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Hoe blijf je in de toekomst de concurrent de baas? Volgens marketinghoogleraar Berend Wierenga is de toekomstige concurrentiepositie slechts
voor een deel afhankelijk van het marktaandeel van vandaag.
Veel meer komt het aan op het zo goed mogelijk benutten van de kansen
die door veranderingen ontstaan. 'Opportunity share' wordt dat genoemd.
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