de diensten die zij willen gebruiken. Dit gebeurd zowel binnenshuis als buitenshuis. 
Vanwege het drukke bestaan van de urban nomad, zal experience belangrijk worden.  Serious gaming kan 
hierbij gaan helpen. De consument wil iets ervaren. Daarnaast moet iedere plek multifunctioneel zijn.
Robotica, domotica en RFID zullen hierdoor het leven van deze urban nomads makkelijker maken. Robo-
tica en domotica zullen beveiligd worden door middel van cyber security. Dit zal onder andere gebeuren 
door middel van chips, deze zijn gemaakt van nanotechnologie.  Bedrijven ontwikkelen deze technologieën 
verder. Deze ontwikkeling worden de drijvende kracht voor de urban nomad. Er wordt vanuit het bedrijf 
gekeken wat de consumenten willen. Het bedrijf zal vervolgens het product maken en verkopen. De consu-
ment heeft hier niets in te zeggen en zal de producten kopen indien het van een hoge kwaliteit is.
De consument zal loyaliteit tonen richting de producent, zolang de kwaliteit van de producten hoog zijn. De 
consument maakt keuzes op basis van de ervaringen die het heeft gehad en de merkwaarde van bedrijven. 
Bedrijven kunnen hier van profiteren, er kunnen hoge winstmarges opgezet worden.

KPN in dit scenario
Voor KPN is dit het ideale scenario. Er is een hoge merkloyaliteit vanuit de consument. Bedrijven bepalen 
wat er wordt geproduceerd en tegen welke prijs. KPN zal de consument vertrouwen moeten geven. Dit 
vertrouwen wordt erg belangrijk in de toekomst. Privacy wordt het belangrijkste vraagstuk in de samenle-
ving van 2028. De komende jaren zal KPN vertrouwen van de klanten moeten gaan winnen om deze positie 
in handen te kunnen gaan krijgen. Indien KPN het vertrouwen van de consument weet te winnen zijn er op 
het gebied van veiligheid heel erg veel kansen. Vertrouwen kunnen zij winnen door kwaliteitsproducten 
neer te zetten en eerlijk en oprecht naar de klanten te zijn. 
Aangezien in 2028 de prijs onderschikt is aan de kwaliteit, zal voornamelijk de band die consumenten heb-
ben met een merk de doorslag geven. KPN zal voor 2028 moeten gaan groeien naar een bedrijf dat het 
beste omschreven kan worden als een eerlijke en betrouwbare media-facilitator met kwaliteitsproducten. 

