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VISIE,VISIE,  ONDERNEMERSCHAP EN CONSOUDATIE BIJ DE VOC 
DeDe opkomst van een wereldconcern' 

AanAan het einde van de zestiende eeuw kwam de handelsvaart op Azië schoorvoetend op gang. 
DeDe route langs de noordkaap bleek niet erg succesvol (de overwintering op Nova Zembla), 
maarmaar men had meer succes met de route rond de zuidkaap van Afrika. Niettemin waren de 
eersteeerste expedities zwaar verliesgevend. Schepen kwamen niet terug als gevolg van stormen of 
piraterij,piraterij, bemanningen werden gedecimeerd door ziekten en ladingen gingen onderweg ver-
loren.loren. Handelsmissies naar Indië, retour meer dan twee jaar, bleken veel grotere en meer 
risicovollerisicovolle ondernemingen te zijn dan die naar de Oostzee, Afrika of 'De West'. Expedities 
kendenkenden in de begintijd al begrotingen van ca. twee miljoen gulden, voor die periode astrono-
mischemische bedragen. De handelsvaart op Azië bleek te vragen om een meer grootschalige aan-
pak,pak, met grotere schepen, meer bemanning en zeker ook meer bewapening en soldaten. 

ZoZo ontstond aan het begin van de zeventiende eeuw, onder andere onder inspiratie van Van 
Oldenbarnevelt,Oldenbarnevelt, het idee om de handelsmissies naar Azië door en aantal grote ondernemin-
gengen gezamenlijk te laten uitvoeren, zodat kosten en risico 's konden worden gespreid, en op-
brengstenbrengsten onderling worden verdeeld. Er werd een joint venture' opgericht, met deelname 
vanvan handelsmaatschappijen uit diverse steden in Holland en Zeeland, de Verenigde Oostindi-
schesche Compagnie. De Compagnie werd uiterst zorgvuldig vormgegeven, met zes 'kamers' 
waarvanwaarvan geen enkele in staat was een overheersend stempel op het geheel te drukken. 

NaNa de oprichting van de VOC ontstond al snel een professionele organisatie die uitermate 
ingewikkeldeingewikkelde en grensverleggende ondernemingen aanging, maar die er tegelijkertijd vanaf 
hethet begin op ingesteld was zo min mogelijk aan het toeval over te laten. Over elke reis werd 
uitvoeriguitvoerig gerapporteerd en alle ervaringen werden, met behulp van de beste wetenschappers 
uituit die periode, omgezet in richtlijnen en hulpmiddelen voor de nieuwe expedities. Zo ging 
metmet elk vertrekkend schip een 'scheepsdoos' mee met een groot aantal instructies, die strikt 
nageleefdnageleefd moesten worden. Deze instructies hadden betrekking op het doel van de expeditie, 
dede bestemmingen en de gewenste handelswaar, maar ook op het gebruik van medicijnen, het 
klaarmakenklaarmaken van het eten, het drankgebruik en het gedrag van de soldaten. In de doos zaten 
daarnaastdaarnaast de meest recente kaarten waarop routes, ondiepten, stromingen en windrichtingen 
warenwaren aangegeven en het meest moderne navigatiemateriaal. In latere perioden werden ook 
examensexamens afgenomen van schippers, stuurlui en chirurgijnen, om er zeker van te zijn dat ze 
allealle instructies daadwerkelijk begrepen en konden toepassen. 

Dee informatie over de VOC is ontleend aan: 
-- Gawronski J.H.G., De Hollandia en de Amsterdam, twee schepen en een bedrijf. Academisch Proefschrift, 

UvA,, 1994. 
-- Goor J. van, De Nederlandse Koloniën, Geschiedenis van de Nederlandse expansie, SDU, Den Haag, 

1990. . 
-- Spruit R., J.P. Coen, Dagen en daden in dienst van de VOC, De Haan, Indië-Document, 1990. 
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BijBij  dit alles trokken de 'Heren Zeventien', als afgevaardigden van de bewindhebbers van de 
zeszes kamers, aan de touwtjes. In lange vergaderingen (tot vijf weken aan een stuk) ontwikkelde 
dezedeze concernleiding de genoemde gedetailleerde beleidslijnen en voorschriften die, naast 
voorvoor de schepen zelf, bestemd waren voor de leidinggevenden in het Oosten. Op deze wijze 
gavengaven de Heren Zeventien leiding aan een zich snel ontwikkelend wereldconcern. Echter lang 
nietniet alles kon vanuit het vaderland worden voorzien en gedirigeerd. Zo deden zich regelmatig 
politiekepolitieke (en militaire) noodsituaties voor en veroorloofden de lokale managers zich ook op 
commercieelcommercieel terrein de nodige vrijheden. Het ontstaan van het belangrijke inter-Aziatische 
handelsnetwerkhandelsnetwerk van de VOC wordt bijvoorbeeld vooral toegeschreven aan het eigen initiatief 
vanvan een jonge gouverneur-generaal, J.P. Coen. 

DeDe VOC was, met name in de zeventiende eeuw, onomstreden de meest succesvolle onderne-
mingming van haar tijd. Aan de basis van dit succes stonden visie, ondernemerschap en consoli-
datie.datie. Het ondernemerschap zat onder meer besloten in het wezen van de zeer risicovolle 
activiteiten,activiteiten, die grotendeels aan het andere eind van de wereld plaatsvonden, en in het im-
provisatietalentprovisatietalent dat lokale bestuurders en schippers aan de dag moesten leggen om te kunnen 
reagerenreageren op de meest onverwachte situaties. Het echte concurrentievoordeel behaalde de 
VOCVOC echter met haar vermogen tot consolideren. Op alle manieren trachtte de organisatie te 
lerenleren van eerder opgedane ervaringen teneinde problemen en risico's zoveel mogelijk te be-
perken.perken. Van Goor zegt hierover: "De bureaucratische opbouw met vaste regels en procedu-
res,res, omschreven taken en verantwoordingsplicht verschaften de VOC een grote mate van 
betrouwbaarheid,betrouwbaarheid, stabiliteit en continuïteit" (Van Goor, 1990: 81). De aansturing van de 
activiteitenactiviteiten van de VOC gebeurde tenslotte op basis van door de Heren Zeventien duidelijk 
geformuleerdegeformuleerde visies. Hieraan werd extreem veel aandacht besteed, zodat de noodzakelijker-
wijswijs zelfstandig opererende 'middelmanagers' altijd optimaal in de geest van het concernbe-
leidleid hun beslissingen konden nemen. 

EenEen en ander wordt, toeval of niet, opvallend goed weergegeven door het VOC-logo. Hierin 
staanstaan de O en de C gebroederlijk naast elkaar, terwijl een veel grotere V beide letters met 
elkaarelkaar verbindt. Aldus wordt gesymboliseerd dat de successen van de organisatie in feite 
werdenwerden gebouwd op een synergie van de in principe tegengestelde krachten onderne-
merschapmerschap en consolidatie, een synergie die lange tijd in stand kon worden gehouden op basis 
vanvan heldere en gemeenschappelijke visies. 
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VOORWOORD D 

Dezee dissertatie start met de fictieve avonturen van Overtoom bv. Ik schreef dit verhaal als 
managerr Project Operations zo'n tien jaar geleden ter illustratie van de logistieke knelpunten 
vann Philips Telecommunicatie & Informatiesystemen (PTIS) in Den Haag. Voor velen binnen 
dezee organisatie was de geschetste situatie zeer herkenbaar. De logistieke verwerking van 
zowell  gestandaardiseerde orders als maatwerkorders middels een en hetzelfde organisatie-
conceptt leidde in de dagelijkse praktijk tot tal van moeilijk oplosbare problemen. Beide or-
derstromenn zouden van elkaar worden gescheiden, maar dit proces was in de loop van 1991 
nogg in ontwikkeling toen Philips in het kader van de operatie Centurion besloot de compu-
tertakk integraal af te stoten. 

Tochh werd niet daar, maar in feite al enkele jaren eerder de kiem voor dit proefschrift gelegd. 
Vanuitt de stafafdeling Organisatie & Efficiency was ik nauw betrokken bij de strategieont-
wikkelingg van enkele marktgroepen van PTIS. Met behulp van de binnen Philips ontwikkelde 
techniekk van de Strategische Oriëntatie Ronde werden strategische analyses gemaakt, discus-
siess gevoerd en plannen opgesteld. Ondanks het enthousiasme van alle deelnemers aan het 
proces,, verliep de implementatie in de praktijk, als gevolg van veranderende marktomstan-
digheden,, steeds geheel anders dan gepland. Niettemin had niemand het gevoel dat de analy-
sess zinloos waren geweest, er waren visies ontwikkeld en uitgewisseld die hun uitwerking op 
dee verdere strategieontwikkeling niet misten. Die gedachte heeft me nooit meer losgelaten. 

Watt me ook niet meer losliet was de contingentietheorie zoals Henry Mintzberg deze uit-
werktee in zijn Structuring of Organizations, een van de beste boeken die mijns inziens over 
organisatiess en organiseren zijn geschreven. Met name de toepassing van dit denkmodel tij -
denss de voorbereidingen voor een reorganisatie, ook weer bij PTIS, gaf mij enerzijds de 
overtuigingg dat organisaties alleen werkelijk begrepen kunnen worden in samenhang met hun 
context,, en anderzijds dat niets inderdaad zo praktisch is als een goede theorie. 

Enkelee jaren later, inmiddels op de Universiteit van Amsterdam, vielen de stukjes van de 
puzzell  op hun plaats. De kennismaking met de Strategische Functie Typologie van Maarten 
Simon,, gaf hierbij de doorslag. Het idee dat het soort activiteiten dat een organisatie voor 
haarr afnemers uitvoert een fundamentele invloed heeft op het denken en handelen van een 
organisatie,, legde een directe link met Overtoom. Door deze typologie verder uit te werken 
mett behulp van het concept commitment van Ghemawat, kon de centrale, theoretische ge-
dachtelijnn van deze dissertatie worden afgerond. Als organisatiekenmerken contextafhanke-
lij kk zijn, zou dat ook moeten gelden voor strategievorming, en als functietypen hierop een 
directee invloed uitoefenen, dan vormen zij een goede basis voor het definiëren van de diverse 
contexten. . 
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Dezee gedachtelijn heeft in de loop van enkele jaren door middel van het VOC-onderzoek 
steedss vastere vorm gekregen. In de eerste plaats wil ik alle studenten die hieraan in diverse 
fasenn een bijdrage hebben geleverd, danken voor hun vaak kritische en altijd enthousiaste 
inbreng.. Zonder al het theoretische en empirische materiaal dat zij hebben verzameld, zou dit 
proefschriftt er niet liggen. Daarnaast ben ik dank verschuldigd aan mijn begeleiders, Wout 
Buitelaarr en Bert Piest, die met tussenpozen een aanzienlijk deel van hun spaarzame tijd op-
offerdenn om mijn teksten door te werken en van hun to-the-point opmerkingen te voorzien. 
Ookk alle geïnterviewden van de meer dan vijfti g organisaties, die in het kader van het totale 
onderzoekk werden bezocht, dank ik voor de tijd die zij beschikbaar hebben gesteld en voor de 
reactiess op de concepten die wij hen toestuurden. Mijn broer Paul dank ik voor zijn adviezen 
mett betrekking tot de statistische verwerking van een deel van de onderzoeksgegevens en last 
butt not least, dank ik Len 'for turning it all into music'. 

Amsterdam, Amsterdam, 
Augustuss 2000 
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introductieintroductie en verantwoording 

TUUT-TUUT,TUUT-TUUT, DAT IS SNEL 
DeDe ervaringen van een handelsfirma 

Goedemorgen,Goedemorgen, mag ik mij even voorstellen. Mijn naam is Van Gelderen. Ik ben algemeen 
directeurdirecteur van OVERTOOM BV2. Wij zijn een handelsfirma in kantoor- en magazijnartikelen. 
MisschienMisschien kent u ons nog wel van onze radioreclames waarin we onze snelle levering aan-
prijzen.prijzen. Overtoom is een zeer gestroomlijnde organisatie. Wij leveren over het algemeen bin-
nennen achtenveertig uur meer dan dertig duizend artikelen direct uit voorraad. Overtoom pro-
duceertduceert zelf niets, maar laat wel een groot aantal producten speciaal voor haar vervaardigen 
bijbij  derden. Daarnaast hebben we merkartikelen van anderen in ons assortiment. Voor alle 
catalogusproductencatalogusproducten geldt dat zij moeten voldoen aan door Overtoom gestelde kwaliteits- en 
veiligheidsnormen.veiligheidsnormen. Wij zijn bijzonder trots op onze organisatie en onze medewerkers, en ik 
benben blij  dat ik u vandaag mag vertellen hoe onze primaire processen in hoofdlijnen in elkaar 
steken. steken. 

AlsAls u ons belt krijgt u onze Orderdesk aan de lijn. De medewerkers van deze afdeling bren-
gengen direct alle gegevens van uw order in ons ordersysteem. Indien u eerder bij ons besteld 
heeft,heeft, zijn in dit systeem uw basisgegevens uiteraard reeds beschikbaar. Ten aanzien van uw 
orderorder wordt onmiddellijk een aantal controles uitgevoerd, zoals de beschikbaarheid van de 
doordoor u gewenste artikelen, de omvang van uw order (bij grote aantallen wordt noodzakelij-
kerwijskerwijs een langere levertijd gehanteerd), uw betalingsgedrag, etc. Als u uw order per fax of 
internetinternet aanlevert, is de procedure vergelijkbaar. Wanneer door het systeem alles in orde is 
bevonden,bevonden, wordt de order direct aan u bevestigd en wordt deze middels het systeem doorge-
sluisdsluisd naar onze afdeling Logistiek & Verzending. Daar wordt een en ander uitgeprint, ver-
gezeldgezeld van een pickbon voor een optimale routing in het magazijn en een factuur die uitein-
delijkdelijk bijgepakt wordt bij uw bestelling. Vervolgens gaat een orderpicker aan de slag om uw 
bestellingbestelling bij elkaar te zoeken en klaar te maken voor verzending. Is dit gebeurd, dan wordt 
uwuw bestelling op basis van het volume van de bestelling en de postcode van het afleveradres 
meegenomenmeegenomen in de routeplanning van een van onze vrachtwagens. Wanneer deze wagen aan 
dede route toe is, wordt hij geladen en wordt de route uitgevoerd. Op uw adres wordt de be-
stellingstelling 'achter de eerste deur' afgeleverd en u tekent de afleverbon voor ontvangst. Vervol-
gensgens hopen wij dat u de factuur binnen de gestelde termijn aan ons voldoet, want anders zijn 
wijwij  genoodzaakt u na enige tijd een herinnering te sturen. 

OmOm dit primaire proces optimaal te laten verlopen is uiteraard nog het een en ander nodig. 
WijWij noemen dat de ondersteunende activiteiten. Zo hebben wij een afdeling Product Marke-
ting,ting, die verantwoordelijk is voor de inhoud van onze productcatalogus, een afdeling Finan-
ciënciën & Administratie, die de boekhouding en controling verzorgt, een afdeling Inkoop, die de 
relatiesrelaties met de toeleveranciers onderhoudt, een afdeling Service, die garantie-problemen 
verhelptverhelpt en kleine reparaties uitvoert, en een afdeling Informatisering, die de eerdergenoem-
dede systemen bouwt en onderhoudt. Daarnaast hebben we nog enkele zogenaamde account-
managersmanagers in de buitendienst, die de relaties met onze grotere klanten onderhouden. Zij zijn 
verantwoordelijkverantwoordelijk voor de verkopen bij deze accounts en ontvangen een bonus wanneer deze 
verkopenverkopen de gestelde doelen overtreffen. 

Dezee tekst is volledig de verantwoordelijkheid van de auteur. De naam Van Gelderen is gefingeerd 
Plaatsingg gebeurt met toestemming van de directie van Overtoom BV. 
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NaNa deze korte schets van onze organisatie wil ik u vertellen wat ons enkele jaren geleden is 
overkomen.overkomen. Een van onze actieve accountmanagers komt op een dag naar me toe met het 
volgendevolgende verhaal. Hij was bij een klant van ons geweest en had vernomen dat deze bezig was 
metmet de voorbereidingen van een totale bedrijfsverhuizing. Men ging een splinternieuw pand 
betrekkenbetrekken en overwogen werd bij deze gelegenheid ook de inventaris integraal te vernieuwen. 
AlleAlle kantoormeubelen, kasten en magazijninrichtingen zouden dan worden vervangen en om-
datdat men in de loop van de tijd goede ervaringen met Overtoom had opgedaan, werd de ac-
countmanagercountmanager gevraagd een offerte uit te brengen. In totaliteit zou deze enkele miljoenen 
gaangaan bedragen, ongeveer de helft van de jaardoelstelling van de accountmanager. 

DeDe klant had wel enkele speciale wensen uitgesproken. Zo was men niet geheel tevreden over 
dede kwaliteit van de sloten op de archiefkasten, vooral gezien het risico van ongewenste inkij-
kers.kers. De accountmanager had bij zijn collega 's van Service geïnformeerd of inbouw van 
meermeer inbraakbestendige sloten technisch mogelijk was en zij hadden hem verzekerd dat dit 
kon.kon. Dit soort sloten heeft standaard afmetingen. Een andere wens was de levering van spe-
ciaalciaal meubilair voor de directievertrekken. Omdat hier vaak belangrijke relaties werden ont-
vangenvangen was men op zoek gegaan naar iets bijzonders en het oog was gevallen op een Itali-
aansaans design. Wel eiste men dat de levering via Overtoom zou verlopen, de totale inrichting 
zouzou aan één firma worden uitbesteed. Dat daarmee het toch al niet goedkope Italiaanse meu-
bilairbilair  nog wat duurder zou worden, werd graag op de koop toegenomen. De accountmanager 
waswas bij de importeur van het Italiaanse meubilair gaan kijken en moest inderdaad toegeven 
datdat dit aanzienlijk chiquer was dan het aanbod van Overtoom. De derde speciale wens van de 
klantklant leek aanvankelijk de lastigste. In het nieuwe gebouw bevond zich op de zolderetage een 
aantalaantal vertrekken met schuin aflopende wanden. Teneinde niet te veel ruimte te verliezen wil-
dede de klant hier graag een rij  kasten plaatsen waarvan de bovenzijde het schuine dak volgde. 
StandaardkastenStandaardkasten derhalve, maar met een enigszins schuin aflopende bovenzijde. De ac-
countmanagercountmanager was zo verstandig geweest niet onmiddellijk toe te zeggen dat dit tot de moge-
lijkhedenlijkheden behoorde. Wel was hij direct na het gesprek even bij de leverancier van de betref-
fendefende kasten langs gereden en had met de productiechef de situatie doorgesproken. Die had 
gesteldgesteld dat het hem niet onmogelijk leek een dergelijke kast te produceren, hoewel uiteraard 
opop hogere kosten gerekend moest worden. Hoeveel kon hij niet op voorhand zeggen. De laat-
steste wensen van de klant waren relatief eenvoudig. Zo moest de aflevering geconcentreerd 
binnenbinnen enkele dagen, namelijk direct na de geplande oplevering van het nieuwe gebouw, 
plaatsvinden.plaatsvinden. Bovendien zou daarbij het meubilair niet in de doos 'achter de eerste deur' 
mogenmogen worden neergezet, maar worden uitgepakt, gemonteerd en volgens vooraf opgestelde 
tekeningentekeningen worden geplaatst in alle kamers. Dit uiteraard weer tegen extra vergoeding, geld 
waswas geen probleem. Tenslotte wilde de klant van het totale gebeuren één factuur ontvangen, 
maarmaar dan wel zodanig gespecificeerd dat deze gemakkelijk uit te splitsen was naar de ver-
schillendeschillende afdelingen van de organisatie. Op de tekeningen kon men zien welke kamers tot 
welkewelke afdelingen behoorden, zodat alle informatie hiervoor voorhanden was. De accountma-
nagernager was van mening dat al deze zaken eenvoudig te organiseren waren. Geconcentreerde 
afleveringaflevering is een kwestie van tijdig plannen, uitpakken en monteren kan met behulp van uit-
zendkrachtenzendkrachten gebeuren en een gespecificeerde factuur is desnoods met de hand te maken. 
ExtraExtra werkzaamheden kunnen bovendien allemaal in de offerte worden opgenomen, zodat 
OvertoomOvertoom daar niet minder van hoeft te worden. Sterker nog, het is een uitgelezen kans om te 
tonentonen dat Overtoom een flexibele en professionele organisatie is. 

ToenToen de accountmanager vroeg wat ik ervan vond, kon ik niet anders dan hem een compli-
mentment maken. Hij had onze firma goed vertegenwoordigd en een omzetbedrag van enkele mil-
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joenenjoenen is natuurlijk niet niks. Wel had ik wat aarzelingen omtrent de speciale activiteiten die 
voorvoor de order moesten worden uitgevoerd, maar de accountmanager overtuigde mij ervan 
datdat hij een en ander goed had doorgesproken met alle betrokkenen en dat iedereen het ermee 
eenseens was dat het uitvoerbaar was. De accountmanager maakte de offerte op, waarbij ik hem 
opop het hart drukte goed rekening te houden met alle extra kosten en werkzaamheden. Uitein-
delijkdelijk was de klant tevreden met ons aanbod en ben ik zelf met de accountmanager meege-
gaangaan om het contract te tekenen. 

DeDe uitvoering van de order verliep, zacht uitgedrukt, niet geheel rimpelloos. Ik zal u een paar 
voorbeeldenvoorbeelden noemen. De archiefkasten moesten voor de inbouw van andere sloten van het 
magazijnmagazijn naar de werkplaats van Service. Dat bleek echter niet zomaar mogelijk. De mana-
gerger Logistiek, verantwoordelijk voor de commerciële voorraad, weigerde de kasten zonder 
orderbonorderbon uit te leveren, maar een orderbon kon niet worden aangemaakt omdat het systeem 
erer dan van uitgaat dat de order daadwerkelijk binnen achtenveertig uur geleverd wordt. 
HierdoorHierdoor wordt de routeplanning aangestuurd, de voorraad aangepast en een factuur aan-
gemaakt,gemaakt, allemaal dingen die niet moesten gebeuren. De accountmanager was furieus over 
dede naar zijn mening formele en bureaucratische opstelling van de manager Logistiek en mijn 
bemiddelingbemiddeling moest eraan te pas komen om tot een (nood)oplossing te komen. Er werd een 
eenvoudige,eenvoudige, handmatige schaduwprocedure in werking gesteld, waarbij de uitlevering van de 
kastenkasten onder verantwoordelijkheid van de accountmanager kon gebeuren. Nog een bijko-
mendmend puntje was dat Service niet genoeg ruimte had om alle om te bouwen kasten te plaat-
sen,sen, zodat deze in groepen moesten worden aangeleverd, omgebouwd en weer teruggeplaatst 
inin het commerciële magazijn. Dit leverde weer moeilijkheden op bij de afdeling Inkomende 
Goederen.Goederen. Voor deze kasten kon geen bestelbon van Inkoop worden overlegd en bovendien 
diendediende geen inboeking van de voorraad te worden uitgevoerd, omdat deze bij eerdere uitleve-
ringring evenmin formeel was uitgeboekt. Ook hier bracht een handmatige noodprocedure uit-
komst,komst, hetgeen echter niet kon voorkomen dat nu en dan boekingen fout gingen. Gelukkig 
warenwaren de Service technici zo verstandig om met grote letters op de doos aan te geven dat het 
hierhier om gemodificeerde archiefkasten ging, want anders waren ze weer gewoon tussen de 
commerciëlecommerciële voorraad terechtgekomen. Nu werden ze een beetje apart geplaatst. 

EenEen ander knelpunt in de uitvoering van de klantenorder betrof de Italiaanse designmeube-
len.len. Om deze in te kopen had Inkoop een versnelde procedure in werking gezet om de ge-
wenstewenste artikelen van een catalogusnummer te voorzien en nam hiervoor contact op met Pro-
ductduct Marketing. De Marketing manager stond het volgende moment woedend voor mijn bu-
reau.reau. Waarom wist hij van niets ? Het was toch zijn verantwoordelijkheid om producten al of 
nietniet in het assortiment op te nemen? Wat zijn dat eigenlijk voor meubelen? En hoe zit het met 
garantieafspraken?garantieafspraken? Realiseerde ik mij wel dat Overtoom in het verleden zeer slechte ervarin-
gengen had opgedaan met Italiaanse leveranciers? Ik legde hem uit dat het om een eenmalige, 
grotegrote opdracht ging en dat het uiteraard nooit de bedoeling was geweest om zijn verant-
woordelijkhedenwoordelijkheden te negeren, maar dat het in ons aller belang zou zijn wanneer hij zich een 
beetjebeetje flexibel zou opstellen. Hij had gelijk dat het beter was geweest om vooraf Product 
MarketingMarketing bij de zaak te betrekken en een volgende keer zou dat zeker gebeuren. Als hij ver-
derder contact opnam met de accountmanager, dan kon die hem van alle details verder op de 
hoogtehoogte stellen. 

MaarMaar daarmee was het Italiaanse verhaal helaas nog niet ten einde. Product Marketing had 
vanvan elk artikel, zoals men altijd deed met nieuwe artikelen, een exemplaar laten komen en 
getest.getest. Daaruit bleek dat het meubilair er weliswaar fraai uitzag, maar dat de kwaliteit te 
wensenwensen overliet. Sterker nog, de gasveren onder de bureaustoelen waren ronduit gevaarlijk 
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enen de Marketing manager ging er onder geen voorwaarde mee akkoord dat deze stoelen door 
OvertoomOvertoom in de markt zouden worden gezet. Hij stond erop dat deze veren zouden worden 
vervangenvervangen door veiligere exemplaren. Door de accountmanager was in de offerte weliswaar 
eeneen kleine opslag berekend op het in te kopen Italiaanse meubilair, maar dit (...)? 

DanDan de kasten met de aflopende bovenzijde. De fabrikant had aangegeven dat zij de kasten in 
dezedeze aangepaste vorm kon produceren, maar eiste wel een uitgewerkte ontwerptekening alvo-
rensrens een prijs kon worden afgegeven. Deze was niet voorhanden. De accountmanager had 
verzuimdverzuimd om hiervoor een technisch ontwerpbureau een opdracht te verstrekken. Gelukkig 
waswas de fabrikant bereid een van haar eigen ontwerpers hiervoor te vragen, uiteraard tegen 
verzendingverzending van een extra factuur (...). 

EenEen ander knelpunt was de organisatie van de 'grote uitlevering'. Zoveel mogelijk vrachtwa-
gensgens werden voor de betreffende dagen gereserveerd, maar omdat het afleveradres op flinke 
afstandafstand lag, konden de wagens slechts een beperkt aantal ritten per dag maken, zodat de ma-
nagernager Logistiek extra wagens moest inhuren om de levering op de afgesproken dagen rond te 
krijgen.krijgen. De accountmanager had hier bij zijn offerte niet bij stilgestaan (...). Op de dagen 
vanvan de uitlevering was het op de expeditie een heksenketel. Met het nodige kunst- en vlieg-
werkwerk leek alles op tijd te kunnen worden verwerkt, maar de dagen erna ontvingen we wel de 
nodigenodige klachten van andere klanten, omdat er fouten of vertragingen waren opgetreden bij 
hunhun orders (...). 

EnEn de aflevering zelf? Om te beginnen was door de accountmanager een groep uitzend-
krachtenkrachten opgeroepen, waarvan een deel niet kwam opdagen. Bovendien bleek het niet mee te 
vallenvallen de aanwezigen duidelijk te maken wat precies de bedoeling was, hoe zij de tekeningen 
vanvan de klant moesten lezen, hoe zij alle meubilair netjes moesten ontdoen van verpakkingen, 
stickersstickers en labels, en hoe zij precies moesten aantekenen waar ze wat hadden geplaatst. De 
accountmanageraccountmanager liep als een druk baasje rond en probeerde alles in het gareel te houden. 
ToenToen dit dreigde te mislukken, belde hij me op het hoofdkantoor met de vraag of niet enkele 
mensenmensen uit het magazijn (uitgesloten natuurlijk vanwege de werkdruk daar) of van de admi-
nistratienistratie konden worden gestuurd om te helpen. Het laatste is uiteindelijk gebeurd en op de 
valreepvalreep is alles nog goed terechtgekomen. De klant zag onze aanpak met gemengde gevoelens 
aan,aan, maar had toch waardering voor ons improvisatievermogen en onze gedrevenheid om 
allesalles volgens afspraak in orde te maken. De accountmanager heeft op de goede afloop een 
stevigstevig glas met de klant gedronken en iedereen ging opgelucht en tevreden naar huis. 

EnEn dan was er tenslotte nog de factuur. Een handfactuur inderdaad. Bij de uitlevering waren 
verzamelfacturenverzamelfacturen uitgedraaid en aan de hand van de plaatsingstekeningen moesten nu speci-
ficatiesficaties worden gemaakt, die in totaliteit weer op hetzelfde totaalbedrag moesten uitkomen. 
DatDat viel niet mee. Soms leek het of er onderweg tafels uit de vrachtwagen moesten zijn ge-
vallen,vallen, dan weer dat er spontaan stoelen bij waren gekomen. Daarnaast moesten de speciaal 
ingekochteingekochte artikelen en het meerwerk worden gespecificeerd. Alles bij elkaar bleek het een 
helehele klus om een enigszins fatsoenlijke factuur samen te stellen. Toen de klant deze factuur 
eeneen maand later toegestuurd kreeg, had hij er nogal wat op aan te merken. Na enkele keren 
heenheen en weer gezonden te zijn, vergde het nog een lang gesprek tussen accountmanager, 
hoofdhoofd Financiën en Administratie en enkele medewerkers van de klant om het eens te worden 
overover de eindfactuur. Daarmee waren we weer enkele maanden verder en de klant had ui-
teraardteraard nog niets betaald (...). 
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UiteindelijkUiteindelijk is het dus allemaal goed gekomen, maar terugkijkend op de hele geschiedenis, 
vroegvroeg ik mij serieus af of we er wel goed aan hadden gedaan de order te accepteren. Konden 
wewe een dergelijke grote activiteit wel aan ? We hadden het gedaan, natuurlijk, maar hadden 
wewe het goed gedaan? Toen ik de accountmanager vroeg of hij voor me wilde uitrekenen wat 
wewe nu aan de order hadden verdiend, kwam hij met een simpele berekening van brutomarges, 
aangevuldaangevuld met enkele speciale posten rond de Italiaanse meubels en de uitzendkrachten. De 
berekeningberekening werd afgesloten met een glanzend winstgetal. Maar, vroeg ik, waar staan alle 
extraextra kosten die Service heeft gemaakt, en Product Marketing, en Logistiek & Verzending, en 
dede Administratie? En de vele uren die de accountmanager zelf aan de hele zaak had besteed? 
DeDe accountmanager sputterde tegen dat hij naar een en ander had geïnformeerd, maar dat 
niemandniemand hem kon vertellen hoe hoog deze kosten precies waren. De interne administratie 
heeftheeft geen mogelijkheden om uren te registreren of op een ordernummer extra kosten te boe-
ken.ken. Sommigen hadden handmatig iets bijgehouden, maar waren daarmee gaandeweg ge-
stopt,stopt, omdat het te veel tijd kostte. 

FinancieelFinancieel wisten we dus niet waar we aan toe waren. Maar er was meer. In de maanden 
volgendvolgend op de uitlevering liep de debiteurenstand op, niet alleen als gevolg van de late beta-
lingling van onze grote klant, maar ook door de fouten bij andere orders en het feit dat de debi-
teurenadministratieteurenadministratie haar normale werkzaamheden noodzakelijkerwijs had verwaarloosd. De 
voorraadkostenvoorraadkosten waren hoger dan normaal, wellicht als gevolg van de verzamelde voorraad 
voorvoor de grote order, maar wellicht door nog andere oorzaken. Het griezelige gevoel bekroop 
meme dat we als organisatie volstrekt ontregeld waren geraakt. We waren tijdelijk de controle 
overover onze normaal zo gestroomlijnde processen kwijtgeraakt. We mochten nog van geluk 
sprekenspreken dat de organisatie haar taken zo zorgvuldig had uitgevoerd, want de ellende zou niet 
tete overzien zijn geweest wanneer door alle verwarring over catalogusnummers en omge-
bouwdebouwde en aangepaste artikelen de verkeerde meubels zouden zijn uitgeleverd. En wat als we 
nietniet één grote order tegelijkertijd hadden moeten organiseren, maar meerdere? 

AanAan de andere kant wilde ik uiteraard de mogelijkheid van nieuwe grote opdrachten niet op 
voorhandvoorhand uitsluiten, maar dan moesten de zaken wel anders worden aangepakt. Er moest een 
maniermanier zijn om speciale orders goed uit te voeren zonder de organisatie op tilt  te zetten en 
zonderzonder mijn beste commerciële man wekenlang in huis te moeten houden om overal achter-
aanaan te lopen. Ik kon hem natuurlijk een assistent geven, die de interne taken over kon nemen, 
maarmaar dat zou de problemen van de organisatie niet oplossen. Nee, de oplossing moest meer 
fundamenteelfundamenteel van aard zijn. Om op de speciale wensen van één klant in te kunnen spelen, was 
eeneen volledig andere organisatie nodig, een die fundamenteel flexibel is, met hulpmiddelen en 
systemensystemen die niet gebaseerd zijn op een productcatalogus en strikte procedures, maar op 
continuecontinue communicatie met één of enkele specifieke klanten. Een organisatie met mensen die 
nietniet in de eerste plaats ingesteld zijn op het uitvoeren van gestandaardiseerde werkzaamhe-
den,den, maar juist op resultaatgericht werken en improviseren. De administratie en control zou 
daarbijdaarbij niet zozeer gericht moeten zijn op omzet- en afdelingsbudgetten, als wel op het goed 
calculerencalculeren en volgen van de kosten en opbrengsten van één specifieke opdracht. De klant zou 
nietniet het gevoel moeten hebben dat de organisatie zich in alle bochten moet wringen om zijn 
opdrachtopdracht uit te voeren, maar juist dat er een flexibel en doelgericht apparaat voor hem klaar 
staat,staat, dat intern optimaal communiceert en in staat is op elke vraag, hoe klein of groot ook, 
eeneen gericht antwoord te geven. 

HetHet werd mij duidelijk dat we naast OVERTOOM BV, een organisatie waarop we allemaal 
trotstrots zijn vanwege haar perfecte en gestroomlijnde operatie met zeer veel tevreden klanten, 
eeneen nieuwe organisatie nodig hadden: OVERTOOM PROJECTINRICHTING BV. Een nieu-
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wewe organisatie met eigen personeel, processen, systemen, inkoop, magazijnen en administra-
tie.tie. Een organisatie ook met een eigen commerciële en operationele strategie. Natuurlijk zou 
dede nieuwe organisatie een grote klant worden van OVERTOOM BV en hiervan de meeste 
artikelenartikelen betrekken, maar daarnaast zouden nog andere leveranciers nodig zijn. De ac-
countmanagercountmanager vond het een uitdaging om OVERTOOM PROJECTINRICHTING BV van de 
grondgrond te trekken en zo is het gegaan. 

MomenteelMomenteel is iedereen tevreden. Natuurlijk hebben we nog regelmatig discussies over de 
onderlingeonderlinge afstemming tussen OVERTOOM en OVERTOOM PROJECTINRICHTING. Bij-
voorbeeldvoorbeeld over de prijzen die gerekend worden voor de interne leveranties, over levertijden, 
leverancierskeuzenleverancierskeuzen en de onderlinge overdracht van klanten en activiteiten. Maar deze dis-
cussiescussies vinden plaats in een heldere context, met duidelijke afspraken. Ik hoop dat mijn bood-
schapschap bij u is overgekomen. Verwacht van uw organisatie geen onmogelijke dingen. Ver-
wachtwacht niet dat zij in staat is tegelijkertijd enerzijds snel en efficiënt te zijn, en anderzijds 
flexibelflexibel en gericht op specifieke klanteneisen. Die combinatie kan niet werken omdat het een 
totaaltotaal verschillende organisatie, instelling en strategie vraagt. De activiteiten zijn domweg te 
verschillend verschillend 
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INLEIDIN GG EN DOELSTELLINGEN 

Hett splinternieuwe VOC-koopvaardijschip "Gerechtigheid" is in het najaar van 1742 ver-
trokkenn naar Kaapstad en het zal niet lang meer duren voordat de evenaar wordt gepasseerd. 
Opp een avond pakt de tweede stuurman het logboek en kijkt terug op de koers die het schip 
dee afgelopen weken heeft gevolgd. De eerste twee dagen ging alles volgens plan, maar vanaf 
dagg drie had de schipper om diverse redenen steeds voor koerswijzigingen besloten. De ene 
keerr vanwege stromingen in de oceaan, een andere keer om ondiepten te omzeilen en een 
aantall  keren omdat de wind van richting veranderde. Al met al liggen we tóch behoorlijk op 
koers,, vindt de tweede stuurman. 

1.11 UITGANGSPUNTEN 

Inn deze dissertatie staat de koers vorming3 van ondernemingen centraal. Het onderzoek waar-
overr hier gerapporteerd wordt, probeert licht te werpen op de wijze waarop koersvorming 'op 
vollee zee' tot stand komt, het concentreert zich derhalve op de processen, zoals deze in wer-
kelijkheidd tot de koers van organisaties leiden. Onderzocht is niet zozeer of de uitgezette 
koerss de juiste is, of Batavia een goede bestemming, als wel hoe de koerswijzigingen onder-
wegg tot stand komen, welke afwegingen hierbij gemaakt worden, wie ze maakt en onder in-
vloedd waarvan. Een beter begrip van deze processen is mijns inziens zowel theoretisch inte-
ressant,, als nuttig voor de manager4 die in de dagelijkse praktijk de verantwoordelijkheid 
draagtt voor de koers van zijn schip. 

Tweee uitgangspunten worden in het onderzoek gehanteerd. In de eerste plaats wordt koers-
vormingg gezien als een dynamisch en complex proces, waarin steeds weer afwegingen wor-
denn gemaakt tussen verandering en continuïteit. Verandering van koers is vaak nodig omdat 
omstandighedenn zich continu wijzigen, terwijl continuïteit onmisbaar is om überhaupt van 
eenn koers te kunnen spreken. Om de afwegingen te kunnen maken, zal men bovendien zicht 
moetenn hebben op wat men doet, en waar men naartoe wil. Het tweede uitgangspunt is dat 
koersvormingg als proces afhankelijk van de situatie verschillende vormen zal aannemen. Het 
typee schip, de bemanning, het soort bestemming, dat en nog veel meer heeft invloed op de 
wijzee waarop de koers tot stand komt. Het onderzoek tracht met name te schetsen hoe deze 
invloedenn inwerken, en hoe hiermee rekening te houden is bij het uitzetten en corrigeren van 
dee koers. 

Inn deze dissertatie worden in plaats van strategie en strategievorming de termen 'koers' en 'koersvorming' 
gebruikt.. Hiermee wordt een specifieke opvatting van het begrip strategie aangeduid, welke in hoofdstuk 2 
wordtt uitgewerkt. 

Managerss betreffen uiteraard mannen én vrouwen. Waar in dit verband de mannelijke vorm wordt gekozen, 
wordtt altijd óók de vrouwelijke vorm bedoeld. 
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1.22 DOELSTELLINGE N EN VRAAGSTELLIN G 

Inn verlengde van het voorgaande kan de hoofddoelstelling van het VOC-onderzoek als volgt 
wordenn geformuleerd. 

HetHet creëren van een bruikbaar inzicht in de werkelijke processen van koersvorming bin-
nennen organisaties en hun samenhang met de situationele context. 

Dezee doelstelling wordt vertaald in de volgende centrale vraagstellingen: 
1.1. Op welke wijze kan het krachtenspel dat binnen organisaties leidt tot koersvorming (lees: 

koerswijzigingen)koerswijzigingen) worden benoemd en onderzocht? 
2.2. Welke patronen zijn te herkennen in de koersvorming van organisaties? 
3.3. Op welke wijze kan een voor de processen van koersvorming relevante situationele con-

texttext worden gedefinieerd? 
4.4. Op welke wijze hangen de patronen in de processen van koersvorming samen met de re-

levantelevante situationele context? 

Dee ambitie van het onderzoek is tweeledig. Aan de ene kant tracht het een bijdrage te leveren 
aann de strategische theorievorming, met name door een theoretisch inzicht op te bouwen in de 
kenmerkenn van processen van koersvorming in relatie met hun context. Aan de andere wordt, 
mett behulp van het theoretische kader, beoogd bruikbare aanknopingspunten te bieden voor 
dee praktijk van het management van koersvormingsprocessen. Met bruikbaar wordt bedoeld, 
datt de te ontwikkelen inzichten in staat zijn bij te dragen aan het oplossen van concrete en 
actuelee beleidsvraagstukken, dat zij acceptabel zijn voor praktijkprofessionals, en dat zij de 
complexiteitt en samenhangen, zoals deze zich in bedrijfsorganisaties voordoen, in een totaal-
verbandd plaatsen (Verweij & Wulff, 1996). 

1.33 KARAKTE R EN OPBOUW 

Hett ontwikkelen van inzicht in de koersvormende processen van ondernemingen lijk t voor-
namelijkk een exploratieve doelstelling. In eerste aanleg heeft het onderzoek ook exploratieve 
kenmerkenn gehad, zowel in de vorm van een literatuurinventarisatie als van verkennende 
case-studiess op diverse terreinen. Op basis hiervan is een theoretisch kader opgebouwd, en 
zijnn hypothesen geformuleerd over verwachte relaties tussen koersvorming en context. Deze 
hypothesenn zijn zowel op onderdelen als integraal geconfronteerd met de gegevens van een 
meerr toetsend case-studie onderzoek. Toch is het exploratieve element nooit helemaal losge-
laten.. Van het begin tot het einde bleef het doel het ontwikkelen van onderbouwde en bruik-
baree inzichten. 

Dee opbouw van de dissertatie is als volgt. 
 Allereerst wordt in deel I het onderzoek kort geïntroduceerd en geplaatst binnen het vak-

gebied.. Tevens wordt een verantwoording gegeven van de gekozen onderzoeksaanpak en 
onderzoeksmethoden. . 

 In deel II wordt koersvorming als proces beschreven en gemodelleerd in de vorm van het 
VOC-modelVOC-model van koersvorming. VOC staat in dit model voor visie, ondernemerschap en 
consolidatie.. Aan deze terminologie dankt het onderzoek zijn naam. 

 Hierna wordt deel II I besteed aan de presentatie van een typologie, de Basis Activiteiten 
Typologie,Typologie, waarmee de situationele context van ondernemingen wordt gedefinieerd. 
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 In deel IV worden de hypothesen van het onderzoek geformuleerd en toegelicht. De hy-
pothesenn bevatten een aantal op basis van vooronderzoek verwachte relaties tussen ken-
merkenn van koers vormende processen en de basistypen van activiteiten. 

 In deel V worden de resultaten en analyses gegeven van het case-studie onderzoek, 
waarinn de modellen en hypothesen in de ondernemingspraktijk zijn getoetst. 

 In deel VI worden de conclusies geformuleerd, aangevuld met een evaluatie van de re-
sultatenn en suggesties omtrent de bruikbaarheid ervan. 

Hoewell  het onderzoek de ambitie heeft bruikbare inzichten te ontwikkelen, is de aanpak niet 
gerichtt op het schetsen van een 'ideaalbeeld'. Het VOC-onderzoek kan derhalve niet worden 
gezienn in de 'Excellente Ondernemingen'-traditie, waarin met name door Amerikaanse on-
derzoekerss getracht wordt succesvolle ondernemingen 'hun geheim te ontfutselen' (Peters & 
Waterman,, 1982; Bartlett & Goshal, 1993; Hamel & Prahalad, 1994; Collins & Porras, 1995). 
Dezee overigens vaak inspirerende studies leveren een soort succesformules op, die voor 'ge-
wone'' organisaties veelal onvertaalbaar zijn en dus onbruikbaar. Het onderzoek sluit beter 
aann bij dat van bijvoorbeeld Mintzberg en Quinn, die zich ten doel stellen inzicht te verwer-
venn in het werkelijke verloop van processen binnen organisaties (Mintzberg & Quinn, 1991). 

Dee processen van koersvorming worden in dit onderzoek bestudeerd in relatie met hun con-
text.. Slechts sporadisch krijgt deze context in theoretische modellen over strategie of strate-
gischh management een expliciete plaats. De meeste strategische managementmodellen zijn 
gebaseerdd op industriële ondernemingen, waarbij bovendien enkele specifieke bedrijfstakken 
oververtegenwoordigdd lijken, zoals elektronica, automobielindustrie en consumentenproduc-
ten.. Hoewel omvangrijke sectoren, vormen zij slechts een beperkt gedeelte van het totaal van 
bedrijfsactiviteiten.. In 1998 nam de industrie een kleine 24% van de totale werkgelegenheid 
vann Nederland voor haar rekening, terwijl bijna 45% zich in de commerciële dienstverlening 
bevond.. Nog eens 4% van de mensen werkte in de landbouw en visserij, en de rest (ruim 
27%)) in de niet-commerciële dienstverlening (CBS, 2000). Hoewel deze werkgelegenheids-
cijferss geen goede weergave zijn van het economische belang van de industrie -industriële 
ondernemingenn zijn bijvoorbeeld tevens opdrachtgevers voor de dienstverleners (Vos & 
Buitelaar,, 1996)- is er langzamerhand geen reden meer voor de overheersing van het industri-
ëlee denken in het strategisch management. Het VOC-onderzoek gaat ervan uit dat industriële 
strategischee modellen niet zonder meer toepasbaar zijn in andere typen organisaties. Strate-
gievormingg zal zich bij een aannemersbedrijf, software-house of een consultancy-firma vol-
genss een ander 'natuurlijk' proces voltrekken dan bij een onderneming die industriële pro-
ductenn voortbrengt. De doelstelling van het onderzoek is om deze verschillen expliciet en 
benoembaarr te maken. 

