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MT publiceert de MT1000; de lijst met de beste zakelijke
dienstverleners van Nederland
Derks & Derks executive search is de beste dienstverlener in B2B van Nederland en
daarmee natuurlijk ook de beste in de categorie Executive Search, een van de 53
categorieën die zijn onderzocht.

Management Team doet sinds 2001 elk jaar onderzoek naar de kwaliteit en populariteit van
leveranciers van financiële diensten. Later kwamen daar professionele en digitale
dienstverleners bij. Dit jaar hebben we de drie ranglijsten voor het eerst samengevoegd tot
een lijst: De MT1000.

Top 10
1. Derks & Derks, Executive Search
2. DRS Makelaars, Advies & Beheer bedrijfshuisvesting
3. IBM, Digital Consulting
4. Fabrique, Digital Marketing
5. ISM eCompany, Internetbureau
6. ING Private Banking, Wealth management
7. Info.nl, Internetbureau
8. EY, Data compliance
9. iDEAL, Cash management
10. Xerox Financial Services, Equipment lease

Voor de MT1000 hebben wij 2.592 beslissers uit het Nederlandse bedrijfsleven gevraagd
naar hun mening over in totaal ruim 1.000 dienstverleners. MT-lezers die beslissen over de
inkoop van strategisch advies vroegen we om de bedrijven te beoordelen waar ze de
afgelopen drie jaar zaken mee hebben gedaan. Managers verantwoordelijk voor de inkoop
van opleidingen hebben we gevraagd naar hun mening over opleiders, enzovoort.

Ondervraagden hebben hun oordeel geveld over klantgerichtheid, productleiderschap en
uitvoering van de dienstverlening. Voor de uiteindelijke plek op de algemene en de subranglijst, werd ook gekeken naar het aantal aanbevelingen en het aantal geënquêteerden
dat zaken met de dienstverlener had gedaan.
‘We willen met de MT1000, maar eigenlijk vooral met de onderliggende 53 categorieën,
zakelijk Nederland inzicht geven in de markt. Als aankomend werknemer kun je kijken naar
bedrijfsreviews op Glassdoor. Die rol zien we de komende jaren weggelegd voor de
MT1000’, zegt MT-hoofdredacteur Thijs Peters.
Thijs Peters vervolgt ‘Begin 2018 gaan we het onderzoek doorlopend maken, samen met
de onderzoekers van het Erasmus Centre for Business Innovation dat voor ons het
onderzoek uitvoert. Op deze wijze hopen we MT-lezers een steeds beter inzicht te geven in
de kwaliteit van B2B-dienstverlening’

De MT1000-lijst en de 53 categorieën zijn te vinden op de site van MT. Het onderzoek staat
ook centraal in het laatste magazine dat te koop is via onze webshop.
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