 
5.2.1 Dagboek bij scenario 2
Bladzijde uit een dagboek van een urban nomad in 2028

Het is 6.30 uur als de wekker gaat. Ik hoor de douche al aanspringen en een voorgeprogrammeerd muziekje 
begint de spelen. Het raam van de douchecabine laat mij het nieuws uit de sociale netwerken en de we-
reld zien. Niets bijzonders zo te zien. Na te hebben gedouched komt Sophie , de huishoudelijke robot, mijn 
koffie brengen. Ik trek mijn kleding aan en loop naar de koelkast. Helaas is de yoghurt op. Ik bestel hem 
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meteen even bij door middel van het automatische systeem. Met een druk op mijn smartphone wordt de 
bestelling afgerond en kan ik morgen weer lekker ontbijten. 
Ondertussen is het 7.30 uur, ik pak mijn nanotablet mee en ga naar mijn werkkamer. Het hologram van de 
vergaderzaal komt tevoorschijn en ik vergader tot half 12 door. Ondertussen staat op mijn nanoscherm het 
nieuws constant te draaien om alles in de gaten te houden. 
Opeens hoor ik een belletje, het is het nieuws dat KPN een nieuwe dienst heeft. Snel log ik met een vinger-
afdruk in op mijn persoonlijke pagina van KPN. Ik bestel de dienst en betaal meteen. Daarnaast valt mij op 
dat de vorige dienst die KPN heeft ontwikkeld nog niet door mij gekocht is. Ook deze bestel ik. Nog geen 5 
minuten later krijg ik, tijdens mijn lunch, het bericht dat alles zou moeten werken. Alles wat ik moet doen is 
de nanochip even updaten in mijn persoonlijke pagina en dan moet alles werken. Dit klopt. 
Na de lunch ga ik verder met mijn afspraken, ik type verschillende businessplannen uit terwijl mijn tafel 
als toetsenbord geldt. Op het nanoscherm schuif ik de verschillende plannen weg en besluit even te gaan 
sporten. Ik klap mijn kledingrek open en pak de handvatten. Na wat goede oefeningen lees ik het nieuws 
nog even door. 
Om 17.30 uur komt Sophie aan met wat eten. “Alweer pasta, dat moet ik toch even veranderen”, zeg ik ter-
wijl ik het eten krijg voorgeschoteld. Na weer ingelogd te zijn met mijn vingerafdruk verander ik de maaltijd 
en bekijk meteen welke producten hier voor nodig zijn. Deze worden bestelt en zijn dus morgen in huis. Na 
het eten speel ik online nog even een serious game. Na 4 winstpartijen word ik benaderd om mee te doen 
aan internationale voorrondes. Deze beantwoord ik negatief en sluit het spel af. 
Om 20.00 uur duik ik mijn bed in om rond 23.00 uur weer wakker te worden voor een vergadering. Na 3 
uur te hebben vergaderd is het nog even tijd om een afzakkertje te doen. Rond half 4 besluit ik weer een 
paar uur te gaan slapen om morgenvroeg naar de voetbalwedstrijd van mijn neefje te gaan kijken. Het be-
looft een spannende dag te worden. Ik tik de nachtstand in op mijn smartphone en val langzaam in slaap.  
 

5.3 Scenario 3

Onbelangrijke rol
Dit scenario wordt gekenmerkt door grote macht van de consument en daarbij lage prijzen. De consument 
bepaalt zelf wat hij wil kopen en let daarbij sterk op de prijs. Bedrijven spelen hierop in door zo goedkoop 
mogelijk te produceren. De consument heeft het dus voor het zeggen en is daarbij erg kritisch. Op het inter-
net kijkt de consument via de vergelijkingssites waar hij het goedkoopste product kan vinden. De kwaliteit 
ligt immers overal zo hoog dat prijs de enige onderscheidende factor is.
De beveiliging van het systeem wordt door het bedrijf gewaarborgd, maar daar kunnen vraagtekens bij ge-
zet worden. Ondertussen deelt de consument zelf vaak ook bewust gegevens uit in tijden van koopjesjacht 
in de prijzenoorlog.
De consument is totaal niet loyaal aan merken en het interesseert ze niet wat het beste is. Het gaat ze puur 
om de prijs. De consument bepaald wat  bedrijven moeten doen en willen oplossingen op maat. Er zijn 
daardoor nauwelijks winstmarges voor bedrijven.
In het huis van 2028 zal media moeten worden afgestemd op de bewoners. Internet wordt gratis en zal 
overal in het huis geïntegreerd zijn.  Het domoticasysteem wat hier op werkt, is makkelijk te bedienen.

KPN in dit scenario
Voor KPN is dit een doemscenario. De prijzen moeten hoe dan ook gedrukt worden en dat gaat ten koste 
van de kwaliteit en betrouwbaarheid. Daarom moet KPN manieren verzinnen om zo goedkoop mogelijke 
producten  aan te bieden die door de consument persoonlijk aan te passen zijn. KPN zal zich in deze markt 
moeten gaan richten op een niche in de markt. Dit zouden gehandicapten of ouderen of juist studenten 
kunnen zijn. Voor deze specifieke groep gebruikers moet het gebruik makkelijk zijn en aan te passen op de 
persoonlijke wensen en vermogens.
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5.3.1 Dagboek bij scenario 3
Bladzijde uit een dagboek van een student.