1.44 AFBAKENING VAN HET ONDERZOEKSVELD 

Aann het VOC-onderzoek liggen enkele duidelijke afbakeningen ten grondslag. 
 Alleen marktgerichte organisaties worden in de analyse betrokken, dat wil zeggen uit-

sluitendd organisaties die zelfstandig hun producten, capaciteiten of diensten tegen beta-
lingg aan klanten aanbieden5. Strikt 'taakgerichte', uitvoerende organisaties, zoals de 
meestee overheidsorganisaties, blijven buiten beschouwing. 

Omdatt in het onderzoek alleen marktgerichte organisaties zijn betrokken worden de termen organisaties en 
ondernemingenn door elkaar gebruikt. 

11 1 



introductieintroductie en verantwoording 

 Het onderzoek richt zich uitsluitend op het strategisch management van de primaire acti-
viteitenn {business strategie) en niet op bijvoorbeeld de portfolio strategieën van gediver-
sificeerdee ondernemingen (concern strategie). 

 Het onderzoek gaat uit van een proces-oriëntatie, waarbij de 'hoe'-vraag steeds centraal 
staatt (hoe worden strategische vraagstukken aangepakt, hoe verloopt het innovatieproces, 
wiee neemt initiatieven, etc.) en in mindere mate de 'wat'-vraag (wat is de inhoud van het 
strategischee vraagstuk, welke innovatie is gedaan, etc). 

 Het onderzoek heeft een empirische oriëntatie, omdat aansluiting wordt gezocht bij de 
ondernemingspraktijk.. Als theoretische basis is vooral gebruik gemaakt van bedrijfskun-
digg georiënteerde theorieën en concepten. 

1.55 DOELGROEPEN 

Dee doelgroepen waarop deze dissertatie zich richt bestaan enerzijds uit wetenschappelijke 
onderzoekerss en studenten met interesse in processen van strategische verandering, en ander-
zijdss uit managers en consultants die in hun dagelijkse praktijk met dergelijke processen te 
makenn hebben. Voor de wetenschappers biedt het onderzoek mogelijk een andere invalshoek 
opp het vakgebied, en voor studenten misschien een nieuwe kijk op de diversiteit van organi-
satiess en strategische vraagstukken. Voor de praktijkprofessionals, managers en consultants, 
zijnn de hier ontwikkelde inzichten in de samenhang tussen strategievorming en context wel-
lichtt toepasbaar, niet doordat zij kant en klare oplossingen bieden, maar doordat zij theoreti-
schee en praktische handvatten bieden om concrete ondernemingssituaties en eventuele knel-
puntenn hierin te analyseren (zie hoofdstuk 20). 

Elkee onderneming is uniek. Zonder twijfel zijn de direct betrokken managers en medewerkers 
hett beste op de hoogte van de specifieke kenmerken van hun situatie. Zij zijn bovendien de 
enigenn die in staat zijn de koers van de organisatie te verleggen als dat nodig is. Buitenstaan-
derss kunnen hierbij behulpzaam zijn, maar kunnen nooit de rol van de direct verantwoordelij-
kenn overnemen. In het klassieke Griekenland werden bij strategische besprekingen rond oor-
logssituatiess alleen leiders en adviseurs toegelaten met 'a family at stake'. Directe betrokken-
heidd werd noodzakelijk geacht voor een goed afgewogen besluitvorming (Cummings, 1993). 
Vandaagg de dag is dit niet anders. 

1.66 SAMENVATTIN G 

Dee hoofddoelstelling van het VOC-onderzoek, het creëren van een bruikbaar inzicht in de 
werkelijkee processen van koersvorming binnen organisaties en hun samenhang met de situa-
tionelee context, geeft aan dat de ambities van het onderzoek in twee richtingen gaan, namelijk 
hett leveren van een bijdrage aan de situationele theorievorming over strategie, en het bieden 
vann herkenbare inzichten voor de praktijk van het strategisch management. Doelgroepen zijn 
derhalvee zowel wetenschappers als praktijkprofessionals. Het onderzoek beperkt zich tot 
marktgerichtee organisaties, tot de koersvorming van hun primaire activiteiten (business stra-
tegie),, en tot het procesverloop hiervan. Het onderzoek is empirisch georiënteerd, de onder-
nemingspraktijkk geldt als uitgangspunten referentiekader. 
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INTRODUCTIEE THEORETISCHE KADER 

Inn het VOC-onderzoek wordt gebruik gemaakt van een breed theoretisch kader. Hiervan 
wordenn in dit hoofdstuk de hoofdlijnen geschetst, teneinde de lezer op voorhand een integraal 
overzichtt te bieden van de denkwijzen die aan het onderzoek ten grondslag liggen. De uit-
werkingg van de diverse onderdelen volgt in de delen II  en III . 

2.11 STRATEGIE OF KOERS 

Inn deze dissertatie worden de termen strategie en strategievorming zoveel mogelijk vermeden 
enn vervangen door koers en koersvorming. De reden hiervoor is dat het woord strategie ge-
makkelijkk aanleiding geeft tot verwarring. Door Mintzberg werden vijf volstrekt verschillen-
dee definities van strategie geïnventariseerd onder de alliteratie van de vijf P's: Plan, Ploy, 
Perspective,, Position en Pattern (Mintzberg, 1987). Met strategie kan een bewust voorgeno-
menn pakket van activiteiten worden bedoeld (Plan), maar ook een manoeuvre om de concur-
rentt te slim af te zijn (Ploy). Verder kan met het begrip strategie ook een specifieke stijl van 
werkenn of cultuur worden aangeduid (Perspective), of een specifieke plaats in een bedrijfstak 
(Position).. Tenslotte kan strategie simpelweg een aanduiding zijn van een achteraf geconsta-
teerdd patroon in de beslissingen en activiteiten van een organisatie (Pattern). 

Hett begrip koers, zoals dit in het VOC-onderzoek wordt gebruikt, sluit nauw aan bij de laat-
stee door Mintzberg genoemde betekenis. Het wordt als volgt gedefinieerd. 

DeDe koers van een onderneming is het patroon dat herkenbaar is in de primaire waarde-
realiserenderealiserende activiteiten van die onderneming. 

Mett de primaire waardescheppende activiteiten worden die operationele activiteiten aange-
duid,, waarmee de onderneming waarde realiseert voor haar klanten (Porter, 1985). De koers 
vann een onderneming is in feite de strategie, zoals deze in de afgelopen periode is gereali-
seerd.. Koersvorming kan in het verlengde hiervan als volgt worden gedefinieerd. 

KoersvormingKoersvorming is het totaal van planvormings-, besluitvormings- en uitvoeringsprocessen 
binnenbinnen een onderneming, waarmee de koers tot stand komt. 

Hett begrip koers vorming verwijst dus naar het totale complex van processen, waarin uitein-
delijkk de koers van een organisatie gevormd wordt. Binnen deze processen kunnen enerzijds 
richtinggevenderichtinggevende beleids- of uitvoeringsplannen worden geformuleerd, maar kan anderzijds 
hiervann afwijkende besluitvorming plaatsvinden, bijvoorbeeld als reactie op tussentijdse ont-
wikkelingen.. Bovendien beïnvloeden de operationele processen de koers van een organisatie 
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ookk zelfstandig. De uiteindelijke koers, door Mintzberg realized strategy genoemd, vormt 
hierdoor,, zoals figuur 2.1 aangeeft, een mix van bewust geplande elementen (deliberate 
strategy)strategy) en gaandeweg opgekomen elementen (emergent strategy). Het totaal van processen 
waarlangss deze mix tot stand komt is de koersvorming. 

koersvormingg koers 

figuurr 2.1: koers en koersvorming (Mintzberg. 1987). 

2.22 HET VOC-MODEL VAN KOERSVORMIN G 

Hett basismodel dat in het onderzoek wordt gebruikt om koersvorming te beschrijven bestaat 
uitt zes elementen, die samen het VOC-model vormen. Deze zes elementen zijn onder te 
brengenn in twee groepen, namelijk: 
•• een drietal basisprocessen waarlangs de koersvorming tot stand komt, en 
•• een drietal basiskrachten, die de processen van koersvorming beïnvloeden. 

2.2.11 De basisprocessen 

Zoalss de definitie van koersvorming reeds aangeeft, worden in het VOC-model drie typen 
basisprocessenn onderscheiden die gezamenlijk de koersvorming realiseren, namelijk de pro
cessenn van planvorming, de processen van besluitvorming en de operationele processen. De
zee processen zullen nu kort worden belicht (zie voor de volledige uitwerking hoofdstuk 5). 

Dee processen van planvorming betreffen die processen waarin een organisatie voor een 
meerjarigee periode haar voornemens ten aanzien van (onderdelen van) de koersontwikkeling 
uitwerktt en vastlegt. Hierbij wordt in het onderzoek nog onderscheid gemaakt tussen twee 
typenn plannen, namelijk actieplannen en strategische plannen. Het eerste type vormt een di
rectee voorbereiding op de besluitvorming over concrete koerswijzigingen, terwijl het tweede 
brederee beleidsvoornemens weergeeft met betrekking tot de integrale koersontwikkeling. 
Onderr de processen van besluitvorming worden die processen verstaan, waarmee al of niet 
acceptatiee en fiat binnen de organisatie worden verkregen voor een koersverleggende ver
nieuwing.. In het onderzoek worden dus alleen besluiten betrokken die een directe invloed 
hebbenn op de koers van de operationele processen. De goedkeuring van een beleidsvoorne
menn (bijvoorbeeld een strategisch plan) wordt niet tot besluitvorming gerekend, maar tot de 
planvormingg zelf, omdat de relatie tussen een voornemen en de daadwerkelijke koersvorming 
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indirectt en vooralsnog onzeker is. De operationele processen zijn de processen waarin de 
koerss van de organisatie uiteindelijk wordt gerealiseerd en omgezet in resultaat. Het zijn de 
primairee waardescheppende processen. Deze processen zijn deels op te vatten als de uitvoe-
ringg van eerder genomen besluiten, maar kennen daarnaast een eigen dynamiek als gevolg 
vann het oplossen van concrete problemen of het autonoom oppakken van uitdagingen. In de 
operationelee processen ontmoet de organisatie haar omgeving. Hier is de concurrentie voel-
baar,, vindt confrontatie plaats met eventueel wijzigende klanteneisen en worden logistieke, 
productie-- en kwaliteitsproblemen opgevangen. 

Dee basisprocessen van koersvorming worden in het VOC-model in één figuur bij elkaar ge-
plaatstt (figuur 2.2). De operationele processen staan in het midden, omdat zij symbolisch de 
richtingrichting van de koers aanduiden. Met een stippellijn worden de twee varianten van planvor-
mingg aangegeven. 

planvorming g 

operatie e 

besluitvorming g 

figuurfiguur 2.2: de basisprocessen van koersvorming. 

2.2.22 De VOC-basiskrachten 

Inn het VOC-model van koersvorming wordt ervan uitgegaan dat de basisprocessen niet volle-
digg op zichzelf staan, maar dat deze worden beïnvloed door een krachtenveld. Dit krachten-
veldd wordt gevormd door een samenstel van drie basiskrachten, namelijk visie, onderne-
merschapp en consolidatie. Aan deze basiskrachten ontleent het VOC-model zijn naam. De 
driee basiskrachten worden nu, in andere volgorde, kort toegelicht (zie voor de volledige uit-
werkingg de hoofdstukken 6, 7 en 8). 

Dee basiskracht ondernemerschap vertegenwoordigt de drang naar vernieuwing en verande-
ringring binnen de organisatie. Ondernemerschap kan leiden tot voorstellen voor nieuwe produc-
ten,, projecten, organisatievormen of systemen. Door initiatiefvolle mensen worden nieuwe 
marktenn of distributievormen ontwikkeld of nieuwe contacten met potentiële partners of op-
drachtgeverss gelegd. Zij proberen, soms individueel, soms in wisselende coalities, verande-
ringenringen in de koers te realiseren. Daartoe is het soms nodig binnen de organisatie, met name 
opp managementniveau, steun te verwerven. Ondernemerschap kan zijn oorsprong hebben 
binnenn de kaders van een vooraf bepaalde, eventueel in plannen vastgelegde visie {gestuurd 
ondernemerschap),, of daarbuiten {autonoom ondernemerschap). De ideeën van de onderne-
merss worden soms mondeling ingebracht, maar kunnen ook als uitgewerkte actieplannen 
wordenn gepresenteerd. 

Dee basiskracht visie heeft een meer indirecte invloed op de koersvorming. Visie staat voor 
eenn (collectief) bewustzijn van de identiteit, de ambities en de gewenste ontwikkelingsrich-
tingg van een organisatie en haar activiteiten. Dit bewustzijn op zich brengt geen koersveran-
deringenn teweeg. Dit gebeurt pas wanneer het vorm heeft gekregen in de initiatieven, beslui-
tenn en operationele processen van de organisatie. Strategische plannen kunnen in dit proces 
ondersteunendd zijn, wanneer zij helpen de visie te communiceren, respectievelijk te vertalen 
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naarr concrete beleidsgebieden of businesses. Aan de basiskracht visie worden in het VOC-
modell  twee aspecten onderscheiden, namelijk het bewustzijn van de identiteit van de organi-
satiee (missie) en het bewustzijn van de gewenste ontwikkelingsrichting (visie). Een missie 
geeftt antwoord op de vraag wat de bestaansreden van een organisatie is, terwijl een visie pri-
oriteitenn aangeeft ten aanzien van de gewenste koersontwikkeling op de langere termijn. Een 
missiee geeft betekenis aan de activiteiten van de organisatie, terwijl een visie hier sturing aan 
geeft.. Missies blijven doorgaans voor een langere tijd stabiel, maar vormen wel de kaders 
waarbinnenn visies zich kunnen ontwikkelen. 

Dee basiskracht consolidatie6 beïnvloedt de koersontwikkeling juist doordat zij is georiënteerd 
opp het behoud en de uitbouw van de bestaande koers en het realiseren van successen hiermee. 
Consolidatiee is deels gefocust op de efficiency en verbetering van de operationele processen 
(procesconsolidatie),, deels op de financiële beheersbaarheid van de organisatie (budgettaire 
consolidatie)) en deels op verdieping van de koers zelf (strategische consolidatie). Consolida-
tiee draagt op deze wijze bij aan een succesvolle exploitatie van de gekozen of ontstane koers 
vann de onderneming. 

2.2.33 Het VOC-model 

Wanneerr nu alle zes genoemde basiselementen in één figuur worden ondergebracht, ontstaan 
dee contouren van het VOC-model van koersvorming. Hierin zijn de basisprocessen van 
koersvormingg (operationele processen, besluitvorming en planvorming) geplaatst binnen een 
krachtenveld,, gevormd door de drie basiskrachten visie, ondernemerschap en consolidatie. In 
eenn dynamische interactie tussen de genoemde elementen vindt de feitelijke koersvorming 
vann een onderneming plaats. 

V V 

\\ planvorming \ 

// operatie ) 

^ ^ ^ 

oo c 
figuurr 2.3: het VOC-model van koersvorming, de basisprocessen en de basiskrachten. 
Zoalss zal blijken, kunnen met behulp van het VOC-model verschillende typen koersvorming 
wordenn onderzocht. Uitgangspunt is dat binnen elke organisatie ondernemende initiatieven 
wordenn genomen, gericht op koerswijzigingen, maar dat er daarnaast consoliderende krachten 
zijn,, die de bestaande koers trachten te behouden en versterken. Visies zijn dan noodzakelijk 
omm de wenselijkheid van een koersverandering aan te toetsen. De drie basiskrachten houden 

Hett woord 'consolidatie' wordt hier op een specifieke wijze gebruikt. De betekenis wijkt af van de 
gebruikelijkee financieel-economische betekenis. 
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elkaarr in balans, maar niet in een statisch en stabiel evenwicht. Zo kan soms het onderne-
merschapp dermate overheersend zijn, dat het risico bestaat dat veranderingen te snel, onvolle-
digg of ondoordacht worden geïmplementeerd. Andersom kan ook de invloed van de consoli-
derendee krachten te veel overheersen, waardoor initiatieven tot verandering in de verdrukking 
komenn en de organisatie te lang dezelfde koers blijf t varen. In beide situaties is visie nodig 
omm de balans te herstellen. Visie kan worden beschouwd als een soort 'scheidsrechter' in de 
confrontatiess tussen ondernemerschap en consolidatie. 

2.33 DE BASIS ACTIVITEITE N TYPOLOGI E 

Inn de theorievorming van het VOC-onderzoek worden relaties gelegd tussen kenmerken van 
dee processen van koersvorming en de context waarbinnen deze processen zich afspelen. Ten-
eindee onderscheid te kunnen maken tussen verschillende contexten, wordt in het onderzoek 
gebruikk gemaakt van de zogenaamde Basis Activiteiten Typologie. Deze typologie is afgeleid 
vann de Strategische Functie Typologie van de Nederlandse consultant Simon (1990). 

2.3.11 De dri e basisactiviteiten 

Inn de Basis Activiteiten Typologie wordt ervan uitgegaan dat ondernemingen strategisch fun-
damenteell  verschillende activiteiten kunnen uitvoeren. Het onderscheid tussen activiteiten 
wordtt gemaakt op basis van twee criteria: 
•• de mate waarin een onderneming zelf verantwoordelijk is voor de specificaties van de 

waardee die zij realiseert, en 
•• de mate waarin de specificaties van de te realiseren waarde op het moment waarop de 

transactiee wordt aangegaan helder zijn gedefinieerd. 

Mett behulp van deze criteria worden in de typologie drie typen activiteiten gedefinieerd, na
melijkk productactiviteiten, projectactiviteiten, en inspanningsactiviteiten. Deze drie activi-
teittypenn verschillen fundamenteel van elkaar in de aard van de transacties die tussen aanbie
derss en afnemers worden aangegaan. In samenhang hiermee verschillen zij ook in de aard en 
dee mate van commitments1, die zij meebrengen. Commitments geven aan op welke punten 
organisatiess gebonden zijn aan hun huidige koers, bijvoorbeeld als gevolg van eerder geno
menn besluiten of specifieke investeringen. De drie typen activiteiten worden hier kort geïn
troduceerdd (zie voor de volledige uitwerking hoofdstuk 10). 

ProductactiviteitenProductactiviteiten zijn activiteiten waarbij de aanbiedende organisatie zelf verantwoordelijk 
iss voor de specificaties van het assortiment aan producten of diensten dat zij voortbrengt. 
Bovendienn zijn deze specificaties vooraf helder vastgesteld. Bij het aangaan van een transac
tiee heeft de klant dus een duidelijk idee van de eigenschappen van het aangeboden product. 
Productenn of diensten worden verkocht op door de aanbieder geselecteerde markten en deze 
verkoopp gaat gepaard met marketing en promotionele ondersteuning. Een kenmerk van pro
ductactiviteitenn is dat de aanbiedende organisatie vooraf de nodige inspanningen en investe
ringenn moet doen om het product te definiëren, te ontwikkelen, produceerbaar te maken en op 
dee markt te brengen. Op deze wijze bouwt de aanbieder commitments op, die aanzienlijk 
kunnenn zijn. Productactiviteiten zijn te vinden in de industrie, bijvoorbeeld auto's, bier of 
wasmiddelen,, maar ook in de dienstverlening, zoals McDonald's, verzekeringen of reizen. 

77 Het begrip commitment wordt hier gebruikt in de definitie van P. Ghemawat (1991). 
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Bijj  projectactiviteiten bepaalt de opdrachtgever hoe het eindproduct, het projectresultaat er 
preciess uitziet en aan welke eisen het moet voldoen. Bij het aangaan van de transactie zijn 
dezee eisen bekend en de aanbieder neemt de verplichting op zich het door de opdrachtgever 
gewenstee eindproduct te realiseren. De opdrachtgever betaalt hiervoor in principe een vaste, 
bijj  het aangaan van de transactie overeengekomen prijs. Een kenmerk van projectactiviteiten 
iss dat commitments vooral liggen in de projectverplichtingen zelf, in de competenties van de 
organisatiee en in de contacten in de markt. Investeren doet dit type organisaties slechts op 
beperktee schaal. Commitments kunnen sterk variëren, met name afhankelijk van de omvang 
vann de projectverplichtingen. Projectactiviteiten zijn onder meer te vinden bij bouwonderne-
mingen,, installatiebureaus, software-ondernemingen. 

InspanningsactiviteitenInspanningsactiviteiten worden uitgevoerd op basis van transacties waarmee een inspan-
ningsverplichtingg wordt aangegaan. De afnemer heeft weliswaar een doel voor ogen, maar hij 
nochh de aanbieder is in staat de te realiseren waarde vooraf scherp te specificeren. De klant 
vertrouwtt erop dat de aanbieder met zijn capaciteit of deskundigheid zal bijdragen aan het 
bereikenn van zijn doel, terwijl de aanbieder zijn diensten aanbiedt zonder exact te kunnen 
aangevenn wat zijn toegevoegde waarde zal zijn. Dit wordt veelal gaandeweg pas duidelijk en 
factureringg gebeurt meestal achteraf, op basis van uurtarieven. Een kenmerk van inspan-
ningsactiviteitenn is dat commitments voor de aanbieder vooral zijn gelegen in competenties 
enn relatienetwerken. Deze commitments zijn doorgaans laag. Inspanningsactiviteiten zijn 
voorall  te vinden in de professionele dienstverlening, zoals bij adviesbureaus, ingenieursbu-
reauss en onderzoeksorganisaties. 

2.3.22 Ideaaltypen 

Dee drie typen basisactiviteiten zijn ideaaltypen. Dit houdt in dat niet alle organisaties en acti-
viteiten,, die zich in de praktijk kunnen voordoen, eenduidig onder te brengen zijn in de ty-
pologie.. Activiteiten kunnen eigenschappen van meerdere typen samenbrengen en onderne-
mingenn kunnen bovendien meerdere typen activiteiten binnen één organisatie combineren. 
Opp deze en andere vraagstukken rond de Basis Activiteiten Typologie zal in hoofdstuk 10 
wordenn ingegaan. 

2.3.33 Commitment 

Hett begrip commitment werd hiervoor reeds geïntroduceerd. De aanwezigheid van commit-
mentss maakt het voor een organisatie moeilijker of kostbaarder om van koers te veranderen 
off  nieuwe elementen hierin te introduceren. Oorzaken van commitments zijn gelegen in de 
matee waarin een organisatie heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van producten, competen-
ties,, markten of contacten, van de tijd die met deze ontwikkeling of met het terugverdienen 
ervann gemoeid is, van de mate van specialisatie van de ontwikkelingen, en van de mate van 
onverhandelbaarheidd van ontwikkelingsresultaten. Zo zullen hoge investeringen in product-
ontwikkelingenn met een lange looptijd en terugverdientijd, gecombineerd met een sterk ge-
specialiseerdd karakter en de onmogelijkheid de ontwikkelingsresultaten te verkopen, leiden 
tott een hoog commitment. De organisatie is aan deze investeringen gebonden en ondervindt 
aanzienlijkee belemmeringen om van koers te veranderen. Wanneer daarentegen investeringen 
beperktt zijn of op een breder front inzetbaar te maken of te verkopen aan derden, is het com-
mitmentt van de organisatie laag. 
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2.44 KOERSVORMIN G IN CONTEXT 

Hett hier geïntroduceerde theoretische kader heeft als functie de voorwaarden te scheppen 
voorr het beschrijven, onderbouwen en empirisch onderzoeken van de centrale gedachte van 
hett VOC-onderzoek, namelijk dat de dynamiek van koersvorming alleen begrepen kan wor-
denn in directe relatie met de context. Om de integrale complexiteit van koers vorming als pro-
cess te kunnen 'vangen' is het VOC-model ontwikkeld, terwijl de contextafhankelijkheid 
wordtt vormgegeven langs de lijnen van de Basis Activiteiten Typologie. Het vervolg van 
dezee dissertatie kan worden gezien als een zoektocht naar de essentiële relaties tussen koers-
vormingg en context, dat wil zeggen naar de logica van de verschillen in koersvorming tussen 
dee drie onderscheiden activiteittypen. De zoektocht leidt in eerste instantie via een verdieping 
vann het theoretische kader naar een aantal hypothesen omtrent verwachte verschillen. In het 
empirischee gedeelte van het onderzoek worden deze hypothesen getoetst en wordt het beeld 
vann de koersvorming in context verder ingevuld. 
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PLAATSINGG BINNEN HET VAKGEBIED 

Hett VOC-onderzoek maakt onderdeel uit van het vakgebied ondernemingsstrategie. In dit 
hoofdstukk wordt de plaats van het onderzoek hierbinnen aangegeven. Allereerst wordt een 
beeldd gegeven van de bedrijfskunde als wetenschap en worden enkele hoofdlijnen geschetst 
vann de ontwikkeling in het denken over strategie. Tegen deze achtergrond wordt het proces-
georiënteerdee karakter van het VOC-onderzoek toegelicht. 

3.11 BEDRIJFSKUNDE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN 

Dee bedrijfskunde is als vakgebied in Nederland ontstaan aan het einde van de jaren zestig en 
verderr ontwikkeld in de loop van de jaren zeventig van de vorige eeuw. Als voorbeelden 
diendenn met name de business schools in de Verenigde Staten en Engeland. Doel van de op-
richtingrichting van de verschillende bedrijfskundige (inter)faculteiten was het leveren van een bij-
dragee aan de verbetering van de bedrijfsvoering van ondernemingen in Nederland. Dit ge-
beurdee door het ontwikkelen van kennis op het genoemde terrein en door het weer uitzetten 
vann die kennis middels opleidingsprogramma's en publicaties bij studenten, managers en 
consultants.. Voor het ontwikkelen van kennis werd bewust gestreefd naar een interdiscipli-
nairee theoretische basis, vooral ontleend aan de economie, psychologie en sociologie, en naar 
eenn praktische vertaling van theoretische inzichten (Bodewes & Woudstra, 1996). 

Alss gevolg van deze praktijkgerichtheid en de wat diffuse disciplinaire basis, blijkt het ont-
wikkelenn van theoretische bedrijfskundige kennis nogal eens met de Franse slag te zijn ge-
gaan.. Zo signaleert Jansen (1994) een bedenkelijke trend die hij aanduidt met 'historische 
bedrijfskunde'.. Bij dit type onderzoek wordt een aantal bedrij fs voorbeelden beschreven, 
veelall  succesvolle organisaties, soms aangevuld met minder succesvolle als controlegroep, op 
basiss waarvan een beeldend profiel wordt gedestilleerd van de 'excellente onderneming' 
(Peterss & Waterman, 1982; Collins & Porras, 1994) of de 'excellente strategie' (Hamel & 
Prahalad,, 1994). Impliciet wordt aan de uitkomsten van deze studies voorspellende waarde 
gehecht,, terwijl een gedegen theorievorming, laat staan een toetsing hiervan, in feite ont-
breekt.. Niet zelden gebeurt het ook dat een 'excellente' onderneming na enkele jaren niet 
meerr zo excellent blijkt te zijn. Daarnaast is binnen de bedrijfskunde volgens Jansen een aan-
zienlijkk aantal 'pseudo-theorieën' te vinden, dat wil zeggen zienswijzen of raamwerken, 
waaraann geen enkele theoretische gedachtelijn ten grondslag ligt. Te denken valt bijvoorbeeld 
aann het populaire 7-S model (Waterman, Peters & Phillips, 1980) of aan de metaforen-
benaderingg van Morgan (1986). Pseudo-theorieën kunnen overigens nuttig zijn als kapstok bij 
hett verzamelen van gegevens of het verkrijgen van inzicht in een concrete bedrijfssituatie, 
maarr theorieën zijn het niet. Jansen's conclusie is dat een groot gedeelte van de internationale 
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publicatiess op bedrijfskundig gebied in feite van twijfelachtig wetenschappelijk gehalte is. 
Veelall  ontbreekt de empirische onderbouwing, en zijn begrippen en concepten niet scherp 
gedefinieerd,, speculatief of erg abstract (Jansen, 1994). Een zekere modegevoeligheid kan 
daarbijj  zowel de redacties van tijdschriften, als de schrijvers en lezers van artikelen niet wor-
denn ontzegd. 'Nieuwe' benaderingen en inzichten wisselen elkaar voortdurend af. In die zin 
lijk tt marketing meer grip te hebben op het vakgebied van de bedrijfskunde dan kwaliteitsma-
nagement.. Of in termen van het VOC-model: ondernemerschap heeft vrij baan, terwijl con-
solidatiee veel minder zichtbaar is. 

Dee beschreven situatie levert voor de bedrijfskunde als wetenschap dilemma's op. Niet voor 
nietss werd in het tijdschrift 'Bedrijfskunde' enkele jaren geleden een levendig debat over 
bovengenoemdee thema's gevoerd. Sommigen pleitten hierbij voor een duidelijker onder-
scheidd tussen bedrijfswetenschappen en bedrijfskunde (Bodewes & Woudstra, 1996). De be-
drijfswetenschappenn zouden dan vooral gericht zijn op het ontwikkelen van wetenschappelij-
kee kennis van bedrijfsprocessen, en dus kunnen worden opgevat als een onderdeel van de 
empirischee wetenschappen (Jansen, 1994), terwijl de bedrijfskunde met name gericht zou zijn 
opp het op verantwoorde wijze analyseren en oplossen van concrete bedrijfsproblemen. De 
bedrijfskundee zou dan kunnen worden beschouwd als een 'ontwerpwetenschap', zoals bouw-
kundee of geneeskunde, waarin kennis bij voorkeur in samenwerking tussen professionals en 
wetenschapperss wordt ontwikkeld, en ook primair bedoeld is voor toepassing door diezelfde 
professionalss (Van Aken, 1994). 

Hett VOC-onderzoek is in de bovenstaande terminologie te plaatsen binnen de bedrijfsweten-
schappen.. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van 'descriptive theory' (Mintzberg, 
1979),, dat wil zeggen wetenschappelijk onderbouwde inzichten in empirische fenomenen en 
hunn samenhang. Empirische wetenschap leidt tot een beter begrip van de dingen zoals ze zijn, 
maarr onthoudt zich van uitspraken over hoe ze zouden moeten zijn. Niettemin levert descrip-
tievee theorievorming een bijdrage aan de effectiviteit van de ondernemingspraktijk, omdat 
inzichtenn in de werkelijkheid helpen deze te besturen. Voorwaarde is dan wel dat de ontwik-
keldee concepten voldoende houvast bieden voor een vertaalslag naar concrete bedrijfssitua-
ties.. De vertaalslag zelf wordt echter overgelaten aan de praktijkprofessionals, dus aan mana-
gers,, medewerkers en consultants. 

3.22 PERSPECTIEVEN OP STRATEGIE 

Hett onderzoeksterrein van strategie en strategisch management kent een groot aantal benade-
ringenringen en 'scholen' (zie onder andere Mintzberg e.a., 1998). Middels een korte historische 
schetss zullen de hoofdstromingen worden toegelicht en zal het VOC-onderzoek hierbinnen 
eenn plaats gegeven worden. 

3.2.11 Business policy 

Dee ontstaansgeschiedenis van het huidige strategisch management begint in de vijftiger jaren 
vann de vorige eeuw. In de periode voor en vlak na de tweede wereldoorlog deden zich binnen 
bedrijfsorganisatiess nieuwe vormen van professionalisering voor, die tot uitdrukking kwamen 
inn de ontwikkeling van diverse functionele disciplines, zoals industrial engineering, marke-
ting,, personeelszaken en financieel management (Wissema, 1988). Deze situatie leverde een 
nieuww managementprobleem op, namelijk de onderlinge afstemming van de functionele dis-
ciplines.. Als oplossing voor dit probleem werd, mede onder invloed van de inmiddels ontsta-
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nee business schools, gesteld dat het integrale management zelf ook aan professionalisering 
moestt winnen, onder andere door het ontwikkelen van een 'business policy' (Rumelt, Schen-
dell  & Teece, 1991). Business policy werd in eerste instantie dus sterk gekoppeld aan het lei-
derschapp van een organisatie en legde het accent op goed gearticuleerde en richtinggevende 
algemenee doelstellingen (Selznick, 1957; Andrews, 1965). Van deze algemene doelstellingen 
werdenn vervolgens functionele doelstellingen afgeleid, waardoor voor de onderneming als 
geheell  een consistent beleid werd gewaarborgd (Porter, 1991). 

Businesss policy is dus ontstaan vanuit een management perspectief. Door Mintzberg wordt 
dezee benadering de design school genoemd, omdat het ontwerp van een heldere, integrale 
strategiee hierin centraal staat (Mintzberg, 1994). Deze strategie moest worden opgesteld op 
basiss van gedegen strategische analyses, waarbij begrippen als de SWOT-analyse (sterk-
ten/zwaktenn en kansen/bedreigingen) en concurrentievoordeel hun intrede deden. Op basis 
vann de integrale strategie werden plannen en programma's op diverse niveaus opgesteld die 
uiteindelijkk de leidraad moesten vormen voor de implementatie. Kenmerkend voor het mana-
gementperspectieff  is de integrale benadering van analyse, planning en implementatie. In het 
verlengdee van deze drie aspecten ontwikkelde het oorspronkelijke managementperspectief 
zichh tot twee hoofdstromingen, namelijk een die zich toespitste op de vraagstukken van stra-
tegischetegische analyse en een die zich richtte op de methoden van strategische planning en pro-
grammering.grammering. Later kwam daar een derde stroming bij, die zich concentreerde op de processen 
vann strategische verandering. Deze drie onderzoeksrichtingen worden nu kort toegelicht. 

3.2.22 Strategie als analysevraagstuk 

Inn het strategische analyse onderzoek ging men op zoek naar verklaringen voor het feit dat 
sommigee ondernemingen succesvoller waren dan andere, met als doel deze om te zetten in 
'recepten'' voor strategisch handelen. Men probeerde uit te vinden wat de beste strategieën 
warenn voor succes, allereerst door nadere analyses van bedrijfstakstructuren en de onderlinge 
concurrentieverhoudingenn tussen de verschillende marktpartijen. Op deze wijze werden 
marktpositiess gedefinieerd die een relatie lieten zien met het relatieve succes van onderne-
mingenn (o.a. Porter, 1979). Het managementperspectief veranderde in deze benadering in een 
positioneringsperspectief,positioneringsperspectief, waarvan het denken sterk is gerelateerd aan de Industrial Organi-
zationn benaderingen binnen het vakgebied van de economische wetenschappen (Cayseele & 
Schreuder,, 1988). Het positioneringsperspectief heeft een veelheid aan matrixen, leercurven, 
levenscycli,, modellen van concurrentiekrachten en portfolio's opgeleverd. De meeste hiervan 
werdenn in de loop van de jaren zeventig ontwikkeld en worden in allerlei vormen tot op de 
dagg van vandaag toegepast ter ondersteuning van het strategisch denken (zie voor een over-
zichtt Grant, 1994). Bovendien werd met behulp van databases, zoals de PIMS-database 
(Buzzelll  & Gale, 1987), een groot aantal bedrijfstakken statistisch doorgelicht. Soms werden 
strategieënn daarbij gecategoriseerd in 'strategische groepen', dat wil zeggen clusters van on-
dernemingen,, die globaal een zelfde strategie volgden (o.a. Cayseele & Schreuder, 1989; Pi-
estt & Zwart, 1991). Het uiteindelijke doel van de meeste statistische analyses was om het 
success van ondernemingen te relateren aan hun strategische gedrag, zodat hieruit algemene 
succesformuless konden worden afgeleid. Succes bleek veelal samen te hangen met snelle 
toetredingg tot nieuwe segmenten, hoog marktaandeel en schaalvoordelen. Op basis hiervan 
werdenn 'generic strategies' ontwikkeld, waarmee diverse consultancy-firma's zich stortten op 
dee nieuwe markt van strategische advisering. 

Watt later ontstond enige twijfel. Wanneer vele organisaties voor 'generic strategies' zouden 
kiezen,, wat zou dat dan betekenen voor het relatieve concurrentievoordeel? Waar was eigen-
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lij kk de klant gebleven in de analyses? Zijn de grenzen van bedrijfstakken en markten wel zo 
eenduidigg te definiëren? Wat is eigenlijk de rol van creativiteit, innovatie en onderne-
merschap?? En last but not least, waren de succesvolle marktposities niet eerder het resultaat 
vann het gevolgde beleid dan de oorzaak ervan? 

Inn het onderzoek naar succesvolle strategieën werd de aandacht in latere jaren verlegd naar de 
achterliggendee factoren, die het ontstaan van succesvolle posities zouden kunnen verklaren, 
dee zogenaamde 'drivers' van het succes. Daarmee verschoof de aandacht ook van buiten de 
ondernemingg naar binnen. Aldus ontstond het interne analyse-perspectief, waarbij enkele 
nieuwee vragen aan de orde kwamen. Wat hebben succesvolle ondernemingen meer in huis 
dann andere? Waarop bouwen zij hun succes? Wat is het dat zij beter doen? Een benadering 
diee in dit verband de laatste jaren sterk opgang heeft gemaakt is de 'resource based view' 
(Wernerfelt,, 1984). In deze benadering ontleent de onderneming haar concurrentievoordeel in 
dee eerste plaats aan haar 'bronnen'. Deze bronnen omvatten naast (financiële) bezittingen ook 
reputatie,, contacten, technologieën, competenties en ervaringen. Met name die bronnen die 
niett gemakkelijk overdraagbaar of reproduceerbaar zijn, vormen de kern van het concurren-
tievoordeel.. De 'resource based' benadering kent enerzijds een theoretische, economische 
variant,, waarin bovenstaande basisgedachten in abstracte modellen worden gegoten (bijvoor-
beeldd Peteraf, 1993), en anderzijds een meer praktijkgerichte variant, met als meest vooraan-
staandee vertegenwoordigers Hamel & Prahalad, die het concept van kerncompetenties uit-
werktenn (Hamel & Prahalad, 1990). Het interne analyse perspectief lijk t momenteel het den-
kenn over strategie te overheersen. Hoewel deze 'van binnen naar buiten' redenerende benade-
ringenn zeker als een goede aanvulling gezien kunnen worden op het positioneringsdenken, 
hebbenn ze ook beperkingen. Zo zijn ze in de praktische context van 'gewone' ondernemingen 
vaakk moeilijk toepasbaar. In retrospectief kan men relatief gemakkelijk aangeven welke spe-
cifiekee competenties hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van concurrentievoordelen, 
maarr vooraf een beleid hierop ontwikkelen is aanzienlijk lastiger. Bovendien zijn niet alle 
competentiess even relevant. Dit zijn ze pas wanneer ze ingezet kunnen worden om voor 
klantenn waarde te creëren. Overmatige aandacht voor de interne competentieontwikkeling 
zouu het zicht hierop kunnen belemmeren. 

Eenn specifieke variant van het interne analyse perspectief is de momenteel ook zeer actuele 
netwerkenbenadering.netwerkenbenadering. Vertegenwoordigers hiervan benadrukken het toenemende belang van 
dee onderlinge relaties tussen ondernemingen, bijvoorbeeld als gevolg van uitbesteding van 
grotee delen van het primaire proces (o.a. Quinn & Hilmer, 1994). Basisgedachte is dat een 
organisatiee alleen activiteiten zelf zou moeten uitvoeren, wanneer deze aansluiten bij haar 
kerncompetenties,, of wanneer ze cruciaal zijn voor de controle over de 'keten' of het 'eco-
nomischee web' (Hagel, 1996). All e andere werkzaamheden zouden beter kunnen worden 
uitbesteedd aan 'best in the world' partners, waarmee lange termijn relaties worden aangegaan. 
Opp deze wijze ontstaan netwerken van veelal kleinere ondernemingen die in korte tijd sterke 
positiess kunnen ontwikkelen. Specifiek toegesneden informatiseringsconcepten kunnen een 
dergelijkee strategie ondersteunen en helpen een maximaal gezamenlijk concurrentievoordeel 
tee creëren. 

Hoewell  de economische wetenschap altijd onderdeel is geweest van de interdisciplinaire ba-
siss van de bedrijfskunde, heeft zij in de loop van de tijd ook haar eigen bijdragen aan de ana-
lysee van strategische vraagstukken ontwikkeld (zie voor een overzicht Cayseele & Schreuder, 
1988).. Bedrijfstakanalyses en vraagstukken van mededinging en monopolievorming behoor-
denn traditioneel al tot het domein van de economie, maar met de ontwikkeling van bijvoor-
beeldd speltheorieën, agency- en transactiekostentheorieën zijn economen steeds meer op het 
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terreinn van de ondernemingsstrategie actief geworden en beïnvloeden dit in toenemende ma-
te.. Vanuit strak gedefinieerde paradigmatische kaders is de economische wetenschap in staat 
eenn herkenbare bijdrage te leveren aan de fundamentele theorievorming op dit gebied. De 
stapp van deze theoretische inzichten naar voor de ondernemingspraktijk bruikbare concepten 
lijk tt vooralsnog groot. 

3.2.33 Strategie als planningsvraagstuk 

Hett tweede type onderzoek dat zich ontwikkelde op basis van het 'business policy' perspec-
tieff  concentreerde zich op de methoden van strategische planning en control. De doelstelling 
vann deze richting bleef feitelijk het dichtst bij de oorspronkelijke uitgangspunten, namelijk 
hett ondersteunen van het management bij strategische taken. Daarbij stond niet zozeer de 
vraagg centraal wat de onderneming zou moeten doen, als wel de vraag hoe met strategische 
vraagstukkenn om te gaan. In eerste instantie werd het accent gelegd op de technieken van 
planningg en programmering. Het managementperspectief ontwikkelde zich tot een meer tech-
nischh georiënteerd planningsperspectief. Door talrijke consultants en strategische plannings-
specialistenn werden bijdragen aan deze discussie geleverd, een discussie die zich richtte op 
eenn aantal uiteenlopende vragen. Hoe kan het planningsproces het beste worden georgani-
seerdd (Lorange & Vancil, 1976)? Welke mate van gedetailleerdheid en 'sophistication' is 
wenselijkk (Giles, 1991)? Hoe wordt de relatie vormgegeven tussen de top-down richtlijnen 
vann de concernleiding en de bottom-up inbreng van direct verantwoordelijke business mana-
gerss (Goold & Campbell, 1987)? Hoe wordt omgegaan met de dilemma's van korte termijn 
('runningg the business') en de lange termijn ('changing the business') (Abell, 1993)? Hoe is 
dee rolverdeling tussen lijnmanagement en planningsstaf (Mintzberg, 1994)? Hoe moet het 
planningsprocess eruit zien in turbulente omstandigheden (Ansoff & McDonnell, 1990)? En 
hoee kan men gebruik maken van diverse toekomstscenario's (De Geus, 1990; Schoemaker, 
1995)?? Op zeer verschillende manieren is dus vanuit het planningsperspectief getracht het 
managementt richtlijnen mee te geven voor vraagstukken van planning en programmering. 

Inn de loop van de tijd werden de aanhangers van het planningsperspectief zich echter bewust 
vann het feit dat niet zozeer de planning zelf, als wel de implementatie van de geplande strate-
gieënn in vele organisaties de bottleneck in het strategisch management vormden. Hieruit ont-
stondd de behoefte ook dit aspect bij het plannings- en programmeringsproces te betrekken. 
Onderr de titel strategie control werd een aantal aanvullende instrumenten ontwikkeld (o.a. 
Gooldd & Quinn, 1990). Mijlpalen werden geïntroduceerd, reviews georganiseerd, kritische 
succesfactorenn gedefinieerd en 'balanced scorecards' uitgevonden (Kaplan & Norton, 1992). 
Dee benadering bleef evenwel tamelijk technisch van aard, waarbij strategie-implementatie 
voorall  leek te moeten bestaan uit het duidelijk overbrengen van de boodschap en het installe-
renn van een eenduidig meet- en incentive-systeem. 

3.2.44 Strategie als veranderingsvraagstuk 

Dee derde hoofdrichting die voortbouwde op het business policy perspectief vormde in feite 
eenn reactie op het planningsperspectief. De praktijk binnen veel ondernemingen liet zien dat 
hett ondernemingsbeleid slechts beperkt planbaar was, omdat ondernemerschap en besluit-
vormingg minder rationeel en gestructureerd functioneerden dan de planners graag zagen. 
Plannenn en programma's werden weliswaar, zeker binnen grotere ondernemingen, veelvuldig 
enn nauwgezet opgesteld, maar de relatie met de praktische koersontwikkeling bleef zwak. 
Strategiee was bezig een professionele, specialistische discipline in zichzelf te worden, het-
geenn ten koste ging van de oorspronkelijke doelstelling ervan, namelijk het integreren van de 
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diversee disciplines tot een consistent en doelgericht geheel. In de derde hoofdrichting in het 
strategieonderzoekk kwamen daardoor de processen van strategische verandering zelf centraal 
tee staan. Grondige case-studies lieten zien dat strategievorming in de praktijk vaak een in-
crementedd proces is, waarin een reeks ingrijpende beslissingen op deelterreinen de rode 
draadd vormen (Quinn, 1978). Soms ook bleek strategievorming zich volstrekt ongepland en 
onbewustt te voltrekken, hetgeen door Mintzberg werd aangeduid als het ontstaan van 'emer-
gingg strategies' (Mintzberg, 1987). De aandacht van de onderzoekers verlegde zich daarmee 
vann het oorspronkelijke managementperspectief naar een procesperspectief. De achtergrond 
hiervann ligt met name in de tradities van de organisatiekunde. Hierin wordt altijd al meer 
aandachtt besteed aan aspecten als organisatiestructurering, besluitvormingsprocessen, poli-
tiek,, cultuur en vraagstukken van organisatieverandering. Gezien vanuit de organisatiekunde 
werdd al snel duidelijk dat de traditionele strategiebenaderingen de implementatie van hun 
strategieënn nogal eenzijdig duiden als een ontwerpvraagstuk, terwijl strategische veranderin-
genn daarnaast ook een ontwikkelaanpak nodig hebben die ruimte laat voor leerprocessen 
(Boonstraa & Steensma, 1996). Onder invloed van de organisatiekunde wordt binnen het vak-
gebiedd van strategisch management steeds meer onderkend dat het onderzoek naar de dyna-
miekk van strategische veranderingsprocessen zelf een onmisbare schakel is in het zoekproces 
naarr effectief strategisch management (Frederickson, 1983; Pettigrew, 1992). 

