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ONDERNEMEN

Gericht 
innoveren 
zorgt voor 
snelle groei

ONDERNEMEN

Van onze redacteur 
Amsterdam

Ondernemingen die snelle groei la-
ten zien, weten dat vaak over lange-
re termijn vol te houden. Ze innove-
ren gericht op niches in de markt 
en halen de groei vaak uit andere 
markten dan de Nederlandse.

Dat is een van de opvallendste 
conclusies uit onderzoek van Het 
Financieele Dagblad en de Eras-
mus Universiteit onder 331 onder-
nemingen die zich dit jaar kwali-
ficeerden voor een FD Gazellen 
Award — de competitie rond snel-
le groeiers.

Het gaat om winstgevende be-
drijven met minimaal 20% omzet-
groei gemeten over drie jaar. Twee 
derde van de deelnemers staat 
voor minstens de tweede keer in 
de lijst. 5% houdt de groei al zes 
jaar op rij vast. De meeste bedrij-
ven doen dat op eigen kracht en 
houden de bank of investeerders 
buiten de deur.

Die groei komt niet alleen van-
uit Nederland. Hoewel het vaak om 
kleine bedrijven gaat, is toch meer 
dan de helft van de FD Gazellen in 
het buitenland actief.

Innovatie speelt een grote rol 
bij snelle groeiers. FD Gazellen 
zijn bovengemiddeld gefocust 
op het zoeken naar vernieuwen-
de oplossingen. Het zijn pioniers 
in hun sector. De meesten voeren 
een beperkt aantal producten en/of 
diensten, doorgaans de helft min-
der dan reguliere bedrijven in Ne-
derland.

Opvallend is de gemiddelde om-
zetgroei in de FD Gazellen-editie 
van 2014. Die is met 133% de hoog-
ste uit het elfjarig bestaan van de 
competitie. De nettowinst van 
deze bedrijven is nog sneller toe-
genomen dan de omzetgroei: die 
is meer dan verdrievoudigd. De 
top 100 van mkb-bedrijven groei-
de met gemiddeld 301%.

De bedrijven uit de lijst zijn op-
timistischer dan in voorgaande ja-
ren. Vier op de vijf FD Gazellen re-
kenen op verdere omzetgroei in de 
komende jaren.
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