07.00 uur: de wekker gaat. Ik draai me nog eens om en sta even later toch maar op anders ben ik te laat 
voor mijn tentamen. Als ik in de keuken komt, zie ik dat ik voor vanavond niets te eten in huis heb. Ik moet 
maar wat gaan bestellen. Via het domoticasysteem open ik de digitale boodschappenmand en bekijk de 
nieuwste aanbiedingen. Ik kies voor een magnetronmaaltijd die ik zelf kan samenstellen. Ik heb zin in spa-
ghetti  met geraspte kaas. Ik ben alleen allergisch voor varkensvlees, dus ik vervang het gemengde gehakt 
door rundergehakt.
Nog even snel kijken hoeveel een treinkaartje kost voor het weekend wanneer ik uitga. Ik kies voor veolia, 
die is het goedkoopste op mijn spoortraject.
Eert maar even naar het tentamen. Ik sluit mijn kamer af met mijn vinger op het domoticasysteem en alles 
gaat op slot. Nu maar hopen dat het goed gaat. Onderweg krijg allerlei aanbiedingen van spoorwegmaat-
schappijen voor dit weekend. Ik meld me aan voor een nieuwsbrief zodat ik iedere week een persoonlijke 
aanbieding krijg. Hier moet ik wel wat gegevens voor invullen, maar dan kan ik ook persoonlijk, afgestemde 
producten krijgen.
Het tentamen ging goed dus dat heb ik maar gevierd met een glas wijn bij mijn eten. Mijn supermarktapp 
zei dat deze bij mij pasten en dat bleek ook zo te zijn.
Na een drukke dag ga ik maar eens slapen, tot morgen!
 

5.4 Scenario 4

Samenwerken
De economie van dit scenario is uitgekomen op een wereldwijde netwerkeconomie. Bedrijven sluiten 
onderling contracten en welke organisatie niet samenwerkt is maar een kleine speler en heeft nauwelijks 
macht in de markt. De wereldwijde economie wordt dus gekenmerkt door enkele grote spelers met een 
breed productaanbod. Deze grote spelers (laten we als voorbeelden Apple, Microsoft  en Google nemen) 
zijn alom in het dagelijkse leven aanwezig. Aangezien het dagelijkse leven in 2028 doordringt is met digitale 
technologieën, bieden de grote spelers software aan voor ieder apparaat in huis. De producten zijn boven-
dien zodanig beveiligd alleen producten van dezelfde aanbieders op elkaar aangesloten kunnen worden. 
Doordat er een wereldmarkt is waar KPN op moet spelen, wordt er veel aan massaproductie gedaan. Om 
als kleine speler te overleven zijn er enkele opties: óf je aansluiten tot een netwerk van organisaties, óf je 
richten op niches in de markt, of een combinatie van het vorige. 
De producten die er in dit scenario worden aangeboden zijn onder andere Robotica. Er worden robots-
hulpstukken  aangeboden die huishoudelijke taken over kunnen nemen. Te denken valt aan een was-robot, 
een kook-robot die op het aanrecht gemonteerd is en de ingrediënten aangeeft, een leerrobot voor kinde-
ren etc. Deze robots worden met een huurcontract aangeboden door bedrijven. De bedrijven die ze aanbie-
den hebben dan ook de macht om de robots zodanig te programmeren dat ze advertenties of commercials 
laten zien van de door het bedrijf uitgekozen producten of aanbieders. Er ontstaat dus een advertentie-
markt op huisrobotica.  Wel komt er een kwestie uit voort in de samenleving. Men gaat zich afvragen in 
hoeverre het leven beïnvloed mag worden door robots en de bedrijven die er achter zitten.  

KPN in dit scenario
Zoals gezegd is er een wereldwijde markt ontstaan om de prijs laag te houden. Hierdoor is KPN genood-
zaakt om zich te richten op niches. Een passende niche voor dit scenario is de hulpbehoevende 65+’ers met 
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een gemiddeld inkomen. KPN kan haar lange geschiedenis gebruiken om de doelgroep ervan te overtuigen 
van de betrouwbaarheid. De prijs kan laag blijven doordat KPN zelf alleen service hoeft aan te bieden, de 
grootste kosten voor KPN zijn alleen inkoopkosten. De producten die bij deze positie passen zijn robotica 
die het leven gemakkelijker maken en die het zelfstandig wonen mogelijk maakt en houdt. Je kunt zo bij-
voorbeeld denken aan robots die de consument helpen met de dagelijkse dingen als opstaan, aankleden, 
wassen etc. Omdat er een netwerkeconomie is, is het raadzaam voor KPN om samen te werken met een 
grote speler op het gebied van software. 
 