Hett VOC-onderzoek kan binnen de tradities van het procesperspectief worden geplaatst. Ook 
hierr wordt het standpunt ingenomen dat inzicht in de dynamiek van koers vorming kan bijdra-
genn aan een effectievere sturing van de koers. Het onderzoek is in zekere zin organisatiekun-
dig,, maar benadert de processen van koersvorming niettemin voornamelijk vanuit een strate-
gischh standpunt. Dat wil zeggen dat de processen met name in kaart worden gebracht om hun 
roll  in de totstandkoming van koersveranderingen te achterhalen. 

3.33 PROCESBENADERING VAN STRATEGIE 

Dee primaire focus van het VOC-onderzoek is het complex van koers vormende processen van 
eenn onderneming. Een proces kan in zijn algemeenheid als volgt worden gedefinieerd. 

EenEen proces beschrijft een opeenvolging van gebeurtenissen en geeft aan hoe dingen door 
dede tijd heen veranderen (Pettigrew, 1992). 

Procesgerichtt onderzoek van organisaties stelt een aantal specifieke eisen, die het onder-
scheidenn van andere vormen van onderzoek. Deze eisen worden ook in het VOC-onderzoek 
alss uitgangspunt genomen. Door Pettigrew (1992) worden ze als volgt samengevat. 
•• Processen doen zich altijd in samenhang met elkaar en op verschillende niveaus voor; zij 

behorenn ook als zodanig te worden bestudeerd. 
•• Er is altijd een ontwikkeling en een samenhang in de tijd zichtbaar. 
•• Er doet zich altijd een spanningsveld tussen structuren en menselijke acties voor. 
•• Begrip van processen vergt altijd holistische verklaringen; individuele oorzaak-gevolg 

relatiess voldoen niet. 
•• Proces-analyse moet altijd gekoppeld zijn aan een specifieke uitkomst van dat proces en 

aann een verklaring van die uitkomst. 
Dee diverse uitgangspunten zullen nu achtereenvolgens in relatie met het VOC-onderzoek 
wordenn toegelicht. 
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3.3.11 Samenhang tussen processen 

Koersvormingg komt tot stand in een aantal samenhangende processen. In het VOC-model 
zijnn deze ondergebracht in drie basisprocessen, namelijk planvorming, besluitvorming en 
operationelee processen. Deze processen beïnvloeden elkaar, maar staan daarnaast onder in-
vloedd van de basiskrachten visie, ondernemerschap en consolidatie. Door het model op deze 
wijzee vorm te geven, biedt het de mogelijkheid de complexiteit van het werkelijke proces-
verloopp weer te geven en te analyseren. Uiteraard wordt de werkelijkheid hiermee aanzienlijk 
vereenvoudigdd en gaan er nuances verloren, maar voor het doel van het onderzoek, namelijk 
hett achterhalen van essentiële procesverschillen binnen uiteenlopende contexten, voldoet het 
model. . 

3.3.22 Ontwikkelin g en samenhang in de tij d 

Processenn zijn per definitie aan tijd gebonden. Procesanalyses hebben vaak een enigszins 
'historisch'' karakter. Ook in de case-studies van het VOC-onderzoek wordt de techniek van 
hett 'terugfilmen' van veranderings- of besluitvormingsprocessen veelvuldig toegepast. Bin-
nenn het strategisch vakgebied is dit wellicht geen gebruikelijke keuze. De meeste analysebe-
naderingenn zijn meer statisch van aard, in die zin dat ze gebaseerd zijn op gegevens die op 
eenn specifiek moment beschikbaar zijn, terwijl de planningsbenaderingen de neiging hebben 
omm slechts 'vooruit te kijken' en nooit achteruit. In het VOC-onderzoek wordt er vanuit ge-
gaann dat koersvorming een proces is dat een sterke verbinding heeft met het verleden, dat 
verankerdd is in de commitments van de organisatie, in de missie en in de opgebouwde 'theo-
riess of the business' (Drucker, 1994) die aan de basis liggen van visies. Bovendien zijn ook 
structuren,, culturen, consolidatiemechanismen en operationele processen in het verleden ont-
staan.. Al deze zaken vinden hun weerslag in de koersvorming. 

3.3.33 Structuren en menselijke acties 

Veranderingsprocessenn roepen altijd een spanningsveld op tussen structuren en menselijke 
acties.. Structuren worden onder meer gevormd door de bestaande tradities, geformaliseerde 
processen,, technologische commitments en cultuuruitgangspunten. Menselijke acties worden 
beïnvloedd door de bestaande structuren, terwijl de structuren tegelijkertijd voortkomen uit een 
patroonn van menselijke acties en er dus door kunnen veranderen. Binnen het VOC-model 
keertt dit dilemma op diverse manieren terug. Consolidatie is erop gericht de bestaande struc-
turenn te bestendigen en tot een succes te maken, terwijl het ondernemerschap, soms gesteund 
doorr visies, de neiging heeft bestaande structuren te veranderen. Daarbij wordt er expliciet 
vanuitt gegaan dat visie, ondernemerschap en consolidatie niet enkel abstracte begrippen zijn, 
maarr dat zij direct verbonden zijn met mensen en hun capaciteiten, behoeften, ambities en 
gedrag.gedrag. Procesonderzoek wordt daarmee feitelijk het bestuderen van menselijk gedrag. 

3.3.44 Holistische verklaringen 

Dee complexiteit van strategisch procesonderzoek kan, zoals gezegd, groot zijn. Om de sa-
menhangg tussen de vele gelijktijdige processen te kunnen omvatten zijn holistisch verklaren-
dee theorieën nodig. De werking van een mechanisch uurwerk is onmogelijk te doorzien wan-
neerr men zich zou concentreren op slechts één of enkele onderdelen van het mechanisme. Zo 
ookk kan de totstandkoming van een koers nooit volledig worden begrepen vanuit één enkele 
oorzaak,, maar alleen vanuit een complex van oorzaken en invloeden binnen en buiten de on-
derneming.. Porter onderscheidt in dit verband 'modellen' en 'frameworks' (Porter, 1991). 
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Eenn model is in deze terminologie een strakke, wiskundige modellering van een beperkt aan-
tall  sleutelvariabelen en de relaties tussen deze variabelen en mogelijke uitkomsten. Deze mo-
dellenn worden bijvoorbeeld binnen de economische wetenschap veelvuldig toegepast. Zij 
biedenn de mogelijkheid tot scherpe, heldere analyses, maar de conclusies hiervan zijn gevoe-
ligg voor de aannamen die als basis voor het model hebben gediend. Met andere woorden, de 
conclusiess zijn acceptabel, mits men alle aannamen accepteert. Onder bedrijfswetenschappers 
genietenn frameworks meer populariteit. Frameworks zijn theoretische constructies met een 
groterr aantal variabelen, waardoor de complexiteit van de strategische werkelijkheid beter 
wordtt benaderd. De variabelen zelf, hun onderlinge relaties en de relaties tussen (combinaties 
van)) variabelen en uitkomsten zijn echter minder scherp gedefinieerd. Hoeveel moeite men 
ookk doet processen, samenhangen, patronen, krachten of typologieën scherp te definiëren, er 
blijf tt altijd enige ruimte voor interpretatie. 

figuurfiguur 3.1: de afweging van basisvoorwaarden bij strategieonderzoek (Weick, 1979) 

Zowell  modellen als frameworks hebben hun waarde bewezen. In feite vullen zij elkaar aan. 
Hett is evenwel moeilijk, zoniet onmogelijk ze binnen één theoretisch concept te combineren. 
Volgenss Weick moet elke onderzoeker van sociaal gedrag, dus ook van strategisch gedrag, 
bijj  het ontwerp van zijn onderzoek een afweging maken tussen drie basisvoorwaarden 
(Weick,, 1979). Het onderzoek kan 'algemeen' zijn, in de zin van allesomvattend, het kan 
'accuraat'' zijn in termen van scherpe definities, relaties en voorspellingen en/of het kan 'een-
voudig'' zijn, begrijpelijk en overzichtelijk. Het onderzoek kan echter niet alledrie tegelijk 
zijn.. Weick gebruikt een klok met één wijzer om dit te illustreren (zie figuur 3.1). De wijzer 
kann verschillende posities innemen, maar kan nooit een combinatie van alle drie basisele-
mentenn omvatten. Met andere woorden, een onderzoeker kan in zijn modelvorming een com-
binatiee nastreven van accuraatheid en eenvoud, maar het model kan dan niet tegelijkertijd 
allesomvattendd zijn. Modelvorming waarbij dit laatste wel wordt getracht, zal men niet een-
voudigg en overzichtelijk kunnen houden. Een onderzoeker die kiest voor het ontwikkelen van 
eenn framework streeft een combinatie van allesomvattendheid en eenvoud na, maar deze gaat 
dann weer ten koste van de accuraatheid. 

Dee theorievorming van het VOC-onderzoek heeft geleid tot een framework. De processen 
vann koersvorming worden in kaart gebracht met behulp van het VOC-model, dat als instru-
mentt van procesonderzoek enerzijds de totale complexiteit van de koersvorming omvat, ter-
wijll  het anderzijds toch relatief eenvoudig is gehouden. De proceskenmerken die met behulp 
vann dit model kunnen worden benoemd, worden vervolgens gerelateerd aan drie verschillen-
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dee contexten, gedefinieerd met de Basis Activiteiten Typologie. De relaties die op deze wijze 
wordenn ontwikkeld zijn noodzakelijkerwijs slechts betrekkelijk accuraat. De toegepaste ter-
minologiee is enigszins abstract en het onderzoek richt zich meer op algemene patronen dan 
opp gedetailleerde, enkelvoudige verbanden. 

3.3.55 Koppeling onderzoek aan specifieke uitkomsten 

Strategischh procesonderzoek zou volstrekt exploratief kunnen zijn. Zo zou gekozen kunnen 
wordenn voor de uitvoering van een aantal inventariserende case-studies zonder enige theorie-
vormingg vooraf. Door Pettigrew wordt dit afgeraden, omdat het onderzoek aan focus en bete-
keniss wint wanneer men met een vooropgezette structuur op zoek gaat naar specifieke infor-
matiee (Pettigrew, 1992). Het VOC-onderzoek sluit bij deze opvatting aan, het is voorafge-
gaann door literatuurstudie en de formulering van hypothesen. 

3.44 SAMENVATTING 

Binnenn de bedrijfskunde als vakgebied kan het VOC-onderzoek worden opgevat als een em-
pirischh bedrij f swetenschappelijk onderzoek. Doel ervan is het ontwikkelen van (bruikbare) 
wetenschappelijkee inzichten in de praktijk van bedrijfsorganisaties, het is descriptief en heeft 
geenn directe ontwerpkenmerken. Het strategieonderzoek heeft zich in de loop van de tijd 
langss verschillende perspectieven ontwikkeld. Vanuit het managementperspectief is een ana-
lyseperspectieff  ontstaan, een planningsperspectief en een procesperspectief. Het VOC-
onderzoekk hanteert dit laatste perspectief. 
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INTRODUCTIEE VAN HET ONDERZOEK 

Hett VOC-onderzoek is opgezet als een meervoudig case-studie onderzoek. In dit hoofdstuk 
wordtt aangegeven welke onderzoeksactiviteiten en deelstudies aan deze dissertatie ten grond-
slagg liggen en wordt een verantwoording gegeven van de keuze van de gebruikte onder-
zoeksmethode.. Het gedetailleerde ontwerp van het case-studie onderzoek zelf wordt beschre-
venn in hoofdstuk 11. 

4.11 LITERATUURVERKENNIN G 

Hett VOC-onderzoek is gestart met een literatuurverkenning. Naast algemene thema's als 
strategischh management en organisatieverandering is een aantal deelterreinen bestudeerd. Te 
noemenn zijn missie en visie, ondernemerschap, organisatiecultuur, besluitvormingsprocessen, 
strategie-implementatie,, de procesbenadering van strategie, de onderzoeksmethodologie, con-
figuraties,, contingentie en strategische typologieën. Een overzicht van de geraadpleegde lite-
ratuurr is te vinden in de literatuurlijst. 

4.22 DEELSTUDIES 

Inn de eerste fasen van het VOC-onderzoek zijn in totaal zeven deelstudies uitgevoerd. De 
meestee hiervan betreffen een combinatie van literatuurstudie en empirisch onderzoek. In het 
kaderr van dit laatste zijn rond diverse thema's twintig cases geanalyseerd en is één enquête-
onderzoekk verricht. De deelstudies werden steeds met individuele of groepen studenten in de 
afrondendee fase van hun studie uitgevoerd. De deelstudies hebben een aanzienlijke bijdrage 
geleverdd aan het theoretische gedeelte van deze dissertatie en aan de formulering van de hy-
pothesen.. Een lijst van onderzoeksrapporten is opgenomen in de bijlage. De onderzoeksthe-
ma'ss waren: 
•• strategische processen in grote organisaties (Banens, e.a., 1993), 
•• strategievorming Fokker Aircraft BV (Hoogveld, 1994), 
•• missie statements in Nederland (Elman & Wagenaar, 1994), 
•• strategie-implementatie als gedragsverandering (Tuin, 1994), 
•• organisatietypering bij product-, project- en inspanningsactiviteiten (De Vries & Weete-

ling,, 1994), 
•• ondernemerschap (Van Bakel & Messemaker, 1996), en 
•• organisatiecultuur (Hartog, 1997). 

Inn de eerste twee deelstudies werden vijf cases onderzocht op basis van een klassiek contin
gentiemodell (zie hoofdstuk 9). Hiermee werd met name ervaring opgedaan met strategisch 
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procesonderzoek,, het contingentiemodel is later losgelaten. In de derde deelstudie werden de 
thema'ss missie en visie in kaart gebracht (zie hoofdstuk 7) en werd een survey gehouden rond 
dee toepassing en functie van missie statements bij in Nederland gevestigde ondernemingen. 
Tevenss werd een groot aantal statements inhoudelijk geanalyseerd. De vierde deelstudie 
hanteerdee een meer sociaal-psychologische invalshoek op strategie-implementatie. De resul-
tatenn hiervan, hoewel kwalitatief uitstekend, zijn uiteindelijk toch niet meegenomen in deze 
dissertatie,, omdat deze invalshoek te ver af kwam te staan van het beoogde procesonderzoek. 
Dee vijfde deelstudie heeft op grond van zeven case-studies inzicht verschaft in de organisa-
tieverschillenn bij de drie activiteittypen (zie hoofdstuk 10.4). De zesde deelstudie betrof het 
themaa ondernemerschap (zie hoofdstuk 6). Acht case-studies werden uitgevoerd om een in-
drukk te krijgen van de wijze waarop ondernemerschap zich bij de drie activiteittypen mani-
festeert.. In de laatste deelstudie werd, onder andere op grond van het eerder verzamelde case-
materiaal,, op zoek gegaan naar de relaties tussen organisatiecultuur en koersvorming. 

4.33 CASE-STUDIE ONDERZOEK 

Inn de afrondende fase van het VOC-onderzoek heeft de case-studie als onderzoeksmethode 
centraall  gestaan. In totaal zijn in deze fase nog eens dertig case-studies uitgevoerd, tien bij 
organisatiess met productactiviteiten, tien bij organisaties met projectactiviteiten en tien bij 
organisatiess met inspanningsactiviteiten. Onder een case-studie wordt hier verstaan: 

eeneen doelgericht onderzoek in één specifieke ondernemingssituatie, waarbij empirische 
verschijnselenverschijnselen binnen hun werkelijke context worden bestudeerd. 

4.3.11 Keuze voor  case-studies 

Bijj  het maken van een keuze voor een bedrijfswetenschappelijke onderzoeksmethode is een 
tweetall  aspecten van belang (Biemans & Van der Meer-Kooistra, 1994; Yin, 1994): 
•• het doel van het onderzoek, en 
•• de kenmerken van de te bestuderen verschijnselen. 

Hett doel van bedrijfswetenschappelijk onderzoek kan zeer divers zijn. Zo kan het onderzoek 
eenn open en exploratief karakter hebben, gericht op de vraag 'wat gebeurt er eigenlijk?'. In 
eenn van de deelstudies betrof dit de vraag: 'hoe komen strategische innovaties feitelijk tot 
stand?'' (Van Bakel & Messemaker, 1996). Voor dergelijke bedrijfskundige vragen zijn case
studiess onontbeerlijk. Andere onderzoeken kunnen een meer kwantitatief karakter hebben, 
zoalss wordt weerspiegeld in de centrale vraag van een van de andere deelstudies, 'hoeveel 
ondernemingenn beschikken over een missie statement?' (Elman & Wagenaar, 1994). Om dit 
tee onderzoeken is een survey onder een relevante steekproef het aangewezen middel. Weer 
anderee onderzoeken richten zich bijvoorbeeld op de vraag 'welke strategieën zijn succesvol?' 
(o.a.. Buzzell & Gale, 1987). Voor de beantwoording van deze vraag zijn met name statisti
schee analyses relevant. Als laatste voorbeeld kan het befaamde 'Strategy and Structure' on
derzoekk van Chandler (1962) worden genoemd, waarin de vraagstelling gericht was op de 
historischee ontwikkeling van organisaties en hun strategieën. Voor een dergelijke vraagstel
lingg is archiefonderzoek (binnen geselecteerde cases) de aangewezen weg. 

Dee kenmerken van het onderzoeksterrein die van invloed kunnen zijn op de keuze van een 
onderzoeksmethode,, betreffen (Biemans & Van der Meer-Kooistra, 1994): 

30 0 



introductieintroductie en verantwoording 

•• het aantal en de aard van de relevante variabelen, 
•• de mate waarin over deze variabelen vooraf reeds informatie beschikbaar is, 
•• de mate van beïnvloedbaarheid van de variabelen, en 
•• de actualiteit van de verschijnselen. 

Algemeenn kan als richtlijn worden aangehouden, dat hoe groter het aantal variabelen en hoe 
complexerr hun samenhangen, hoe slechter het onderzoek zich voor een survey en statistische 
analysee leent. Dit is zeker zo wanneer over de variabelen vooraf slechts weinig informatie 
beschikbaarr is. Wanneer voorts actuele verschijnselen bestudeerd moeten worden, valt ook 
hett archiefonderzoek als methode af. Door Yin wordt aangegeven dat "when a 'how' or 'why' 
questionquestion is being asked about a contemporary set of events over which the investigator has 
littlelittle  or no control", het case-studie onderzoek de aangewezen methode is (Yin, 1994). Voor 
onderzoekk naar veranderingsprocessen blijkt dit meestal op te gaan. Deze processen kunnen 
hett best in hun integrale samenhang worden bestudeerd, ofwel "verschijnselen die vandaag 
optreden,optreden, komen voort uit het verleden en beïnvloeden de toekomst. Het gaat daarbij niet 
alleenalleen om een beschrijving van een situatie op To en Ti, maar ook om de analyse van het pro-
cesces tussen beide tijdstippen" (Den hertog & Van Sluijs, 1995: 134). 

Wanneerr het VOC-onderzoek zowel qua doel (inzicht in processen in hun context), als qua 
kenmerkenn van het onderzoeksterrein (een groot aantal actuele en samenhangende variabe
len)) wordt geanalyseerd, is het duidelijk dat de case-studie voor dit onderzoek de best pas
sendee methode is. Gezien het contextuele karakter van het onderzoek is een zorgvuldige se
lectiee van de te onderzoeken cases essentieel, omdat de cases een goed voorbeeld moeten 
vormenn van een specifieke context. Het feit dat processen worden bestudeerd, geeft het on
derzoekk daarnaast een enigszins 'historisch' karakter. Tijdens interviews worden processen 
'teruggefilmd',, omdat men daarmee "niet hoeft te wachten tot het verschijnsel zich voor de 
eigeneigen ogen voltrekt" (Den Hertog & Van Sluijs, 1995). 

4.3.22 Case-studies ter  ontvouwing of beproeving? 

Case-studiess kunnen met verschillende doelstellingen worden uitgevoerd. Naast zuiver be
schrijvendee case-studies zijn twee andere typen te onderscheiden (Van der Zwaan, 1992): 
•• de exploratieve case-studie, ter 'ontvouwing' van verschijnselen, en 
•• de verklarende case-studie, ter 'beproeving' van hypothesen over verschijnselen. 

Algemeenn aanvaard is dat voor exploratief bedrijfswetenschappelijk onderzoek de case-studie 
eenn geschikte methode is, omdat hiermee met een zekere diepgang een basis kan worden ge
legdd voor theorievorming. Iets minder eenduidig ligt dit bij het verklarende onderzoek. Om
datt case-studies vanwege het arbeidsintensieve karakter altijd slechts in een beperkt aantal 
kunnenn plaatsvinden, bestaat soms twijfel over de mogelijkheid tot generaliseren van de uit
komsten.. Daarnaast wordt de mogelijke 'gekleurdheid' van de gegevensverzameling als een 
risicorisico gezien en bemoeilijkt de veelvormigheid van het materiaal een heldere analyse. Deze 
twijfelss en risico's zijn reëel. Desondanks bestaat binnen kringen van bedrij fswetenschappe-
lijkee onderzoekers langzamerhand consensus over de mogelijkheid om case-studies in te zet
tenn voor verklarend, toetsend onderzoek, mits in het onderzoek de nodige waarborgen worden 
ingebouwdd (Yin, 1994; Van der Zwaan, 1992; Den Hertog & Van Sluijs, 1995; Jagersma, 
1993;; Vosselman, 1996). 
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Hett VOC-onderzoek heeft deels een exploratief karakter en deels een toetsend. In de eerste 
fasenn lag het accent op het exploratieve, later is dit verschoven naar het toetsende. De hypo-
thesenn zijn geformuleerd om het onderzoek met een optimale focus te kunnen uitvoeren. Bij 
dee toetsing stond niet de bewijsvoering voor de integrale juistheid van het theoretische kader 
voorop,, maar werd de aandacht juist gericht op de diverse onderdelen hiervan. Op deze wijze 
iss getracht een zo genuanceerd mogelijk beeld te verkrijgen van de werkelijke processen van 
koersvormingg en hun contextuele relaties. Een en ander wordt weerspiegeld in de vraagstel-
lingenn die bij de toetsing zijn gebruikt: 
•• In hoeverre zijn er in de case-studies aanwijzingen te vinden die een bevestiging, dan wel 

eenn ontkenning zijn van de theoretisch beschreven hypothesen? 
•• In hoeverre vormen de aanwijzingen, voortkomend uit bovenstaande vraagstelling een 

versterkingg of een verzwakking van de aannemelijkheid van de gedachtegangen die aan 
dee hypothesen ten grondslag liggen? 

Wanneerr tijdens het onderzoek typerende patronen werden aangetroffen, die op onderdelen 
afwekenn van de hypothesen of niet waren voorzien, zijn deze zo mogelijk in exploratieve zin 
opgepaktt en verder verwerkt in de analyses en conclusies. 

4.3.33 Typen case-studie onderzoek 

Naastt verschillende doelstellingen kunnen case-studie onderzoeken ook verschillende vormen 
aannemen.. Van der Zwaan (1992) maakt in dit verband onderscheid tussen: 
•• enkelvoudige gevalstudies 
•• meervoudige gevalstudies, en 
•• longitudinale gevalstudies. 

Dee enkelvoudige gevalstudie heeft het voordeel dat een grote diepgang kan worden bereikt in 
hett inzicht in de sociale dynamiek van de bestudeerde verschijnselen. Voor puur exploratieve 
case-studiess is dit een groot voordeel. Juist doordat de onderzoeker zich onthoudt van te veel 
scherpomlijndee verwachtingen vooraf, staat hij meer open voor de verschijnselen zoals ze 
zichh werkelijk aan hem voordoen. De meervoudige case-studie heeft weer het voordeel dat 
hett dwingt begrippen zodanig helder te formuleren dat zij bestand zijn tegen een veelheid aan 
uiteenlopendee situaties, hetgeen de diepgang in het denken over de theoretische begrippen en 
verbandenn stimuleert. Bovendien bevordert de meervoudige opzet de mogelijkheid tot gene
raliserenn van de resultaten. Den Hertog & Van Sluijs (1995) rapporteren in dit verband ook 
overr een levendige discussie die in de Academy of Management Review is gevoerd tussen 
Eisenhardtt en Dyer & Wilkins. Eerstgenoemde bepleit meervoudige case-studies met een 
strakkee opzet op basis van een heldere theorie en toetsbare hypothesen, terwijl haar discus
siepartnerss juist het accent leggen op "better stories, not better constructs", omdat diepgaan
de,, beschrijvende verhalen de beste basis zouden vormen voor een rijke theorie. In hun optiek 
zoudenn meervoudige gevalstudies maar aanleiding geven tot oppervlakkigheid. 

Bijj een longitudinale gevalstudie keert de onderzoeker met regelmatige tussenpozen terug in 
dezelfdee organisatie en verzamelt dan op een gestructureerde wijze een aantal gegevens, die 
inn het kader van zijn probleemstelling van belang zijn. Deze methode is bij uitstek geschikt 
omm het verloop van processen op de langere termijn te volgen, maar heeft nogal wat prakti
schee bezwaren. In de eerste plaats neemt het een lange periode in beslag, waardoor het geduld 
vann de onderzoeker danig op de proef wordt gesteld. In de tweede plaats zijn de ontwikkelin
genn binnen de betreffende organisatie meestal niet door de onderzoeker beheersbaar. Zo kun
nenn zich ingrijpende veranderingen voordoen in de context van de organisatie (bijvoorbeeld 
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eenn overname of reorganisatie) of in de houding van de organisatie naar de onderzoeker, 
waardoorr deze niet meer in staat is de noodzakelijke gegevens te verzamelen of zelfs hele-
maall  niet meer wordt toegelaten (zie enkele ervaringen in Den Hertog & Van Sluijs, 1995: 
159). . 

Inn het VOC-onderzoek is in elke fase gekozen voor meervoudige case-studie onderzoeken. 
Ditt werd met name ingegeven door het feit dat vanaf het begin naar contextuele relaties is 
gezocht,, waardoor steeds diverse contexten noodzakelijk waren om een zinvolle vergelijking 
mogelijkk te maken. Deze keuze stelt wel specifieke eisen aan de onderzoeksopzet. 

4.3.44 Eisen aan het case-studie onderzoek 

Veell  case-studie onderzoeken blijken in de praktijk niet zorgvuldig genoeg te worden opge-
zet.. Ten onrechte lijk t men ervan uit te gaan dat deze methode met grote vrijheidsgraden ten 
aanzienn van voorbereiding en uitvoering gepaard kan gaan. Van der Zwaan stelt in dit ver-
bandd dat case-studie onderzoek "extreem vatbaar is voor methodologische nonchalance" 
(1992:: 76). Juist vanwege het 'zachte' karakter van de methode, is expliciete aandacht nood-
zakelijkk voor het design van het onderzoek en voor de controleerbaarheid van de resultaten. 
Doorr verschillende schrijvers worden voorwaarden gedefinieerd waaraan case-studie onder-
zoekk behoort te voldoen (o.a. Jagersma, 1993; Yin, 1994; Den Hertog & Van Sluijs, 1995). 
Hett meest helder worden ze uitgewerkt door Yin, die een viertal criteria aanreikt: 
•• constructvaliditeit, 
•• interne validiteit, 
•• externe validiteit, en 
•• betrouwbaarheid. 

Bijj constructvaliditeit is de vraag aan de orde of de waarnemingen tijdens het onderzoek wel 
dee vooraf gedefinieerde begrippen afdekken. Met andere woorden, wordt gemeten wat ge
metenn moet worden? Volgens Yin zijn er drie manieren om de constructvaliditeit te waarbor
gen.. Ten eerste verdient het de voorkeur niet op één bron af te gaan, maar gegevens uit meer
deree bronnen te verzamelen. Ten tweede dient de consistentie van de 'keten van bewijsvoe
ring'' continu te worden bewaakt, bijvoorbeeld door een kritische buitenstaander. En ten derde 
iss het altijd van belang om de resultaten van het onderzoek tussentijds te laten evalueren door 
sleutelinformantenn in de onderzochte organisaties. In het VOC-onderzoek is steeds gebruik 
gemaaktt van meerdere informatiebronnen. Zo zijn in elke case-studie twee interviews afge
nomen,, waarin zowel open als gesloten vragen zijn gesteld. Daarnaast is gebruik gemaakt van 
aanvullendee documenten. Alle informatie uit de case-studies is op meerdere momenten terug
gekoppeldd met de respondenten en in het projectteam voortdurend kritisch bekeken. 

Dee interne validiteit geeft aan in hoeverre de oorzakelijke verbanden die in het onderzoek 
wordenn gevonden daadwerkelijk 'hard' zijn. Is er bijvoorbeeld niet een derde factor in het 
spell die een verklaring kan vormen voor de samenhang tussen de eerste twee? Zijn er eventu
eell nog andere verklaringen denkbaar? Een manier om de interne validiteit te bewaken is 
'patternn matching', waarbij een vooraf verwacht patroon wordt vergeleken met het patroon 
datt in het onderzoek is waargenomen. Wanneer de diverse stappen van het patroon overeen
komen,, is dit een aanwijzing dat de verwachte samenhang inderdaad is aangetroffen. Een 
anderee methode is om expliciet op zoek te gaan naar alternatieve verklaringen voor de ge
vondenn verschijnselen. In feite is dit een vorm van exploratieve theorievorming, die kan wor
denn uitgevoerd als tegenhanger van de vooraf geformuleerde theorie. Op deze wijze krijgt de 
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onderzoekerr er gevoel voor of andere verklaringsgronden even plausibel zijn als de vooraf 
geformuleerdee theorie. Bovendien adviseert Yin, indien mogelijk, het gebruik van tijdreek-
sen.. Hierbij worden de meetgegevens van een beperkt aantal zinvolle parameters afgezet op 
eenn tijd-as. Het patroon dat op deze wijze zichtbaar wordt zou moeten corresponderen met de 
gegevenss uit de case-studie. Bij het VOC-onderzoek heeft het theoretische kader steeds als 
uitgangspuntt gediend bij elke stap in de analyse. Hierin is een aantal verwachte 'patronen' 
opgenomenn ten aanzien van de koersvorming bij de verschillend typen organisaties. In die zin 
heeftt dus 'pattern matching' continu plaatsgevonden. Daarnaast is voortdurend een kritische 
houdingg aangenomen aangaande oorzaak-gevolg relaties en zijn steeds ook andere verkla-
ringsgrondenringsgronden afgewogen. Een en ander hangt samen met het deels exploratieve karakter van 
hett onderzoek. 

Bijj  de externe validiteit staat de generalisatievraag centraal. Zijn de gegevens uit de case-
studiess wel representatief voor andere organisaties? Zoals al eerder werd aangegeven kan 
dezee externe validiteit vooral gewaarborgd worden door een gedegen theorievorming vooraf, 
eenn goede selectie van de cases en door herhaling van het onderzoek in zoveel mogelijk situ-
aties.. In het VOC-onderzoek is gekozen voor een meervoudige case-studie met in totaal der-
tigg cases. Voor een case-studie onderzoek is dit een aanzienlijk aantal. Bovendien zijn de 
casess zorgvuldig geselecteerd op grond van het theoretische kader, de Basis Activiteiten Ty-
pologie.. Daarnaast is aandacht besteed aan de keuze van de cases binnen elk activiteittype, 
waarbijj  is gestreefd naar een spreiding over verschillende bedrijfstakken. Voor de analyse 
vann de gegevens uit de gesloten vragen is tevens een statistische verantwoording gegeven (zie 
hoofdstukk 13). 

Hett laatste criterium betreft de betrouwbaarheid van het onderzoek. Hierbij gaat het om de 
vraagg of het onderzoek voldoende objectief wordt uitgevoerd. Met andere woorden, zouden 
anderee onderzoekers tot dezelfde uitkomsten zijn gekomen? In het kader van dit criterium is 
hett van belang dat de onderzoeker nauwkeurig verslag doet van alle stappen in het onderzoek 
enn van alle gemaakte keuzen. Yin benadrukt in dit verband ook het belang van een systema-
tischh opgezette 'case-study database', waarvan later door collega-onderzoekers gebruik kan 
wordenn gemaakt. Tijdens het VOC-onderzoek is systematisch te werk gegaan. Steeds is op 
gestandaardiseerdee wijze verslaglegging gedaan van alle interviewgegevens en van alle case-
studiee analyses. Deze zijn te vinden in de diverse onderzoeksverslagen. 

4.44 SAMENVATTIN G 

Inn de opzet van het VOC-onderzoek heeft in de beginfasen het accent gelegen op de opbouw 
vann het model en de formulering van de hypothesen. Hiertoe is naast uitgebreide literatuur-
studiee een twintigtal exploratieve case-studies uitgevoerd. In de laatste fase is een case-studie 
onderzoekk uitgevoerd bij nog eens dertig organisaties. In deze case-studies is naar aanwijzin-
genn gezocht ter bevestiging of ontkenning van de VOC-hypothesen. Het onderzoek is vorm-
gegevenn als project, waarmee op gestructureerde wijze invulling is gegeven aan de metho-
dologischee eisen die op basis van de uitgangspunten van Yin aan een case-studie behoren te 
wordenn gesteld. 
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hethet VOC-model van koersvorming 

FCFC HEERHUGOWAARD 
EenEen kijkje in de bestuurskamer van een voetbalclub 

DeDe voorzitter heeft er zin in. "Hartelijk welkom op de eerste bestuursvergadering van het 
nieuwenieuwe seizoen", zegt hij vrolijk, vier weken vakantie op een rustige Franse camping nog 
versvers in gedachten, "Wat hebben we allemaal te bespreken vandaag?" 

AlsAls eerste neemt de coördinator van de jeugdafdeling het woord. Bij de voorbereidingen van 
dede competitie is hem gebleken dat het dit jaar nog moeilijker zal zijn dan in de voorgaande 
jarenjaren om voldoende ouders te vinden om de jeugdelftallen naar uitwedstrijden te begeleiden. 
VelenVelen werken op zaterdagen, terwijl anderen steeds minder bereid blijken om hun vrije zater-
dagdag aan de sport van hun kinderen op te offeren. "Wellicht spelen ook de kosten voor sommi-
gengen een rol", en hij stelt voor de autokostenvergoeding te verhogen van 20 tot 35 cent per 
kilometer.kilometer. Een snelle rekensom heeft uitgewezen dat hiervoor ongeveer zeven duizend gulden 
perper jaar extra nodig zou zijn. De penningmeester kijkt bedenkelijk, maar houdt vooralsnog 
zijnzijn mond. De voorzitter van de technische commissie haakt snel op de korte stilte in met de 
mededelingmededeling dat het vinden van scheidsrechters eveneens een steeds terugkerend probleem is. 
OokOok hiervoor zou het betalen van een kleine vergoeding per wedstrijd mogelijk verlichting 
brengen.brengen. De penningmeester fronst nu de wenkbrauwen. 

HetHet nieuwe seizoen is dus inderdaad weer begonnen, denkt de voorzitter. Optimist als hij van 
naturenature echter is, geeft hij snel het woord aan de voorzitter van de sponsorcommissie: "hoe is 
hethet van de zomer gegaan met de werving van nieuwe sponsors? " "Nou ", zegt de aangespro-
kenken persoon, "eerlijk gezegd, niet helemaal zoals we gehoopt hadden ". Van de huidige spon-
sorssors zijn er enkele afgehaakt en dit verlies kon nog niet helemaal goedgemaakt worden met 
dede nieuwe geldschieters ". En passant stelt hij dat de weinig aansprekende resultaten van het 
eersteeerste team in het afgelopen seizoen het werk van de sponsorcommissie niet hebben verge-
makkelijkt.makkelijkt. De sponsorplaatsen op de eretribune van het gezellige, maar langzamerhand ver-
ouderdeouderde stadion blijven steeds vaker leeg. Enkele grote lokale ondernemingen hebben laten 
doorschemerendoorschemeren dat zij eventueel wel interesse zouden hebben wanneer het eerste team op een 
hogerhoger niveau zou presteren en het stadion betere faciliteiten zou bieden voor het ontvangen 
vanvan relaties. 

DitDit  lijkt de voorzitter een goed moment om het woord te richten tot de trainer van het eerste 
teamteam en hem te vragen hoe de voorbereidingen op het nieuwe seizoen verlopen. Deze ant-
woordtwoordt dat de trainingen inmiddels in volle gang zijn en de eerste oefenwedstrijden met goed 
resultaatresultaat zijn afgewerkt. "Maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat enkele veelbelovende 
spelersspelers aan het einde van het vorige seizoen zijn vertrokken en dat de doorstroming vanuit de 
jeugdjeugd al enkele jaren beperkt is". Van de resultaten voor dit jaar mogen derhalve geen won-
derenderen worden verwacht. Handhaven in de derde klasse KNVB is de doelstelling en meer zit er 
voorlopigvoorlopig niet in. 

DeDe penningmeester doet nu ook een duit in het zakje. Het ledental loopt al enkele jaren gelei-
delijkdelijk terug en daarmee de contributie-inkomsten. Met name op de jeugd lijkt voetbal, of mis-
schienschien wel sport in het algemeen, steeds minder aantrekkingskracht uit te oefenen. Men gaat 
lieverliever naar de discotheek of speelt thuis computerspelletjes, zo veronderstelt hij. Bovendien 
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staanstaan de bijdragen van de gemeente onder druk en komt het onderhoud van de velden steeds 
meermeer voor rekening van de vereniging. 

"Zo","Zo", zegt de voorzitter, "dat ziet er dus alles bij elkaar weinig rooskleurig uit. " In zijn ei-
gengen bedrijf heeft hij echter ervaren dat er naast bedreigingen altijd kansen zijn en hij nodigt 
dede bestuursleden uit met suggesties te komen om verbetering te brengen in de ontstane situa-
tie.tie. Nou, suggesties zijn er genoeg. 

DeDe vertegenwoordiger van de barcommissie ziet wel mogelijkheden om in het clubgebouw 
nieuwenieuwe activiteiten te ontplooien. Onlangs nog had hij gesproken met de voorzitter van de 
plaatselijkeplaatselijke schaakvereniging, die op zoek was naar een nieuwe ruimte voor wedstrijden en 
toernooien.toernooien. Bovendien krijgt hij regelmatig telefoontjes van mensen die een gezellige, maar 
betaalbarebetaalbare ruimte zoeken voor het organiseren van een feest of bruiloft. "Als we erin slagen 
voldoendevoldoende leden te vinden die extra bardiensten willen draaien -het kan tenslotte niet altijd 
opop dezelfden neerkomen- kan dit een interessante extra bron van inkomsten worden." 

OokOok de secretaris mengt zich nu in het gesprek. Hij ontmoette onlangs de wethouder van So-
cialeciale Zaken en deze polste hem of de FC geïnteresseerd zou zijn om mee te doen in een pro-
ject,ject, dat als doel heeft allochtone jongeren beter te integreren in de lokale samenleving. Sport 
lijktlijkt  hiervoor een uitgelezen manier. Uiteraard zijn hiervoor subsidies beschikbaar, zo had de 
wethouderwethouder duidelijk laten doorschemeren. 

DeDe penningmeester haakt hierop in met de mededeling dat hij in de vakantie contact heeft 
gehadgehad met zijn collega van de plaatselijke atletiekvereniging. Deze bleek eveneens geïnteres-
seerdseerd te zijn in samenwerking met de FC Zo zou gezamenlijk gebruik kunnen worden ge-
maaktmaakt van velden, kleedkamers en andere faciliteiten, waardoor beide verenigingen hun 
kostenkosten kunnen beperken. Wellicht zou het dan in de toekomst kunnen komen tot een fusie, 
mogelijkmogelijk ook met de korfbal- en handbalvereniging. "Eén grote vereniging staat sterk naar 
dede gemeente en vindt gemakkelijker sponsors. " 

DeDe jeugdcoórdinator blijkt in de zomer al even ambitieuze ideeën te hebben ontwikkeld. "We 
zoudenzouden meer tijd en geld moeten besteden aan onze jeugdopvang. Met een betere begeleiding, 
enen onder leiding van een betaalde trainer een professionelere trainingsaanpak, kunnen ver-
schillendeschillende vliegen in één klap worden geslagen. Een grotere aantrekkingskracht op de jeugd, 
dusdus meer leden, én een meer doelgerichte opbouw van de voetbalkwaliteit binnen de vereni-
ging,ging, waardoor over enige tijd de hoogste teams beter kunnen presteren." 

DeDe trainer van het eerste team is het hier in principe volledig mee eens, maar waarschuwt 
datdat een dergelijke aanpak veel tijd in beslag zal nemen. Hij ziet op korte termijn meer heil in 
hethet aantrekken van goede spelers van buitenaf, tegen een redelijke vergoeding uiteraard. 
"Op"Op die manier kan veel sneller een promotie naar de tweede klasse worden gerealiseerd en 
blijvenblijven ook de sponsors geïnteresseerd. Met dit extra geld kan dan vervolgens weer de jeugd-
opleidingopleiding worden versterkt", zo luidt zijn redenering. 

ErEr ontspint zich nu een levendige discussie, waarin het ene na het andere ambitieuze plan 
overover tafel rolt. De voorzitter schrijft snel alles op en kijkt tevreden om zich heen. Mogelijkhe-
denden genoeg, net wat hij dacht. Op een bepaald moment neemt echter de altijd wat stille mate-
riaalverzorgerriaalverzorger het woord. "Allemaal prachtige plannen", verzucht hij, "maar laten we alsje-
blieftblieft wel met beide benen op de grond blijven staan ". Hij schetst een paar voorvallen uit de 
afgelopenafgelopen weken. "Vorige week woensdagmiddag kwam ik hieraan, een groep pupillen stond 
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alal een tijd voor de dichte deur te wachten op de trainer, maar die was nergens te bekennen. 
IkIk bellen naar de jeugdcoördinator. Onbereikbaar. Anderen waren ook niet thuis en ten lange 
lesteleste heb ik zelf de jongelui maar beziggehouden ". Een ander voorval deed zich voor op een 
avond.avond. "Na de training wilden de jongens van het vierde nog een biertje drinken, maar er 
stondstond niemand achter de bar. Dus wat denk je, ze stappen zelf achter de tap en terwijl ik be-
zigzig ben de doelnetten binnen te halen, was het zelfbediening geblazen. Ik hoop maar dat ze 
hunhun consumpties netjes hebben genoteerd, maar enige controle was er niet. Mijn idee is, 
mooiemooie plannen zijn allemaal prima, maar als onze leden zich niet eens aan hun afspraken 
wensenwensen te houden, dan kunnen we als club wel inpakken." De jeugdcoördinator en de verte-
genwoordigergenwoordiger van de barcommissie werpen nog tegen dat het bij lange na niet meevalt om 
steedssteeds weer vrijwilligers te vinden, dat de vereniging al blij  mag zijn dat er überhaupt leden 
zijnzijn die in hun vrije tijd iets willen doen en datje niemand kunt dwingen, zoals bij een nor-
maalmaal bedrijf. 

"We"We zijn weer terug bij af', denkt de voorzitter. Van zijn tevreden gevoel van zojuist is wei-
nignig over. Misschien zou het toch beter zijn eerst maar eens orde op zaken te stellen. Hij sluit 
dede vergadering met het uitdrukkelijke verzoek om over alle ideeën nog eens goed na te den-
kenken en bestelt een biertje aan de bar. Terwijl hij daar zo zit, schieten tal van gedachten door 
hemhem heen. In voorgaande jaren waren er ook wel problemen, maar nu lijkt het wel of ze alle-
maalmaal tegelijk komen. Zijn fantastische bestuur had er weer eens blijk van gegeven niet snel 
bijbij  de pakken neer te zitten, maar de suggesties die vanavond over tafel gingen waren wel erg 
diversdivers en ingrijpend. En de materiaalverzorger, tja... Gelukkig dat de vereniging over de 
nodigenodige reserves beschikt, maar voor de langere termijn zal er toch echt iets moeten gebeuren. 
HijHij  wil niet bekend komen te staan als de voorzitter die de zaken op hun beloop liet en hier-
doordoor de vereniging in moeilijkheden bracht. Misschien moest hij zelf eens gaan praten met 
collega-ondernemerscollega-ondernemers omtrent sponsoring, met collega-voorzitters omtrent samenwerking of 
metmet de gemeente omtrent projecten en subsidies. Maar welke opstelling moest hij dan kiezen? 
WatWat willen we eigenlijk zelf als vereniging? Misschien is het verstandiger eerst eens een bui-
tenstaandertenstaander te raadplegen, iemand met een frisse kijk die zou kunnen helpen om alle zaken op 
eeneen rij  te zetten. Hij pakt de telefoon uit zijn binnenzak en toetst het nummer van een bevrien-
dede organisatieadviseur. "Hebje zin in een biertje?" 

"Wel","Wel", zegt de adviseur nadat hij het hele verhaal heeft aangehoord, "het ziet ernaar uit dat 
wewe hier te maken hebben met een strategisch probleem." "Een strategisch probleem?", 
sputtertsputtert de voorzitter tegen. "We praten over een voetbalvereniging, niet over een multinati-
onal."onal." "Volgens mij", zegt de adviseur, "hangt alles wat je me zojuist hebt verteld, hoewel 
hethet misschien niet zo lijkt, op de een of andere manier met elkaar samen. Die samenhang 
moetenmoeten we zien te vinden." Hierop ontspint zich het volgende gesprek. 

