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PESTLE
PESTLE helpt je om de invloed van je omgeving op je bedrijf te
analyseren. Er zijn zes factoren die jouw bedrijf beïnvloeden.
Factoren kunnen politiek, economisch, sociaal, technologisch,
juridisch of ecologisch zijn. Met een helder overzicht van deze
factoren kun je je positie en mogelijkheden in de markt beter
begrijpen.

Tips voor gebruik
Download het PESTLE template en print deze uit op een groot
stuk papier ter ondersteuning van een brainstorm. Ter inspiratie
is er een voorbeeld PESTLE van McDonald's.

Gebruik van de tool
Elke letter in het woord PESTLE staat voor een factor. Voor iedere
factor moet je de trends en ontwikkelingen benoemen die van
invloed zijn op je bedrijf. Factoren kunnen een negatieve invloed
hebben maar kunnen ook kansen bieden. Met een PESTLE maak
je een overzicht van de invloeden op jouw bedrijf. Met dit
overzicht kun je beter inschatten of je bedrijf succesvol wordt of
blijft.
Zodra je bepaald hebt welke factoren je bedrijf beïnvloeden kun
je evalueren welke een positieve of een negatieve invloed op je
bedrijf hebben. Je kan dit doen door kleuren te gebruiken: rood
voor negatief en groen voor positief.
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Politieke factoren
Beslissingen die door de overheid worden genomen zijn
politieke factoren. Regeringen hebben een grote impact op de
publieke voorzieningen in een land maar ook op de economie.
Denk aan beslissingen met betrekking tot beleid,
overheidsprogramma’s, subsidies, accijnzen en toeslagen,
belastingen, etc. Schrijf op welke politieke keuzes jouw sector of
regio beïnvloeden.
Economische factoren
De economische situatie van een land beïnvloedt het succes van
je bedrijf. Denk aan economische factoren zoals
rentepercentages, wisselkoersen, inflatie, economische groei,
werkloosheid etc. Schrijf de percentages en andere factoren op
die van invloed zijn op het land en de sector waarin je actief
bent.
Sociale factoren
Sociale factoren hebben te maken met de demografie en de
cultuur van een land of regio. Belangrijke demografische
factoren zijn leeftijdsverdeling, opleidingsniveau,
bevolkingsgroei, verhouding tussen mannen en vrouwen, etc.
Culturele aspecten bestaan uit de houding, overtuigingen en
waardes van de bevolking. Beschrijf de demografische en culture
aspecten van jouw omgeving.

Technologische factoren
De technologische vooruitgang in jouw markt bepaalt in welke
technologieën jouw organisatie moet investeren om niet achter
te lopen. Technologische factoren zijn bijvoorbeeld
automatisering, technische innovaties, R&D investeringen en
technologietransfer. Schrijf op welke technologieën belangrijk
zijn in je markt en hoe geavanceerd deze zijn.
Juridische (Legal) factoren
Een breed scala aan wetten beïnvloeden hoe jouw bedrijf
opereert. Denk bijvoorbeeld aan wetgeving met betrekking tot
werknemers, privacy, klantgegevens, discriminatie, belastingen,
marketing, onlinehandel en meer. Schrijf de belangrijkste wetten
op die je bedrijf (kunnen) beïnvloeden.
Ecologische factoren
Onder ecologische factoren vallen het weer, geografische
ligging, klimaat en klimaatverandering. Elementen die invloed
hebben op de ecologie zijn belangrijk, zoals beperkte natuurlijke
grondstoffen, recycling, afvalverwerking, etc. Schrijf de
belangrijkste factoren die van invloed zijn op je bedrijf op.
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PESTLE

datum

naam

politiek

economisch

sociaal

technologisch

wettelijk

ecologisch

Ontwikkeld door Francis Aguilar, (origineel ETPS) in “Scanning the
Business Environment." uit 1967

Voorbeeld McDonald’s
industrie

Fast Food

producten &
diensten

Fast Food

bedrijfsgrootte

235.000 werknemers (2017)

omzet

$22 miljard

locatie

Oak Brook (Illinois), Verenigde Staten
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McDonalds is een wereldberoemde hamburgerketen met overal
restaurants. Toch zie je ook bij McDonalds dat ze hun concept
regelmatig veranderen. Waar het in de jaren ’90 nog expliciet
gericht was op kinderen, met het rood-gele interieur en waar de
happy meal centraal stond, zien we nu een serieus restaurant
gericht op drukke volwassenen. De toevoeging van de koffiebar
is misschien wel het meest sprekende voorbeeld van deze
omslag.
PESTLE voor McDonald’s
In het voorbeeld kijken we naar de politieke, economische,
sociale, technologische, juridische en ecologische factoren die
invloed hebben op de toekomst van McDonalds. Sommige
factoren hebben een duidelijk positief effect op het bedrijf, deze
hebben een groene kleur gekregen. Andere factoren lijken
eerder negatieve uitwerking te hebben op het specifieke fast
food concept van McDonalds. Voor enkele factoren is nog niet
duidelijk welk effect ze gaan hebben.

PESTLE
politiek

naam

economisch

McDonald’s
sociaal

Toenemende internationale
handelsovereenkomsten

Langzame maar stabiele groei van de
Amerikaanse economie

Groeiende inkomensongelijkheid

Aankomende belastinghervormingen

Stabiele maar riskante Europese economieën

Toenemende culturele diversiteit

Ontwikkelende gezondheidsregelingen voor
burgers

Vertraging van de Chinese economie

Trend voor gezonder levensstijl

technologisch

datum

wettelijk

ecologisch

Gemiddelde R&D activiteit in de industrie

Nieuwe wettelijke minimumlonen in de
Verenigde Staten

Toenemende interesse voor milieuprogramma’s bij bedrijven

Toenemende automatisering

Lokale gezondheidsregelingen voor bedrijven
en scholen

Toenemende nadruk op duurzame
bedrijfsstrategieën

Toenemende verkopen dankzij mobiele
apparaten

Dierenwelzijn regelingen

Klimaatverandering

Ontwikkeld door Francis Aguilar, (origineel ETPS) in “Scanning the
Business Environment." uit 1967