5.4.1 Dagboek scenario 4
Bladzijde uit het dagboek van een 75-jarige man die alleen in zijn huis woont. Hij is hulpbehoevend omdat 
hij onder andere slecht kan lopen. Voor de rest is hij niet meer werkzaam en geniet hij van zijn pensioen.

Ik word wakker en druk op de knop om de rollatormodule uit mijn bed te laten verschijnen. Samen met 
mijn rollator loop ik naar de douche. Ik ga zitten op het bankje en de schijf draait om zodat het wat er 
over me heen valt en de rollator droog blijft. Na het douchen komt de handdoek naar me toe en kan ik me 
afdrogen. Dan draait de schijf weer terug en kan ik verder rijden met mijn rollator.  Ik weet even niet meer 
wat ik moet doen en druk op de knop van mijn rollator, meteen verschijnen en pijlen op de vloer waar ik 
heen moet. Eenmaal bij de tafel aangekomen geeft het pillendoosje me de pillen aan die ik moet innemen. 
Dan besluit ik het nieuws te kijken en open mijn digitale krant. Hier lees ik dat er op basis van mijn produc-
ten er een nieuw product voor me geselecteerd is, of ik deze ook wil hebben. Ik bekijk de commercial en 
het lijkt me wel wat. Ik druk op update en bevestig mijn betaling. Nu kan ik ook op mijn krant de nieuwste 
recepten lezen die bij mijn dieet passen. 
Ik kan niet zo goed meer horen, maar ik zie dat de bel gaat. De deurscanner ziet dat het mijn kleinzoon is en 
opent de deur. Gezellig, bezoek! Hij brengt me wat bloemen mee en ik zet ze in de vaas. Dan geeft de vaas 
me aan dat ik daar allergisch voor ben, dus helaas moet ik de mooie bloemen buiten zetten zodat ik er geen 
last van heb. 
Nadat mijn kleinzoon geweest is, ben ik maar eens voor eten gaan zorgen. Ik kies een recept uit het kook-
boek en de benodigde ingrediënten worden naar voren geschoven in de kasten. De kookplaat vertelt mij 
dat het eten bijna klaar is en als het zover is, gaat de lade open waar mijn bord en bestek klaar liggen. Ik 
schep op, begin met eten  knoei wat. Na het eten zet ik de vaat ik de wasmachine dan ruimt die het verder 
weer op in de kasten. Het tafelkleed leg ik in de wasmachine zodat ik het morgen weer kan pakken van de 
plank. 
Na het eten videobelt mijn huisarts voor een controle. We bespreken wat en ik krijg een nieuw medicijn 
voorgeschreven. Ik download dat naar mijn pillenrobot en morgen kan ik beginnen met de kuur. Het wordt 
al avond en er begint een melding op mijn tv-schem te flikkeren. Ik was bijna vergeten dat ik een kaart-
avond had met vrienden. Ik druk op mijn afstandsbediening op het knopje met het spelkaartje er op en 
zie mijn kaartmaatjes verschijnen. Ik ga vast en zeker winnen! Van onder mijn tv verschijnt er een hand vol 
kaarten. Ik vind het altijd fijn om echte kaarten vast te houden. De kaart die ik op de stapel wil leggen, stop 
ik in de gleuf en dan verschijnt hij op het scherm. Na een spannend spel waarbij ik gewonnen heb, ga ik 
maar eens slapen.
Ik pak mijn rollator en loop naar mijn bed. Het bed weet dat ik dichtbij ben en gaat omlaag. Zo kan ik er 
makkelijker in kruipen. Als ik eenmaal lig, gaat het bed weer omhoog en kan ik slapen. Genoeg vandaag, 
morgen weer een dag!
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5.5 Moodboard scenario’s.