"Wat"Wat is eigenlijk het doel dat jullie met de vereniging nastreven?", vraagt de adviseur. "Het 
doeldoel van de tegenstander", grapt de voorzitter, zijn zorgen manmoedig opzij zettend. De ad-
viseurviseur kijkt hem even aan. "Ja, maar waarom bestaat de vereniging eigenlijk? Wat is het doel 
vanvan jullie bestaan?" "Het doel van ons bestaan?", herhaalt de voorzitter, "voetballen na-
tuurlijk,tuurlijk, in het dorp wil een aantal mensen tegen een bal kunnen trappen, dat is alles". "Dus 
alsals je ze gewoon een bal zou geven, had je geen problemen ? " "Nou ja, er komt natuurlijk wel 
ietsiets meer bij kijken. De mensen willen ook trainen, wedstrijden spelen en achteraf een biertje 
kunnenkunnen drinken. Zondags hebben we onze thuiswedstrijden, waar nogal al wat publiek op 
afkomtafkomt en waar onze sponsors graag in een ontspannen sfeer hun relaties ontvangen. En bo-
vendienvendien vergt de jeugd de nodige aandacht. Die proberen we een beetje op te leiden ten aan-
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zienzien van voetbaltechniek, mentaliteit en teamspirit. Allemaal zaken die eigenlijk heel normaal 
zijnzijn voor een sportvereniging. " 

"Oh"Oh ", zegt de adviseur, "dus het gaat bij lange na niet alleen om het trappen tegen een bal. 
IkIk hoor je zeggen dat sport en prestaties een rol spelen, maar ook de sfeer en de gezelligheid 
eromheen,eromheen, en last but not least dat jullie een opvoedkundige taak voor de jeugd hebben. Dat 
isis niet niks. Maar eerst nog wat anders..." De voorzitter bestelt ondertussen nog twee bier-
tjes.tjes. "Voor wie bestaan jullie eigenlijk? Of anders gezegd, wie hebben het meeste baat bij 
julliejullie  vereniging?" "De leden natuurlijk", zegt de voorzitter bondig. "Alleen de leden? Als ik 
hethet zo hoor, betekenen jullie ook nogal wat voor de ouders van de jeugdleden. En wat te den-
kenken van het publiek? De sponsors? En zou de gemeente geen belang hechten aan een bloei-
endend verenigingsleven?" "Ja, als je het zo bekijkt, zijn er inderdaad meerdere groepen waar-
voorvoor de FC Heerhugowaard belangrijk is, maar dat betekent nog niet dat iedereen er actief 
bijbij  betrokken wil raken ". 

"Dat"Dat punt is nu nog niet aan de orde ", zegt de adviseur streng. "Eerst de volgende vraag. 
DieDie heeft weer betrekking op jullie leden. Wat zoeken die eigenlijk precies bij de vereni-
ging?"ging?" "Zoals ik al zei, een balletje trappen, trainen, een wedstrijdje spelen en een biertje 
drinken.drinken. " "Dat zei je al, ja, maar wat staat nu centraal? De sport, de prestatie of het bier-
tje?"tje?" "Dat hangt er maar vanaf over welke leden je het hebt", zegt de voorzitter. "De jeugd-
ledenleden zijn vooral gericht op de sport en de prestatie, zij zijn aan het ontdekken hoe goed ze 
kunnenkunnen worden en waar hun grenzen liggen. Een aantal seniorenelftallen is ook nogal pres-
tatiegericht,tatiegericht, maar houdt daarnaast van een beetje doorzakken na een wedstrijd, terwijl het 
voorvoor de veteranenelftallen waarschijnlijk vooral gaat om een gezellig wekelijks middagje 
uit". uit". 

"Ok","Ok", zegt de adviseur, "voor de meeste leden is de functie van de vereniging dus een com-
binatiebinatie van sport en gezelligheid. Nu een andere vraag. Hoe kijkt het bestuur eigenlijk tegen 
dede club aan? Wat zijn voor jullie de belangrijkste functies van de vereniging?" De voorzitter 
voeltvoelt weer een lichte irritatie opkomen. "Dat lijkt me logisch. Wij denken er hetzelfde over 
alsals de leden. Het zou niet best zijn als dat anders was, wij zijn er ten slotte voor de leden ". 
"Is"Is dat zo?" reageert de adviseur stoïcijns. "Of zijn jullie er misschien ook een beetje voor 

jezelf?jezelf? Het is toch wel interessant om voorzitter te zijn van een grote vereniging? Iedereen 
respecteertrespecteert je, je hebt interessante contacten en af en toe staat je foto in de krant." "Onzin", 
weerspreektweerspreekt de voorzitter, "als je eens wist hoeveel tijd en energie die vereniging me kost, 
waarwaar geen enkele vergoeding tegenover staat. Als ik die tijd in mijn eigen zaak zou steken, 
zouzou het me heel wat meer opleveren. " "Waarom doe je dat dan niet?" "Ja hoor eens, als je 
zozo gaat beginnen, krijg ik nog spijt dat ik er überhaupt met je over begonnen ben." "Neem 
meme niet kwalijk", reageert de adviseur, "maar als de vereniging voor jou alleen een plek was 
waarwaar mensen tegen een balletje kunnen trappen, dan denk ik niet dat je je al die inspanningen 
zouzou getroosten. Er moet meer zijn. Waarom ligt de FC je eigenlijk zo na aan het hart? " 

DeDe voorzitter moet nu even nadenken. "In de eerste plaats omdat ik er vroeger zelf gevoet-
baldbald heb en omdat mijn zoons er nu spelen. Ik heb iets met die vereniging, ik voel me er thuis. 
IkIk denk dat het vooral voor de jongelui in het dorp van belang is dat zij een mogelijkheid 
hebbenhebben zich, buiten hun eigen familie, ergens thuis te voelen, onder vrienden te zijn. We heb-
benben bovendien een aantal leden met een allochtone achtergrond en voor hen lijkt dit nog ex-
tratra belangrijk te zijn. Moeilijker trouwens ook." "Aha ", zegt de adviseur, "dus de functie die 
voorvoor het bestuur feitelijk het voorop staat, is het creëren van een omgeving waar mensen zich 
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thuisthuis kunnen voelen?" "Ik kan natuurlijk niet voor alle bestuursleden spreken, maar nu je het 
zozo stelt, voor mij is dat inderdaad zo." 

"Het"Het volgende punt", zegt de adviseur nu weer kordaat. "Waar vinden jullie eigenlijkje le-
den?"den?" "Weer zo'n vraag", verzucht de voorzitter, nog namijmerend over het voorgaande. 
"Gewoon"Gewoon in het dorp. Soms gaan we naar de scholen en proberen daar interesse voor onze 
verenigingvereniging te wekken door leerlingen en leerkrachten uit te nodigen voor een open dag of een 
toernooitje.toernooitje. We maken er dan iets leuks van, ook voor de meekomende ouders, met een prijs-
uitreiking,uitreiking, een loterij en zo." "En wie komen daar dan op af?" "Vanzelfsprekend vooral jon-
getjes,getjes, voetbal is toch nog steeds een jongenssport. We hebben wel een meisjesgroep, maar 
dede meeste meisjes haken snel weer af. Het is moeilijk om damesvoetbal tot ontwikkeling te 
brengen."brengen." "Daar kan ik inkomen ", zegt de adviseur, "maar waarom zoeken jullie eigenlijk 
geengeen leden buiten Heerhugowaard? En hoe zou het eigenlijk komen dat voetbal voor meisjes 
kennelijkkennelijk minder aantrekkelijk is? Waar gaan die dan naar toe als ze zich ergens thuis willen 
voelen?" voelen?" 

"Om"Om op het eerste te antwoorden, ook andere gemeenten hebben voetbalverenigingen en die 
willenwillen we niet in de wielen rijden. Dat is een ongeschreven regel in deze omgeving, daar 
willenwillen we ons aan houden. De tweede kwestie is iets waar we al vaak over nagedacht hebben. 
WeWe hebben in de loop van de tijd van alles geprobeerd om voetbal voor meisjes leuker te ma-
ken,ken, maar niets lijkt te werken. Ik denk dat het fysieke aspect van de sport ze uiteindelijk niet 
zozo ligt en dat ze zich niet erg aangetrokken voelen tot de typische 'jongenssfeer' van een 
voetbalvereniging.voetbalvereniging. Ze voelen zich meer thuis bij sporten als tennis, atletiek of een van de 
zaalsporten.zaalsporten. Overigens moetje niet vergeten dat alle sportverenigingen een heel eigen sfeer 
hebben.hebben. Ik weet niet of je die verschillende sferen goed zou kunnen combineren binnen één 
vereniging,vereniging, als dat is waar je naar toe wilt." 

"Ik"Ik  wil helemaal nergens naar toe, het gaat erom waar jullie naar toe willen. Maar je kunt je 
natuurlijknatuurlijk afvragen waarom voetbal, of überhaupt sport, tot in de eeuwigheid jullie enige 
activiteitactiviteit zou moeten zijn. Als het zo is dat jullie vooral een plek willen zijn waar mensen uit 
HeerhugowaardHeerhugowaard zich thuis kunnen voelen, dan lijkt me dat op diverse manieren te realiseren. 
JullieJullie zouden ook klaver jasavonden of bingo-middagen kunnen organiseren, of puzzelritten 
enen zo?" "Alsjeblieft zeg, doe me een lol. We zijn een vereniging die aan serieuze sportbeoe-
feningfening doet, op een behoorlijk niveau en tot op zekere hoogte prestatiegericht. Dat is wat ons 
bindtbindt en niet al die flauwekul." 

"Goed,"Goed, goed", zegt de adviseur, "voor mijn gevoel beginnen de zaken toch wat duidelijker te 
worden.worden. Als ik goed naar je geluisterd heb, dan zouden we samenvattend kunnen stellen dat 
FCFC Heerhugowaard een vereniging wil zijn die voor de inwoners van Heerhugowaard een 
sociaalsociaal verband creëert, waar men zich door middel van sportbeoefening met een prestatie-
gerichtgericht karakter thuis kan voelen." "Zoiets ja", bromt de voorzitter, terwijl hij de adviseur 
argwanendargwanend aankijkt, "mooie woorden, maar ik zie nog niet direct in hoe ze helderheid kun-
nennen brengen in de situatie die ik je helemaal aan het begin van dit gesprek heb geschetst." 
"Niet"Niet zo somber", lacht de adviseur en hij stelt voor om een kleine oefening te doen. "Stel 
datdat mijn woorden van zojuist inderdaad een goede samenvatting zijn van wat de vereniging 
wilwil  zijn. Uiteraard moet dit nog goed binnen de vereniging doorgesproken worden, maar stel 
nunu eens dat jullie inderdaad ongeveer daarop uitkomen. Laten we dan vervolgens nog eens 
kijkenkijken naar enkele van de suggesties uit jullie bestuursvergadering." 
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"Ok","Ok", zegt de voorzitter en hij pakt zijn aantekeningen erbij. "De eerste suggestie betrof het 
aantrekkenaantrekken van andere activiteiten in het clubgebouw, zoals de schaakvereniging of bruilof-
tenten en partijen. " "De vraag is nu in hoeverre deze suggestie past binnen het geschetste beeld 
vanvan de vereniging. " "Niet erg goed, " stelt de voorzitter, "want de schaakvereniging maakt 
geengeen deel uit van het lokale sociale verband en zal dat waarschijnlijk ook niet willen, terwijl 
hethet organiseren van bruiloften en partijen niets met sportbeoefening te maken heeft." 

DeDe volgende suggestie betrof het integratieproject van de gemeente. "Dit  lijkt er veel meer 
op,op, " stelt de voorzitter, "de doelstelling van het project zou goed kunnen aansluiten bij die 
vanvan onze vereniging, namelijk de jongelui een eigen plek bieden binnen de dorpsgemeen-
schap.schap. Het project zou samen met de gemeente kunnen worden ingevuld en alle betrokkenen 
zoudenzouden er baat bij kunnen hebben. " "Dat lijkt mij ook, " bevestigt de adviseur, "maar let wel, 
hoehoe meer helderheid je hebt over je eigen doelen, des te beter zul je in staat blijken te zijn om 
samensamen te werken met anderen, in dit geval de gemeente. Je weet dan beter wat je wilt. " De 
voorzittervoorzitter kijkt even op en zegt hoopvol: "misschien werkt het met de sponsors wel net zo. 
DieDie gaan natuurlijk ook liever in zee met een vereniging die weet waar zij voor staat en wat 
zijzij wil. " "Dat zou best eens kunnen ". 

"Laten"Laten we nog een suggestie nemen, " stelt de voorzitter nu enthousiast voor, "het versterken 
vanvan de jeugdopleiding of van het eerste elftal. Die twee gaan moeilijk samen, maar de keus is 
nunu niet zo moeilijk meer. Het aantrekken van spelers van buitenaf past eigenlijk volstrekt niet 
bijbij  de doelen van de vereniging, terwijl investeren in de jeugdopleiding in dit kader juist 
grotegrote kansen biedt. Dat het dan iets langer duurt voordat het eerste elftal op een hoger ni-
veauveau gaat presteren, moeten we maar op de koop toenemen. " 

"De"De eventuele samenwerking of fusies met andere sportverenigingen blijft  een moeilijk 
punt,punt, " stelt de voorzitter. "De voordelen kunnen groot zijn, al is het maar dat het mogelijk-
hedenheden biedt om meer dames bij de vereniging te betrekken, maar ook de risico's moeten we 
goedgoed onder ogen zien. Bij veel omni-verenigingen zie ik bestuurlijke en financiële conflicten 
ontstaanontstaan tussen de deelverenigingen, en bovendien blijken, zoals ik net al zei, de verschillen-
dede culturen vaak moeilijk verenigbaar. Hierover zullen we vooraf diepgaand moeten praten 
metmet elkaar, anders halen we alleen maar problemen in huis". "Dat lijkt mij helemaal juist, " 
zegtzegt de adviseur instemmend, "maar ook hier geldt weer dat die gesprekken beter zullen 
vlottenvlotten naarmate de vereniging beter weet waar zij voor staat. " 

"Maar"Maar wat moeten we nu met de opmerkingen van de materiaalverzorger, " vraagt de voor-
zitterzitter zich tenslotte hardop af "Hij  had natuurlijk helemaal gelijk toen hij stelde dat we eerst 
maarmaar eens moeten zorgen dat de eenvoudige dingen binnen de vereniging goed lopen, voor-
datdat we ons storten in allerlei nieuwe avonturen." "Ik vind ook dat hij gelijk had, " beaamt de 
adviseur,adviseur, "maar tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat een vereniging die een helder, ge-
meenschappelijkmeenschappelijk doel voor ogen heeft, ook de dagelijkse dingen gemakkelijker georganiseerd 
krijgt.krijgt. Zoiets is vooral een kwestie van betrokkenheid en motivatie van de leden, en die bereik 
jeje dan min of meer vanzelf'. 

"Het"Het is me een stuk helderder geworden ", zegt de voorzitter optimistisch. "Ik wil je hartelijk 
bedankenbedanken voor het feit datje me op je vrije avond uit de brand hebt willen helpen. Ik zal de 
zaakzaak verder bespreken op de eerstvolgende bestuursvergadering." "Prima idee", stelt de 
adviseur,adviseur, "maar wat ga je dan zeggen?" "Ik zal precies uitleggen wat wij hier besproken 
hebbenhebben en vervolgens behandelen we de suggesties van de vorige vergadering opnieuw. Zo-
alsals het er nu uitziet kunnen we dan meteen een aantal knopen doorhakken en aan de slag 
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gaan.gaan. " De adviseur kijkt de voorzitter lachend aan: "geloofje het zelf? Bovendien, ik wil je 
nietniet teleurstellen, maar naar mijn idee blijven er ook na vanavond nog een heleboel vragen 
over." over." 

"Hoe"Hoe bedoel je? Wat voor vragen dan?" "Nou, we hebben het bijvoorbeeld nog niet echt 
gehadgehad over de toekomst van de FC". "Nou zakt mijn broek af, waar hebben we het dan de 
helehele tijd over gehad?", reageert de voorzitter verbaasd. "We hebben vooral gesproken over 
hethet fundamentele karakter van de vereniging, over de functies die zij zou kunnen vervullen 
voorvoor haar leden en de betekenis die dit voor hen en anderen kan hebben. Maar we hebben 
nognog niet concreet bekeken hoe de vereniging zich zou moeten ontwikkelen, welke ambitieni-
veausveaus voor de toekomst zouden moeten worden gesteld, wat er allemaal nodig zal zijn om die 
ambitiesambities waar te maken, waar het geld en de mankracht vandaan moeten komen, wat er met 
hethet stadion moet gebeuren, etc, etc. Kortom, we hebben nog geen concreet beeld opgebouwd 
vanvan hoe de vereniging er over, pakweg vijf tot acht jaar uit zou moeten zien, we hebben nog 
geengeen plan ". 

"Dat"Dat zijn inderdaad nog weer andere vragen en niet de gemakkelijkste ", zegt de voorzitter 
enigszinsenigszins bedrukt. "Denk je echt dat het nodig is om dat allemaal overhoop te halen? We 
kunnenkunnen toch ook gewoon beginnen en zien hoe het loopt?" "Natuurlijk kan dat, maar als je 
echtecht iets van de FC Heerhugowaard wilt maken, en de leden, de ouders, de gemeente, de an-
deredere verenigingen en de sponsors wilt interesseren om mee te doen, dan zul je verdomd goed 
moetenmoeten weten waar je naartoe wilt. Als je erin slaagt ze enthousiast te maken, zul je zien dat 
erer veel mogelijk is, maar de eerste stap is aan jou en aan je bestuur". De voorzitter denkt 
weerweer even na. "Misschien is het toch verstandiger om maar eens een extra bestuursvergade-
ringring uit te schrijven." "Denk je dat één extra vergadering genoeg zal zijn?" "Ik denk het 
niet."niet." "Ik ook niet," zegt de adviseur, "maar als je wilt, zal ik je helpen om de discussies in 
hethet bestuur en daarbuiten voor te bereiden en de resultaten samen met jou uit te werken. Mijn 
zoontjezoontje speelt tenslotte ook bij FC Heerhugowaard." 
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DEE PROCESSEN VAN KOERSVORMING 

Dee koers van een onderneming is het resultaat van een groot aantal met elkaar samenhangen-
dee processen. Voor de analyse van deze processen wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt 
vann het VOC-model, een krachtenveldmodel, opgebouwd uit drie basisprocessen en een 
drietall  krachten die hierop inwerken. In dit deel van de dissertatie wordt het model verder 
uitgewerktt en toegelicht. In dit hoofdstuk staan de drie basisprocessen centraal, namelijk de 
processenn van planvorming, de operationele processen en de processen van besluitvorming, 
terwijll  in de volgende drie hoofdstukken achtereenvolgens de drie krachten onderne-
merschap,, visie en consolidatie aan de orde komen. 

5.11 INLEIDIN G OP HET VOC-MODEL 

Hett VOC-modelK is een hulpmiddel om de processen van koersvorming binnen ondernemin-
genn te kunnen bestuderen. Het kan worden beschouwd als een vereenvoudigde weergave van 
dee werkelijkheid, waarbij enkele facetten en relaties specifiek worden uitgelicht. Het beoogt 
dee complexiteit en dynamiek van de koersvormende processen grijpbaar te maken, maar 
vormtt op zichzelf géén theorie en levert zelf geen hypothesen op. Dit gebeurt pas wanneer het 
VOC-modell  wordt gecombineerd met de Basis Activiteiten Typologie, die in het volgende 
deell  wordt uitgewerkt. Doordat het VOC-model met behulp van een beperkte hoeveelheid 
variabelenn een uiterst complexe materie tracht te omvatten, is het qua karakter enigszins ab-
stract.. De diverse elementen van het model zullen derhalve goed moeten worden gedefinieerd 
enn geconcretiseerd. 

5.22 PROCESSEN VAN PLANVORMIN G 

Vann de drie basisprocessen hebben de processen van planvorming de meest indirecte inbreng 
inn de koersvorming van een organisatie. Planvorming is de concretisering van denkprocessen 
waarvann de bijdrage aan de koersvorming zich pas laat voelen indien de plannen daadwerke-
lij kk worden uitgevoerd en veranderingen teweegbrengen in de operationele processen. Plan-
vormingg wordt in het VOC-model als volgt gedefinieerd. 

PlanvormingPlanvorming is het geheel van processen waarmee binnen een organisatie documenten 
ontstaan,ontstaan, waarin voor een meerjarige periode beleidsvoornemens zijn geformuleerd en 
uitgewerktuitgewerkt ten aanzien van (onderdelen van) de koersontwikkeling. 

Dee term 'model' wordt hier in een andere betekenis gebruikt dan die van Porter (hoofdstuk 3). 
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Processenn van planvorming kunnen verschillende typen plannen voortbrengen. In het VOC-
modell  wordt aandacht besteed aan twee typen, namelijk actieplannen, die een directe voorbe-
reidingg vormen op koersbeïnvloedende besluitvorming, en strategische plannen, waarin meer 
algemenee beleidsvoornemens ten aanzien van de koersontwikkeling worden verwoord. 

5.2.11 Actieplannen 

Actieplannenn zijn in het VOC-model concreet uitgewerkte voorstellen voor koerswijzigingen. 
Dezee voorstellen bevatten over het algemeen, naast de gewenste koerswijziging zelf, een 
schetss van de verwachte resultaten en een implementatieplan. Actieplannen dragen bij aan de 
koersvormingg via processen van besluitvorming, waarvoor zij de input leveren. 

ActieplannenActieplannen zijn documenten waarin een koersbeïnvloedend initiatief wordt beargu-
menteerdmenteerd en uitgewerkt in termen van kosten, opbrengsten en implementatie. 

Inn feite zijn actieplannen instrumenten in handen van het ondernemerschap van de organisa-
tie.. Door middel van het formuleren van deze plannen geven initiatiefnemers, veelal in over-
legg met anderen, hun koersbeïnvloedende ideeën vorm, zodat zij ter besluitvorming kunnen 
wordenn ingebracht. Het besluitvormende topmanagement zal zelf niet actief aan deze plan-
vormingg deelnemen, maar dit overlaten aan middelmanagers en stafmedewerkers. Tijdens het 
planvormingsprocess vinden discussies plaats met de consoliderende criticasters binnen de 
organisatie,, die meer of minder constructief zullen trachten de beheersmatige kant van de 
koerswijzingg te versterken. Het uiteindelijke plan vormt een afspiegeling van de krachtsver-
houdingenn tijdens het proces, en van de invloed van visies hierop. Deze invloed zal sterker 
zijnn naarmate de visies meer collectief worden beleefd. Wanneer visies minder collectief zijn, 
zullenn de verschillende partijen vooral uitgaan van hun eigen visies en kunnen de discussies 
hoogg oplopen. Het actieplan kan dan tijdens de besluitvorming ook dienen als 'breekijzer' om 
dee vorming van meer gemeenschappelijke visies op het onderwerp te forceren. 

Actieplannenn kunnen in de praktijk diverse vormen aannemen. Zo kunnen ze het karakter 
hebbenn van businessplannen, bijvoorbeeld ter introductie of wijziging van productlijnen, voor 
hett betreden van nieuwe markten of het openen van nieuwe distributiekanalen. Daarnaast 
kunnenn ze ook meer intern georiënteerd zijn, zoals een reorganisatieplan of een informatise-
ringsplan,ringsplan, mits deze plannen een voor de klant herkenbare verandering beogen. Dit is bij-
voorbeeldd het geval wanneer een reorganisatie van de logistieke processen een duidelijk bete-
ree servicegraad met zich meebrengt, of wanneer een nieuw informatiesysteem de klant van 
merkbaarr betere informatie voorziet. 

Eenn specifieke vorm van een actieplan die alleen bij projectactiviteiten voorkomt is een pro-
jectvoorstel,jectvoorstel, dat wil zeggen een voorlopig projectplan dat ten grondslag ligt aan een offerte. 
Inn een projectvoorstel wordt een inschatting gemaakt van de wijze waarop de projectuitvoe-
ringring zal kunnen plaatsvinden, en van de risico's en kosten die ermee gemoeid zullen zijn 
(projectcalculatie).. Interne acceptatie van een projectvoorstel betekent uiteraard nog niet dat 
dee klant de offerte accepteren zal, en alleen dan zal het voorstel tot een koerswijziging kun-
nenn leiden. 
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5.2.22 Strategische plannen 

Strategischee plannen zijn beleidsdocumenten waarin op basis van strategische analyses de 
gewenstee koersontwikkeling voor de komende jaren wordt beschreven. Strategische plannen 
hebbenn dus betrekking op de koers als geheel. De bijdrage van deze plannen aan de koers-
vormingg is niet eenvoudig aan te geven, en verloopt minder direct dan men wellicht zou ver-
wachten,, namelijk middels de visies van de organisatie. 

StrategischeStrategische plannen zijn documenten waarin voor een meerjarige periode integrale be-
leidsvoornemensleidsvoornemens voor de koersontwikkeling van een organisatie worden geformuleerd. 

Strategischee plannen bevatten feitelijk de 'officiële' gemeenschappelijke visies van de orga-
nisatie.. Hoewel visies zich continu ontwikkelen, worden ze van tijd tot tijd binnen de organi-
satiee bediscussieerd en met een zekere consensus gefixeerd in een strategisch plan. De dis-
cussiess die hierbij gevoerd worden zijn in feite confrontaties tussen de ondernemende en con-
soliderendee visies binnen de organisatie. Zij zouden bijvoorbeeld kunnen gaan over innova-
tie,, expansie of het inslaan van geheel nieuwe richtingen, maar ook over stroomlijning van de 
organisatie,, kostenbeheersing of kwaliteitsverbetering. Het planvormingsproces biedt voor de 
discussiess een relatief veilig platform, omdat aan de plannen geen directe consequenties ver-
bondenn zijn, er worden immers geen concrete besluiten genomen. Niettemin is de planvor-
mingg een krachtmeting. Het maakt duidelijk welke visies de komende tijd 'leading' zullen 
zijnn en welke prioriteiten gesteld zullen worden. Of de strategische plannen exact zo uitge-
voerdd worden als ze op papier staan, doet minder terzake. Het zijn met name de visies die op 
lateree momenten doorslaggevend kunnen zijn, wanneer direct koersbeïnvloedende besluiten 
wordenn genomen of wanneer budgetten worden verdeeld. 

Hett feit dat een strategisch plan de 'leading' visies bevat, betekent overigens niet dat het ook 
eenn weergave is van de werkelijke dominanties binnen een organisatie. Paradoxaal genoeg 
zall  vaak het tegendeel het geval zijn. Werkelijk dominante ideeën hebben geen beleidsmatige 
supportt nodig en de ideeën die dit wel nodig hebben, zijn dus blijkbaar (nog) niet dominant 
genoeg.. Zo is de kans groot dat een beheersmatig ingestelde organisatie haar strategisch plan 
voll  heeft staan met veranderingsprojecten, terwijl in het plan van een meer 'ondernemende' 
organisatiee juist de nadruk zou kunnen liggen op efficiency en kosten. Beleidsmatige visies 
hebbenn de neiging om juist die elementen te ondersteunen, die in het normale krachtenspel 
binnenn de organisatie minder kansen krijgen. 

Hett strategische planvormingsproces bestaat dus met name uit confrontaties van reeds be-
staandee visies. Ingebrachte visies kunnen daarbij onderhevig zijn aan verandering en nuance-
ring,, maar het planningsproces kan niet worden beschouwd als een platform waarop daad-
werkelijkk visies worden gevormd (zie ook Mintzberg, 1994). Visievorming is een geheel an-
derr proces. Visies ontwikkelen zich in een continu proces, onder invloed van steeds weer 
nieuwee informatie, in de hoofden van alle mensen binnen de organisatie. 

5.33 OPERATIONEL E PROCESSEN 

Dee operationele processen van de organisatie vormen het hart van de koersvorming. Zij zijn 
inn wezen de koers van de onderneming. Operationele processen worden in het VOC-model 
alss volgt gedefinieerd. 
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DeDe operationele processen zijn de primaire waarderealiserende processen van een or-
ganisatie. ganisatie. 

Dezee definitie sluit nauw aan bij het begrip 'primary activities', zoals dit door Porter werd 
geïntroduceerdd in zijn waardeketen (zie figuur 5.1, Porter, 1985). Het realiseren van waarde 
voorr de klant gebeurt met name in deze primaire activiteiten. Hier wordt het product of de 
dienstt geproduceerd en afgeleverd, en krijgt de service vorm op de wijze waarop de klant 
dezee ervaart. De 'support activities' realiseren niet rechtstreeks waarde voor de klant, maar 
kunnenn wel invloed uitoefenen op de primaire activiteiten. Zij kunnen deze aanpassen of bij-
sturen,, maar ook juist fixeren en bestendigen. Ze omvatten de meer beleidsmatige activiteiten 
binnenn de organisatie. De invloed hiervan op de koersvorming wordt in het VOC-model ver-
taaldd via het krachtenveld. Dat wil zeggen dat wanneer beleidsmatige initiatieven worden 
genomenn om bijvoorbeeld de logistieke organisatie ingrijpend te veranderen, teneinde tot 
aanmerkelijkk betere prestaties voor de klant te komen, dit wordt opgevat als een uiting van 
ondernemerschap.. Wanneer anderzijds standaardisaties worden aangebracht in de admini-
stratievee structuur van de onderneming, met als oogmerk een betere beheersing van kosten en 
uitgaven,, dan is dat duidelijk een consoliderend initiatief. Beide kunnen hun invloed hebben 
opp de koersontwikkeling van de organisatie, dus op de patronen van de primaire activiteiten. 

SUPPORT: : 
ACTIVITIES; ; 

FIRMM INFRASTRUCTURE 

HUMANN RESOURCE MANAGEMENT 

TECHNOLOGYY DEVELOPMENT 

PROCUREMENT T 

INBOUND D 
LOGISTICS S 

OUTBOUND D 
LOGISTICS S 

MARKETING G 
&&  SALES 

PRIMAR YY ACTIVITIE S 

figuurfiguur 5.1: de waardeketen (Porter, 1985) 

Daarnaastt kunnen de operationele processen een meer zelfstandig invloed hebben op de 
koersvormingg van een onderneming. Door Mintzberg wordt dit het 'grass roots' model van 
strategievormingg genoemd (Mintzberg & Quinn, 1991). Volgens dit model kunnen op allerlei 
plaatsenn binnen de operationele processen initiatieven worden genomen tot innovatie, kwali-
teitsverbeteringg of nieuwe vormen van marktbewerking. Wanneer deze initiatieven succesvol 
zijn,, kunnen ze na verloop van tijd de koers van de organisatie beïnvloeden. In termen van 
hett VOC-model grijpt het ondernemerschap dan direct aan in de primaire processen, zonder 
enigee planvorming of zelfs besluitvorming vooraf. 

5.3.11 Het koerselement als aspect van de koers 

Dee koers van een organisatie is in het VOC-model enigszins globaal gedefinieerd als het her-
kenbaree patroon in de primaire waarderealiserende activiteiten. Koersvorming is het geheel 
vann processen waaruit dit patroon voortkomt. Teneinde koersvorming in het empirische on-
derzoekk te kunnen bestuderen, bestaat behoefte aan een nadere concretisering van wat dan 
preciess bestudeerd moet worden. Daartoe worden bepaalde aspecten van de waarderealise-
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rendee activiteiten onderscheiden. Deze aspecten worden in het VOC-model elementen van de 
koerss genoemd. Gezamenlijk vormen zij in hun dynamische ontwikkeling weer de koers van 
eenn onderneming. 

EenEen koerselement is een herkenbaar aspect van de primaire waarderealiserende activi-
teitenteiten van een onderneming. 

Dee abstractie van deze definitie doet niet onder voor die van het begrip koers. Een nadere 
toelichtingg met behulp van enkele voorbeelden kan een en ander wellicht verduidelijken. Het 
gemakkelijkstee voorbeeld van een koerselement is een product dat een organisatie te koop 
aanbiedt,, omdat de waarderealisatie hierin een voor iedereen herkenbare vorm heeft aange-
nomen.. Hetzelfde geldt voor duidelijk omschreven diensten als 'binnen 24 uur waar ook ter 
wereldd bezorgd' of een helpdesk. Ook gerealiseerde projecten als een opgeleverd stadion of 
eenn geïnstalleerde telefooncentrale zijn op dezelfde wijze gemakkelijk te herkennen als 
koerselementen.. Een minder voor de hand liggend voorbeeld van een koerselement is de dis-
tributiewijzee van producten. Zo is de aanwezigheid van producten in bepaalde winkels, re-
gio'ss of landen een koerselement, omdat distributie een herkenbare waarderealiserende acti-
viteitt is. Daarnaast kunnen eigenschappen of kenmerken van een product of dienst, mits vol-
doendee herkenbaar, koerselementen zijn. Een opvallende vormgeving, service, innovatie, 
prijstellingg of kwaliteit, het zijn allemaal voorbeelden van koerselementen, omdat zij herken-
baree aspecten zijn van de gerealiseerde waarde. Tenslotte kunnen voor projectrealiserende of 
dienstverlenendee organisaties koerselementen te vinden zijn in de aanpak en kwaliteit van 
hunn activiteiten. Zo kunnen specifieke onderzoeksmethoden, project- of adviesbenaderingen, 
informatiebronnen,, competenties en ervaringen voor deze organisaties koerselementen zijn, 
omdatt zij eveneens herkenbare aspecten vormen van de waarderealisatie. 

5.3.22 Koerselementen in het VOC-onderzoek 

Hett definiëren van koerselementen is noodzakelijk om in de case-studies van het VOC-
onderzoekk het procesverloop van koersvorming te kunnen achterhalen. Het totale procesver-
loopp is te complex om zinvol te kunnen analyseren, maar van individuele aspecten kan in het 
onderzoekk wél worden vastgesteld hoe zij onderdeel van primaire activiteiten zijn geworden. 
Voorr deze aanpak is derhalve gekozen. Tijdens elke case studie werd één koerselement ge-
selecteerd,, en van dit element is stap voor stap nagegaan op welke wijze het tot stand kwam. 
Doorr zorgvuldige selectie van representatieve koerselementen, ontstaat inzicht in het totaal 
vann de processen van koersvorming bij de betreffende organisaties. 

Bovenstaandee aanpak is met name geschikt voor het onderzoeken van de manier waarop 
nieuwee elementen in de koers worden opgenomen. Dit roept de vraag op of ook het elimine-
renn van koerselementen tot de processen van koers vorming moet worden gerekend. Voor-
beeldenn hiervan zouden kunnen zijn het stopzetten van activiteiten of het terugtrekken uit 
bepaaldee markten. Hoewel deze veranderingen zeker consequenties kunnen hebben voor de 
verderee koersontwikkeling van een onderneming, wordt er in het kader van het onderzoek 
niett geïsoleerd aandacht aan besteed, omdat het elimineren van koerselementen op zichzelf 
niett als koersvorming wordt opgevat. Pure eliminatie is echter zeldzaam, meestal gaat zij 
gepaardd met het introduceren van nieuwe of versterken van andere koerselementen. Een en 
anderr is dan weer een 'gewoon' voorbeeld van koersvorming. 
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5.3.33 Koerselementen of strategische besluiten 

Koerselementenn vormen in het VOC-onderzoek dus centrale onderzoeksobjecten. Door 
sommigee onderzoekers op het terrein van strategische verandering wordt gepleit voor het 
centraall  stellen van strategische besluiten (o.a. Frederickson, 1983; Eisenhardt & Zbaracki, 
1992).. Hoewel besluitvorming in het VOC-model een belangrijke plaats heeft, is om diverse 
redenenn toch gekozen voor koerselementen als onderzoeksfocus. Allereerst is een besluit niet 
hetzelfdee als een koersverandering. Een besluit kan het voornemen daartoe zijn, maar in de 
uitvoeringg kan nog veel veranderen, besluiten kunnen worden heroverwogen, teruggedraaid 
off  aangepast. In het kader van koersvorming is dus ook het traject né. de formele besluitvor-
mingg van belang. Daarnaast kunnen koersveranderingen ook zonder formeel besluit tot stand 
komen.. Wanneer een commercieel medewerker van een softwarebureau 'toevallig' met een 
nieuwee klant in aanraking komt en een opdracht in de wacht sleept, kan dit het begin zijn van 
eenn nieuw marktsegment. En last but not least, een besluit is als fenomeen moeilijk exact te 
definiëren.. Wat is eigenlijk een besluit? Wanneer iets als zodanig in de notulen van een ver-
gaderingg terechtkomt, of wanneer er een werkelijk 'commitment to action' is ontstaan? Maar 
hoee en wanneer kwam dit commitment dan precies tot stand? "Must there always be a clear 
pointpoint as well as a clear place of commitment? (Mintzberg & Waters, 1990). 

5.44 PROCESSEN VAN BESLUITVORMIN G 

Hoewell  strategische beslissingen dus niet het centrale onderzoeksobject vormen, wordt niet-
teminn in het VOC-model grote waarde gehecht aan besluitvormingsprocessen als onderdeel 
vann het totale proces van koersvorming. De toevoeging 'strategische' wordt hierbij niet ge-
hanteerd,, omdat in principe aandacht wordt besteed aan alle besluitvorming met een koers-
beïnvloedendd karakter. Besluitvorming wordt in het VOC-model als volgt gedefinieerd. 

BesluitvormingBesluitvorming is het geheel van processen, waarmee binnen een organisatie acceptatie 
enen fiattering ontstaat voor de daadwerkelijke uitvoering van een concrete koerswijziging. 

Besluitvormingg wordt in deze definitie gekoppeld aan koerswijzigingen, waarmee zij dus ook 
altijdd betrekking heeft op één of meerdere koerselementen. Besluiten kunnen leiden tot de 
introductiee van nieuwe koerselementen of tot de wijziging van bestaande. 

5.4.11 Enkele theoretische benaderingen van besluitvormingsprocessen 

Eenn uitstekend overzicht van de actuele stand van zaken in het onderzoek naar strategische 
besluitvormingg is te vinden bij Eisenhardt & Zbaracki (1992). Zij onderscheiden drie ver-
schillendee theoretische invalshoeken, waarmee processen van besluitvorming kunnen worden 
begrepen.. Men kan ze zien als rationele, politieke of 'garbage can' processen. In de meest 
klassiekee opvatting wordt besluitvorming beschouwd als het nemen van rationele beslissin-
gen.gen. Hierbij gaat men ervan uit dat de doelstellingen van de organisatie bekend en onomstre-
denn zijn, en dat op basis van voldoende informatie alternatieve oplossingen voor een vraag-
stukk te ontwikkelen zijn. Vervolgens kan op grond van harde criteria het beste alternatief 
wordenn gekozen. Onder andere door Herbert Simon werden de uitgangspunten van dit ratio-
nelee model aangevochten en werd het begrip 'beperkte rationaliteit' {'bounded rationality') 
geïntroduceerd.. Volgens Simon zijn doelstellingen lang niet altijd eenduidig, is de informatie 
diee wordt verzameld rond een vraagstuk onvermijdelijk onvolledig en is een perfect rationele 
afwegingg van alternatieven feitelijk onmogelijk. Bovendien is besluitvorming in de praktijk 
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eerderr een cyclisch dan een gestructureerd, sequentieel proces. Kortom, wanneer besluitvor-
mingg wordt opgevat als een proces waarin op rationele wijze de beste oplossing voor een 
vraagstukk wordt gezocht, dan is dit niet zozeer een onjuiste perceptie, als wel een te beperkte. 

Inn de tweede zienswijze op besluitvormingsprocessen staat de invloed van politiek en macht 
centraal.. Is de (beperkte) rationaliteit benadering gebaseerd op basisveronderstellingen om-
trentt het denken van individuen, het politieke model is gebaseerd op veronderstellingen om-
trentt het gedrag van mensen in groepen. Of in de woorden van Eisenhardt & Zbaracki: "in the 
politicalpolitical model, people are individually rational, but not collectively so" (1992). De politieke 
benaderingg gaat er kort gezegd vanuit dat besluitvorming het best begrepen kan worden als 
eenn proces waarin machtige mensen hun voorkeur kunnen doorvoeren. Deze macht wordt 
somss opgebouwd in de vorm van coalities, of door middel van 'politiek gedrag', zoals lob-
byingg en het beïnvloeden van informatie, agenda's en timing. Door sommigen worden poli-
tiekk en macht opgevat als onvermijdelijke en noodzakelijke voorwaarden om conflicten op te 
lossenn en veranderingen door te voeren, terwijl zij door anderen juist worden gezien als meer 
behoudendee krachten, die erop gericht zijn door middel van steeds dezelfde coalities verande-
ringenringen tegen te houden. Beide opvattingen kunnen door praktijkonderzoek worden bevestigd, 
beidee fenomenen doen zich voor. 

Dee derde opvatting over besluitvorming is een meer controversiële, zij beschouwt besluit-
vormingg als een 'garbage can'. In deze zienswijze is besluitvorming een proces dat groten-
deelss op toeval berust. "Decision making occurs in a stochastic meeting of choices looking 
forfor problems, problems looking for choices, solutions looking for problems to answer, and 
decisiondecision makers looking for something to decide" (Eisenhardt & Zbaracki, 1992). Besluiten 
komenn in deze opvatting dus tamelijk chaotisch tot stand op basis van steeds verschuivende 
probleemstellingenn en criteria, en worden genomen door steeds wisselende groepen mensen. 
Dee ondersteuning voor het garbage can model vanuit praktijkstudies in bedrijfsorganisaties is 
beperkt.. Het blijk t voor weinig organisaties een nauwkeurige weergave te zijn van de feitelij-
kee besluitvormingsprocessen. 

Samenvattendd stellen Eisenhardt & Zbaracki dat uit vele onderzoeken blijkt dat strategische 
besluitvormingg het beste begrepen kan worden met behulp van inzichten, die enerzijds geba-
seerdd zijn op het beginsel van (beperkte) rationaliteit, en anderzijds op het politieke model. 
Vann deze opvatting wordt ook in het VOC-onderzoek uitgegaan. Daar het onderzoek zich 
uitsluitendd richt op organisaties in een marktomgeving, wordt echter verwacht dat de ruimte 
voorr 'puur' politiek gedrag beperkt is. 

5.4.22 "Th e matter  matters" 

Eenn toonaangevende studie naar besluitvormingsprocessen werd uitgevoerd door David 
Hicksonn en zijn collega's van het University of Bradford Management Centre. Hierin werden 
inn totaal 150 besluitvormingsprocessen in 30 verschillende organisaties geanalyseerd. Ter 
afsluitingg van het onderzoek stelden de auteurs zichzelf de vraag wat nu de grootste invloed 
heeftt op het verloop van een besluitvormingsproces, het onderwerp van de besluitvorming of 
dee kenmerken van context waarbinnen het proces plaatsvindt? Of zoals zij het zelf zeggen: 
"the"the matter for decision or the organization?" Het antwoord kon op basis van het onderzoek 
helderr worden geformuleerd: "The matter for decision matters most" (Hickson e.a., 1986). 

Volgenss Hickson bepaalt dus het onderwerp voor een groot deel de kenmerken van een be-
sluitvormingproces.. Onderwerpen van besluitvorming worden getypeerd aan de hand van een 
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tweetall  kenmerken, namelijk de complexiteit van het onderwerp en de politieke lading ervan. 
Dee complexiteit geeft de moeilijkheidsgraad en het belang aan van een inhoudelijk juiste be-
slissing.. Hoe zeldzamer het onderwerp, hoe groter de gevolgen en risico's van de beslissing 
enn hoe groter de belangen die ermee gemoeid zijn, hoe complexer het onderwerp. Daarnaast 
geeftt de politieke lading van het onderwerp aan hoe groot de druk is die door de verschillende 
belanghebbendenn uitgeoefend wordt op het proces van besluitvorming. De politieke lading 
wordtt veroorzaakt door zowel interne als externe belanghebbenden en zal groter zijn naar-
matee hun macht over en weer meer in balans is en de standpunten verder uit elkaar liggen. 

Politiekee lading 

+/+ + 

Complexiteit t 
vann het on-
derwerp p 

-/--

+/++ -/-

VORTEX X 
(Sporadic) ) 

TRACTABLE E 
(Fluid) ) 

FAMILIA R R 
(Constricted) ) 

figuurfiguur 5.2: drie typen strategische beslissingen (Hickson e.a., 1986). 

Opp basis van deze twee dimensies zijn vervolgens uit het onderzoek drie typen onderwerpen 
gedestilleerd,, met ook drie typen van bijbehorende besluitvormingsprocessen (zie figuur 5.2). 
Hett eerste type betreft vortex onderwerpen. 7A\ zijn uitermate complex en sterk politiek bela-
den.. De bijbehorende besluitvormingsprocessen zijn 'sporadic' van aard. Zij spelen zich op 
hett hoogste niveau af, nemen veel tijd in beslag en ondervinden veel hindernissen en vertra-
gingen.. Bij de besluitvorming wordt gebruik gemaakt van veel verschillende informatiebron-
nenn en er is veel persoonlijk en informeel overleg mee gemoeid. Het tweede type onderwer-
pen,, de tractable onderwerpen, zijn daarentegen weinig politiek beladen, en slechts beperkt 
vann complexiteit. De bijbehorende besluitvormingsprocessen zijn 'fluid'. Ook hierbij zijn 
managerss van het hoogste niveau nauw betrokken, maar de processen zijn meer geformali-
seerdd en worden sneller doorlopen. Hoewel minder informatie wordt gebruikt maken 'fluid' 
processenn een rationelere indruk dan sporadic processen. Familiar onderwerpen zijn het 
minstt complex, maar zijn wel enigszins politiek beladen. De bijbehorende besluitvormings-
processenn zijn 'constricted' van aard. Besluiten worden hier niet op het hoogste organisatie-
niveauu genomen, de onderwerpen zijn ofwel redelijk bekend of hebben minder vergaande 
consequenties.. Er worden wel veel informatiebronnen geraadpleegd, maar er wordt minder 
vergaderdd en de snelheid van de besluitvorming is hoog. De besluitvorming verloopt enigs-
zinss intuïtief. 