Om een duidelijk beeld te geven zijn er per scenario een aantal typerende afbeelding geplaatst binnen het 
scenariovlak. Met deze beelden wordt een impressie van de toekomst gegeven. 
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6. OPTIES VOOR KPN
Binnen de scenario’s zijn twee producten naar voren gekomen die hieronder worden beschreven.

6.1 Cyber Security/digitale kluis
KPN zou door middel van het lanceren van cyber security kunnen  inspelen op de behoefte van veiligheid. 
Deze zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Doordat alles via het internet gaat wordt privacy en 
veiligheid op het internet een belangrijk issue. Met deze dienst zou je kunnen betalen, opdrachten ge-
ven, mailen en dingen opzoeken. KPN zou aan diversificatie moeten doen. Op deze manier  kunnen zij een 
brede markt kunnen aanspreken. Daarnaast zou KPN aan concentrische diversificatie moeten doen. Zodat 
de nieuwe productlijn de synergie met de oorspronkelijke producten van KPN kunnen behouden.  Op deze 
manier behoudt KPN het contact met de bestaande klanten en kan het deze op de vertrouwde manier
tot dienst zijn.

6.2 Huishoudelijke robots
KPN zou kunnen inspelen op de trend robotica. Door middel van zelf robots te gaan produceren, zou KPN 
meer winstmarge kunnen ontvangen. Beter is waarschijnlijk dat KPN gaat samenwerken met  Philips. Deze 
hebben namelijk de kennis en fabrieken al om deze robots te produceren. KPN zou hierin de software voor 
de robots kunnen verzorgen. Indien KPN slim is zorgt men dat deze robots alleen op het netwerk van KPN 
kunnen fungeren. Daarnaast kan men bij deze robots, producten gaan verkopen die bij deze robots horen. 
Er is al een bedrijf die zoiets doet, namelijk Apple.

KPN doet dan aan product development, aangezien er al robots zijn die huishoudelijke taken vervullen. Dit 
product zou eventueel bij zowel scenario 2 als 4 gebruikt kunnen worden.  
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7.1 Proces van het project

Voor we aan dit project begonnen, hadden we allemaal geen goed beeld van wat scenario-ontwikkeling 
zou zijn. Iets met toekomst, dat was duidelijk maar dan… Na de kick-off werd het een stuk duidelijker. We 
zouden toekomstscenario’s gaan schrijven voor een echte opdrachtgever. Voor ons was dat KPN. KPN was 
voor ons natuurlijk geen onbekend merk, maar in de loop van het project hebben we de organisatie beter 
leren kennen. Eenmaal begonnen, hebben we veel aandacht besteed aan het zoeken van informatie over 
de toekomst, maar ook over de opdrachtgever. Uit deze deskresearch kwamen een aantal onderwerpen 
waar we de aandacht op vestigden. Vervolgens hebben we de organisatie zelf geanalyseerd en haar ex-
terne omgeving en markt. Zo kregen we een goed beeld van de organisatie. Tevens hebben we door mid-
del van lessen global trends en driving forces geleerd hoe we trends kunnen ontdekken en dat kwam bij 
dit project zeker van pas. De trends die we gevonden hebben, vormen namelijk een belangrijk onderdeel 
van dit rapport. We hebben geprobeerd zo veel mogelijk overzicht te verkrijgen door veel grafieken toe te 
passen. Zo hebben we de verschillende trends in een grafiek over impact en zekerheid. Uiteindelijk zijn we 
tot een assenstelsel gekomen waar vier scenario´s uit voort kwamen. Deze vier hebben we zo nauwkeurig 
mogelijk beschreven zodat er een beeld ontstaat van de wereld van dan. 

7.2 Groepsproces
We hebben ons groepsproces geanalyseerd met het tips en tops systeem. Hierbij geef je aan wat er goed 
ging (tops) en wat er niet goed ging(tips) en wat je daarvan kun leren en verbeteren.
Hieronder de tips en tops:

Tips
•We moesten erg wennen aan de manier van begeleiding van de docent en KPN
o De volgende keer: meer begeleiding opeisen door vragen te stellen en afspraken te maken
o Bij een onduidelijke briefing nadere informatie vragen
•Er was vaak onduidelijkheid over wat te doen
o Zo veel mogelijk doen om de opdracht scherp te stellen
•Er was een hogere werkdruk omdat de projectgroep slechts uit drie personen bestond
o Iedereen volle inzet
•Het vooruit plannen werd onderschat
o Strakke planning
•Ongelijke taakverdeling
o Taken eerlijk verdelen
o Niet te snel werk op je nemen
•Het project werd, vooral in het begin, onderschat
o Niet te makkelijk over dingen denken

7. EVALUATIE EN PROCES
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Tops
•Met name aan het eind van het project was de efficiëntie groot
o We wisten toen wat we moesten doen en wie dat goed kan, waardoor de taakverdeling goed verliep
•Flexibiliteit
o Omdat we met een klein groepje waren, was het makkelijker om bijvoorbeeld  te schuiven met ver-
gaderdata 
•Snelle besluitvorming
o Het groepje bestond maar uit drie man en dat deed de besluitvorming goed daarnaast stonden we 
veel op een lijn en dat hielp er ook aan mee
•De werkwijze was prettig 
o We hebben alles geprobeerd zo geordend te doen als kan en dat hielp ons overzicht te houden
•Doelgericht
o Als het doel eenmaal duidelijk was en de opdracht helder, dan ging het over het algemeen snel
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In de tijd dat dit project liep, is KPN veel in het nieuws geweest. Dat begon met het bericht dat er veel ont-
slagen zouden vallen binnen de organisatie. Daarna kwam er uit dat KPN vanwege tegenvallende cijfers een 
nieuw model voor mobiel internet zou inzetten. Dit leverde voor veel media-aandacht omdat de consument 
hier tegenin ging. Vervolgens bleek dat KPN gegevens bleek te noteren van haar gebruikers van mobiel 
internet. Deze berichten over KPN waren niet altijd even positief en dat geeft dan ook meteen aan waarom 
het vooruit blijven kijken zo belangrijk is. Wij willen KPN dan ook veel succes wensen met het behalen van 
haar ambitie om te blijven groeien, zeker ook in de toekomst. We hopen dat KPN door middel van dit rap-
port een stukje voorbereid is op wat er kan komen. Wij hebben in ieder geval er veel van geleerd, wij hopen 
dat het ook veel oplevert voor KPN.

Groep 2, klas 3CU
Roel Verzantvoort
Marleen Coldeweijer
Anneke Vermeulen

NAWOORD
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Bijlage 1 - Bronnenlijst

Bijlage 2 – Mindmap

BIJLAGEN
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Bijlage 1- Bronnenlijst

Algemene Bronnen:
• www.kpn.nl 
• www.reggefiber.nl 
• http://www.12manage.com/methods_productmarketgrid_nl.html 
• http://tutor2u.net/business/strategy/ansoff_matrix.htm 
• http://www.watisrfid.nl/ 
• http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nanotechnologie/vraag-en-antwoord/wat-is-nanotech-
nologie.html 

Bronnen Trends:
• www.installatiemagazine.nl 
• www.computable.nl
• www.stt.nl 
• www.computerworld.nl  
• www.consumentenbond.nl/digitaletv 
• http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/piramide-fx.htm
• http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71102ned&D1=3-4,11-17&D2=0-
10&D3=a&HD=080424-1708&HDR=T&STB=G1,G2

Overige informatiebronnen
• Marije van ’t Verlaat,  docent ‘Global Trends’ - Fontys Economische Hogeschool
• Paul van Kempen,  docent ‘Scenario ontwikkeling’ - Fontys Economische Hogeschool
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Bijlage 2 - Mindmap 