Dee onderzoeksresultaten van Hickson e.a. sluiten een op een aan bij het eerder geformuleerde 
uitgangspuntt dat besluitvorming het best gezien kan worden als een combinatie van rationeel 
enn politiek gedrag. Hun conclusies voegen hier echter nog iets aan toe, namelijk dat de ge-
noemdee balans tussen rationaliteit en politiek gedrag een afhankelijkheid vertoont met het 
onderwerpp waarover het besluit wordt genomen. Met name dit laatste is voor het VOC-
onderzoekk een interessant uitgangspunt. Wanneer de onderwerpen van koersvormende be-
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sluitvormingg bij de drie onderscheiden activiteittypen van elkaar verschillen, zou dit gevolgen 
kunnenn hebben voor kenmerken van de processenn van besluitvorming. 

5.4.33 Besluitvorming in het VOC-model 

Inn de processen van besluitvorming wordt het concrete fiat verworven voor de uitvoering van 
koerswijzigingenn en in die zin zijn ze voor de koersvorming vaak cruciaal. Aan besluiten 
kunnenn al of niet actieplannen ten grondslag liggen. Besluitvorming komt altijd tot stand in 
eenn krachtmeting tussen het ondernemerschap, dat tijdens het proces steun verzamelt voor de 
koerswijziging,, en de consolidatie, die erop uit kan zijn de wijziging tegen te houden, of mi-
nimaall  'in goede banen' te leiden. In die zin is besluitvorming een proces met onmiskenbare 
politiekee trekken. Het proces staat daarnaast onder invloed van visies, omdat tijdens het pro-
cess de voorstellen van het ondernemerschap hieraan zullen worden getoetst. Naarmate over 
dee visies binnen de organisatie meer overeenstemming bestaat, zal gemakkelijker kunnen 
wordenn beoordeeld of zij passen bij de prioriteiten van de organisatie. Tot op zekere hoogte 
makenn visies het besluitvormingsproces dus meer rationeel. Daarnaast wordt het verloop van 
dee besluitvormingsprocessen nog sterk beïnvloed door het type voorstellen. Verwacht mag 
wordenn dat naarmate er hogere commitments aan de voorstellen verbonden zijn, het politieke 
gehaltee van het besluitvormingsproces hoger wordt. De functie van visies wordt hierdoor 
prominenter,, maar navenant moeilijker, omdat de visies zelf eveneens meer onzekere ele-
mentenn zullen bevatten. 

5.55 ARENA'S 

Dee koers van een onderneming is in het VOC-model de resultante van het samenspel van de 
driee processen van koersvorming. Deze processen staan vervolgens weer onder invloed van 
dee drie basiskrachten van het VOC-model, visie, ondernemerschap en consolidatie. De in-
vloedd van het ondernemerschap is merkbaar in initiatieven voor vernieuwingen en innovaties, 
terwijll  die van consolidatie juist gelegen is in de relativering van vernieuwingen en in initia-
tievenn om de bestaande activiteiten te versterken en te verbeteren. De invloed van visie ten-
slottee is richtinggevend van aard, en kan nu eens een stimulans zijn voor vernieuwingen en 
dann weer voor de bescherming en uitbouw van de bestaande activiteiten. De invloeden van de 
driee basiskrachten krijgen binnen de processen van koersvorming hun uiteindelijke vorm, 
doordatt in het procesverloop confrontaties tussen de krachten plaatsvinden. De uitkomsten 
vann deze confrontaties bepalen de invloed op de koersvorming. Gezien vanuit de confronta-
tiess kunnen de processen van koersvorming daarom ook de arena' s van het VOC-model wor-
denn genoemd. Vanwege de verschillen in karakter van strategische plannen en actieplannen, 
wordenn de vormingsprocessen van beide als aparte arena's gezien. In totaliteit worden op 
dezee manier dus vier arena's onderscheiden: 
•• de processen van strategische planvorming, 
•• de processen van actieplanvorming, 
•• de processen van besluitvorming, en 
•• de operationele processen. 

Afhankelijkk van de organisatie en het soort activiteiten zullen deze arena's meer of minder 
hett terrein zijn van koersbeïnvloedende confrontaties. In sommige organisaties zal bijvoor
beeldd veel waarde worden gehecht aan planvorming als voorbereiding op de besluitvorming, 
terwijll in andere organisaties initiatieven meer direct in besluiten kunnen worden omgezet. 
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Ookk strategische plannen en de operationele processen kunnen in diverse gradaties invloed 
hebbenn op de koersvorming. 

5.66 SAMENVATTING 

Koersvormingg voltrekt zich in een complex van samenhangende processen. Het meest direct 
zichtbaarr is de koers in de operationele processen van een onderneming. Deze primaire waar-
derealiserendee activiteiten geven de koers daadwerkelijk vorm. Aan de koers zijn bepaalde 
aspectenn te onderscheiden, de zogenaamde koerselementen. In het empirische onderzoek 
wordenn deze gebruikt om de procesgang van koersvorming te onderzoeken. Onderdeel van 
dezee procesgang zijn de processen van planvorming en besluitvorming. De bijdrage van 
planvormingg is tweeledig, namelijk middels actieplannen, die als instrument van het onder-
nemerschapp de acceptatie van concrete koersbeïnvloedende voorstellen voorbereiden, en 
middelss integrale strategische plannen, waarin periodiek de 'officiële' visies van de organisa-
tiee worden neergelegd. Deze plannen zijn de uitkomst van een krachtmeting tussen onderne-
mendee en consoliderende opvattingen, en kunnen voor een bepaalde periode de prioriteiten 
vann de organisatie beïnvloeden. In de processen van besluitvorming wordt uiteindelijk het fiat 
verkregenn voor de uitvoering van concrete koerswijzigingen. Besluitvorming is, mede afhan-
kelijkk van het onderwerp, een combinatie van een (beperkt) rationeel en een politieke proces. 

Inn elk van de processen doen zich confrontaties voor tussen de vernieuwingsdrang van het 
ondernemerschapp en de pogingen tot beheersing en verbetering van de consolidatie. De uit-
komstt van deze confrontaties is mede afhankelijk van de gemeenschappelijkheid van de vi-
siess van de betrokkenen. Omdat voor de koersvorming het onderscheid tussen strategische 
plannenn en actieplannen essentieel is, worden uiteindelijk vier arena's gedefinieerd, waarin 
confrontatiess kunnen plaatsvinden. 
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ONDERNEMERSCHAP P 

Ondernemerschapp wordt in het VOC-model beschouwd als de 'motor' achter vernieuwingen 
enn veranderingen in de koers van een organisatie. In dit hoofdstuk zal het begrip onderne-
merschapp worden uitgewerkt en worden aangegeven wat specifieke kenmerken, vormen en 
voorwaardenn zijn. 

6.11 INLEIDIN G 

Dee meest klassieke invalshoek op het fenomeen ondernemerschap is de Great Persons bena-
deringg (Cunningham & Lischeron, 1991). In deze opvatting is de ondernemer zowel een 'en-
trepreneur'' die met eigen geld en voor eigen risico een onderneming opzet, een creatief genie 
diee de juiste technische of commerciële ideeën heeft, als een manager die de ideeën weet 
vormm te geven en om te zetten in succes. Ondernemerschap wordt daarbij gezien als een 'zes-
dee zintuig', een aangeboren intuïtieve bekwaamheid (Post, 1993). Succesverhalen over 
macht,, succes en rijkdom roepen een romantisch beeld op van bijzondere personen, die uit-
zonderlijkee prestaties verrichten. De Great Persons benadering heeft door de tijden heen tot 
dee verbeelding gesproken. Elke periode heeft zijn helden, die soms door middel van autobio-
grafieënn hun verhaal aan het grote publiek vertellen. Recente voorbeelden zijn Aiko Morita 
(Sony),, Sam Walton (Walmart) en Bill Gates (Microsoft). De Great Persons benadering 
heeft,, hoewel wellicht weinig wetenschappelijk, sterk bijgedragen aan het heersende beeld 
vann ondernemerschap. 

Aann dit beeld van ondernemerschap gaat het VOC-onderzoek voorbij. Ondernemerschap 
wordtt hier niet zozeer opgevat als het starten van een nieuwe onderneming, als wel het reali-
serenn van koersveranderingen door reeds bestaande organisaties. Ondernemers treden hierbij 
inn feite op als vertegenwoordigers van deze organisatie, die trachten binnen de context ervan 
nieuwee activiteiten op te zetten of bestaande activiteiten te veranderen. Dat dit soms ook het 
creërenn van een nieuwe rechtspersoon kan betekenen, bijvoorbeeld in de vorm van een nieu-
we,we, onafhankelijke werkmaatschappij of business unit, is van ondergeschikt belang. In sa-
menhangg daarmee staat ook het nemen van financieel risico op de achtergrond. Ervan uit-
gaandee dat in de meeste grotere organisaties een scheiding bestaat tussen bedrijfsvoering en 
kapitaalvoorziening,, is ook het ondernemerschap losgekoppeld van de directe financiële ge-
volgenn ervan. En tenslotte is ondernemerschap in het VOC-onderzoek ook niet een op een 
aann leiderschap gebonden. Ondernemers kunnen zich in de leiding van een organisatie bevin-
den,, maar noodzakelijk is dit allerminst. Het begrip ondernemerschap is de uitingsvorm van 
hetgeenn door Van Londen een 'ondernemende instelling' wordt genoemd, ofwel 'de bereid-
heidheid nieuwe wegen in te slaan, iets anders te proberen, waarvan niet zeker is dat het lukt' 
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(Vann Londen, 1990). Ondernemerschap ligt hiermee dicht bij hetgeen Pinchot beschrijft als 
intrapreneurshipintrapreneurship (Pinchot, 1985). 

Dee literatuur over ondernemerschap omvat opvallend veel verschillende invalshoeken (zie 
o.a.. Cunningham & Lischeron, 1991; Van Aken, Douma & Moenaert, 1993). Nadere be-
schouwingg van de voor het VOC-onderzoek relevante benaderingen, laat echter zien dat en-
kelee thema's steeds terugkeren (zie o.a. Post, 1993): 
•• het realiseren van innovaties en vernieuwing; in dit onderzoek vormt dit de kern van het 

ondernemerschap, , 
•• risico en beloning; ondernemerschap gaat gepaard met risico's, zodat bij gebleken succes 

eenn passende (niet alleen financiële) beloning wordt verwacht, 
•• klimaat, leiding en context; ondernemerschap is altijd ingebed in een bepaalde organisato

rischerische context, waardoor het wordt beïnvloed. 
Dezee thema's worden in de volgende paragraaf uitgewerkt voor het VOC-onderzoek. 

6.22 ONDERNEMERSCHAP ALS ONDERDEEL VAN HET VOC-MODEL 

Opp basis van het vooronderzoek wordt het begrip ondernemerschap in het VOC-model als 
volgtt gedefinieerd. 

OndernemerschapOndernemerschap staat voor de (collectieve) inspanningen binnen een organisatie 
waarbijwaarbij initiatiefvolle mensen trachten vernieuwingen of veranderingen aan te brengen 
inin de waar derealiserende activiteiten. Middels ondernemerschap wordt getracht de 
koerskoers van de organisatie te verleggen. 

Inn termen van het VOC-onderzoek kan het ondernemerschap op twee manieren de koers van 
eenn organisatie verleggen, namelijk door de introductie van nieuwe koerselementen of de 
veranderingg van bestaande. Het onderscheid tussen beide mogelijkheden is in de praktijk niet 
altijdd eenduidig aan te geven. Zo is het een kwestie van interpretatie of de introductie van een 
nieuww beleggingsfonds door een bank beschouwd moet worden als een volledig nieuw koers
elementt (een nieuw product) of als een wijziging van een bestaand element (een variatie op 
beleggen).. Aan dit onderscheid wordt verder voorbijgegaan, beide mogelijkheden worden 
eenvoudigwegg opgevat als een koerswijziging. 

6.2.11 Innovaties en vernieuwing 

Inn de praktijk van het ondernemerschap kunnen verschillende typen innovaties of vernieu
wingenn worden nagestreefd. Deze typen kunnen worden onderscheiden op basis van (Gins
bergg & Hay, 1993): 
•• de aanleiding voor de vernieuwing; deze kan binnen de organisatie liggen, of aan de aan

bod-,, dan wel vraagzijde van de markt, 
•• de structuur van de vernieuwing; de vernieuwing kan enerzijds geïntegreerd worden in de 

bestaandee organisatie en operationele processen, of anderzijds worden vormgegeven in 
autonomee organisatie-eenheden. 

Inn figuur 6.1 zijn beide aspecten tegen elkaar afgezet. Dit leidt tot zes soorten vernieuwingen 
diee het ondernemerschap kan initiëren. 
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figuurr 6.1: ondernemerschap in zes vormen (vrij bewerkt naar Ginsberg & Hay, 1993). 

InternIntern ondernemerschap doet zich voor wanneer nieuwe activiteiten op grond van een interne 
aanleidingg worden opgestart en door middel van een veranderingsproces tot koerswijzigingen 
leiden.. De interne aanleiding kan mede gebaseerd zijn op analyses van externe ontwikkelin-
gen,, maar uiteindelijk is het de eigen perceptie van deze ontwikkelingen, die de aanzet tot de 
koersveranderingg geeft. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van nieuwe producten of services, 
dee wijziging van distributiekanalen, of veranderingen in logistieke processen. De verande-
ringsprocessenn kunnen lastig zijn en veel tijd in beslag nemen, omdat de organisatie ze zal 
moetenn accepteren en integreren in haar reguliere processen. Bij corporate venturing, worden 
nieuwee activiteiten ook vanuit een interne aanleiding opgestart, maar ondergebracht in een 
zelfstandigee organisatie-eenheid. Integratie met bestaande processen wordt zodoende verme-
den,, waardoor de vernieuwing binnen de organisatie gemakkelijker opgenomen wordt. In de 
relatiee tussen de nieuwe eenheid en de bestaande organisatie kunnen zich overigens wel fric-
tiess voordoen, als ook tussen de nieuwe eenheid en de concernleiding. 

Eenn manier om snel activiteiten aan de bestaande toe te voegen is een fusie met of overname 
vann een andere aanbieder in de markt (Ginsberg & Hay, 1993). De activiteiten van een part-
nerr kunnen daarbij worden geïntegreerd in de eigen organisatie of zelfstandig blijven functi-
onerenn (zonder integratie). Deze beide vormen van corporate strategie vallen echter buiten de 
scopee van het VOC-onderzoek. Een andere externe aanleiding tot verandering kan liggen in 
mogelijkhedenn tot samenwerking met derden, bijvoorbeeld distributeurs of toeleveranciers. 
Vanuitt deze samenwerking kunnen koerswijzigingen tot stand komen in de vorm van nieuwe 
productenproducten of aanvullende services. Wanneer gezamenlijk met een derde een nieuwe zelfstan-
digee organisatie wordt opgezet, is dit etnjoint venture. 

Dee aanleiding voor vernieuwing kan ook aan de vraagzijde van de markt liggen. Zo kan een 
afnemerr van verpakkingsmaterialen specifieke eisen stellen aan materialen en opdruk. Indien 
dee leverancier hierop inspeelt, kan deze de ontwikkelde mogelijkheden tevens aan andere 
klantenn aanbieden, waardoor een koerswijziging ontstaat. Een relatie met een klant kan er 
somss zelfs toe leiden dat een organisatie bereid is voor deze klant een speciale organisatie op 
tee zetten. 
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6.2.22 Risico en beloning 

Ondernemerschapp gaat gepaard met risico's. Koerswijzigingen kunnen verkeerd uitpakken, 
bijvoorbeeldd wanneer (potentiële) klanten de gerealiseerde waarde niet herkennen of er min-
derr geld voor over hebben dan verwacht. De directe financiële risico's hiervan worden, zoals 
gezegd,, veelal niet gedragen door de ondernemers zelf, maar door kapitaalverschaffers die 
geenn directe bemoeienis met de bedrijfsvoering hebben. En uiteraard zijn zij het ook die het 
grootstee deel van de beloning opstrijken wanneer de onderneming succesvol is. In die zin 
hangtt ondernemerschap dus niet direct samen met financieel risico en beloning. In een meer 
indirectee vorm bestaat deze koppeling echter wel. Ondernemers die een innovatie of organi-
satievernieuwingg in gang hebben gezet, rekenen erop dat het resultaat van deze koerswijzi-
gingg op hen zal terugslaan. Succes zal hen niet direct miljonair maken, maar kan wel hun 
loopbaann een aanzienlijke impuls geven. Een mislukking daarentegen leidt weliswaar niet tot 
persoonlijkk faillissement, maar wel tot een slecht imago binnen en misschien zelfs buiten de 
organisatie,, waardoor loopbaanmogelijkheden negatief worden beïnvloed. In de economische 
organisatiebenaderingenn wordt dit risico wel het human capital risk genoemd, een risico dat 
gecompenseerdd moet worden met incentives, teneinde een actief ondernemerschap te stimule-
renn (Milgrom & Roberts, 1992). 

6.2.33 Klimaat , leiding en context 

Ondernemerschap,, zoals het binnen dit onderzoek wordt opgevat, is sterk afhankelijk van de 
organisatorischee context. Deze moet de ondernemers de gelegenheid geven hun vernieuwin-
genn te realiseren. Drie aspecten van deze context zullen hier kort aan de orde komen, name-
lij kk het klimaat voor ondernemerschap, de organisatiestructuur en sponsoring. 

Volgenss Hirsch (1990) bestaan er grote verschillen tussen organisaties, waar het gaat om het 
klimaatklimaat voor ondernemerschap. Onderzoek wijst volgens hem uit dat een optimaal klimaat 
eenn aantal benoembare kenmerken bevat. Als eerste is het van belang dat het management 
nieuwee ideeën en experimenten stimuleert en dat hiervoor resources beschikbaar zijn. Ver-
volgenss dienen er voldoende mogelijkheden te zijn gecreëerd voor multidisciplinair team-
work,, waarin mensen op basis van vrijwilligheid en zonder organisatorische belemmeringen 
kunnenn werken aan creatieve ideeën en innovaties. En bovendien is het, stelt Hirsch, van be-
langg dat extra inzet en energie van het ondernemerschap worden beloond. 

Naastt het ondernemerschapsklimaat, dat opgevat kan worden als een cultuurkenmerk, is de 
organisatiestructuurorganisatiestructuur van invloed op het ondernemerschap. Ondernemerschap vergt, zoals 
gezegd,, een zekere bewegingsruimte voor innovatieve ideeën en experimenten. Deze bewe-
gingsruimtee is het grootst in kleine organisatie-eenheden die zelfstandig in de markt opereren. 
Eenn structuur met kleine, onafhankelijke eenheden ligt echter niet voor elke organisatie voor 
dee hand. Een en ander hangt af van de wijze waarop de operationele processen zijn georgani-
seerd.. Deze kunnen geïntegreerd zijn, dat wil zeggen bijdragen vergen van een groot aantal 
functionelee disciplines of specialismen, of meer geïsoleerd, waarbij operationele processen 
doorr kleine groepen integraal worden uitgevoerd. Geïntegreerde processen leiden noodzake-
lijkerwij ss tot een strakke coördinatie en een maximale stroomlijning met behulp van plannin-
genn en systemen, waardoor de vrije ruimte voor veranderingen of experimenten veel beperk-
terr is dan bij geïsoleerde operationele processen. Deze 'kleinere' processen kunnen zonder al 
tee veel afstemming binnen de organisatie worden aangepast aan de ideeën van ondernemers. 
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Ookk de door Hirsch gepropageerde mogelijkheden voor interdisciplinaire teamwork zijn 
deelss afhankelijk van de structuur van een organisatie en van haar operationele processen. Zo 
iss men binnen een software-onderneming van nature gewend in interdisciplinaire project-
teamss aan klantopdrachten te werken, maar in een meer procesgebonden industriële organi-
satiee veel minder. Algemeen geldt dat in functionele organisatiestructuren interdisciplinaire 
teamss enigszins 'geforceerde' fenomenen zijn, ingesteld om buiten de reguliere operationele 
processenn om veranderingen tot stand te brengen. In matrix-achtige organisaties daarentegen, 
zoalss het bovengenoemde software-bedrijf, bestaan de primaire processen zelf uit projecten 
enn zijn de medewerkers gewend om altijd in multidisciplinaire teams te werken. 

Ondernemerschapp zal in staat zijn koerswijzigingen te realiseren, ofwel wanneer initiatiefne-
merss voldoende ruimte krijgen om zelfstandig te opereren, ofwel wanneer anderen bereid zijn 
eenn en ander te ondersteunen. In organisaties waarin de vrije ruimte voor ondernemers be-
perktt is, is sponsoring door het management onontbeerlijk om vernieuwingen van de grond te 
krijgen.. In de literatuur over ondernemerschap wordt hieraan veel aandacht besteed (o.a. 
Shane,, 1994; Van Londen, 1990). Hierin wordt benadrukt dat het voor ondernemers lager in 
dee organisatie vaak essentieel is om aansluiting te vinden bij invloedrijke mensen in de top. 
Dezee mensen worden wel 'innovation champions' genoemd. Ze kunnen zowel formeel als 
informeell  onmisbaar zijn om veranderingen binnen een organisatie geaccepteerd te krijgen. 

6.33 ONDERNEMERS OF ONDERNEMERSCHAP? 

Tott nu toe werden de termen ondernemer en ondernemerschap door elkaar gebruikt. Dit roept 
wellichtt verwarring op. Ligt het accent nu op de persoon, die een koerswijziging tracht te 
bewerkstelligen,, of op het totale proces van totstandkoming hiervan? 

6.3.11 De ondernemer 

Ondernemerschapp wordt in veel benaderingen toegeschreven aan concrete, individuele perso-
nen.. Succesvolle (interne) ondernemers (intrapreneurs) vertonen in deze zienswijzen meestal 
eenn specifiek gedrag. Door Pinchot (1985) is dit gedrag beschreven, en vergeleken met dat 
vann de traditionele manager (zie figuur 6.2). 
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figuurr 6.2: vergelijking manager en intrapreneur (Pinchot, 1985). 
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Veell  onderzoek is gedaan naar de psychologische eigenschappen die intrapreneurs zouden 
bezittenn (o.a. Hirsch, 1990). Zaken als creativiteit, persoonlijke ambitie, risicobereidheid, 
vasthoudendheid,, leiderschaps- en teamwork-kwaliteiten zouden in meer dan gemiddelde 
matee bij dit type ondernemers aanwezig zijn. Evenals in de Great Persons benadering wordt 
hiermeee feitelijk geponeerd dat een ondernemer een bijzonder soort mens is, waarvan er maar 
eenn beperkt aantal rondloopt. Door anderen wordt dit echter bestreden en wordt het standpunt 
gehuldigdd dat in iedereen ergens een ondernemer schuilt. In de zoektocht naar steeds nieuwe 
wegenn om concurrentievoordelen te behalen wordt deze stellingname onder het motto 'em-
powerment'' meer en meer gelanceerd. Ook veel Human Resources Management benaderin-
genn gaan uit van het standpunt dat door middel van training en opleiding het individuele on-
dernemerschapp binnen een organisatie kan worden gestimuleerd, en dus 'gemaakt' (Van de 
Looo & Wastijn, 1990). 

6.3.22 Ondernemerschap 

Hoewell  ondernemerschap vaak wordt gekoppeld aan specifieke, ondernemende personen, is 
ditt niet altijd een juiste zienswijze. In diverse case-studies uit het vooronderzoek, waarin het 
aann vernieuwing en koersverandering niet ontbrak, bleken individuele ondernemers onvind-
baarr te zijn (Van Bakel & Messemaker, 1995). Het ondernemerschap bleek veeleer collectief, 
waarbijj  gedurende het totale realisatietraject van een vernieuwing personen elkaar voortdu-
rendd aflosten. In de literatuur wordt dit wel aangeduid met de procesbenadering van onder-
nemerschapp (Haskins & Williams, 1987). Deze benadering gaat ervan uit dat het integrale 
veranderingsprocess stap voor stap bestudeerd behoort te worden, vanaf de eerste idee-
ontwikkelingg tot aan de volledige exploitatie van de vernieuwing (zie figuur 6.3). Binnen dit 
process kunnen wisselende coalities bestaan van initiatiefnemers, ontwikkelaars en sponsors. 

Idee e 
ontwikkeling g 

Testen n 

Stadiumm 1 

Ontwikkeling g 
commerciële e 
voorstellen n 

Stadiumm 2 

Voortgangg en 
ontwikJceling g 
voorstellen n 

Volledige e 
exploitatie e 

Stadiumm 3 Stadiumm 4 

figuurfiguur 6.3: ondernemerschapsproces (Haskins & Williams, 1987). 

6.3.33 Ondernemers én ondernemerschap 

Dee persoonsbenadering en de procesbenadering van ondernemerschap sluiten elkaar overi-
genss geenszins uit. Zo beschrijft Post (1993) een holistische benadering van onderne-
merschap.. Ondernemerschap is volgens hem méér dan initiatiefvolle mensen die iets willen 
bereiken,, méér dan een gunstig klimaat en de aanwezigheid van sponsors, méér dan een gun-
stigee structuur met kleine zelfstandige organisatie-eenheden en méér dan goed georganiseer-
de,, op innovatie gerichte processen. Het is juist de samenhang tussen al deze aspecten die het 
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ondernemerschapp van een organisatie een bijzondere kracht geeft. Het geheel is meer dan de 
somm der delen. Post trekt hierbij een vergelijking met het 'totaalvoetbal'-concept dat dertig 
jaarr geleden bij Ajax werd ontwikkeld onder leiding van Rinus Michels (Post, 1993). Dit 
conceptt ontleende haar vernieuwende kracht aan een complex van factoren, waaronder de 
initiatievenn van Michels en enkele spelers (Cruyff), maar ook de uitvoering op het veld en de 
bestuurlijkee en organisatorische context (jeugdopleiding, medische begeleiding). 

Inn het VOC-model wordt evenmin een expliciete keuze gemaakt tussen een persoonsbenade-
ringg en een procesbenadering. Ondernemerschap wordt hier opgevat als (collectieve) inspan-
ningenn van initiatiefvolle mensen. De inspanningen gericht op het realiseren van koerswijzi-
gingenn staan centraal, niet de mensen. Het feit dat deze inspanningen gekoppeld zijn aan ini-
tiatiefvollee mensen houdt niet in dat zij altijd toe te schrijven zijn aan traceerbare individuen. 
Inn het verlengde hiervan wordt ondernemerschap iets abstracter gedefinieerd als een kracht 
binnenn het krachtenveld van de organisatie. Een kracht gericht op verandering. 

6.44 ONDERNEMERSCHAP: GESTUURD OF AUTONOOM ? 

Ondernemerschapp tracht koersveranderingen te realiseren, waarvan de aanleiding binnen of 
buitenn de organisatie kan liggen (zie 6.3.1.). Het omzetten van een dergelijke aanleiding in 
eenn concreet initiatief is een actieve, ondernemende stap. Deze stap kan onder verschillende 
omstandighedenn gezet worden. Volgens Burgelman (1983) kan de basis van concrete initia-
tievenn liggen in ideeën die reeds binnen de organisatie leven, of in autonoom gedrag van 
mensen.. Hij noemt dit induced en autonomous strategie behavior, hier vertaald in gestuurd 
enn autonoom ondernemerschap. Gestuurd ondernemerschap vindt plaats binnen de kaders van 
eenn vooraf bepaalde, eventueel in plannen vastgelegde visie en draagt derhalve bij aan de 
implementatiee van deze visie (zie figuur 6.4). Bij autonoom ondernemerschap volgen de ini-
tiatiefnemerss daarentegen hun eigen ideeën, zonder rekening te houden met een vooraf vast-
gesteldee visie. Burgelman hecht grote waarde aan het autonome ondernemerschap. Hij be-
schouwtt het als een van de 'drivers' achter strategische veranderingen. 

geplandee , " "i 

... ' ^s* i gestuurd 

\—^V-'' ' ' 
// bestaande / ' 

autonoom m 

figuurr 6.4: gestuurd en autonoom ondernemerschap. 

Dee begrippen gestuurd en autonoom ondernemerschap duiden dus feitelijk de relatie aan tus-
senn ondernemerschap en visie. In het kader van het VOC-model worden zij als volgt gedefi-
nieerd. . 

BijBij  gestuurd ondernemerschap zijn (collectieve) visies binnen een organisatie leading 
tenten opzichte van het ondernemerschap, terwijl autonoom ondernemerschap hiervan on-
afhankelijkafhankelijk opereert. 

60 0 



hethet VOC-model van koersvorming 

6.55 SAMENVATTING 

Binnenn het VOC-model wordt ondernemerschap gezien als de vernieuwende kracht binnen 
eenn onderneming. Ondernemerschap staat hierbij voor de (collectieve) inspanningen binnen 
eenn organisatie, waarbij initiatiefvolle mensen trachten koersveranderingen te realiseren. De 
inspanningenn vormen het ondernemerschap, maar deze zijn uiteraard gekoppeld aan mensen. 
Ditt kunnen meerdere mensen zijn, al of niet aanwijsbaar, en al of niet in wisselende coalities. 
Dee aanleiding tot koersveranderingen kan binnen of buiten de organisatie liggen, en de ver-
anderingenn kunnen worden geïntegreerd in de bestaande operationele processen of zelfstan-
digg worden georganiseerd. Initiatieven kunnen in hun realisatie bovendien worden gestuurd 
doorr vooraf bepaalde (collectieve) visies of zich onafhankelijk hiervan, autonoom ontwikke-
len. . 

61 1 



7 7 
VISIE E 

Binnenn het VOC-model neemt de basiskracht visie een speciale plaats in. De beide andere 
basiskrachten,, ondernemerschap en consolidatie, vertegenwoordigen directe initiatieven en 
inspanningen,, gericht op respectievelijk vernieuwing en beheersing, visie daarentegen staat 
voorr denkkaders, die op meer indirecte wijze invloed uitoefenen op de koersvorming. In dit 
hoofdstukk wordt de basiskracht visie gedefinieerd en zal haar functie binnen het VOC-model 
wordenn toegelicht. 

7.11 INLEIDIN G 

Inn de bedrijfskundige literatuur bestaat vanaf het begin van de afgelopen jaren negentig aan-
dachtt voor concepten als visie en missie (Banens 1995a). De oorsprong van het denken is 
echter,, veelal in andere termen, van veel oudere datum. Zo zijn in de loop van de tijd thema's 
aann de orde geweest als de bestaansreden van een onderneming ('purpose'), het definiëren 
vann haar activiteiten ('defining the business') en haar basiswaarden ('values'), en het ontwik-
kelenn van visies op de toekomst ('future state visioning'). 

7.1.11 'Purpose' 

Vanaff  de start van de theorievorming over strategie is de noodzaak gevoeld om te formuleren 
waaromm een onderneming eigenlijk bestaat. Door Andrews werd benadrukt dat een topmana-
gerr zich bewust zou moeten zijn van zijn rol als 'the architect of purpose' (Andrews, 1971). 
Ansofff  maakte het de managers minder moeilijk door eenvoudigweg te poneren dat voor elke 
ondernemingg 'the central purpose is to maximize the long term return on resources employed 
withinn the firm' (Ansoff, 1965). Dat deze strikt economische zienswijze niet door iedereen 
werdd gedeeld, blijkt ondermeer uit het standpunt van Drucker, die als het ultieme doel van 
eenn onderneming haar eigen voortbestaan beschouwde (Drucker, 1958). Deze gedachte vindt 
menn terug bij de theoretici van de omgevingsschool van strategie (o.a. Hannan & Freeman, 
1977),, maar ook in recentere benaderingen zoals die van De Geus in 'The Living Company' 
(1997). . 

Gekoppeldd aan de vraag waarom de onderneming bestaat, is de vraag voor wie zij bestaat. 
Mett andere woorden, wie hebben het grootste belang bij het succes van de onderneming? 
Campbelll  & Yeung (1990) onderscheiden in dit verband: 
•• ondernemingen die het belang van hun aandeelhouders centraal stellen, 
•• ondernemingen die de belangen van meerdere stakeholders in evenwicht trachten te hou

den,, bijvoorbeeld aandeelhouders, klanten, medewerkers en de samenleving als geheel, 
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 ondernemingen die een hoger doel definiëren, zoals het creëren van 'een beter bestaan 
voorr zoveel mogelijk mensen' (IKEA, catalogus 1998). 

Inn de recente literatuur wordt met name het laatste aspect, het formuleren van een 'rich, en-
gagingg corporate purpose' (Bartlett & Goshal, 1994), meer en meer benadrukt. Een doel uit-
sluitendd in termen van winst of aandeelhouderswaarde wordt onvoldoende in staat geacht 
managerss en medewerkers aan een organisatie te binden. Een 'engaging' doel hoeft overigens 
niett 'verheven' te zijn, de essentie is dat mensen zich ermee kunnen identificeren, waardoor 
zee het gevoel krijgen deel uit te maken van een organisatie met een maatschappelijk relevante 
functie.. Het creëren van 'een beter bestaan voor zoveel mogelijk mensen' kan maatschappe-
lij kk relevant geacht worden, maar ook het 'verlenen van diensten op het gebied van transport' 
(Franss Maas) of het zijn van 'dé facilitaire dienstverlener voor informatie-intensieve organi-
saties'' (Roccade). 

7.1.22 'Defining the business' 

Hett definiëren van de activiteiten van een onderneming wordt over het algemeen gezien als 
hett startpunt voor strategische analyse of planning. Ook hierbij maken sommige theoretici het 
zichh niet al te moeilijk door als startpunt de bedrijfstak te nemen waarin men actief is, bij-
voorbeeldd de automobielindustrie (Porter, 1985), of de 'product-markt' scope (Ansoff, 1965). 
Doorr Levitt werd echter al in 1960 aangegeven dat de wijze waarop een onderneming haar 
businesss definieert fundamenteel van invloed kan zijn op het strategisch denken. Beroemd 
zijnn inmiddels zijn voorbeelden van een spoorwegonderneming en een oliemaatschappij, die 
hunn businesses ook zouden kunnen definiëren als 'transport-', respectievelijk 'energie' (Le-
vitt,, 1960). 

Abelll  leverde in 1980 een waardevolle bijdrage aan het denken over business definitie door 
dee diverse tot dan toe ontwikkelde concepten bijeen te brengen in één theoretisch model. Dit 
modell  geeft aan dat een business langs drie dimensies kan worden gedefinieerd (Abell, 
1980): : 
•• functies voor de klant; in welke behoeften voorziet de onderneming bij haar klanten, 
•• klantgroepen; voor welke groepen klanten wil zij functies verzorgen, en 
•• technologie; op welke wijze worden functies vormgegeven, in een latere versie werd deze 

dimensiee door Abell opnieuw gedefinieerd als 'productvorm' (Abell, 1993). 

Dee meeste ondernemingen, zo stelt Abell, zullen op één of twee van deze dimensies een 
scherpee afbakening maken, terwijl op de andere meer ruimte wordt gelaten. Zo zal een auto-
mobielondernemingg haar business vooral definiëren vanuit de technologie of productvorm 
(auto's),, terwijl de functies voor de klant (vervoer, status, sportiviteit, etc.) en de klantgroe
penn (segmenten) op basis hiervan verschillend kunnen worden ingevuld. Een consultancy-
firmaa kan zich daarentegen voor alles verbonden voelen met specifieke klantgroepen (over
heidd of gezondheidszorg), terwijl voor deze klanten meerdere functies kunnen worden ver
zorgdd in wisselende vormen. Op deze wijze legt de business definitie, bewust of onbewust, de 
basiss voor de strategievorming van een organisatie. Zij stelt in feite de grenzen voor het stra
tegischee denken en handelen. Veranderingen in de business definitie, dus het verleggen van 
dezee grenzen, kan ingrijpende gevolgen hebben. Om een van de voorbeelden van Levitt terug 
tee halen, sinds Shell haar business inderdaad heeft gedefinieerd in termen van energievoor
zieningg en niet van olie, is deze onderneming veel meer gaan investeren in de ontwikkeling 
vann alternatieve energiebronnen, zoals zonne-energie en waterstof cellen. 
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7.1.33 'Values: soft is hard' 

Dee invloed van cultuur op een organisatie wordt door sommigen reeds lang onderkend. Zo 
beschouwdee Selznick al in 1957 'infusing the organisation with values' als een van de meest 
essentiëlee leiderschapsfuncties (Selznick, 1957). Niettemin kwam pas jaren later, vooral als 
gevolgg van het succes van Japanse ondernemingen, de aandacht voor cultuur als onderdeel 
vann het management van ondernemingen goed op gang. Een doorbraak werd bereikt door 
Peterss & Waterman met hun 'In Search of Excellence' (1982). Twee consultants van het als 
'hard'' bekend staande bureau McKinsey kwamen plotseling naar buiten met de resultaten van 
eenn studie naar de 'best-run companies' in de Verenigde Staten van Amerika, en kwamen tot 
dee conclusie dat het vooral de 'zachte' kant van het management was, het koesteren van een 
aantall  'shared values', dat ondernemingen excellent maakte. Niet een briljante strategie, maar 
'brilliantt on the basics' bleek de basis van het succes, mogelijk gemaakt door een cultuur die 
zakenn als kwaliteit, klantgerichtheid, ondernemerschap en innovatie voorop stelde. Ook in de 
meerr recente literatuur zijn voorbeelden van deze zienswijze te vinden, zoals bij Collins en 
Porras,, met hun 'Visionary Companies' (Collins & Porras, 1994). Volgens de schrijvers dan-
kenn deze organisaties hun succes evenmin primair aan 'time telling' (visionair leiderschap), 
maarr aan 'clock building', het bouwen van een competente, innovatieve en competitieve or-
ganisatie.. De organisatie, de mensen, hun gedrag en de heersende cultuur zijn de centrale, 
bindendee elementen, die uiteindelijk het succes bewerkstelligen. 

Dee uitgebreide aandacht voor cultuur in de managementliteratuur heeft zijn uitwerking op de 
ondernemingspraktijkk niet gemist. Onderzoek van Wilson (1994) en Humble, Jackson & 
Thomsonn (1994) wees uit dat 'corporate culture' op dat moment gezien werd als de eerste 
succesfactorr voor strategisch management. Iets eerder al had onderzoek van het Ashridge 
Centree uitgewezen dat nogal wat ondernemingen in hun missie statements 'values' en 'beha-
viourall  standards' opnamen (Campbell & Yeung, 1990). Hoewel cultuur in de actualiteit in-
middelss enigszins naar de achtergrond is geraakt, staat het strategische belang ervan in feite 
niett meer ter discussie. Cultuur beïnvloedt de manier van denken en het gedrag van alle me-
dewerkerss en daarmee de strategie. 

7.1.44 'Futur e state visioning' 

Hett begrip visie werd lange tijd, en sommigen doen dit nog steeds, uitsluitend in verband 
gebrachtt met visionair en 'entrepreneurial' leiderschap (Mintzberg e.a., 1998). De aandacht 
voorr visievorming is echter de laatste tien jaar aanzienlijk verbreed. Het ontwikkelen van 
gemeenschappelijkee denkkaders omtrent de toekomst van de onderneming wordt steeds meer 
gezienn als een essentieel onderdeel van strategisch management. Zo benadrukken Bartlett & 
Goshall  (1995) het belang van 'corporate vision' bij het besturen van grote internationaal ope-
rerendee ondernemingen. De enorme complexiteit van dergelijke organisaties doet conventio-
nelee vormen van structurering, strategische planning en control tekort schieten, waardoor de 
strategieontwikkelingg meer afhankelijk wordt van globaal geformuleerde, richtinggevende 
visies.. Een verwante redenering is terug te vinden bij de meest invloedrijke strategietheoretici 
vann de afgelopen jaren negentig, Hamel & Prahalad. Hoewel zij de term visie niet hanteren, 
makenn ze duidelijk dat ondernemingen hun aandacht niet zozeer zouden moeten richten op 
strategieënn voor concrete producten en markten, als wel op meer globale noties omtrent de 
technologieënn en vaardigheden die in de toekomst relevant zullen zijn (Hamel & Prahalad, 
1994).. Op basis van deze noties kan sturing worden gegeven aan de ontwikkeling van een 
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'resourcee base' met kerncompetenties, die vervolgens weer concrete mogelijkheden biedt in 
toepassingsgebiedenn en markten. 

Inn iets andere vorm treft men het begrip visie aan bij de theoretici van de 'lerende organisa-
tie'.. Zo onderstreept Senge (1990) de noodzaak om gemeenschappelijke mentale modellen en 
visiess expliciet te maken, omdat hiermee het lerend vermogen van een organisatie kan wor-
denn versterkt. Meer algemeen wordt kennis steeds meer als een centrale concurrentiefactor 
beschouwdd (o.a. Nonaka & Tacheuki, 1997). Het gestaag stijgende opleidingsniveau van ma-
nagerss en medewerkers maakt organisaties in toenemende mate kennisintensief, en leidt ertoe 
datt traditionele vormen van scheiding tussen denken en doen, tussen strategieformulering en 
implementatie,, steeds minder zullen voldoen. Hoogopgeleide medewerkers putten hun moti-
vatiee niet uit 'uitvoerende taken', maar uit de mogelijkheden mee te denken over de toekomst 
vann de onderneming en hierop invloed uit te oefenen (Banens, 1995a). 

Inmiddelss hebben zich ook diverse schrijvers gebogen over de vraag hoe visies inhoud kun-
nenn krijgen en hoe zij in de praktijk het beste zouden kunnen worden ontwikkeld (El-Namiki, 
1992;; Wilson, 1992; De Wilde, 1994). Het gaat daarbij niet noodzakelijkerwijs om 'grote 
visies',, maar om meer of minder specifieke noties omtrent de richting waarin de onderneming 
enn haar activiteiten zich zouden moeten bewegen. Door Stewart (1993) wordt een proces be-
schreven,, waarin een aantal concrete stappen kunnen leiden tot 'future state visioning'. 

7.22 MISSIE EN VISIE 

Inn het bovenstaande werden enkele veelvoorkomende elementen in de literatuur rond missie 
enn visie geïntroduceerd. Deze begrippen zelf zijn echter op de achtergrond gebleven. Hierop 
zall  nu verder worden ingegaan. 

7.2.11 Missie 

Overr het begrip missie bestaat in de literatuur weinig eenduidigheid (zie ook Waalewijn, Van 
dee Griedt & Kamp, 1996). Voor een aantal auteurs staat het woord voor de centrale ambitie 
vann een onderneming. Bekende voorbeelden zijn de missie van Pepsi: 'beat Coca Cola', en 
diee van de NASA in de tijd van president Kennedy: 'voor het einde van het decennium een 
menss op de maan laten landen, en hem weer veilig naar de aarde terugbrengen' (Collins & 
Porras,, 1992). Dammers acht een dergelijke 'collectieve aspiratie' onmisbaar voor een wer-
kelijkk effectieve uitvoering van de strategische keuzen van een onderneming (Dammers, 
1991).. Een andere benadering van het begrip missie is te vinden bij Campbell & Yeung 
(1991).. Zij definiëren de missie als 'het karakter, de identiteit en de reden van bestaan van de 
organisatie'.. Door weer anderen wordt missie vooral in verband gebracht met 'defining the 
business',, het afbakenen van de activiteiten van de onderneming. 

Dee verwarring rond het begrip missie wordt weerspiegeld in de missies die ondernemingen 
voorr zichzelf formuleren. In een vooronderzoek van het VOC-onderzoek (Elman & Wage-
naar,, 1994) werd een inventarisatie gemaakt van missie statements van in Nederland geves-
tigdee organisaties. Deze statements bleken niet alleen zeer verschillend van karakter en in-
houdd te zijn, maar ook de meest uiteenlopende benamingen te dragen, zoals 'profiel', 'filoso-
fie',fie', 'principles' en 'doelstellingen' (zie ook Banens, 1995a). 
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7.2.22 Visie 

Omtrentt het begrip visie lijk t aanzienlijk meer overeenstemming te bestaan dan over missie. 
Zoo zijn diverse auteurs het erover eens dat visie een 'mental image' of een 'mental percepti-
on'' is van een mogelijke en gewenste toekomstige situatie (Campbell & Yeung, 1991; Collins 
&&  Porras, 1992; El-Namaki, 1992; Wilson, 1992). In deze benadering gaat het dus om een zo 
concreett mogelijk 'beeld' van de organisatie en haar activiteiten in de toekomst. Door ande-
renn wordt het accent niet zozeer op een toekomstbeeld gelegd, als wel op richtinggevende 
ambitiess en doelstellingen die hieraan ten grondslag liggen (Hamel & Prahalad, 1989; Collins 
&&  Porras, 1992; Stewart, 1993). Hamel & Prahalad noemen dit 'strategie intent', een begrip 
datt dicht ligt bij wat bij Dammers 'collectieve aspiratie' heet (Dammers, 1991). Toekomst-
beeldenn en ambities kunnen echter niet los gezien worden van het verleden en het heden 
(Drucker,, 1986; Martin, 1993; Zwart, 1995). Zij komen uit de bestaande denkroutines voort 
enn bevatten dus vele 'waarheden' uit het verleden. 

7.33 VISIE ALS ONDERDEEL VAN HET VOC-MODEL 

Inn het VOC-model staat de basiskracht visie voor alle denkkaders die van invloed zijn op de 
koersvorming.. Het omvat zowel opvattingen over de identiteit, bestaansreden en cultuur van 
eenn onderneming, als ideeën met betrekking tot de ambities en ontwikkelingsrichtingen voor 
dee toekomst. Met andere woorden, alle relevante elementen die hierboven onder missie en 
visiee zijn genoemd, maken deel uit van de basiskracht visie. 

VisieVisie is het (collectieve) bewustzijn binnen een organisatie van de identiteit, de ambities 
enen de gewenste ontwikkelingsrichting van die organisatie en haar activiteiten. 

7.3.11 Identiteit : de missie 

Hett meest basale onderdeel van de basiskracht visie is het bewustzijn van de identiteit van de 
onderneming.. Dit wordt de missie genoemd. Dit bewustzijn omvat: 
•• de bestaansreden van de organisatie; waarom bestaat zij, wat is in essentie haar functie 

voorr afnemers en samenleving, 
•• de voornaamste belangengroepen (stakeholders) van de organisatie; voor wie is haar be

staann waardevol, 
•• de basiswaarden van de organisatie; waarvoor staat zij, welke grondregels liggen aan de 

basiss van het gedrag van haar leden. 

Hett begrip missie hangt enerzijds nauw samen met de eerdergenoemde elementen 'purpose' 
enn 'values', en anderzijds omvat het de 'business definitie', die aangeeft wat een organisatie 
inn essentie doet. In het VOC-onderzoek wordt ervan uitgegaan dat elke manager en mede
werkerr een zeker bewustzijn heeft van de identiteit van de organisatie waarvan hij deel uit
maakt.. Dit maakt het voor hen mogelijk hun eigen positie te bepalen. Waarom werk ik bij 
dezee organisatie? Wat is de maatschappelijke functie? Welke houding en welk gedrag wordt 
vann mij verwacht? Kan ik mij met de doelen identificeren? De missie legt de basis voor deel
namee aan en betrokkenheid bij de organisatie. 

Daarnaastt stelt het bewustzijn van de identiteit de kaders voor het denken over de koersont
wikkelingg van de onderneming. Ideeën hierover ontstaan doorgaans binnen de grenzen van de 
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opvattingenn over wat de onderneming in essentie is en doet. Deze grenzen zijn redelijk stabiel 
enn tijdloos, en worden niet gemakkelijk overschreden. Als zodanig vormt de missie een cen-
traall  en bindend element in de basiskracht visie, zoals deze binnen het VOC-model is gedefi-
nieerd.. Niettemin kan men op een bepaald moment tot de conclusie komen dat de missie niet 
meerr 'past', omdat de mogelijkheden voor verdere koersontwikkeling er teveel door worden 
beperkt.. De opvattingen zullen dan worden verruimd of verlegd. Wanneer dit gebeurt veran-
dertt het integrale perspectief op het karakter van de organisatie, de activiteiten en de moge-
lijkhedenn voor de toekomst. 

Hett bewustzijn van de identiteit zal vaak slechts tot op zekere hoogte collectief zijn, dat wil 
zeggenn worden gedeeld door de leden van een organisatie. De gemeenschappelijkheid kan 
wordenn bevorderd door de missie expliciet te formuleren in de vorm van een missie state-
ment.. Of de gemeenschappelijkheid hierdoor werkelijk wordt vergroot hangt waarschijnlijk 
niett zozeer af van de formulering van de missie zelf, als wel van de gedachtewisselingen die 
eraann voorafgaan. Gedachten kunnen overigens ook los van pogingen de missie onder woor-
denn te brengen, worden uitgewisseld. In het case-studie onderzoek is derhalve minder aan-
dachtt besteed aan missie statements als zodanig,, als wel aan de beleving van de missie binnen 
dee onderzochte organisaties. 

7.3.22 Ambities en gewenste ontwikkelingsrichting : de visie 

Staatt de missie voor het bewustzijn van de identiteit van een organisatie, visies geven op ba-
siss van deze identiteit de richting aan waarin de organisatie en haar activiteiten zich zouden 
moetenn ontwikkelen. Aan deze sturende functie wordt in het kader van het VOC-onderzoek 
dee meeste waarde gehecht, omdat de invloeden hiervan zich het sterkst in de koersvormende 
processenn van planvorming, besluitvorming, en operatie zullen laten voelen. Visies worden 
hierbijj  niet alleen opgevat als concrete 'beelden' van de toekomst, maar als een breder be-
wustzijnn van de gewenste ontwikkelingsrichting voor een organisatie. In het VOC-onderzoek 
gaatt het er met name om dat een koers kan worden beïnvloed door richtinggevende ideeën en 
opvattingen. . 

Hett bewustzijn van de nagestreefde ontwikkelingsrichting zal, evenals de missie, in meer of 
minderr mate collectief zijn. In principe kan iedereen visies hebben op waar het met de orga-
nisatiee naartoe moet. Visies zijn continu in ontwikkeling op basis van een voortdurende in-
formatiestroom.. Omdat mensen over ongelijke informatie beschikken en deze bovendien op 
verschillendee wijzen interpreteren, zullen de ontwikkelde visies uiteenlopen. De invloed van 
individueell  ontwikkelde visies kan worden vergroot door ze uit te dragen of op papier te zet-
ten,, zodat communicatie hierover mogelijk wordt. In veel organisaties worden visies perio-
diekk bewust met elkaar uitgewisseld om te komen tot een 'officiële', collectieve visie, bij-
voorbeeldd in de vorm van een strategisch plan. In hoeverre deze 'officiële' visie daadwerke-
lij kk de collectieve visie van alle mensen binnen de organisatie vertegenwoordigt, is niet altijd 
duidelijk.. Duidelijk is wel dat individuele visies zich continu ontwikkelen en dus veelal voor-
uitt zullen lopen op de officiële versies. In het VOC-onderzoek heeft de focus niet zozeer ge-
legenn op de geformuleerde collectieve visies, als wel op de visies die daadwerkelijk invloed 
hebbenn gehad op de processen van koersvorming. 

Richtinggevendee ideeën voor de toekomst komen niet in een vacuüm tot stand. Ze zijn het 
gevolgg van denkprocessen, waarin nieuwe informatie wordt geplaatst tegen een achtergrond 
vann bestaande denkkaders, ervaringen en gevoelens. Op basis hiervan worden visies gecon-
strueerdd die een complex geheel vormen van: 
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•• inzichten in de huidige situatie en de relevante ontwikkelingen hierin, 
•• ambities en doelen, al of niet scherp gedefinieerd, en 
•• prioriteiten rond concrete aandachtsgebieden. 

Dezee drie onderdelen hangen uiteraard nauw met elkaar samen. Een analyse van de huidige 
situatiee is bijvoorbeeld niet los te zien van reeds aanwezige ambities, terwijl andersom ambi
tiess en prioriteiten afgestemd zullen moeten zijn op de uitgangssituatie. Zoals de missie aan 
mensenn mogelijkheden biedt hun eigen identiteit te spiegelen aan die van de organisatie, zo 
biedenn visies de kans om persoonlijke ambities in lijn te brengen met de collectieve. Tussen 
beidee bestaat overigens een wisselwerking. Persoonlijke ambities kunnen de collectieve am
bitiess van de organisatie beïnvloeden en andersom kunnen de ambities van de organisatie een 
inspiratiebronn vormen voor persoonlijke prestaties. Ambities vormen de kern van de visies 
vann de organisatie. Visies hebben alleen richtinggevend vermogen wanneer zij gedragen 
wordenn door mensen met een doel voor ogen. Een en ander brengt met zich mee dat visies, in 
tegenstellingg tot missies, gebonden zijn aan een tijdshorizon. Ambities zijn aan verandering 
onderhevig,, doelen worden voor een specifieke periode gesteld. De lengte van de tijdshorizon 
zall afhankelijk zijn van de organisatie en de context. 

Visiess kunnen prioriteiten op diverse aandachtsgebieden bevatten. Afgeleid van een indeling 
vann Wilson (1992), wordt ten behoeve van het VOC-onderzoek onderscheid gemaakt tussen 
externee en interne aandachtsgebieden. De externe aandachtsgebieden zijn: 
•• functies/waarde voor de klant; de behoeften waarin de organisatie voorziet voor de klant, 
•• klanten & klantengroepen; de klanten en segmenten waarop de organisatie zich richt, en 
•• concurrentiepositie; de relatieve positie die de onderneming inneemt ten opzichte van 

afnemers,, toeleveranciers en concurrenten. 

Dee interne aandachtsgebieden zijn: 
•• competenties, ervaringen & technologie; zij vormen gezamenlijk de kern van de 'resour

cee base' van de organisatie, 
•• personeel & cultuur; de samenstelling van het personeelsbestand, de interne cultuur en de 

gedragspatronenn binnen de organisatie, en 
•• organisatie, systemen & processen; het functioneren van de organisatie in termen van 

structuren,, primaire en ondersteunende systemen en de organisatie van de primaire pro
cessen. . 

Sommigee aandachtsgebieden vertonen een sterke gelijkenis met Abell's dimensies van de 
'businesss definition'. Zij vormen fundamentele elementen in alle denken over strategie, maar 
hunn functie is hier een andere. Bij 'business definition', als onderdeel van de missie, gaat het 
omm de afbakening van de activiteiten, dus om het vaststellen van de 'buitengrenzen' van de 
mogelijkee koersontwikkeling. Bij visievorming is de vraag aan de orde hoe de hierdoor ont
stanee ruimte, binnen de kaders van de opvattingen over de identiteit van de organisatie, kan 
wordenn ingevuld. 

7.3.33 Identiteit en richting : missie en visie 

Inn het VOC-model bestaat de basiskracht visie dus allereerst uit een bewustzijn van de iden
titeitt van een organisatie (missie), dat wil zeggen van haar bestaansreden, stakeholders en 
cultuur,, en daarbovenop uit een bewustzijn van richtinggevende ambities en prioriteiten (vi
sie).. Een samenvattend beeld wordt gegeven in figuur 7.1. 
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figuurr 7.1: de basiskracht visie in het VOC-model. 

Hoewell van richtinggevende visies in het onderzoek de meest zichtbare invloed op de koers-
vormingg van een onderneming wordt verwacht, mag de functie van de missie niet worden 
onderschat.. Wanneer een koers wordt vergeleken met een huis, dan vormt de missie hiervan 
hett fundament. Bij een verbouwing kan men visies ontwikkelen op de uitbouw van de keu
ken,, op het uitbreken van kamers, op een nieuwe badkamer en eventueel op het plaatsen van 
eenn extra verdieping, maar als men de fundamenten intact laat, zijn de mogelijkheden niet 
onbegrensd.. Zo kan men van het huis niet zomaar een flatgebouw maken, of een kasteel. 
Evenzoo vormen de aanwezige opvattingen over de missie van een organisatie het fundament 
voorr het denken over strategische mogelijkheden. 

7.44 VISIE EN KOERSVORMING 

Dee invloed van de basiskracht visie op de koers vorming verloopt middels de denkprocessen 
vann een organisatie. Deze doen zich voor in de planvorming, bij besluitvorming, en binnen de 
operationelee processen zelf. Daarnaast gaan ondernemerschap en consolidatie uiteraard ook 
mett denkprocessen gepaard. Visie beïnvloedt de koersvorming dus in al haar facetten. Hoe 
collectieverr een visie, hoe meer de diverse denkprocessen met elkaar in lijn zullen liggen. 
Eenn collectieve visie creëert een samenhangend beeld van het streven van een organisatie en 
daarmeee mogelijk ook van de samenhang tussen alle processen en de eventueel aanwezige 
knelpuntenn hierin. Een collectieve visie maakt het gemakkelijker om beslissingen voor een 
langeree termijn te nemen, maar tevens om dagelijkse problemen op te lossen. Andersom kan 
menn stellen dat wanneer beide typen beslissingen veel problemen opleveren, de gemeen
schappelijkheidd van de visies waarschijnlijk beperkt is. 

Wanneerr problemen groot zijn en op basis van de huidige visies onoplosbaar blijken, kan dit 
aanleidingg zijn een fundamentele discussie hierover te voeren. Dit proces kan leiden tot een 
radicalee herformulering van de 'officiële', collectieve visie. Dit wordt hier een strategische 
heroriëntatiee genoemd. 
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EenEen strategische heroriëntatie is een plotselinge en ingrijpende verandering van de 'offi-
ciëleciële ', collectieve visie van een organisatie, met als doel in relatief korte tijd haar koers 
tete verleggen. 

Enn dergelijke herformulering van de visie volgt veelal op een periode waarin deze relatief 
stabiell  is gebleven en in de loop van de tijd aan kracht heeft ingeboet. Soms houdt een en 
anderr verband met wisselingen in het topmanagement. Bij een strategische heroriëntatie kan 
ookk de missie worden herzien, bijvoorbeeld wanneer als gevolg van een crisis of een over-
namee de bestaansreden en de relaties met stakeholders opnieuw moeten worden gedefinieerd. 
Nodigg is dit echter niet, strategische heroriëntaties hebben vaak alleen betrekking op de visie, 
zoalss wanneer ambities opnieuw worden geformuleerd en nieuwe prioriteiten worden gesteld. 

7.55 SAMENVATTING 

Dee basiskracht visie is in het VOC-model gedefinieerd als het (collectieve) bewustzijn van de 
identiteit,, de ambities en de gewenste ontwikkelingsrichting van een organisatie en haar acti-
viteiten.. Het bewustzijn van de identiteit wordt missie genoemd. De missie geeft de bestaans-
redenn van een organisatie weer, en daarnaast haar belangrijkste stakeholders en basiswaarden. 
Dee missie is relatief stabiel en vormt het kader waarbinnen visies zich vormen. Visies verte-
genwoordigenn het bewustzijn van ambities en doelen, en stellen prioriteiten ten aanzien van 
eenn aantal externe en interne aandachtsgebieden. Zij geven richting aan de denkprocessen van 
eenn organisatie en hebben als zodanig de meeste invloed op de koersvorming. Visievorming 
iss een continu proces, dat zich bij iedereen binnen een organisatie individueel afspeelt. Hier-
doorr is het nooit helemaal duidelijk in hoeverre visies collectief zijn. Dagelijks worden door 
dee hele organisatie heen visies uitgewisseld, terwijl dit veelal periodiek op een meer gestruc-
tureerdee wijze leidt tot een 'officiële', collectieve visie, bijvoorbeeld in de vorm van een 
strategischh plan. Wanneer de uitkomst van dit proces een ingrijpend veranderde visie is, met 
alss doel de koers van een onderneming radicaal te verleggen, wordt dit een strategische hero-
riëntatiee genoemd. 
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CONSOLIDATIE E 

Consolidatiee is in het VOC-model de basiskracht die verantwoordelijk is voor de efficiency 
enn kwaliteit van de operationele processen, voor de beheersing van de kosten en voor een 
gestagee ontwikkeling van competenties en vaardigheden. Als zodanig speelt consolidatie een 
hoofdroll  bij de realisatie van de uiteindelijke resultaten van een organisatie. In dit hoofdstuk 
wordtt het begrip consolidatie verder gedefinieerd en uitgewerkt. 

8.11 INLEIDIN G 

Hett realiseren van resultaten in een onderneming is gebaseerd op teamwork. Van teamsporten 
wetenn velen uit eigen ervaring dat prestaties niet slechts afhankelijk zijn van individueel ex-
cellentee spelers, of van een coach met een specifiek spelconcept, maar dat een team pas wed-
strijdenn wint wanneer het goed op elkaar is ingespeeld. Dit vergt veel training, oefening op 
dezelfdee spelsituaties en eindeloos evalueren van gespeelde wedstrijden. Een optimale be-
heersingg van het spel vergt herhaling en het opbouwen van routines. Binnen ondernemingen 
iss dit niet anders. Ook hier zijn naast leiderschap en excellente medewerkers, teamwork en 
routiness essentiële voorwaarden voor succes. Productieprocessen, logistieke en administratie-
vee processen hebben tijd nodig om zich te ontwikkelen tot echt efficiënte mechanismen. Ook 
eenn getalenteerde verkoper moet de producten en de markt eerst leren kennen voordat hij echt 
gaatt 'scoren' en een nieuwe manager zal moeten wennen aan de gewoontes en de cultuur van 
eenn organisatie voordat zijn managementstijl werkelijk effectief is. 

Dee processen waarlangs routines vorm krijgen zijn leerprocessen. Deze leerprocessen beho-
renn tot de basisbouwstenen van het denken over economie en organisatiekunde. Zo kon in de 
speldenfabriekk van Adam Smith middels leerprocessen een extreme productiviteitsverbete-
ringg worden bereikt, welke later door Frederick Tailor nog werd verveelvoudigd door toepas-
singg van zijn 'scientific management'-principes. De essentie van beide methoden was om 
doorr middel van arbeidsdeling de herhaalfactor van de primaire taken substantieel te vergro-
ten,, waardoor leerprocessen radicaal werden versneld. Hieruit ontstond het industriële pa-
troonn dat aan de hedendaagse ondernemingen en aan de westerse welvaart ten grondslag ligt. 

Genoemdee leerprocessen worden wel leerprocessen van de eerste orde genoemd of single 
looploop learning (Argyris, 1982). Binnen bepaalde denkkaders en structuren worden handelin-
genn en processen steeds verfijnder. Dit brengt evenwel het gevaar met zich mee dat de denk-
kaderss en structuren steeds nauwer en inflexibeler worden (Banens, 1995b). Een schoolvoor-
beeldd hiervan is Ford, die aan het begin van deze eeuw aanvankelijk groot succes had met het 
T-model.. Het continue streven naar grotere productieseries en kostprijsverlaging leidde tot 
lagee showroomprijzen voor deze auto, die uiteindelijk nog slechts één type, in één kleur werd 
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aangeboden.. In 1921 realiseerde Ford met deze strategie een marktaandeel van maar liefst 
55%.. Na verloop van tijd raakten klanten echter op de eenvormige T-Fords uitgekeken en 
keerdenn zich massaal naar de grote concurrent General Motors, die zich juist profileerde door 
innovatiee van design en diversiteit van merken en typen. Ford reageerde hierop met extra 
'toeterss en bellen' op het T-model, maar zag zich in 1927 toch gedwongen het model uit pro-
ductiee te nemen (Abell & Hammond, 1979). 

Consolidatiee in de vorm van single loop learning is een essentiële voorwaarde voor succes, 
maarr draagt het risico in zich van het ontstaan van oogkleppen en inertie. Wanneer dit gevaar 
zichh aandient is het noodzakelijk, al of niet geforceerd, het consoliderende denken terug te 
dringenn en nieuwe visies te ontwikkelen, die ruimte maken voor verandering. Voor een ver-
anderingg van visie is double loop learning nodig, leerprocessen die de bestaande denkkaders 
enn structuren zelf ter discussie stellen en fundamenteel nieuwe inzichten, en daarmee het on-
dernemerschap,, een kans geven (Banens, 1995b). 

8.22 CONSOLIDATI E AL S ONDERDEEL VAN HET VOC-MODE L 

Dee basiskracht consolidatie wordt in het VOC-model opgevat als de factor die tracht een or-
ganisatiee door middel van single loop learning zo efficiënt en effectief mogelijk te laten 
functioneren.. Consolidatie wordt als volgt gedefinieerd. 

ConsolidatieConsolidatie staat voor de (collectieve) inspanningen binnen een organisatie, gericht op be-
heersing,heersing, efficiency en verbetering van een organisatie en haar operationele processen. 
MiddelsMiddels consolidatie wordt getracht de huidige koers tot een succes te maken. 

Consolidatiee brengt een zekere rust binnen de organisatie, waardoor systemen en processen 
dee kans krijgen zich uit te ontwikkelen, en waardoor medewerkers in staat zijn hun taken op 
eenn consistente wijze uit te voeren. Waar visie 'slechts' een bewustzijn is van een gewenste 
koersontwikkelingg en ondernemerschap de vernieuwingen in de koers realiseert, zorgt conso-
lidatiee voor de uiteindelijke institutionalisering van deze vernieuwingen, waardoor nieuwe 
productenn en diensten kunnen worden gerealiseerd en aan de klant aangeboden. Het genere-
renn van inkomsten en winsten is dus voor een aanzienlijk deel het gevolg van consolidatie. 

Inn de praktijk kan consolidatie gemakkelijk worden opgevat als een zuiver conservatieve 
factor,, die erop uit is alles bij het oude te laten en veranderingen tegen te werken. Consolida-
tiee wordt snel geassocieerd met bureaucratie, procedurehandboeken en strikte beheersing van 
processenn en budgetten. Dit is slechts ten dele juist. Zo kan niet beweerd worden dat Ford 
uitsluitendd een conservatief en behoudend beleid voerde. Integendeel, Ford's aanpak was 
uiterstt vooruitstrevend, gebaseerd op een heldere en agressieve strategie en gebruikmakend 
vann de nieuwste inzichten in productietechnologie en marketing. Pas na verloop van tijd 
bleekk deze vorm van vooruitstrevendheid ook nadelen te hebben. Consolidatie kan dus, naast 
eenn reactieve factor, weerstand tegen verandering, eveneens een pro-actieve factor zijn, die 
binnenn bestaande kaders tracht verbeteringen aan te brengen en resultaten te boeken. 

Inn het VOC-model wordt consolidatie in drie vormen uitgewerkt: 
•• procesconsolidatie; gericht op beheersing en verbetering van de operationele processen, 
•• budgettaire consolidatie; gericht op financiële planning en control, en 
•• strategische consolidatie; gericht op het handhaven van gemaakte keuzen ten aanzien van 

dee koers van de organisatie. 
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8.2.11 Procesconsolidatie 

Consolidatiee richt zich deels op de operationele processen van de organisatie. 

ProcesconsolidatieProcesconsolidatie staat voor de (collectieve) inspanningen binnen een organisatie, ge-
richtricht op het bereiken van efficiëntie en kwaliteit binnen de operationele processen. 

Procesconsolidatiee speelt zich in principe af binnen de kaders van een bestaande koers. De 
consoliderendee inspanningen zorgen ervoor dat processen beheersbaar zijn en bovendien 
continuu worden verbeterd. Hoewel consoliderende procesverbeteringen dit niet als doel heb-
ben,, kunnen zij soms leiden tot nieuwe koerselementen. Zo kan een stroomlijning van logis-
tiekee processen in een latere fase herkenbare en naar de klant te communiceren voordelen 
bieden,, zoals een gegarandeerd snelle levering. De grens tussen consolidatie en onderne-
merschapp is dus niet altijd haarscherp. In essentie echter is procesconsolidatie erop gericht 
omm dezelfde dingen beter te doen, terwijl ondernemerschap juist nastreeft de dingen anders te 
doen,, of andere dingen te doen. 

ProcesbeheersingProcesbeheersing is de basis voor het goed functioneren van de operationele processen. Zo-
well  de klant als de organisatie hebben er belang bij dat de waarderealisatie met een zekere 
matee van voorspelbaarheid verloopt. Het belang voor de klant is dat de vooraf gesuggereerde 
waarde,, kwaliteit en duurzaamheid daadwerkelijk worden waargemaakt, terwijl het belang 
voorr de organisatie is gelegen in de planbaarheid en efficiency van de operationele processen 
zelf.. In de praktijk betekent procesbeheersing veelal dat de processen vooraf worden ontwor-
pen,, gepland en gecalculeerd, en dat de procesgang op basis hiervan wordt gecontroleerd. 
Vanwegee de eerder genoemde arbeidsdeling kunnen processen complexe gehelen vormen van 
activiteitenn en mensen, waarbinnen veel coördinatie nodig is om een en ander effectief en 
efficiëntt te laten verlopen. Mintzberg geeft vijf mogelijke mechanismen voor deze coördina-
tiee (Mintzberg, 1979): 
•• hiërarchische aansturing; waarbij leidinggevenden mensen direct aansturen, 
•• onderlinge afstemming; bijvoorbeeld door informeel overleg of in projectteams, 
•• standaardisatie van processen; waarbij routinematige processen gecoördineerd worden 

mett behulp van systemen, procedures, planningen en afspraken, 
•• standaardisatie van output; waarbij door middel van planningen alleen de uitkomsten van 

processenn worden vastgesteld, 
•• standaardisatie van kennis en vaardigheden; een coördinatie vorm op basis van gemeen

schappelijkee kennis en vaardigheden, veelal opgedaan in opleidingen. 

Zonderr toepassing van een of enkele van deze coördinatiemechanismen is geen enkel opera
tioneell proces beheersbaar, behalve wellicht wanneer dit proces door één enkele persoon van 
hett begin tot het eind wordt uitgevoerd. Welke combinatie van mechanismen het meest ef
fectieff is, kan per situatie verschillen (Mintzberg, 1979). Zo lenen industriële organisaties 
zichh bij uitstek voor standaardisaties van processen, omdat activiteiten meestal met een grote 
herhaalfactorr worden uitgevoerd. Binnen organisaties die eenmalige projecten uitvoeren is 
eenn dergelijke vorm van standaardisatie echter zelden mogelijk vanwege het unieke karakter 
vann de uit te voeren werkzaamheden. De behoefte aan procesbeheersing wordt dan ingevuld 
doorr middel van systemen van projectplanning en -control, dus standaardisatie van output. In 
professionelee organisaties, zoals accountancy- en adviesbureaus zijn deze mechanismen daar
entegenn weer niet goed toepasbaar en zal men meer gebruik maken van onderlinge afstem-
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mingg en gemeenschappelijke methoden en technieken. Kortom, afhankelijk van het type or-
ganisatiee zullen sommige coördinatiemechanismen meer of minder ingezet worden. 

Procesbeheersingg heeft daarnaast een nauwe relatie met kwaliteitsmanagement. Deze relatie 
wordtt het beste weerspiegeld in de systemen van de ISO-certificering. Met name in de stan-
daardenn van de ISO-9000-serie ligt het accent volledig op het eenduidig vastleggen van alle 
taakelementen,, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, die van invloed zijn op de beheers-
baarheidd van de operationele processen. Deze vastlegging moet zoveel mogelijk verrassingen 
tijdenss de uitvoering van deze processen voorkomen en de uitkomsten ervan zo voorspelbaar 
mogelijkk maken. Doel van het ISO-9000-systeem is niet zozeer het realiseren van de hoogst 
mogelijkee kwaliteit, als wel het realiseren van een constante kwaliteit. 

Bijj  procesverbetering gaat het om de bijstelling, verbetering en verfijning van de operatio-
nelee processen met het oog op een grotere efficiëntie en een hogere kwaliteit van de output. 
Tott deze vorm van procesconsolidatie kan onder meer het scientific management van Taylor 
wordenn gerekend. Onder de naam industrial engineering heeft deze denkwijze een enorme 
ontwikkelingg doorgemaakt. Productieprocessen zijn in de loop van de tijd verregaand geme-
chaniseerdd en geautomatiseerd, hetgeen heeft geleid tot enorme verbeteringen in productivi-
teitt en kwaliteit, overigens niet alleen in de industrie, maar bijvoorbeeld ook in een onderne-
mingg als McDonald's. Daarnaast heeft, onder invloed van de Japanse industriële successen 
vann de laatste decennia, het 'Kaizen'-denken (Imai, 1986) onder de vlag van Total Quality 
Managementt een hoge vlucht genomen. Diverse methoden en programma's zijn hiervoor 
ontwikkeldd (o.a. Juran, 1992; Crosby, 1982), die allemaal min of meer neerkomen op het 
gedetailleerdd analyseren van knelpunten en bottlenecks in de operationele activiteiten en het 
vindenn van structurele en preventieve oplossingen hiervoor. Bij dit analyseproces worden in 
teamverbandd medewerkers uit de operationele processen betrokken, waarbij zij ondersteund 
kunnenn worden door een kwaliteitsmanager en een opleidingsprogramma. Zo gesteld lijk t een 
enn ander eenvoudig, maar het succesvol implementeren van een TQM-aanpak vergt weinig 
minderr dan een cultuuromslag en neemt doorgaans jaren in beslag. 

Eenn specifieke vorm van proces verbetering is 'business process redesign' (Hammer & 
Champy,, 1993). Deze vorm wordt met name toegepast bij administratieve en dienstverlenen-
dee organisaties en gaat aanzienlijk verder dan bijstelling en verfijning van de operationele 
processen.. Zoals het woord 'redesign' reeds aangeeft, worden bij deze aanpak de processen 
radicaall  anders ingericht. Met behulp van informatietechnologie wordt een fundamentele 
herschikkingg van taken, informatiestromen en bevoegdheden gerealiseerd, zodanig dat tege-
lijkertij dd een aanzienlijke efficiency-winst én een meer directe serviceverlening aan de klant 
wordtt bereikt. Bovendien lijken ook de belangen van de medewerkers ermee gediend, omdat 
zijj  een breder takenpakket en meer verantwoordelijkheid krijgen. Business process redesign 
kann worden gezien als een moderne versie van het scientific management. In vervolg op de 
sterkee automatiseringen in de industriële sector, lijken momenteel de grotere dienstverlenen-
dee organisaties een inhaalslag te willen maken met betrekking tot hun productiviteit. 

8.2.22 Budgettaire consolidatie 

Dee tweede vorm van consolidatie levert een bijdrage aan de performance van de organisatie 
doorr middel van beheersing van de geldstromen. 

BudgettaireBudgettaire consolidatie staat voorde (collectieve) inspanningen binnen een organisatie, 
gerichtgericht op de planning en control van de financiën van een organisatie. 
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Beheersingg van financiën door middel van planning en control bestaat zolang als er onderne-
mingenn bestaan. Zo stond de VOC in haar tijd bekend om een strikte begrotingspolitiek en 
geavanceerdee boekhoudsystemen (Gawronski, 1994). In de periode tussen 1930 en 1940 
werd,, met name binnen grote ondernemingen, de basis gelegd voor de moderne systemen van 
financiëlee planning en budgettering (Van Hoorn, 1992). Na 1945 verspreidden deze zich over 
anderee grote en kleinere ondernemingen. Het doel van een budgetteringssysteem is het be-
heersbaarr en analyseerbaar maken van de inkomsten en uitgaven van de organisatie. Evenals 
procesconsolidatiee kan budgettaire consolidatie talrijke vormen aannemen. De gehanteerde 
budgetstructuurr laat zien wat een organisatie voor haar financiële beheersing als de meest 
essentiëlee posten beschouwt. Zo zullen industriële ondernemingen met name geïnteresseerd 
zijnn in de kosten en opbrengsten van concrete producten of productgroepen, bouwonderne-
mingenn in calculaties rond concrete bouwprojecten en organisatieadviesbureaus in de decla-
rabelee uren van hun medewerkers. Budgetstructuren kunnen in de loop van de tijd verande-
ren,, maar niet gemakkelijk. Een verandering gaat ten koste van de continuïteit van cijferreek-
senn en verkleint daarmee de control-mogelijkheden op langere termijn. Bovendien zijn bud-
gettenn nauw verbonden met de administratieve systemen, die vaak uitermate complex zijn. 
Veranderingg hiervan brengt risico's met zich mee. 

Hett gebruik van budgetten heeft in sommige ondernemingen een sterk beheersmatig karakter. 
Datt wil zeggen dat budgetten er een instrument zijn van strakke planning en control, en dat ze 
tott in detail 'heilig' worden verklaard. Investeringen die niet in het budget zijn voorzien wor-
denn niet getolereerd of slechts bij hoge uitzondering goedgekeurd. Omzetdoelstellingen zijn 
'hard'' en dienen koste wat het kost te worden gehaald. Productie-, verkoop- en voorraadkos-
tenn zijn aan strakke limieten gebonden en worden frequent gecontroleerd. Deze budgette-
ringsfilosofieringsfilosofie gaat uit van een vooraf geplande strategie, waarvan de implementatie middels 
hett jaarbudget wordt vormgegeven. In andere ondernemingen is de toepassing van budgetten 
minderr beheersmatig en wordt het budget meer opgevat als een richtlijn, een houvast bij de 
besturingg van de organisatie. Zo kunnen omzetdoelstellingen voor bepaalde onderdelen wor-
denn overschreden, terwijl zij voor andere onderdelen achterblijven. Investeringen die niet 
warenn voorzien kunnen toch worden gedaan en ook operationele kosten worden niet al te 
striktt aan budgetten gebonden. Deze vorm van budgettering wordt veelal toegepast door on-
dernemingenn die er niet op voorhand vanuit gegaan dat activiteiten in alle opzichten planbaar 
zijn,, en die bewust ruimte laten voor latere aanpassingen. 

Budgettairee consolidatie kan in de praktijk zowel reactief als pro-actief zijn. Niettemin gaat er 
altijdd een consoliderende werking uit van financiële budgettering. Budgettering is per defini-
tiee gericht op de bekende en voorziene aspecten van de koers. Hierdoor zijn budgettaire con-
solidatiee en ondernemerschap soms min of meer tegenpolen van elkaar. Ondernemers die 
willenn investeren hebben het liefst maximale armslag om hun ideeën te realiseren. Budgettai-
ree consolidatie daarentegen is er altijd op gericht om, meer of minder strikt, investeringen en 
uitgavenn beheersbaar en planbaar te maken. Wanneer de budgettaire consolidatie reactief is, 
trachtt zij het ondernemerschap de wet op te leggen via het financiële plannings- en control-
proces.. Is de budgettaire consolidatie meer pro-actief, dan zal zij bereid zijn mee te denken 
mett de ondernemer, maar daarbij, zij het op meer constructieve wijze, altijd de rol vervullen 
vann de 'advocaat van de duivel', die voortdurend op risico's wijst, waarschuwt voor te opti-
mistischee prognoses en hamert op het belang van een goede planmatige aanpak van voorge-
nomenn innovaties. 
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8.2.33 Strategische consolidatie 

Consolidatiee kan ook rechtstreeks invloed uitoefenen op de koersvorming zelf. 

StrategischeStrategische consolidatie staat voor de (collectieve) inspanningen binnen een organisa-
tie,tie, gericht op de handhaving en verdere exploitatie van de bestaande koers. 

Strategischee consolidatie neemt in feite direct stelling tegen het ondernemerschap, niet om 
redenenn van budgettaire aard maar uit strategische overwegingen. 'Never change a winning 
strategy'' zou het motto kunnen zijn. Vanuit een strategisch consoliderend standpunt hechten 
mensenn weinig geloof aan onzekere koersveranderingen en hebben zij des te meer vertrou-
wenn in de eerder gemaakte strategische keuzen. Zij benadrukken dat de huidige marktseg-
menten,, producten en technologieën nog mogelijkheden genoeg bieden en dat er geen over-
tuigendee argumenten zijn om hiervan af te wijken. Zij vinden dat de organisatie de tijd moet 
krijgenn om op de ingeslagen weg resultaten te realiseren of succes verder uit te bouwen. 

Ookk strategische consolidatie kent een reactieve en pro-actieve variant. De reactieve is vooral 
defensieff  georiënteerd op het behoud van klanten, markten en marktaandelen, het vasthouden 
vann concurrentieposities, het veiligstellen van machtsrelaties en het in stand houden of op-
werpenn van entree-barrières voor eventuele nieuwkomers. De pro-actieve variant van strate-
gischee consolidatie is meer offensief, daarbij vertrouwend op de eigen kracht van de organi-
satie.satie. Zij stimuleert investeringen waarmee bestaande marktposities kunnen worden uitge-
bouwd,, bijvoorbeeld door middel van extra promotieactiviteiten, marktbewerking of een 
agressieff  prijsbeleid. 

8.2.44 Consolidatie samengevat 

Uitt het bovenstaande blijkt dat alle drie vormen van consolidatie een reactieve en een pro-
actievee variant kennen. In onderstaand overzicht (figuur 8.1) worden de elementen van deze 
variantenn nog eens bij elkaar gebracht. Ter vergelijking is tevens een kolom onderne-
merschapp opgenomen, omdat het onderscheid tussen proactieve consolidatie en onderne-
merschapp niet altijd direct duidelijk is. 

Proces--
consolidatie e 

Budgettaire e 
consolidatie e 

Strategische e 
consolidatie e 

Reactievee consolidatie 

procesbeheersing: : 
voorspelbaarheidd en coördi-
natiee van operationele acti-
viteiten. . 

striktee planning en control 
vann financiële stromen. 

defensief: : 
behoudd van concurrentie-
krachtt en marktaandeel. 

Pro-actievee consolidatie 

procesverbetering: : 
continuee verbetering 
('kaizen')) en redesign 
(niett direct gericht op 
koersverandering). . 

actieve,, flexibele opstelling 
hett 'financiële geweten' van 
dee organisatie. 

offensief: : 
versterkingg concurrentie-
krachtt en marktaandeel 
(binnenn bestaande koers). 

Ondernemerschap p 

procesverandering: : 
nieuwee processen 
(directt gericht op 
koersverandering). . 

zoektt 'vrije ruimtes' in 
hett budget voor vernieu-
wingen. . 

koersverandering: : 
nieuwee activiteiten of 
markten n 
(buitenn bestaande koers). 

figuurr 8.1: reactieve consolidatie, pro-actieve consolidatie en ondernemerschap, een samenvatting. 

76 6 



hethet VOC-model van koersvorming 

8.33 CONSOLIDATI E EN CULTUUR 

Dee cultuur van een organisatie heeft, zoals eerder gesteld, een grote impact op de koersvor-
ming,, omdat zowel het denken als het gedrag van de organisatieleden in hoge mate erdoor 
wordenn beïnvloed. Cultuur lijk t daarbij veel gemeen te hebben met consolidatie omdat deze 
basiskrachtt een zekere sociale stabiliteit vergt, dat wil zeggen een niet te frequente wisseling 
vann mensen en een bereidheid zich aan bepaalde afspraken te houden. Zonder ondersteunen-
dee cultuur is consolidatie feitelijk onmogelijk. Aan de andere kant is cultuur zelf ook een ta-
melijkk stabiele factor. Cultuur ontstaat volgens Schein (1992) vanuit de dagelijkse activiteiten 
vann een organisatie. Hierin ontwikkelen zich vaste denk- en handelingspatronen, en wanneer 
dezee patronen een tijdlang succesvol zijn, worden ze langzamerhand beschouwd als de 'juis-
te'' patronen. Deze kunnen zich na verloop van tijd zodanig vastzetten binnen een organisatie, 
datt men ze, zelfs wanneer ze niet meer zo succesvol zijn, slechts met veel moeite kan veran-
deren.. Cultuurvorming lijk t dus vooral een consoliderend proces te zijn. 

Consolidatiee en cultuur hebben dus verwantschap omdat beide een stabiele factor zijn en een 
bepaaldee continuïteit nastreven. Toch is de verwantschap uiteindelijk beperkt. Cultuur is 
weliswaarr op zichzelf een moeilijk te veranderen fenomeen, maar ten aanzien van de koers-
vormingg is zij is niet zonder meer een consoliderende factor. Een cultuur van 'vrijheid, blij-
heid'' zal de consolidatie van een organisatie geen goed doen, maar kan even hardnekkig zijn 
alss een 'parafencultuur'. Een cultuur kan stimulerend zijn voor ondernemerschap en innova-
tie,, zoals bij het 3M-concern. Ook daar zal de cultuur moeilijk om te buigen zijn, maar voor 
dee koersvorming is zij niet bepaald consoliderend. 

Binnenn het VOC-model wordt organisatiecultuur opgevat als een bindende, sociale factor. 
Cultuurvormingg wordt gezien als een autonoom socialiserend proces, waarin mensen zich tot 
opp zekere hoogte aanpassen aan gemeenschappelijke manieren van denken en handelen. De 
impactt van cultuur op de koersvorming laat zich op vele manieren voelen in de processen van 
planvorming,, besluitvorming en operatie, als ook in de visievorming, het ondernemerschap 
enn de consolidatie. Een cultuur is in de loop van de tijd door invloeden van buitenaf aan ver-
anderingg onderhevig, maar tevens door invloeden van binnenuit. De leiding speelt hierbij, zij 
hett niet altijd even bewust, een centrale rol. Voorbeeldgedrag, het introduceren of juist af-
schaffenn van patronen met een rituele betekenis, het versterken of afzwakken van specifieke 
subculturen,, dit alles kan een cultuur geleidelijk doen veranderen. Belangrijke veranderingen 
inn de cultuur komen echter niet gemakkelijk tot stand en kosten veel tijd. 

8.44 SAMENVATTIN G 

Binnenn het VOC-model staat de basiskracht consolidatie voor het bevorderen van planning, 
beheersingg en verbetering van de organisatie en de operationele processen. Als zodanig levert 
zijj  een bijdrage aan de exploitatie van de mogelijkheden die de huidige koers biedt. Consoli-
datiee komt in drie vormen voor. Procesconsolidatie versterkt de beheersbaarheid, efficiëntie 
enn kwaliteit van de primaire processen, budgettaire consolidatie leidt de geldstromen van de 
organisatiee in goede banen, terwijl strategische consolidatie de organisatie 'op koers' tracht te 
houden.. Consolidatie staat op enigszins gespannen voet met ondernemerschap. Waar onder-
nemerschapp tracht de koers van een organisatie te veranderen, is consolidatie er juist op ge-
richtricht de bestaande koers uit te bouwen. Consolidatie is soms een conservatieve, reactieve 
factor,, maar kan zich daarnaast ook pro-actief opstellen in de verbetering van processen, het 
beheerr van financiën en de uitbouw van de huidige strategie. 
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EENEEN LEVEN IN ZEILBOTEN 

AlAl van jongs af aan ontwikkelden ze een hechte vriendschap. Bert, Wout en Mirjam9 groeiden 
opop in dezelfde straat van een klein dorp achter een dijk van het IJsselmeer. Als tieners waren 
zijzij altijd samen te vinden in de jachthaven van MedembUk, in de buurt waarvan zij, scherp en 
snelsnel zeilend in kleine bootjes, de wateren onveilig maakten. Mirjam deed, hoewel ze iets jon-
gerger en kleiner van stuk was, qua zeilkunst en behendigheid niet voor haar vrienden onder. 
BertBert en Wout hadden er altijd veel plezier in wanneer Mirjam het op het water weer eens 
opnamopnam tegen een onbekende uitdager en die alle hoeken van het IJsselmeer liet zien. Gedrie-
ënën vormden ze een geducht team in de plaatselijke zeilwedstrijden en trokken zij in de zomer 
naarnaar Friesland om er zeilcursussen te geven. Het water en zeilen was hun lust en hun leven, 
enen dat is altijd zo gebleven. 

AlledrieAlledrie besloten ze op zoek te gaan naar mogelijkheden om van hun hobby hun werk te ma-
kenken en bij alledrie lukte dit ook. Nu, zo'n twintig jaar later, gaat het hen zichtbaar goed. Bert 
gingging indertijd werken bij onderneming A, die de zeilbootjes maakte waarin zij zoveel plezier 
beleefden.beleefden. Via de verkoopafdeling werkte hij zich op en nu is hij al enkele jaren mede-
eigenaareigenaar van het bedrijf, dat inmiddels is uitgegroeid tot een middelgrote zeilschepenbouwer 
metmet een breed productaanbod van kleine, open bootjes tot grotere zeiljachten. Wout en Mir-
jamjam gingen eerst in Delft scheepvaarttechniek studeren, waarbij ze zich specialiseerden in het 
ontwerpontwerp en de bouw van zeiljachten. Wout vond na afloop van zijn studie werk bij de gespe-
cialiseerdecialiseerde werfB, die luxe zeiljachten bouwt voor vermogende binnenlandse en buitenlandse 
opdrachtgevers.opdrachtgevers. Mirjam wilde een meer vrij  leven en begon voor zichzelf ingenieursbureau 
C,C, dat adviseert op het gebied van het ontwerp en de techniek van snelle zeilschepen, en dat 
inmiddelsinmiddels een goede naam heeft opgebouwd in kringen van zeezeilers. 

DeDe drie hebben elkaar nooit uit het oog verloren en treffen elkaar nog regelmatig bij een van 
henhen thuis of onder een partijtje biljart in de jachthaven. Met elkaar praten ze veel over hun 
werk,werk, over schepen en zeilen. Zonder uitzondering zijn ze content dagelijks in de zeilwereld te 
kunnenkunnen vertoeven en ervaren ze hun werk als afwisselend en uitdagend. Alledrie zitten ze 
regelmatigregelmatig in het buitenland, maar veelal om volstrekt verschillende redenen. Als Bert op reis 
is,is, bezoekt hij voornamelijk de buitenlandse agenten die de distributie van hun producten in 
hethet betreffende land verzorgen. Hij praat met hen over verkoopresultaten, marketingaanpak, 
prijsverhoudingenprijsverhoudingen in de markt, service en onderdelenvoorziening, levertijden en marktont-
wikkelingen.wikkelingen. "Hoofddoel van het gesprek is altijd om te bekijken of er in het betreffende land 
nietniet méér afzet mogelijk is. Daarnaast willen we graag een terugkoppeling van de ervaringen 
vanvan de klanten met onze producten, en staan we open voor nieuwe trends en mogelijke inno-
vaties.vaties. We proberen zo marktgericht mogelijk te werk te gaan en tot nu toe lukt ons dat aar-
dig.dig. " 

WanneerWanneer Wout eropuit trekt, is het meestal om een mogelijke nieuwe opdrachtgever te bezoe-
ken.ken. Hij zorgt dat hij een goed pak bij zich heeft, maar ook een 'geklede', sportieve outfit, 
"want"want je weet nooit precies waar je terechtkomt". In zijn bagage zit steevast een dik boek met 
tekeningentekeningen en foto's van schepen die werfB in het verleden gebouwd heeft. Door zijn brede 
technischetechnische kennis heeft hij bovendien een goed beeld van alle variaties die hierop mogelijk 
zijn.zijn. In het gesprek met de klant probeert hij vooral goed te luisteren naar zijn of haar speci-

Dee namen zijn volledig willekeurig gekozen. 
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fiekefieke wensen en eisen, terwijl het tegelijkertijd belangrijk is op de klant een professionele 
indrukindruk te maken en met doelgerichte suggesties te komen. "Het is een subtiel spel", zegt 
WoutWout wel eens. "De klant zit continu af te tasten of jij  wel de juiste persoon bent om zijn op-
drachtdracht aan toe te vertrouwen, en of jouw bedrijf wel in staat zal zijn om het schip van zijn 
dromendromen te bouwen. Als het dan uiteindelijk lukt om zo'n opdracht binnen te halen, is dat een 
fantastischefantastische ervaring." 

AlsAls Mirjam over de landsgrenzen zit, is ze vaak te vinden in de finishplaatsen van de grote 
zeezeilraces,zeezeilraces, om uit eerste hand de ervaringen van de zeezeilers te vernemen en contacten te 
onderhoudenonderhouden met het 'wereldje' rondde zeezeilsport. Daarnaast bezoekt ze regelmatig we-
tenschappelijketenschappelijke onderzoeksinstituten, waar geëxperimenteerd wordt met nieuwe ontwerpen 
enen materialen. "Dit  is voor mij onmisbaar, want feitelijk ben ik een soort makelaar van idee-
en.en. De professionele zeilers huren mij in om mee te denken over hun problemen of wensen, 
terwijlterwijl  ik de oplossingen vaak kan vinden in (combinaties van) innovaties en beproefde con-
ceptencepten die ik elders ben tegengekomen. Dat houdt dit werk zo leuk, het is iedere keer weer 
spannendspannend of ik een bruikbare oplossing kan vinden. Meestal lukt dat, maar soms blijkt een 
doordoor mij aangedragen technische ingreep in de praktijk toch verkeerd uit te pakken en blijkt 
bijvoorbeeldbijvoorbeeld een mast in een storm op de volgende race toch weer te breken. Dat is dan heel 
vervelend,vervelend, maar het hoort erbij. Garanties zijn vooraf nooit te geven en de schippers weten 
dat." dat." 

OverOver de vraag waarvan het succes van hun ondernemingen nu eigenlijk het meest afhankelijk 
isis hebben de drie al vaak nagedacht en een antwoord is snel gegeven. Voor Bert is duidelijk 
datdat het succes van scheepsbouwonderneming A bovenal afhangt van de aantrekkelijkheid van 
hunhun producten. "En onder aantrekkelijkheid versta ik dan de verhouding tussen enerzijds het 
uiterlijk,uiterlijk, de vaareigenschappen en de kwaliteit van onze schepen, en anderzijds hun prijsstel-
ling.ling. Dat betekent dat wij aan de ene kant veel aandacht moeten besteden aan het ontwerp 
vanvan onze schepen, maar aan de andere kant ook aan efficiency en kwaliteit. Marketing en 
verkoopverkoop zijn uiteraard niet onbelangrijk, maar zijn hieraan mijns inziens uiteindelijk onder-
geschikt.geschikt. Een onaantrekkelijk product verkoopt niet, terwijl een aantrekkelijk product als het 
wareware goede distributeurs naar zich toetrekt, het verkoopt zichzelf " 

HetHet succes van werfB is volgens Wout voornamelijk afhankelijk van de goede naam en het 
vertrouwenvertrouwen dat in de markt is opgebouwd. "Dat klinkt gemakkelijk, maar is het niet. Een 
goedegoede naam en vertrouwen moetje verdienen op basis van de uitstraling van je bedrijf en de 
kwaliteitkwaliteit van de opgeleverde schepen. In feite gaat het erom dat elke individuele opdrachtge-
verver méér dan tevreden is, niet alleen over het eindproduct, maar ook over de totale organisa-
tietie in elke fase van het proces. Dat begint al tijdens de opdrachtacquisitie. Hierin moet de 
klantklant het gevoel krijgen dat we precies zijn wensen begrijpen en deze kunnen vertalen in een 
ontwerpontwerp dat op details zelfs nog een stap verder gaat dan hij zelf had bedacht. De prijs doet 
erer dan al snel minder toe. Vervolgens geldt hetzelfde in de bouwfase van het schip. Alles moet 
preciesprecies volgens plan verlopen, eventuele problemen moeten onzichtbaar voor de klant wor-
denden opgelost. Deze moet continu op de hoogte worden gehouden van de vorderingen en niet 
zeldenzelden wordt hij uitgenodigd om op de werf een kijkje te komen nemen. Eventuele tussentijdse 
vragenvragen moeten tijdig en in een open sfeer met de klant worden besproken. En uiteindelijk 
moetmoet uiteraard het opgeleverde schip aan alle verwachtingen van de klant voldoen, of deze 
liefstliefst wederom nog enigszins overtreffen. Dat is wat ik bedoel met méér dan tevreden klanten 
enen met het opbouwen van een goede naam en vertrouwen in de markt. Het is voor de hele 
organisatieorganisatie hard werken, alles moet kloppen, maar als het lukt benaderen de klanten ons uit-
eindelijkeindelijk ook vanzelf." 
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AlsAls laatste neemt Mirjam het woord. Het succes van haar, overigens bescheiden ingenieurs-
bureaubureau is zuiver afhankelijk van haar eigen kennis, contacten, creativiteit en probleemoplos-
sendsend vermogen. "Klanten benaderen me omdat ze er vertrouwen in hebben dat ik ze kan hel-
penpen met hun vaak zeer specifieke technische vraagstukken. Ze rekenen erop dat ik tot in detail 
metmet ze kan meedenken en dat ik aan hun eigen analyses iets toe te voegen heb. Een onafhan-
kelijkkelijk technisch oordeel, een materiaalsuggestie of een nieuwe theoretische invalshoek. Soms 
vragenvragen ze me een idee verder uit te werken of in een proefopstelling uit te testen. Soms haal ik 
anderenanderen erbij, waarvan ik denk dat zij een zinvolle bijdrage zouden kunnen leveren. Zoals ik 
netnet al zei, ik kan de resultaten van mijn werk niet vooraf garanderen, omdat het meestal om 
innovatiesinnovaties gaat, waarmee ik zelf nog geen ervaring heb. Ze betalen me dus feitelijk voor mijn 
pogingenpogingen een vraagstuk op te lossen, en niet voor een kant en klare oplossing. Overigens kan 
niemandniemand in onze business garanties vooraf geven, en de klanten komen naar mij omdat ik in 
dede loop van de tijd een zekere naam heb opgebouwd op basis van oplossingen die achteraf 
blekenbleken te werken." 

TerwijlTerwijl ze zo naar elkaar zitten te luisteren, merkt Wout ineens op: "we werken alledrie in de 
zeilboten,zeilboten, maar toch denken we in ons werk volstrekt verschillend. Bert denkt in termen van 
aantrekkelijkeaantrekkelijke producten, voor mijzelf staat de tevredenheid van individuele klanten voorop, 
terwijlterwijl  Mirjam vooral gericht is op het vinden van innovatieve oplossingen voor complexe 
technischetechnische problemen." "Inderdaad", beaamt Mirjam, "en dat komt doordat de klanten heel 
verschillendverschillend tegen ons aankijken. Die van Bert kijken vooral naar hun producten en vergelij-
kenken deze in prijs en kwaliteit met die van anderen. Jouw klanten zijn erop gespitst of jullie, 
liefstliefst beter dan anderen, in staat zijn om hun dromen waar te maken, terwijl mijn klanten met 
problemenproblemen zitten waarvoor ze zelf geen oplossingen weten. " Voor Bert is het nu glashelder: 
"het"het is logisch dat we zo anders denken, het zit in de aard van de dingen die we doen voor 
onzeonze klanten ". 
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SITUATIONEELL PERSPECTIEF OP KOERSVORMING 

Koersvormingg wordt binnen dit onderzoek beschouwd als een dynamisch geheel van proces-
sen,, dat het best begrepen kan worden in samenhang met de context. De dynamiek van de 
processenn werd in de afgelopen hoofdstukken beschreven, in de hoofdstukken van deel III 
wordtt nu de contextuele dimensie verder uitgewerkt. Doel van dit eerste hoofdstuk is om en-
kelee basispatronen te schetsen die in de situationele benaderingen van organisatievraagstuk-
kenn en strategievorming te herkennen zijn. Vervolgens wordt toegelicht welke keuzen voor 
hett VOC-onderzoek zijn gemaakt. 

9.11 INLEIDIN G SITUATIONEL E THEORIEVORMIN G 

Binnenn de organisatiekunde zijn situationele benaderingen sinds het begin van de afgelopen 
jarenn zestig in opkomst. Diverse auteurs hebben in het recente verleden een overzicht ge-
schetstt van de inmiddels zeer uitgebreide literatuur op dit terrein (Ahaus & Kastelein, 1985; 
Drazinn & Van de Ven, 1985; Pennings, 1992; Volberda, 1992). Het klassieke 'one best way' 
uitgangspuntt van Weber en Fayol treft men tegenwoordig praktisch niet meer aan. De meeste 
organisatiekundigee theorieën gaan vandaag de dag uit van een samenhang tussen organisatie-
variabelenn en variabelen die iets aangeven van de omstandigheden waarin de betreffende or-
ganisatiee zich bevindt. Organisaties worden praktisch zonder uitzondering opgevat als open 
systemenn (o.a. Daft, 1992). Dit concept houdt kort gezegd in dat: 
•• onderscheid wordt gemaakt tussen de organisatie en haar omgeving; er bestaat een af-

grensbaarr 'binnen' en 'buiten', 
•• de organisatie transacties aangaat met haar omgeving; input wordt uit de omgeving be

trokkenn en output erin afgezet, 
•• het voortbestaan van de organisatie, gezien bovengenoemde transacties, afhankelijk is van 

haarr relaties met de omgeving, en 
•• de organisatie in haar kenmerken en gedrag wordt beïnvloed door de omgeving. 

Dee samenhang tussen een organisatie en haar omgeving is een complex geheel van invloeden 
enn transacties. Theorievorming over deze samenhang houdt in dat relaties moeten worden 
gezochtt tussen organisatie- en omgevingsvariabelen. Het definiëren van de variabelen zelf is 
geenn gemakkelijke zaak. Zo is in principe een oneindig aantal organisatievariabelen te onder
kennen.. Een veel gehanteerde indeling is afkomstig van Mintzberg (1979). Mintzberg onder
scheidtt structuurkenmerken, zoals de verdeling van taken over afdelingen en groepen, het 
aantall hiërarchische niveaus en de mate van (de)centralisatie, cultuurkenmerken, zoals de 
matee van formalisering, stijl van leiding geven en control uitoefenen, en proceskenmerken, 
zoalss de mate van standaardisatie in de primaire activiteiten, de toegepaste technologie, de 
toegepastee coördinatiemechanismen en de mate van flexibiliteit. 
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Tenn aanzien van de omgevingsvariabelen wordt meestal onderscheid gemaakt tussen ken-
merkenn van de algemene omgeving en die van de specifieke (transactie)omgeving van de 
organisatie.. Algemene omgevingskenmerken betreffen bijvoorbeeld de algemene stand van 
dee economie of conjunctuur, de verhoudingen op de arbeidsmarkt, de politieke situatie in het 
landd van vestiging, en het overheidsbeleid. Voorbeelden van veelvoorkomende transactionele 
omgevingskenmerkenn zijn de dynamiek van bedrijfstakken, onder meer veroorzaakt door snel 
wisselendee klantenvoorkeuren, agressieve concurrentie, snelle technologie-ontwikkeling of 
veranderendee concurrentieverhoudingen, de complexiteit van transacties, als gevolg van een 
ingewikkelde,, specialistische materie of complexe contractstructuren, de diversiteit van acti-
viteitenn en markten waarin de onderneming zich begeeft en de mate van vijandigheid waar-
meee de onderneming geconfronteerd wordt, bijvoorbeeld als gevolg van een dreigende crisis 
off  vijandige overnames (Mintzberg, 1979). 

Relatiess tussen organisatie- en omgevingsvariabelen worden op diverse wijzen bestudeerd. 
Mintzbergg (1989) geeft aan dat er twee wezenlijk verschillende houdingen zijn, waarmee 
menn met de genoemde variabelen kan omgaan. Woorden van Darwin aanhalend benoemt hij 
dezee als 'splitters' en 'lumpers'. 'Splitters' zijn erop gericht complexe systemen uiteen te 
rafelenn in steeds kleinere en meer genuanceerde onderdelen of relaties en deze apart te bestu-
deren.. 'Lumpers' daarentegen bestuderen de systemen als integrale gehelen en trachten deze 
onderr te brengen in typologieën of configuraties met een interne consistentie en logica. 

9.1.11 De contingentie-benadering 

Dee eenvoudigste vorm van situationeel denken is gebaseerd op één onafhankelijke oorzaak-
variabele,, meestal een omgevingsvariabele die samenhangt met één of enkele afhankelijke 
organisatievariabelenn (zie figuur 9.1). 

OO O 

oo x x-}»:o 
VV x-*" y 

oo o 

figuurr 9.1: concentratie op één omgevingsvariabele: contingentie. 

Dee oudste contingentie-theorieën behoren tot dit type. Zo leggen Burns & Stalker een relatie 
tussenn de veranderlijkheid van de omgeving en de gevolgen hiervan voor structuur- en pro-
cesvariabelenn in de organisatie (Burns & Stalker, 1961). In een dynamische omgeving, aldus 
dee theorie, past een organisatie met meer organistische kenmerken, terwijl een minder dyna-
mischee omgeving leidt tot een meer mechanistische organisatie. Ook de studie van Wood-
wardd is een goed voorbeeld van deze manier van denken (in: Mintzberg, 1979). Zij legt een 
verbandd tussen de technologische kenmerken van een bedrijfstak en een aantal organisatie-
kenmerken.. Genoemde theoretici kunnen worden gerekend tot de 'splitters', omdat zij trach-
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tenn één onafhankelijke variabele te isoleren en de invloed van deze variabele op het interne 
systeemm te beschrijven. 

Dee aard van de contingentie-relaties is daarmee echter nog niet gedefinieerd. Niet elke theorie 
iss hierin even expliciet, maar veelal worden relaties op één van de volgende manieren opge-
vat. . 
•• Als een rechtstreekse beïnvloedingsrelatie, waarbij de omgeving een kracht uitoefent op 

dee organisatie. Bijvoorbeeld wanneer een organisatie voortdurend moet reageren op on
verwachtee manoeuvres van de concurrentie, zal hiervan een directe druk uitgaan om de 
besluitvormingg te decentraliseren naar het laagst mogelijke niveau van waaruit tegenac
tiess kunnen worden aangestuurd. Een hoger niveau leidt tot onnodig tijdverlies en over
belastingg van het management. Dit principe is in een aantal orthodoxe contingentie
benaderingenn toegepast (zie voor een overzicht Mintzberg, 1979). 

•• Als een 'fit'-relatie, gekoppeld aan een natuurlijk selectieproces. Organisatie zijn in deze 
deterministischee visie gedwongen zich aan te passen aan hun omgeving teneinde te kun
nenn overleven. De omgeving 'selecteert' gezonde ondernemingen uit, door organisaties 
diee zich niet tijdig aanpassen te laten 'uitsterven'. Deze Darwinistische benadering wordt 
ookk wel 'populatie ecologie' genoemd (Hannan & Freeman, 1977). 

•• Als een 'fit'-relatie, gekoppeld aan succes. In deze meer voluntaristische visie zullen or
ganisatiess die zich het best aan hun omgeving aanpassen ook het meest effectief zijn. Met 
anderee woorden, de organisatie heeft een zekere vrijheid om zich al of niet aan te passen, 
maarr er wordt een relatie gezien tussen 'fit' en performance (Lawrence & Lorsch, 1974; 
Powell,, 1992; e.a.). 

Vanwegee de relatieve eenvoud van de definitie van de relatie tussen één onafhankelijke vari
abelee en enkele afhankelijke variabelen lenen de hier beschreven situationele benaderingen 
zichh goed voor statistische analyses van grote aantallen gegevens. De uitkomsten van derge
lijkee analyses zijn wisselend, maar bieden voldoende houvast om diverse relaties serieus te 
nemenn (Mintzberg, 1979). Een beperking van deze enkelvoudige contingentie-theorieën is dat 
zijj slechts partiële verklaringen geven voor fenomenen die 'onmetelijk' veel complexer zijn.. 

9.1.22 De configuratiebenadering 

Eenn andere situationele benadering is de configuratiebenadering. Hierbij probeert men lo
gischh gehelen te creëren, die uit diverse samenhangende omgevings- en organisatievariabelen 
zijnn samengesteld (zie figuur 9.2). 

0---4-XX XJ---0 
\\ 'X . ' ' / 

ó'ó' ^ O 

figuurr 9.2: concentratie op samenstellingen van meerdere variabelen: configuratie. 
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Hett bekendste voorbeeld is de uitwerking van vijf configuraties door Mintzberg (1979). Deze 
configuratiess variëren van de machinebureaucratie, die past in een stabiele, eenvoudige om-
geving,, tot de adhocratie, die optimaal gedijt in een dynamische en complexe context. Bij 
configuratiess gaat het niet alleen om een goede afstemming tussen omgevings- en organisa-
tievariabelen,, maar evenzeer om interne consistentie tussen de organisatievariabelen onder-
ling.. Organisatie en omgeving worden als één geheel getypeerd, en ondergebrachtt in een con-
figuratie.. Vertegenwoordigers van deze benadering kunnen worden beschouwd als 'lumpers'. 

Dee kracht van configuratietheorieën is dat zij de organisatieproblematiek integraal en holis-
tischh benaderen. Dit doet het meeste recht aan de complexe werkelijkheid. Daarentegen 
maaktt dit pogingen tot empirische toetsing van deze theorieën bijzonder moeilijk. Integrale 
toetsingg vergt een groot aantal hypothesen en de kans dat deze allemaal kunnen worden be-
vestigdd is uitermate gering. Configuratietheorieën zijn derhalve weinig 'accuraat' (Weick, 
1979).. Praktijksituaties zullen bovendien zelden volledig overeenstemmen met theoretisch 
getypeerdee configuraties. Mintzberg onderkent dit en stelt ook hier dat er verschillende hou-
dingenn tegenover zijn configuratietheorie kunnen worden aangenomen. Wanneer men ervan 
uitgaatt dat elke organisatie exact in één van de configuraties is onder te brengen, beschouwt 
menn de theorie als een soort 'legpuzzel', waarin alle stukjes in een voorgeprogrammeerd ge-
heell  moeten passen. Zijn voorkeur gaat er echter naar uit de theorie op te vatten als 'lego', 
waarbijj  op eigen creatieve wijze met behulp van de 'bouwstenen', de variabelen, een confi-
guratiee kan worden samengesteld. De configuraties dienen dan als voorbeelden, als 'ideaalty-
pen',, waarop men vrijelij k kan variëren (Mintzberg, 1989). 

9.1.33 Kritie k op situationele benaderingen 

Hoewell  situationele benaderingen niet meer weg te denken zijn uit de organisatiekunde, is er 
inn de loop van de tijd veel kritiek op gekomen (zie voor een overzicht Ahaus & Kastelein, 
1985).. Zo is een van de kritiekpunten dat omgevingsvariabelen te veel als statisch en onaf-
hankelijkk worden beschouwd. De critici wijzen erop dat de organisatie haar omgeving net zo 
zeerr beïnvloedt als andersom. Bovendien heeft de organisatie tot op zekere hoogte de (strate-
gische)) vrijheid haar eigen omgeving te kiezen, zoals de markten waarin zij opereert en de 
segmentenn die zij hierin onderscheidt. Situationele theorieën hebben een neiging de omge-
vingg als een vaststaand gegeven te beschouwen en zijn daardoor over het algemeen te deter-
ministischh van aard. Daarnaast vinden sommigen dat in situationele theorieën te weinig aan-
dachtt wordt besteed aan de interne kracht en dynamiek van organisaties. Zo spelen resources 
enn competenties, evenals aspecten van macht en politiek geen rol van betekenis, terwijl deze 
factorenn wel degelijk van invloed zullen zijn op de uiteindelijke performance van een organi-
satie.. Door anderen wordt aangegeven dat de beïnvloedingsrelaties die aan de situationele 
theorieënn ten grondslag liggen vaak slecht zijn gedefinieerd en dat de empirische uitwerking 
enn meetbaarheid van variabelen als dynamiek, complexiteit of effectiviteit nogal eens tekort-
schieten.. En last but not least zijn ook de uitkomsten van de vele empirische studies niet be-
paaldd eenduidig. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de werkelijkheid van ondernemingen 
altijdd weer complexer is dan in een theoretisch kader kan worden weergegeven. 

Ondankss deze kritiek wordt in het VOC-onderzoek uitgegaan van een situationeel perspec-
tief.. Hoewel situationele theorievorming haar tekortkomingen heeft, maar voor welke theo-
rievormingrievorming geldt dit niet, heeft zij naar mijn mening in hoge mate bijgedragen aan een beter 
begripp van het functioneren van organisaties. Waar mogelijk wordt uiteraard wel met de 
weergegevenn kritiekpunten rekening gehouden. 
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9.22 SITUATIONEL E THEORIEVORMIN G TEN AANZIE N VAN STRATEGIE 

Hett contingentie- en configuratie-denken heeft in de loop van de tijd, hoewel mondjesmaat, 
ookk het denken over strategie en strategisch management beïnvloed. Zowel contingentie- als 
configuratiebenaderingenn hebben hun weg naar het strategische vakgebied gevonden. Hier-
vann worden nu enkele voorbeelden aangehaald, met name met betrekking tot de proceszijde 
vann strategische planning en strategievorming. 

Hett bekendste voorbeeld van een pure contingentie-benadering is de strategiebenadering van 
Ansofff  (Ansoff & McDonnell, 1990). Volgens hem dienen organisaties hun strategische 
planningsmethoden,, procedures en besluitvormingsprocessen op hun omgevingssituatie af te 
stemmen.. Ansoff legt daarbij met name een relatie met het niveau van de omgevingsturbu-
lentie.. Naarmate de omgeving turbulenter is, dat wil zeggen sneller verandert en minder 
voorspelbaarr is, zal het strategisch management meer gericht moeten zijn op pro-actief han-
delenn en snelle reacties. Een ander voorbeeld van een contingentiebenadering is te vinden bij 
Piest,, die een expliciete relatie legt tussen omgevingstypen en het strategisch planningspro-
ces.. De resultaten van zijn onderzoek laten zien dat strategische planning binnen organisaties 
inn een homogene en stabiele omgeving een tamelijk geformaliseerd proces is, met een klein 
aantall  betrokkenen. Er komen slechts weinig onderwerpen aan de orde en deze hebben een 
beperktee reikwijdte. In een heterogene en dynamische omgeving daarentegen is het plan-
ningsprocess veel minder geformaliseerd en zijn er meer mensen bij betrokken. Er komen 
meerr onderwerpen aan bod, die bovendien een grotere reikwijdte hebben (Piest, 1988). 

Eenn voorbeeld van een configuratiebenadering is het model van Hart (1992), waarin vijf ty-
penn 'strategy-making' processen worden onderscheiden. Elk type past bij een specifieke 
contextt van omgevings- én organisatievariabelen, en vormt hiermee dus een soort strategi-
schee configuratie. Latere toetsing van hypothesen, die op basis van het model ontwikkeld 
zijn,, gaf overigens aan dat met name die organisaties succesvol waren die meerdere typen 
vann 'strategy-making' tegelijkertijd toepasten (Hart & Banburry, 1994). Een andere configu-
ratie-benaderingg is ontwikkeld door Volberda (1998), wiens 'framework' een relatie legt tus-
senn de mate van omgevingsturbulentie (uitgedrukt in de variabelen dynamiek, complexiteit en 
voorspelbaarheid)) en de mate en typen van flexibiliteit (operationele, structurele en strategi-
sche)) die een onderneming nodig heeft om in specifieke omstandigheden succesvol te zijn. 
Hett dynamische element zit hem onder andere in de veranderlijkheid van deze omstandighe-
den,, die een continu aanpassingsproces van de onderneming vraagt, ook in termen van haar 
eigenn flexibiliteit. Om dit aanpassingsproces te kunnen besturen heeft de onderneming meta-
flexibiliteitflexibiliteit nodig, vormgegeven middels hogere orde leerprocessen omtrent omgeving en 
organisatie.. Ter ondersteuning van het denkproces over flexibiliteit reikt Volberda een typo-
logiee aan, die een viertal organisatievormen omvat. De rigide vorm is weinig flexibel en bu-
reaucratisch,, passend in een stabiele omgeving met beperkte concurrentie. De geplande vorm 
iss operationeel flexibel, maar structureel en strategisch veel minder, deze past in een omge-
vingg die weliswaar dynamisch en complex is, maar redelijk voorspelbaar. De flexibele vorm 
kentt een hoge mate van structurele en strategische flexibiliteit, en is thuis in een hyperconcur-
rerendee omgeving waarin dynamiek en complexiteit worden gecombineerd met onvoorspel-
baarheid.. De chaotische vorm tenslotte is zeer flexibel, maar oncontroleerbaar. Zij wordt in 
feitee door de omgeving 'geleefd'. 
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9.33 HET VOORONDERZOEK 

Inn de eerste fase van het VOC-onderzoek werd ten aanzien van strategievorming klassieke 
contingentietheoriee ontwikkeld (Banens e.a., 1993). Het model dat hieraan ten grondslag lag 
omvattee een achttal onafhankelijke variabelen (contingentie-factoren), vier omgevingsken-
merkenn en vier organisatiekenmerken, die ieder invloed zouden uitoefenen op de wijze waar-
opp de strategie van de organisatie tot stand komt (zie figuur 9.3). De totstandkoming van de 
strategiee werd weergegeven middels een viertal 'strategische processen', gericht op business 
visie,, planning, besluitvorming en operatie. De terminologie van het huidige VOC-model is 
hierinn reeds goed te herkennen. Op basis van dit model werden hypothesen geformuleerd, die 
inn vijf case-studies zijn getoetst. Hoewel de hypothesen slechts gedeeltelijk konden worden 
bevestigd,, heeft het onderzoek aanzienlijke invloed gehad op het verdere verloop van het 
VOC-onderzoek,, zowel op de ontwikkeling van het theoretische model, als op de onder-
zoeksmethodenn die in het definitieve onderzoek zijn toegepast. 

Formaliseringg Complexiteit 

Centralisatie^̂^ / \ _^. Dynamiek 

Standaardisatiee \ I l / Externe macht 

Flexibiliteitt Vijandigheid 

figuurfiguur 9.3: contingentie-model eerste fase VOC-onderzoek (Banens e.a., 1993). 

Dee conclusies van het onderzoek laten zich als volgt samenvatten. 
•• Het proces van koersvorming bleek in de praktijk goed te onderzoeken door middel van 

case-studiess met interviews waarin de totstandkoming van koerselementen (in het voor
onderzoekk strategische items genoemd) stap voor stap werd getraceerd. Het gebruikte in
strumentariumm bleek echter nog te kunnen worden verbeterd. 

•• De rol van visie en visievorming bleek tijdens het onderzoek niet altijd duidelijk af te 
bakenen.. Visie bleek vooral een stimulerende en selecterende invloed op de processen 
vann strategievorming te hebben. Mede als gevolg hiervan heeft visie in het VOC-model 
eenn andere plaats gekregen, namelijk die van basiskracht. 

•• De keuze voor de acht contingentie-factoren leverde theoretische complicaties op. Deels 
kwamenn deze complicaties overeen met de eerder genoemde kritiekpunten op de contin
gentie-theorie.. Zo waren de factoren niet als volledig onafhankelijk van elkaar te be
schouwen,, en leverde de definitie van het fenomeen omgeving problemen op. Wat be
hoortt precies tot de omgeving en wat niet? 

•• Naast theoretische complicaties traden onderzoekstechnische complicaties op, met name 
bijj de operationele definiëring en het meten van de contingentie-factoren. 

Opp basis van deze conclusies is het onderzoeksmodel aangepast. Zoals gezegd is visie omge
zett van een 'strategisch proces' naar een basiskracht en zijn twee nieuwe basiskrachten in het 
modell opgenomen, namelijk ondernemerschap en consolidatie. Op deze wijze is het VOC-
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modell  van koersvorming ontstaan. Daarnaast is de wijze waarop de situationele component 
vann het onderzoek is gedefinieerd, ingrijpend gewijzigd. Als gevolg van bovenbeschreven 
complicatiess is het contingentie-model als basismodel voor het onderzoek losgelaten. Hier-
voorr in de plaats is de Basis Activiteiten Typologie gekomen, die is ontstaan als een verdere 
uitwerkingg van het concept van de Strategische Functie Typologie (Simon, 1989). Bij de uit-
werkingg van dit concept is tevens gebruik gemaakt van het strategische begrip commitment 
(Ghemawat,, 1991). In de volgende paragrafen worden beide toegelicht. 

9.44 DE STRATEGISCHE FUNCTIE TYPOLOGI E 

Onderr de titel De Strategische Functie Typologie, introduceerde Simon in 1989 een nieuw 
soortt situationele benadering binnen het strategische vakgebied. Deze benadering gaat ervan 
uitt dat organisaties zich in zeer verschillende strategische uitgangsposities kunnen bevinden 
enn dat dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de strategische mogelijkheden en de bedrijfsvoe-
ring.. Volgens Simon hangt de strategische uitgangspositie af van: 
•• de mate van strategische onafhankelijkheid van de organisatie, uitgedrukt in het onder

scheidd tussen een taakorganisatie en een marktorganisatie, 
•• de typering van de externe functie van de organisatie, uitgedrukt in het onderscheid tus

senn een productfunctie en een capaciteitsfunctie. 

Onderr een taakorganisatie wordt verstaan een organisatie die een functie vervult voor een 
anderee organisatie (het 'beleidsorgaan'), waarvan zij strategisch afhankelijk is en die in feite 
dee continuïteit van de organisatie bepaalt. Veel overheidsorganisaties zijn taakorganisaties. 
Eenn marktorganisatie vervult functies voor meerdere afnemers, die hiervoor een overeenge
komenn prijs betalen. De marktorganisatie is hierdoor strategisch onafhankelijk en is zelf ver
antwoordelijkk voor haar continuïteit. De externe functie heeft betrekking op de functie die de 
organisatiee voor afnemers vervult. Dit kan zijn een productfunctie, waarbij de organisatie zelf 
haarr output specificeert en op een markt afzet, of een capaciteitsfunctie, waarbij de organisa
tiee haar capaciteit aanbiedt om een output te realiseren die in principe door de afnemer wordt 
gespecificeerd.. Producenten van merkproducten hebben dus een productfunctie, terwijl een 
aannemerr in de bouw een capaciteitsfunctie vervult. 

9.4.11 De Strategische Functie Typologiematrix 

Wanneerr beide aspecten met elkaar worden geconfronteerd, ontstaat een matrix met vier 
strategischee typen (zie figuur 9.4). Een taakorganisatie met een productfunctie (1) heeft te 
makenn met een beleidsorgaan dat bepaalt welke output, in de vorm van producten geleverd 
moett worden aan derden. Aan deze derden wordt mogelijk een door het beleidsorgaan vast
gesteldee prijs in rekening gebracht (bijvoorbeeld collegegeld voor studenten), maar dit geld 
wordtt door het beleidsorgaan (het Ministerie van Onderwijs) geïncasseerd. De taakorganisa
tiee (de universiteit) ontvangt haar inkomsten vervolgens weer van het beleidsorgaan. Hier
doorr zijn taakorganisaties strategisch primair loyaal aan het beleidsorgaan en secondair aan 
hunn directe afnemers. Het beleidsorgaan eist volledig inzicht in organisatie en werkwijzen, 
bijvoorbeeldd door middel van jaarverslagen en visitaties. Hierdoor ontstaat een natuurlijke 
neigingg tot bureaucratisering en centralisatie. Naarmate taakorganisaties groter worden, kan 
dee afstand tot het beleidsorgaan toenemen en de loyaliteit hieraan verminderen. 
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Taakorganisatiee Marktorganisatie 

1 1 

3 3 

2 2 

4 4 

figuurr 9.4: de Strategische Functie Typologie (Simon, 1989). 

Dee marktorganisatie met een productfunctie (2) is voor haar continuïteit met name afhanke-
lij kk van de exclusiviteit van de eigenschappen van haar product en distributie (differentiatie-
strategie).. Daarnaast kan de strategie gericht zijn op minder exclusieve producten, wanneer 
dezee tegen een lage kostprijs gerealiseerd kunnen worden (lage-kosten strategie). Het natuur-
lijk ee streven is gericht op efficiency, en het bereiken van een verantwoord marktaandeel. Dit 
vergtt meerjarenplanningen ten aanzien van assortimentskeuzen, investeringen, mensen en 
middelen.. De organisatie zal (op business unit niveau) meestal functioneel van structuur zijn, 
waarbijj  afdelingen vooral budgetgestuurd zijn (omzet en kosten), terwijl de resultaatverant-
woordelijkheidd bij de directie ligt. Marketing- en promotieactiviteiten rond producten en 
merkenn zijn van essentieel belang. 

Eenn taakorganisatie met een capaciteitsfunctie (3) is weer sterk afhankelijk van een beleids-
orgaan.. De output van de organisatie bestaat hier niet uit producten, maar uit door het be-
leidsorgaann vastgestelde capaciteiten die de organisatie aan haar afnemers aanbiedt. Veel 
stafafdelingenn van grotere concerns bevinden zich in deze positie. De benodigde gelden wor-
denn door het beleidsorgaan ter beschikking gesteld en de loyaliteit van dergelijke organisaties 
richtricht zich wederom vooral op dit machtige beleidsorgaan. 

Eenn marktorganisatie met een capaciteitsjunctie (4) is voor haar continuïteit vooral afhanke-
lij kk van de exclusiviteit van de eigen organisatie en competenties. Welke output precies wordt 
gerealiseerd,, is sterk afhankelijk van de klanten, die steeds veranderende wensen hebben en 
derhalvee moeilijk voorspelbaar zijn. Langere termijn planningen zijn derhalve moeilijk te 
maken.. De markt is zowel van vraag- als aanbodzijde meestal ondoorzichtig en het verwer-
venn van opdrachten is veelal op vertrouwen gebaseerd. De commerciële functie wordt op 
hoogg niveau binnen de organisatie uitgevoerd, marketing en promotieactiviteiten zijn minder 
essentieel.. Kapitaal- en competentie-investeringen worden bij voorkeur op basis van multi-
inzetbaarheidd gedaan, maar dit is niet altijd mogelijk. Zo zal een baggerschip niet gemakke-
lij kk voor andere doeleinden geschikt te maken zijn. Organisaties zijn veelal klantgericht en 
flexibel.. Medewerkers dienen zo veel mogelijk direct inzetbaar te zijn in de primaire, klant-
gerichtee activiteiten, overhead wordt waar mogelijk vermeden, evenals leegloop. De vaste 
personeelsbezettingg wordt beperkt gehouden, piekbelastingen worden veelal met externen 
(onderaannemers,, subcontractors) opgevangen. Administratieve systemen en processen zijn 
gerichtt op het beheersen van activiteitenstromen en opdracht- of projectkosten. 

Alss gevolg van de strategische functie die een organisatie uitvoert, ontstaan dus volgens Si-
monn fundamenteel verschillende omgevingen, waarin andere strategieën, organisaties, denk-
wijzenn en systemen ontstaan. Mengvormen, als gevolg van geleidelijk optredende processen 
vann 'functietransformatie', kunnen problemen opleveren. De essentie van de Strategische 
Functiee Typologie van Simon is dan ook om organisaties hiervan bewust te maken en ze een 
denkkaderr aan te reiken waarmee zij hun strategische functies en de gevolgen hiervan kunnen 
analyseren. . 
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9.4.22 Van de Strategische Functie Typologie naar  de Basis Activiteiten Typologie 

Dee kennismaking met de Strategische Functie Typologie van Simon betekende een stimulans 
omm de situationele component van het VOC-onderzoek op een andere wijze in te vullen dan 
dee tot op dat moment toegepaste contingentie-benadering. De abstracte eenvoud en het fun-
damentelee karakter van de typologie boden voor het VOC-onderzoek een goede mogelijkheid 
omm de strategische context te definiëren, en tegelijkertijd een aantal van de theoretische en 
onderzoekstechnischee complicaties van de contingentie-benadering te vermijden. Niettemin 
iss Simon's typologie niet ongewijzigd overgenomen, maar op enkele punten verder uitge-
bouwd.. Allereerst betreft dit de capaciteitsfunctie. Onder deze functie wordt door Simon een 
groott aantal verschillende activiteiten verstaan. Zo valt het uitvoeren van grote projecten 
hieronderr (bijvoorbeeld in de bouw of de softwarebranche), maar ook de activiteiten van een 
organisatieadviesbureauu en de productie van private label producten {zoals het brouwen van 
bierr voor het eigen merk van Albert Heyn). Deze activiteiten worden in het VOC-onderzoek 
echterr onderling zodanig verschillend geacht, zowel in de relatie tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer,, als in hun primaire processen, strategische mogelijkheden en organisatievor-
men,, dat een verder onderscheid is uitgewerkt. Daarnaast wordt in de Strategische Functie 
Typologiee niet expliciet aandacht besteed aan de mate waarin de strategie van organisaties 
gebondenn is aan eerder genomen beslissingen of investeringen. Dit aspect zegt iets over de 
mogelijkhedenn die ondernemingen hebben om van strategie te veranderen. Zo oefenen auto-
mobielfabrikantenn en verzekeringsmaatschappijen beide een productfunctie uit, maar zijn 
beidee situaties niettemin zeer verschillend qua strategische flexibiliteit. Een misser in de mo-
delkeuzee heeft voor Citroen veel grotere gevolgen dan een niet goed verkopende koopsom-
poliss voor Nationale Nederlanden. Deze en andere vormen van gebondenheid aan eerder ge-
nomenn beslissingen hebben naar verwachting een zodanige invloed op de strategievorming 
vann organisaties, dat hiermee binnen het VOC-onderzoek rekening wordt gehouden. Voor de 
vormgevingg van dit aspect wordt gebruik gemaakt van het begrip 'commitment' (Ghemawat, 
1991).. In de volgende paragraaf wordt dit kort ingeleid. 

9.55 COMMITMEN T 

Ghemawatt heeft in 1991 een waardevolle bijdrage geleverd aan het strategische vakgebied 
doorr middel van de introductie van het begrip commitment. Commitment wordt door hem 
mett typisch Amerikaanse puntigheid gedefinieerd als "the tendency of strategies to persist 
overover time" (Ghemawat, 1991). Met andere woorden, commitments aan eerder ingenomen 
standpuntenn en aan genomen beslissingen beperken de keuzemogelijkheden op latere mo-
menten.. Als gevolg van deze standpunten en beslissingen bouwt de organisatie een verzame-
lingg 'sticky factors' op waarvan zij zich later nauwelijks meer kan ontdoen. Binnen de kaders 
diee door deze factoren worden bepaald zal de organisatie haar verdere strategie moeten 
vormgeven.. Sommige beslissingen zijn daarbij weer meer 'commitment-intensief', dat wil 
zeggenn onomkeerbaar, dan andere. Ghemawat beschouwt strategievorming als een dynami-
schee proces, waarin een reeks van samenhangende commitment-intensieve beslissingen de 
rodee draad vormt. Het nemen van deze beslissingen vormt voor hem in feite de kern van het 
strategischh management, en dient met grote zorgvuldigheid te gebeuren. Beslissingen moeten 
grondigg worden doordacht in het kader van de ontwikkelingen in de bedrijfstak en de (toe-
komstige)) positionering van de onderneming daarin. Of deze redenering voor alle organisa-
tiess in gelijke mate opgaat, doet nu even minder ter zake, zeker is dat het begrip commitment 
eenn uiterst relevante aanvulling biedt op de terminologie in het vakgebied van strategisch 
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management.. Met name de eenvoud en helderheid waarmee het door Ghemawat wordt gede-
finieerdfinieerd en geoperationaliseerd, maakt het tot een zeer bruikbaar theoretisch en praktisch 
concept. . 

9.5.11 Oorzaken van commitment 

Hett ontstaan van commitment schrijft Ghemawat toe aan een viertal oorzaken, namelijk aan 
'lock-in',, 'lock-out', 'lags', en 'inertie'. 'Lock-in' hangt direct samen met de investering van 
tijdd en geld in bepaalde ontwikkelingen, waarmee andere mogelijkheden worden uitgesloten. 
Hett commitment aan deze ontwikkelingen zullen hoger zijn, naarmate zij meer tijd nodig 
hebben,, meer gespecialiseerd zijn, en dus moeilijker inzetbaar voor andere toepassingen, en 
naarmatee de ontwikkelresultaten minder verhandelbaar zijn. 'Lock-out' is in feite de keerzijde 
vann 'lock-in'. Wanneer bepaalde elementen worden afgebouwd (gedesinvesteerd), wordt de 
mogelijkheidd afgesneden ze opnieuw op te bouwen. Toen Fokker besloot de bouw van nieu-
wee toestellen stop te zetten, werd een herstart al snel onmogelijk. Een andere vorm van lock-
outt is het voorbij laten gaan van kansen. Toen men bij IBM begin jaren tachtig besloot de 
ontwikkelingg van het besturingssysteem van de nieuwe Personal Computer niet zelf ter hand 
tee nemen maar over te laten aan Microsoft, liet men de kans liggen om een overheersende 
positiee in de PC-branche op te bouwen. De beslissing bleek onomkeerbaar en heeft de strate-
gischee mogelijkheden van IBM in de daarop volgende jaren gigantisch beïnvloed. Met andere 
woorden,, ook beslissingen om iets niet (meer) te doen, kunnen hoge commitments met zich 
meebrengen. . 

Mett de term 'lags' geeft Ghemawat aan dat de factor tijd een rol speelt in het ontstaan van 
commitments.. Veel strategische beslissingen vergen tijd om tot uitvoering te worden ge-
bracht.. Als voorbeelden noemt hij dat aanpassing van een marketingstrategie al gauw een jaar 
vergt,, het opbouwen van productiefaciliteiten twee tot drie jaar, het ontwikkelen van nieuwe 
distributievormenn drie tot vier jaar, het tot stand brengen van nieuwe R&D-mogelijkheden 
vierr tot zes jaar en het doorvoeren van een ingrijpende herstructurering wellicht tien jaar of 
meer.. Met het begrip 'inertie' refereert Ghemawat aan de (sociaal-)psychologische kant van 
commitment.. Mensen binnen organisaties hebben de neiging aan een bepaalde manier van 
denkenn en gebruikelijke vormen van gedrag vast te houden, zelfs al zijn er duidelijke signalen 
datt verandering noodzakelijk is. Zo hebben de grote drie Amerikaanse autofabrikanten veel 
moeitee gehad over te schakelen op het ontwerp en de productie van kleinere, lichtere en zui-
nigeree modellen, ondanks het overduidelijke succes op hun eigen thuismarkt van sommige 
Japansee merken. Deze omschakeling had technisch veel sneller gekund, maar omdat het den-
kenn binnen de branche zozeer was doortrokken van het idee dat auto's groot en comfortabel 
moestenn zijn, nam deze veel meer dan de strikt noodzakelijke tijd in beslag. 

9.5.22 Van commitment naar  de Basis Activiteiten Typologie 

Hett concept commitment heeft tot op heden de bedrijfskundige benaderingen van het strate-
gischee vakgebied betrekkelijk weinig beïnvloed. Anders ligt dit bij de economische benade-
ringenringen van dit vakgebied. Met name in de speltheoretische theorievorming heeft het begrip 
commitment,, zoals neergezet door Ghemawat, inmiddels een stevige plaats verworven (zie 
o.a.. Besanko, Dranove & Shanley, 1996). De manier waarop het in het VOC-onderzoek 
wordtt toegepast, wordt in het volgende hoofdstuk beschreven. Ten aanzien van de oorzaken 
vann commitments zijn, met het oog op de helderheid, enkele vereenvoudigingen aangebracht. 
Zoo zal aan 'lock-out' verder geen aandacht besteed worden, omdat deze factor, hoewel in 
sommigee situaties zeker van belang, onoverkomelijke problemen zou opleveren bij het empi-
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rischee onderzoek. In de praktijk is het niet haalbaar om 'gemiste kansen' te inventariseren en 
opp hun consequenties te onderzoeken. Voorts is ervoor gekozen af te zien van de factor 'iner-
tie'.. Deze representeert een enorm onderzoeksterrein, dat zich met name bevindt op het ge-
biedd van de sociale psychologie. Hoewel de waarde van deze discipline niet wordt onder-
schat,, ligt zij qua karakter te ver af van de invalshoek van het VOC-onderzoek om met vol-
doendee diepgang te kunnen worden meegenomen. 

9.66 SAMENVATTIN G 

Inn dit hoofdstuk is een schets gegeven van de achtergronden en ontstaansgeschiedenis van de 
situationelee component in het VOC-onderzoek. Daartoe is eerst een beknopte inleiding gege-
venn van enkele typen situationele theorieën die in de organisatiekunde bestaan, namelijk con-
tingentietheorieënn en configuratie theorieën. Tijdens de eerste fase van het onderzoek werd 
eenn klassieke contingentie-theorie ontwikkeld en toegepast op de processen van koersvor-
ming.. De theoretische en onderzoekstechnische complicaties die dit opleverde hebben ertoe 
geleidd dat voor de definitieve vormgeving van de situationele component is gekozen voor een 
typologie,, die werd afgeleid van de Strategische Functie Typologie van Simon (1989), en 
waarbijj  gebruik is gemaakt van het begrip commitment van Ghemawat (1991). 
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DEE BASIS ACTIVITEITEN TYPOLOGIE 

Inn het VOC-onderzoek worden processen van koersvorming in samenhang met hun context 
bestudeerd.. In dit hoofdstuk wordt deze context uitgewerkt met behulp van een nieuwe typo-
logie,, de Basis Activiteiten Typologie. 

10.11 INLEIDIN G 

Dee Basis Activiteiten Typologie is, zoals werd aangegeven, ontwikkeld op basis van de Stra-
tegischee Functie Typologie van Simon (1990). Allereerst is deze typologie op een tweetal 
puntenn aangepast, en vervolgens is zij verder uitgewerkt met gebruikmaking van het concept 
commitmentt (Ghemawat, 1991). De eerste aanpassing is dat de Basis Activiteiten Typologie 
alleenn van toepassing is op marktorganisaties, dat wil zeggen op organisaties die hun output 
inn een vrije marktrelatie aanbieden aan klanten. De tweede aanpassing heeft betrekking op de 
onderverdelingg van de externe functies. Het onderscheid tussen productfunctie (hier genoemd 
productactiviteiten)productactiviteiten) en capaciteitsfunctie is in principe instandgehouden, terwijl binnen de 
capaciteitsfunctiee weer een verder onderscheid is gemaakt tussen projectactiviteiten en in-
spanningsactiviteitenspanningsactiviteiten (zie figuur 10.1). 

Strategischee Functie Typologie 

marktorganisatie e 

productfunctie e 

i i 
i i 

product--
activiteiten n 

capaciteitsfunctie e 

ll  i 
i i 

project--
activiteiten n 

1 1 
inspannings--
activiteiten n 

Basiss Activiteiten Typologie 

taakorganisatie e 

figuurr 10.1: van Strategische Functie Typologie naar Basis Activiteiten Typologie. 

Tenn opzichte van de Strategische Functie Typologie hebben de aanpassingen er dus toe geleid 
datt de Basis Activiteiten Typologie uiteindelijk een beperkter terrein bestrijkt, maar binnen 
ditt terrein een genuanceerder onderscheid in activiteiten maakt. 
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10.22 DE BASIS ACTIVITEITE N TYPOLOGI E 

Elkee marktgerichte organisatie realiseert waarde voor afnemers op basis van transacties, 
waarinn de gerealiseerde of nog te realiseren waarde in verhouding staat tot de prijs van deze 
waarde.. De afspraken die worden gemaakt over de waarderealisatie laten echter grote ver-
schillenn zien. Binnen de Basis Activiteiten Typologie wordt onderscheid tussen activiteiten 
gemaaktt op basis van: 
•• de mate waarin een onderneming zelf verantwoordelijk is voor de specificaties van de 

waardee die zij realiseert, en 
•• de mate waarin de specificaties van de te realiseren waarde op het moment waarop de 

transactiee wordt aangegaan helder zijn gedefinieerd. 

Mett behulp van deze twee criteria worden de drie typen basisactiviteiten productactiviteiten, 
projectactiviteitenn en inspanningsactiviteiten gedefinieerd. In figuur 10.2 worden zij weerge
gevenn en afgezet tegen de criteria. 

Specificatiess PRODUCT- PROJECT-
vooraff ACTIVITEITEN ACTIVITEITEN 
helder r 

Specificatiess INSPANNINGS-
vooraff ACTIVITEITEN 
niett helder 

invloedd op specificaties 

figuurr 10.2: de drie typen basisactiviteiten. 

Inn een transactieovereenkomst staat de waarde die een aanbieder realiseert centraal, en dus 
niett de (functionele) waarde die het gerealiseerde voor de klant vertegenwoordigt. Het doel 
vann de transactie is voor de klant weliswaar het verkrijgen van functionele of gebruikswaar
de,, maar de transactie heeft betrekking op het middel, de door de aanbieder gerealiseerde 
waarde.. Zowel bij productactiviteiten als bij projectactiviteiten zijn de specificaties van de te 
realiserenn waarde op het moment van aangaan van de transactie tussen aanbieder en klant 
helderr gedefinieerd. In het eerste geval heeft de aanbieder deze specificaties vastgesteld, met 
eventueell enige inbreng van de klant, in het tweede geval de klant, eventueel met beperkte 
invloedd van de aanbieder. In beide gevallen zal de aanbieder de transactie in principe alleen 
aangaann wanneer de overeengekomen prijs (ruim) voldoende is om de kosten van de waarde
realisatiee te dekken. De klant zal de transactie alleen aangaan wanneer de prijs in verhouding 
iss met de (functionele) waarde die hij van het gerealiseerde verwacht. Bij inspanningsactivi-
teitenteiten kunnen echter de specificaties van de te realiseren waarde op het moment van de trans
actiee niet helder worden gedefinieerd. De klant heeft wel een meer of minder scherp afgeba
kendd doel voor ogen, in termen van (functionele) waarde, maar het resultaat van het waarde-
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creatieprocess van de aanbieder kan niet scherp worden omschreven. De specificaties hiervan 
groeienn gaandeweg het realisatieproces en kunnen door zowel aanbieder als klant worden 
beïnvloed. . 

10.2.11 Productactiviteiten 

Hett essentiële kenmerk van productactiviteiten is dat de organisatie zelf heldere specificaties 
definieertt van een product, dat vervolgens aan de klant wordt aangeboden. Bij het specifica-
tieprocess is de klant niet rechtstreeks betrokken. Soms vindt wel marktonderzoek plaats, maar 
dee organisatie beslist op welke wijze met de resultaten hiervan rekening wordt gehouden. 

ProductactiviteitenProductactiviteiten zijn waarderealiserende activiteiten, waarbij een onderneming de 
waardewaarde vooraf, onafhankelijk van de klant, helder specificeert. 

Eenn kenmerk van productactiviteiten is voorts dat de realisatie van de waarde in principe 
plaatsvindtt op herhalingsbasis. De aanbieder hoopt enkele tot vele afnemers voor zijn product 
tee kunnen interesseren. De organisatie is zodanig ingericht dat deze herhaalbare waardecrea-
tiee op beheerste en efficiënte wijze kan verlopen. De gerealiseerde waarde kan diverse vor-
menn aannemen. Zij kan tastbaar zijn, zoals bij industriële of landbouwproducten, maar ook 
ontastbaar,, zoals bij verzekeringsproducten. Zowel fysieke producten als dienstproducten 
kunnenn dus onder het type productactiviteit vallen. Of producten al of niet 'op voorraad' 
kunnenn worden gelegd, dus of zij reeds vóór de transactie met de klant zijn geproduceerd, is 
daarbijj  niet van belang. Alleen van belang is dat de specificaties vooraf door de aanbieder 
wordenn vastgesteld. 

Eenn product kan wel in een 'customized' vorm aan de klant worden aangeboden (zie ook 
10.2.4).. Zo wordt het product auto in diverse uitvoeringen en kleuren, en met vele opties aan-
geboden.. Hoewel de klant hierdoor het gevoel kan krijgen zijn eigen auto samen te stellen, 
zijnn alle opties vooraf door de aanbieder gedefinieerd. Daarnaast worden producten soms met 
aanvullendee diensten omgeven. Zo kan een product worden thuisbezorgd, geïnstalleerd en 
eventueell  ingesteld op de specifieke wensen van de klant. Ook deze diensten zijn vrijwel al-
tijdd vooraf door de aanbieder gedefinieerd. 

Dee aard van de productactiviteiten brengt met zich mee dat de aanbiedende organisatie vooraf 
inspanningenn moet leveren om het product te definiëren, te ontwikkelen, produceerbaar te 
makenn en op de markt te brengen. De aanbiedende organisatie is derhalve genoodzaakt voor-
aff  inschattingen te maken omtrent de marktpotentie van een product en investeringen te doen 
inn de realisatie ervan. Zij is dus gedwongen risico's te nemen. De klant wordt pas in een later 
stadiumm met het product geconfronteerd en beslist op basis van de (functionele) waarde die 
hett voor hem vertegenwoordigt of hij de transactie tegen de gevraagde prijs zal aangaan. De 
prijss van het product wordt in principe door de aanbieder vastgesteld, maar is soms onder-
handelbaar. . 

10.2.22 Projectactiviteiten 

Hett essentiële kenmerk van projectactiviteiten is dat de aanbiedende organisatie waarde reali-
seert,, waarvan de specificaties voorafgaand aan de transactie door de klant zijn vastgesteld. 
Ditt brengt per definitie met zich mee dat het gaat om de realisatie van een uniek en eenmalig 
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'eindproduct',, tegen een vooraf vastgestelde prijs. Voorbeelden van projectactiviteiten zijn te 
vindenn in de bouw en in de soft ware-branche. 

ProjectactiviteitenProjectactiviteiten zijn waardereaüserende activiteiten, waarbij de waarde de vorm heeft 
vanvan een uniek, eenmalig en door de klant vooraf helder gespecificeerd resultaat. 

Hett feit dat de klant de specificaties van het projectresultaat vaststelt, hoeft niet te betekenen 
datt de aanbieder hierop geen enkele invloed heeft. Met name in de acquisitiefase van een 
projectt zal de opdrachtgever niet altijd in staat zijn exact aan te geven wat hij wil. In deze 
fasee bestaat veelal ruimte voor de aanbieder om de specificaties bij te sturen. Hoewel het 
projectresultaatt uniek en eenmalig is, zijn niet alle onderdelen ervan de aanbieder onbekend. 
Eenn projectresultaat kan zelfs een groot aantal vooraf gespecificeerde producten bevatten (zie 
Overtoomm Projectinrichting), die binnen het kader van het project in een unieke samenstelling 
bijj  elkaar komen. De producten vormen dan voor het project een inkoopcomponent. 

Eenn organisatie die gericht is op projectactiviteiten komt in principe pas in beweging wanneer 
eenn opdracht van een klant is verkregen. Uiteraard zijn in de acquisitiefase reeds de nodige 
voorbereidendee werkzaamheden uitgevoerd, in termen van haalbaarheidsstudies, calculaties 
enn offertes, maar de eigenlijke primaire activiteiten starten pas na acceptatie van de projectof-
fertee door de klant. Investeringsrisico's neemt een organisatie met projectactiviteiten nauwe-
lijks,, maar aan de projectrealisatie zelf kunnen wel grote risico's verbonden zijn. De aard van 
dee projectactiviteiten vraagt om een organisatie die is ingesteld op resultaat en flexibiliteit. 
Wanneerr niet alle benodigde kennis, materialen of producten in eigen huis voorhanden zijn, 
wordenn ze bij derden ingehuurd of ingekocht. Tijdens de looptijd van een project is er 
meestall  veelvuldig contact met de klant, waardoor deze direct invloed heeft op het denken en 
handelenn van de organisatie. 

10.2.33 Inspanningsactiviteiten 

Hett essentiële kenmerk van inspanningsactiviteiten is dat de aanbieder waarde realiseert voor 
eenn klant, zonder dat bij het aangaan van de transactie de waarde helder is gespecificeerd. De 
klantt gaat de transactie aan omdat hij de capaciteit of deskundigheid van de aanbieder wil 
inzettenn bij het nastreven van een doel, dat voor hem (functionele) waarde vertegenwoordigt. 
Dee aanbieder gaat met de transactie een inspanningsverplichting aan om een bijdrage te leve-
renn aan het bereiken van het doel, zonder exact te kunnen aangeven welke waarde zal worden 
gerealiseerd.. Hiertoe bevat het proces van waarderealisatie op het moment van het aangaan 
vann de transactie te veel onzekerheden. Voorbeelden van inspanningsactiviteiten zijn te vin-
denn in diverse soorten van (professionele) dienstverlening, zoals onderzoeksbureaus, ingeni-
eursbureaus,, belastingadviseurs en advocatenkantoren. Niet zelden wordt bij inspanningsacti-
viteitenn in het spraakgebruik de term 'project' gehanteerd ter aanduiding van een opdracht. 
Daarnaastt worden soms afspraken gemaakt over de oplevering van een 'eindproduct' in ter-
menn van een onderzoeksrapport of een advies. Om verwarring te voorkomen worden deze 
termenn in het kader van de Basis Activiteiten Typologie vermeden. 

InspanningsactiviteitenInspanningsactiviteiten zijn waardereaüserende activiteiten op basis van een inspan-
ningsverplichting,ningsverplichting, waarbij vooraf slechts een doel wordt bepaald, maar de te realiseren 
waardewaarde niet helder wordt gespecificeerd. 
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Eenn kenmerk van inspanningsactiviteiten is verder dat de aanpak van het proces van waarde-
realisatiee door de aanbieder in overleg met de klant wordt vastgesteld, maar dat deze aanpak 
zichh in de loop van het proces kan wijzigen, wanneer beide partijen de indruk hebben dat 
hiermeee het doel dichter kan worden benaderd. Soms 'produceert' de klant in nauwe samen-
werkingg met de aanbieder 'mee'. De transactie wordt meestal aangegaan op basis van een 
uurtarief.. Bij de opdrachtformulering wordt veelal wel een maximaal aantal uren overeenge-
komen,, om de prijs voor de klant beheersbaar te houden. Een enkele keer worden inspan-
ningsactiviteitenn op basis van een 'fixed price' uitgevoerd. De inspanningen die voor deze 
vastee prijs geleverd worden (niet de te realiseren waarde), worden dan vooraf vastgelegd. Bij 
uitzonderingg worden inspanningsactiviteiten ook op een 'no cure, no pay' basis uitgevoerd, 
waarbijj  de aanbieder betaling afhankelijk stelt van het bereiken van het doel voor de klant. 

Inspanningsactiviteitenn brengen nauwelijks of geen investeringen met zich mee. Het verkrij-
genn van opdrachten vergt uiteraard enige tijd en energie, maar het proces van waarderealisatie 
begintt pas daarna. Dit proces vraagt van organisaties een hoge mate van flexibiliteit. Steeds 
weerr moet worden bekeken welke inspanningen het meest geëigend zijn om het doel van de 
klantt dichterbij te brengen. Veel organisaties passen daarbij wel min of meer standaard me-
thodiekenn toe, maar vrijwel elke opdracht vergt weer specifieke aanpassingen. Organisaties 
moetenn bovendien in staat zijn om snel alle voor een opdracht benodigde knowhow te mobili-
seren,, soms ook van buiten de organisatie. 

10.2.44 Specificaties nader  bekeken 

Binnenn industrie en dienstverlening doet zich momenteel een interessante ontwikkeling voor 
inn de richting van 'massa-individualisering' (Van Asseldonk, 1995/1998) of 'mass customi-
zation'' (Pine, 1993). Hoewel deze begrippen niet geheel aan elkaar gelijk zijn (zie verder), 
duidenn beide op een trend waarbij ondernemingen in toenemende mate hun concurrentie-
voordeell  zoeken in het aanbieden van producten of diensten met een 'customized', dat wil 
zeggenn klantspecifiek karakter, terwijl de voortbrenging van deze producten of diensten niet-
teminn op massabasis geschiedt. Door Pine wordt uitstekend beschreven hoe in deze trend de 
ontwikkelingenn bij consumenten en producenten hand in hand gaan. Consumenten worden 
individualistischer,, laten zich minder in hokjes en segmenten drukken en stellen hogere eisen 
aann producten en diensten, terwijl producenten, ondersteund door de voortschrijdende tech-
nologischee mogelijkheden en managementtechnieken, steeds inventiever worden in het vin-
denn van mogelijkheden om aan de gevarieerde, individualistische vraag te voldoen. Pine on-
derscheidtt vijf strategieën waarmee 'mass customization' kan worden vormgegeven: 
•• 'customization' van aanvullende diensten rond gestandaardiseerde producten en diensten; 

eenn standaard software pakket wordt bijvoorbeeld ter plaatse door de leverancier geïn
stalleerdd en gekoppeld aan de bestaande systemen, 

•• het creëren van 'customizable' producten of diensten; de klant doet vervolgens zelf de 
aanpassingenn aan zijn of haar eigen wensen, zoals bij Windows, waarbij elke gebruiker 
eigenn instellingen en kleuren kan kiezen, 

•• 'point-of-delivery customization'; de laatste fase van de productie wordt hierbij verplaatst 
naarr het distributiepunt, zoals het door de winkelier aanbrengen van de gewenste bespan
ningg op een tennisracket (ook voor meer industriële productie wordt dit in toenemende 
matee mogelijk door de inzet van kleinere, flexibelere machines), 

•• het realiseren van 'quick response' in de totale waardeketen; een klantenwens wordt op
gepiktt en snel omgezet in een product of dienst, zoals bij een producent van herenkos-
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tuumss die na het opnemen van de maten in enkele dagen een maatkostuum aflevert, indu-
strieell  geproduceerd en tegen een prijs, die concurrerend is met confectie, 

•• het realiseren van klantspecifieke producten en diensten op basis van standaard modules; 
hett product auto is, zoals gezegd, hiervan een goed voorbeeld, maar ook hypotheken. 

Inn het kader van het VOC-onderzoek roept de 'mass customization' trend wellicht de vraag 
opp in hoeverre hiermee het karakter van de Basis Activiteiten Typologie, en dan met name 
hett onderscheid tussen product- en projectactiviteiten, wordt aangetast. Bij nadere beschou
wingg blijken vier van de vijf strategieën echter 'gewoon' productactiviteiten te betreffen, zij 
hett dat aanvullende diensten of productiehandelingen bij de distributie mogelijk zijn. Alleen 
dee 'quick response' strategie leidt tot echt unieke, klantspecifieke producten of diensten, zo
alss het maatkostuum. Maar wat is 'uniek'? In de filosofie van 'mass customization' is de in
vloedd van de klant op de specificaties van het product uiteindelijk beperkt. De aangeven van 
dee lichaamsmaten voor een kostuum betreft een laatste invulling binnen een vooraf gedefini
eerdd concept van materialen, kleuren en modellen. Wanneer dit anders was, zou massapro
ductiee onmogelijk zijn. De essentie van 'mass customization' is niet de terugkeer naar am
bachtelijkee productiewijzen, maar het inbouwen van 'voorgeprogrammeerde' variëteit in een 
industriëlee productiewijze. De realisatie van dit productieconcept vergt, net als bij alle pro
ductactiviteitenn aanzienlijke investeringen vooraf. 

Inn het voorgaande werd de term 'mass customization' gehanteerd, en niet het meer theoreti
schee begrip 'massa-individualisering'. Door Van Asseldonk (1998) wordt hiermee een nog 
geavanceerderr concept aangeduid, waarbij producenten in staat zouden zijn op industriële 
wijzee echt volledig maatwerk te leveren. Om dit mogelijk te maken, is volgens Van As
seldonkk niet minder dan een paradigmaverschuiving noodzakelijk in de industriële logica. In 
hett denken zouden niet meer procesbeheersing en efficiency centraal moeten staan, maar het 
zelforganiserendd vermogen van een organisatie. De toename van de variëteit in de vraag van 
dee klant, met als meest extreme vorm volledig maatwerk, zou niet zozeer moeten worden 
vertaaldd in een toenemende complexiteit van de integrale besturingssystemen, maar in een 
organisatievormm waarin kleine onderdelen ieder een stukje van de complexiteit kunnen op
vangen,, zonder dat dit ten koste gaat van de efficiency van het totaal. Hoe aanlokkelijk dit 
perspectieff ook klinkt, gezien vanuit de werkelijkheid van de productgeoriënteerde organisa
tiess van vandaag is het vooralsnog toekomstmuziek. Niet alleen de paradigmaverschuiving is 
eenn bottleneck in de realisatie van het concept, ook de noodzakelijke voorwaarden in de vorm 
vann hardware en software ontbreken op dit moment nog. Hoewel allerminst uitgesloten kan 
wordenn dat de toekomst een andere industriële logica zal brengen, blijft in dit onderzoek de 
huidigee logica het uitgangspunt. 

10.2.55 De drie typen basisactiviteiten samengevat 

Inn het bovenstaande werden de drie typen basisactiviteiten 'ideaaltypisch' gedefinieerd en 
toegelicht.. In het vervolg van dit hoofdstuk zal nog een aantal voorbeelden worden uitge
werktt en zal worden ingegaan op de mogelijkheid van mengvormen, maar eerst worden in 
figuurr 10.3 de hoofdkenmerken van de activiteittypen nogmaals naast elkaar gezet. 
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figuurr 10.3: kenmerken van de drie typen basisactiviteiten samengevat. 

10.33 BASISACTIVITEITE N EN COMMITMENT S 

Bijj  de uitwerking van de Basis Activiteiten Typologie is gebruik gemaakt van het strategi-
schee begrip commitment (Ghemawat, 1991). Elk type activiteiten brengt in meer of mindere 
matee commitments mee. Eerder ingenomen posities en genomen beslissingen beperken altijd 
tott op zekere hoogte de mogelijkheden op een later moment. De wijze waarop dit gebeurt en 
dee oorzaken kunnen echter verschillen. 

10.3.11 Commitment en oorzaken 

Ghemawat'ss definitie van het begrip commitment, "the tendency of strategies to persist over 
time",time", heeft in haar eenvoud veel charme, maar is in het kader van het VOC-onderzoek aan-
gepastt aan de hier gebruikte terminologie. 

CommitmentCommitment is de mate waarin een organisatie gebonden is aan haar huidige koers en 
koerselementen. koerselementen. 

Eenn hoog commitment betekent voor een organisatie dat het moeilijk of kostbaar zal zijn van 
koerss te veranderen, dus koerselementen te vernieuwen of te wijzigen. De aanwezigheid van 
dergelijkee commitments maakt de koers vorming van een organisatie minder flexibel. Hoewel 
opp voorhand niet is uit te sluiten dat organisaties een commitment aan hun integrale koers 
kunnenn hebben, wordt in het onderzoek ervan uit gegaan dat commitments met name gerela-
teerdd zijn aan onderdelen van de koers, bijvoorbeeld aan elementen waarin investeringen zijn 
gedaann of aan concrete projectverplichtingen. Op deze elementen heeft een organisatie zich 
dann voor een bepaalde periode vastgelegd en hiervan vroegtijdig afscheid nemen zal niet 
zonderr (grote) verliezen mogelijk zijn. 

Commitmentss kunnen diverse achtergronden hebben. Afgeleid van de oorzaken die door 
Ghemawatt zijn genoemd (zie vorige hoofdstuk), worden in het VOC-onderzoek de volgende 
algemenee oorzaken onderscheiden: 
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 de omvang van eigen investeringen in geld en energie, vereist voor de ontwikkeling van 
competenties,, technologieën, producten, productiefaciliteiten en markten, of de omvang 
vann aangegane klantverplichtingen, 

•• de aanlooptijd en duurzaamheid van bovengenoemde ontwikkelingen; de tijd die nodig is 
omm deze uit te voeren en terug te verdienen, of om een klantopdracht te realiseren, 

•• de mate van specialisatie van de ontwikkelingen; de mate waarin het onmogelijk is de 
resultatenn van ontwikkelingen breed toe te passen, 

•• de mate van onverhandelbaarheid van ontwikkelingen en ontwikkelingsresultaten; de 
matee waarin het onmogelijk of onwenselijk is ontwikkelingsresultaten aan derden ter be
schikkingg te stellen (te verkopen), of ontwikkelingsactiviteiten bij derden te beleggen. 

Hogee investeringen in eigen ontwikkelingen met een lange looptijd en terugverdientijd, ge
combineerdd met een sterk gespecialiseerd karakter en een onmogelijkheid de ontwikkelings
resultatenn te verkopen, levert dus een hoog commitment op. De organisatie zit aan deze in
vesteringenn vast en ondervindt hiervan belemmeringen om van koers te veranderen. Wanneer 
daarentegenn slechts beperkt wordt geïnvesteerd in eigen ontwikkelingen en deze ontwikke
lingenn een beperkte looptijd hebben, breed inzetbaar zijn of gemakkelijk verhandelbaar aan 
derden,, is het commitment van de organisatie laag. 

Dee hoogte van commitments wordt deels beïnvloed door de bedrijfstak waarin een onderne
mingg actief is, en deels door keuzen van een organisatie zelf. Zo zal het aan de ene kant niet 
mogelijkk zijn te concurreren in de markt voor mobiele telefoons zonder enorme investeringen 
inn technologie- en productontwikkeling. Van de andere kant kan het een keuze zijn om een 
deell van deze ontwikkelingen uit te besteden, bijvoorbeeld aan toeleveranciers. Een andere 
keuzee zou kunnen zijn om ontwikkelingsresultaten met anderen te delen of uit te wisselen, 
duss te verhandelen. Met andere woorden, commitments worden in principe in vrijheid aange
gaan,, maar de omstandigheden kunnen soms wel dwingen dit te doen. In het onderzoek wor
denn deze afwegingen van de onderzochte organisaties niet meegenomen. Geanalyseerd wordt 
eenvoudigwegg welke commitments aanwezig zijn, hoe hoog ze zijn en welke invloed er van
uitt gaat op het proces van koersvorming. 

Hoewell bovengenoemde algemene oorzaken op alle drie activiteittypen van toepassing zijn, 
krijgenn zij voor elk van de typen een wezenlijk andere invulling. Deze specifieke invullingen 
wordenn hier productgerelateerde, projectgerelateerde en competentiegerelateerde commit
mentss genoemd. 

10.3.22 Commitment bij  productactiviteiten 

Commitmentss bij productactiviteiten komen vooral voort uit investeringen, die moeten wor
denn gedaan om producten te ontwikkelen, produceerbaar te maken en op de markt te brengen. 
Dee investeringen betreffen een breed scala aan zaken, van technologie-ontwikkeling tot pro
ductiefaciliteiten,, van de opbouw van distributiekanalen tot het maken van TV-reclame. Aan
gezienn de klant pas in beeld komt als alles 'op orde' is, gaat bij productactiviteiten duidelijk 
'de'de cost voor de baet' uit. De commitments waarmee organisaties te maken hebben zijn pro-
ductgerelateerdeductgerelateerde commitments en liggen in het verlengde van hun investeringen in: 
•• productgerelateerde technologieën en productontwikkeling, 
•• productiefaciliteiten en -competenties, 
•• marketing, merknamen, distributie en service. 
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All ee drie typen productgerelateerde commitments zijn groter naarmate meer geld en energie 
zijnn geïnvesteerd, de investeringen een langere aanlooptijd en terugverdientijd hebben, en 
naarmatee ze meer gespecialiseerd en onverhandelbaar zijn. Wanneer deze typen commit-
mentss en de mogelijke oorzaken ervan worden samengebracht, ontstaat een analyseschema 
(ziee figuur 10.4), dat met behulp van enkele voorbeelden wordt toegelicht. 
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figuurr 10.4: de productgerelateerde commitments. 

Eenn automobielonderneming doet over het algemeen zeer hoge investeringen in technologie-
enn productontwikkeling, productiefaciliteiten en marktbewerking. Bovendien hebben deze 
investeringenn een lange aanloop- en terugverdientijd. De ontwikkeling van een nieuw model 
kostt algauw enkele jaren, terwijl de periode om deze ontwikkeling terug te verdienen veelal 
nogg eens meer dan vijfjaar bedraagt. De specifieke ontwikkelingsinspanningen zijn zeer ge-
specialiseerdd en slecht verhandelbaar, hoewel soms wel samenwerkingsverbanden worden 
aangegaann met toeleveranciers of collega-ondernemingen. Investeringen in marketing, distri-
butiee en service zijn hoog, maar worden gedeeld met anderen zoals importeurs en dealers. De 
conclusiee kan echter niet anders zijn dan dat de productgerelateerde commitments van een 
automobielondernemingg hoog zijn. Dit geldt niet voor elke organisatie met productactivitei-
tenn in gelijke mate. Zo zullen de productgerelateerde commitments van een bank veelal lager 
zijn.. De investeringen in producttechnologie en productontwikkeling zijn beperkter, terwijl 
diee in productiefaciliteiten (bijvoorbeeld automatisering) flexibeler inzetbaar zijn. De investe-
ringenn in marketing en distributie zijn echter hoog. De commitments van een bank komen 
alduss op een gemiddeld niveau. Voor een detailhandelsonderneming zijn investeringen in 
producttechnologie,, productontwikkeling en productiefaciliteiten in veel mindere mate aan de 
orde,, maar investeringen in marketing, promotie en distributie (waaronder winkelruimte en 
voorraadvorming)) des te meer. Niettemin zijn deze investeringen, afhankelijk van het type 
onderneming,, minder gespecialiseerd en wellicht zelfs deels bij derden te beleggen, bijvoor-
beeldd door middel van franchising. De commitments van een detailhandelsonderneming zijn 
beduidendd lager dan die van een automobielonderneming en zijn globaal vergelijkbaar met 
diee van een bank. 

Opp deze wijze kan voor elke organisatie met productactiviteiten met behulp van het schema 
uitt figuur 10.4 de specifieke situatie ten aanzien van hun productgerelateerde commitments 
wordenn geanalyseerd. Hoewel commitments dus groter of minder groot kunnen zijn, brengt 
dee aard van de productactiviteiten altijd een zekere mate van commitment met zich mee. 
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10.3.33 Commitment bij  projectactiviteiten 

Commitmentss bij projectactiviteiten hebben een andere achtergrond dan die bij productacti-
viteiten.. Ook hier gaat het deels om investeringen in geld en energie, maar deze betreffen niet 
zozeerr productontwikkeling en marketing, als wel de competentie- en ervaringsontwikkeling 
vann de organisatie zelf. Deze 'investeringen' worden echter veelal op kosten van de klant 
gedaan,, omdat de organisatie pas echt aan de slag gaat wanneer een opdracht is verkregen. 
Geïnvesteerdd wordt ook in het ontwikkelen van contactennetwerken met toeleveranciers, zo-
alss onderaannemers of subcontractors, en opdrachtgevers, maar de hoogste commitments van 
organisatiess met projectactiviteiten houden verband met tegenover opdrachtgevers aangegane 
verplichtingen.. Deze opdrachtgevers hebben de realisatie van het project aan de organisatie 
toevertrouwdd en verwachten, niet zelden omringd met boeteclausules in het contract, een 
stiptee en zorgvuldige uitvoering. Al met al zijn voor organisaties met projectactiviteiten drie 
typenn projectgerelateerde commitments te onderscheiden, namelijk aan: 
•• technologie-, competentie- en ervaringsontwikkeling op de terreinen waarop de organi

satiee projecten realiseert, 
•• concrete projectresultaatverplichtingen, 
•• netwerken van contacten met potentiële opdrachtgevers en subcontractors,. 

Dee commitments zijn wederom groter naarmate de organisatie meer eigen middelen en ener
giee heeft geïnvesteerd, meer tijd met ontwikkelingen is gemoeid, de mate van specialisatie 
hogerr is en de mogelijkheden voor verhandelbaarheid of uitbesteding geringer zijn. De com
mitmentss aan projectverplichtingen zijn daarnaast specifiek verbonden met de omvang en de 
looptijdd van de projecten. Wanneer nu voor projectactiviteiten de typen commitments worden 
afgezett tegen de mogelijke oorzaken ervan, ontstaat het analyseschema van figuur 10.5. Dit 
wordtt weer toegelicht met enkele voorbeelden. 
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figuurfiguur 10.5: de projectgerelateerde commitments. 

Eenn waterbouwonderneming is een typisch voorbeeld van een organisatie met projectactivi
teiten.. Waterbouw is specialistisch werk en de commitments aan technologieën, competenties 
enn ervaringen zijn dus aanzienlijk. Voorts worden veel contacten onderhouden met instanties 
diee waterbouwopdrachten uitgeven, en met ingenieursbureaus, architecten, laboratoria en 
gespecialiseerdee onderaannemers. Als daarnaast grote en langdurige projecten worden aange
nomen,, leidt dit tot hoge commitments. De commitments worden enigszins ingeperkt door 
delenn van de projectuitvoering bij anderen te beleggen of door mee te werken aan projecten 
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vann anderen. Competenties zijn dus enigszins verhandelbaar. Voor een software-house dat 
bijvoorbeeldd netwerkprojecten uitvoert, is de looptijd van projecten meestal beperkt. Boven-
dienn is de verwerving van opdrachten niet van een specifiek contactennetwerk afhankelijk, 
opdrachtenn kunnen uit allerlei sectoren afkomstig zijn. Technologie en competenties blijven 
evenwell  invloedrijke factoren, zodat een software-house toch niet gemakkelijk geheel andere 
projectenn kan aangaan. Commitments hieraan zijn dus aanwezig, maar over de gehele linie 
zijnn ze aanzienlijk lager van die van een waterbouwonderneming. Commitments zijn gemid-
deld.deld. Een voorbeeld van projectactiviteiten met een laag commitment is te vinden bij een 
evenementenbureauevenementenbureau dat in opdracht van ondernemingen beurzen, productpresentaties of 
feestenn verzorgt. Eigen investeringen in technologie en competenties zijn aanzienlijk lager 
dann in de beide voorgaande voorbeelden, terwijl de omvang van de projectverplichtingen en 
dee looptijd van de projectuitvoering beperkt zijn. De enige factor die wellicht commitments 
mett zich meebrengt is het contactennetwerk met zaalverhuurders, cateringbedrijven, decor-
bouwers,, artiesten en dergelijke. Deze contacten zijn echter in korte tijd op te bouwen. 

Uitt de voorbeelden blijkt dat de commitments van organisaties met projectactiviteiten sterk 
uiteenn kunnen lopen. Wanneer zij beperkt zijn, zoals bij het evenementenbureau, dan gaat de 
koersvormingg op die van een organisatie met inspanningsactiviteiten lijken. 

10.3.44 Commitment bij  inspanningsactiviteiten 

Dee commitments van organisaties met inspanningsactiviteiten zijn in veel opzichten verge-
lijkbaarr met die van organisaties met projectactiviteiten, alleen zijn ze gemiddeld veel lager. 
Ditt hangt allereerst samen met het feit dat inspanningsactiviteiten niet gepaard gaan met een 
resultaatverplichtingg ten opzichte van de opdrachtgever. Bovendien hebben inspanningsacti-
viteitenn een kortere looptijd. Een factor die doorgaans wel commitments genereert is de op-
bouww van competenties en ervaringen. Deze zijn gespecialiseerd van aard en vergen tijd in 
hunn opbouw. Voor organisaties met inspanningsactiviteiten worden drie typen competentie-
gerelateerdegerelateerde commitments onderscheiden, namelijk aan: 
•• competentie- en ervaringsontwikkeling op de terreinen waarop de organisatie actief is, 
•• concrete opdrachtverplichtingen, 
•• netwerken van contacten met potentiële opdrachtgevers en eventueel andere partijen in 

dee markt. 

Dee commitments zijn ook hier groter naarmate meer geld en energie is geïnvesteerd, meer 
tijdd met ontwikkelingen is gemoeid, de mate van specialisatie hoger is en er minder moge
lijkhedenn zijn voor samenwerking of uitbesteding. De commitments aan opdrachtverplichtin
genn zijn meestal laag. Wanneer nu voor inspanningsactiviteiten de typen commitments wor
denn afgezet tegen de mogelijke oorzaken ervan, ontstaat het analyseschema van figuur 10.6. 

Eenn organisatieadviesbureau is een typisch voorbeeld van een organisatie met inspannings
activiteiten.. De commitments zijn laag, vooral omdat de aangegane opdrachtverplichtingen 
geenn resultaatverplichting inhouden en de opdrachten bovendien gemiddeld beperkt van om
vangg en looptijd zijn. Commitments zitten vooral in de gespecialiseerde competenties en er
varingenn van de organisatie. De opbouw hiervan vergt tijd, maar competenties kunnen veelal 
well flexibel worden ingezet. Contactennetwerken zijn voor een organisatieadviesbureau van 
groott belang, maar zijn tamelijk snel te ontwikkelen en aan te passen. Een research-instituut 
bevindtt zich in een vergelijkbare positie als een organisatieadviesbureau. Ook hier bestaan 
competentiegebondenn commitments, maar beperkte commitments aan de opdrachtuitvoering. 
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figuurr 10.6: de competentiegerelateerde commitments. 

Zoalss de voorbeelden laten zien zijn de competentiegerelateerde commitments van organisa-
tiess met inspanningsactiviteiten doorgans laag. De competenties zijn weliswaar gespeciali-
seerdd en tijdrovend qua opbouw, maar daar staat tegenover dat zij flexibel inzetbaar zijn en 
datt uitwisseling mogelijk is met competenties van anderen. 

10.3.55 Samenvatting: basisactiviteiten en commitments 

Bovenstaandee uitgangspunten met betrekking tot commitments kunnen tevens worden weer-
gegevenn in een aangepaste versie van het model van de Basis Activiteiten Typologie (zie 
figuurr 10.7). 

(product--
gerelateerde e 
commitments) ) 

(competentie--
gerelateerde e 
commitments) ) 

(project--
gerelateerde e 
commitments) ) 

hoog g 

matee van 
commitments s 
aanbieder r 

laag g 

(auto's) ) 
PRODUCT--
ACTIVITEITEN N 

(bank) ) 
(detailhandel) ) 

INSPANNINGS--
ACTIVITEITEN N 
(organisatieadvies) ) 
(research) ) 

(waterbouw) ) 
PROJECT--
ACTIVITEITEN N 

(nett werksoftware) 

(evenementen) ) 

invloedd op specificaties 

figuurr 10.7: de Basis Activiteiten Typologie 

106 6 



dede basis activiteiten typologie 

Opp de horizontale as staat afgezet de mate waarin de aanbieder, dan wel de klant invloed 
heeftt op de uiteindelijke specificatie van de te realiseren waarde. Op de verticale as staat de 
matee van commitment van de aanbiedende organisatie aangegeven. De twee assen vormen 
samenn een 'veld' waarin alle soorten marktgerichte activiteiten kunnen worden geplaatst. Aan 
dee linkerzijde zijn de productactiviteiten te vinden, omdat hierbij de specificaties voorname-
lij kk door de aanbieder worden vastgesteld. Deze activiteiten bevatten altijd een zeker com-
mitment,, maar deze kan verschillen van gemiddeld, bijvoorbeeld bij de detailhandelsonder-
neming,, tot (zeer) hoog, bij de automobielonderneming. In het rechter deel van het veld vindt 
menn de projectactiviteiten, omdat de te realiseren waarde door de klant wordt gespecificeerd. 
Dee commitments bij dit type activiteiten kunnen sterk variëren. Het commitment van de aan-
biederr kan hoog zijn, zoals bij de waterbouwonderneming, gemiddeld, zoals bij het software 
house,, of laag, zoals bij het evenementenbureau. In het middengedeelte zijn de inspannings-
activiteitenn opgenomen. Deze kenmerken zich door een gezamenlijke invloed van aanbieder 
enn klant op de waardespecificatie. De commitments zijn over het algemeen laag. 

10.44 BASISACTIVITEITE N EN ORGANISATI E 

Processenn van koersvorming vinden plaats binnen een organisatie. De verschillen in koers-
vormingsprocessenn tussen de drie activiteittypen hangen derhalve nauw samen met verschil-
lenn in organisatie. Tijdens het vooronderzoek is hieraan aandacht besteed in de vorm van een 
deelstudie,, waarbij zeven cases werden geanalyseerd (De Vries & Weeteling, 1994). De re-
sultatenn van deze studie worden hier kort weergegeven. Hierbij komen achtereenvolgens aan 
dee orde: 
•• organisatievorm, 
•• primaire processen, 
•• marktbenadering, 
•• administratieve systemen en control, 
•• human resources beleid, en 
•• cultuur. 

10.4.11 Organisatievorm 

Allee typen organisaties kennen organisatievormen waarin min of meer zelfstandige eenheden 
(businesss units) zijn opgenomen. Niettemin is de invulling hiervan per type duidelijk ver
schillend.. Zo blijken organisaties met productactiviteiten, wanneer zij een zekere omvang 
hebbenn bereikt, veelal gestructureerd te zijn in productgroepen. Binnen deze productgroepen 
iss de organisatievorm verder voornamelijk functioneel. Verder hebben de organisaties soms 
ookk een regionale component, met name gericht op de verkoopfunctie. Deze organisatievorm 
blijktt voor dit type organisaties de beste combinatie te bieden van efficiency, flexibiliteit en 
lokalee aanwezigheid. Bij hogere commitments zullen productgroepen groter zijn en meer 
'global'' georiënteerd, terwijl bij lagere commitments kleinere productgroepen een meer regi
onalee gebondenheid zullen hebben. Organisaties met projectactiviteiten laten, bij voldoende 
(somss internationale) omvang, meestal een regionale structuur zien. Daarbinnen wordt veelal 
eenn organisatie-indeling naar activiteitgroepen aangetroffen. Deze activiteitgroepen vormen 
eenn bundeling van competenties en ervaringen, die inzetbaar zijn bij projecten voor verschil
lendee klanten. Opvallend is de flexibiliteit die dit type organisaties Iaat zien ten aanzien van 
zijnn organisatievorm. Voor elk project wordt een specifieke organisatie opgezet, waarin alle 
benodigdee kennis en vaardigheden, eventueel ook van buiten de organisatie, worden ingezet 
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omm het project te realiseren. Dit kan betekenen dat mensen over de regionale grenzen heen 
wordenn ingezet. Organisaties met inspanningsactiviteiten bezitten wanneer zij internationaal 
opererenn eveneens een regionale hoofdstructuur. Wanneer zij alleen nationaal werkzaam zijn, 
komtt een indeling in specialisme-groepen, vergelijkbaar met organisaties met projectactivi-
teiten,, het meeste voor. Daarnaast worden marktgerichte groepen aangetroffen, dat wil zeg-
genn groepen die in hun activiteiten gespecialiseerd zijn in een specifiek segment van de 
markt.. Over het algemeen zijn structuren tamelijk 'los', en laat de inzet van mensen de nodi-
gee flexibiliteit zien. 

10.4.22 Primair e processen 

Dee primaire processen van productactiviteiten zijn in hoge mate gestandaardiseerd en krijgen 
vormm binnen functionele afdelingen. Alle primaire functies, van inkoop, logistiek, productie-
voorbereiding,, productie, verkoop, distributie tot service, zijn hierbij betrokken, zodat de pro-
cessenn als het ware 'dwars door de hele organisatie' heenlopen. Processen zijn met name in-
gerichtt op het bereiken van kwaliteit en efficiency in een beheersbare omgeving. De afstem-
mingg tussen de diverse activiteiten wordt bereikt door middel van planningen en systemen, 
vergelijkbaarr met het voorbeeld van Overtoom. De primaire processen van projectactiviteiten 
spelenn zich deels 'on site' af en worden aangestuurd door projectleiders, die voor de coördi-
natiee van activiteiten gebruik maken van gedetailleerde projectplanningen. Binnen de pro-
jectplanningg worden zoveel mogelijk gestandaardiseerde werkwijzen nagestreefd, maar 
gaandewegg kunnen zich verrassingen voordoen. Improvisatie is dan geboden teneinde de 
projectvoortgangg niet in gevaar te brengen. Veelal worden meerdere projecten naast elkaar 
uitgevoerd,, die onafhankelijk van elkaar worden aangestuurd, zodat in feite meerdere primai-
ree processen naast elkaar voorkomen. Bij inspanningsactiviteiten zijn de primaire processen 
hett minst gestandaardiseerd, omdat specificaties vooraf niet scherp worden gedefinieerd. Me-
dewerkerss werken relatief onafhankelijk of in kleine teams, waarbinnen opdrachten van begin 
tott eind worden uitgevoerd. De activiteiten krijgen feitelijk dus in vele autonome primaire 
processenn vorm. Standaardisaties worden alleen gezocht in de toepassing van gemeenschap-
pelijkee methoden en concepten. 

10.4.33 Marktbenadering 

Hett VOC-onderzoek beperkt zich tot marktgeoriënteerde organisaties. De wijze waarop or-
ganisatiess de markt en hun klanten benaderen verschilt aanzienlijk. Zo concentreert de mar-
ketingg van organisaties met productactiviteiten zich enerzijds op concrete producten en an-
derzijdss op merken en imago. Inspanningen zijn erop gericht product- en merkbekendheid te 
verwervenn bij vooraf geselecteerde doelgroepen of segmenten. Marketing is bij dit type orga-
nisatiess een gespecialiseerde functie, die een relatief grote invloed heeft op de activiteiten en 
strategiee van de organisatie. Bij projectactiviteiten heeft marktbewerking de vorm van pro-
jectacquisitie,, waarbij het topmanagement het voortouw neemt. In het zoekproces naar nieu-
wee opdrachtgevers gaat het met name om het verkopen van de organisatie zelf (zie ook Si-
mon,, 1991). De organisatie, haar competenties en ervaringen dienen zo goed mogelijk gepre-
senteerdd te worden, waarbij de reputatie van de organisatie als betrouwbare partner in alles 
centraall  staat. Marketing heeft slechts een ondersteunende functie. De marktbewerking bij 
inspanningsactiviteiteninspanningsactiviteiten is hiermee in principe vergelijkbaar, zij het dat opdrachten veelal be-
perkterr van omvang zijn, waardoor met name de reputatie en competenties van individuele 
medewerkers,, partners of vennoten voorop staan in het acquisitieproces. Ook de reputatie van 
dee organisatie is van belang, maar voor de klant gaat het veelal toch meer om de 'vent' dan 
omm de 'tent'. Een marketing functie ontbreekt meestal geheel. Alle partners/vennoten en me-
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dewerkerss participeren in de marktbewerking middels persoonlijke netwerken, presentaties, 
publicaties,, etc. 

10.4.44 Administratieve systemen en control 

Administratievee en financiële beheersbaarheid staat bij elke organisatie hoog in het vaandel. 
Budgettenn worden overal opgesteld, en omzet, kosten en resultaat worden gevolgd. Niettemin 
iss de sturing op basis van deze en andere cijfers toch zeer verschillend. Organisaties met pro-
ductactiviteitenductactiviteiten zijn sterk (jaar)budgetgestuurd. Op basis van planningen en doelstellingen 
wordenn omzetten ingeschat, de kosten per afdeling gebudgetteerd, en afhankelijk van de ge-
plandee investeringen leidt het budget tot een resultaatdoelstelling. Het jaarbudget wordt rela-
tieff  strak gehanteerd en control hierop vindt elk kwartaal, elke maand en soms zelf elke week 
plaats.. Omzet en kosten staan hierbij centraal, omdat deze twee kengetallen gezamenlijk een 
betrouwbaree indicator vormen voor de kans dat het geplande resultaat wordt behaald. Resul-
taatberekeningg is alleen mogelijk per business unit en per periode, bijvoorbeeld per jaar, 
halfjaarr of kwartaal. All e functionele afdelingen dragen aan dit resultaat bij, maar zijn niet in 
staat,, anders dan met kunstgrepen, voor zichzelf een resultaat te berekenen. Wanneer men 
binnenn een business unit van een productorganisatie op de administratie inzoomt, dan valt op 
datt productnummers (ook wel catalogusnummers genoemd), afdelingsnummers en verkoop-
kanalenn (soms per verkoper gespecificeerd) de kernvariabelen zijn waarlangs gegevens wor-
denn gegroepeerd. Meer gedetailleerde stuurgegevens zijn omzet per verkoopkanaal, omzet 
perr productgroep, kosten per eenheid product (kostprijs) en afdelingskosten. 

Ookk organisaties met projectactiviteiten kennen een jaarbudget en rapportages, maar deze 
hebbenn vooral een externe functie, voor financiers en aandeelhouders. De interne sturing ge-
schiedtt langs de lijnen van de concrete projecten. Voor elk project in voorbereiding wordt in 
dee acquisitiefase een voorcalculatie gemaakt. Deze voorcalculatie dient, wanneer het project 
daadwerkelijkk in uitvoering wordt genomen, als basis voor het projectbudget. De control op 
hett projectbudget is bovenal de verantwoordelijkheid van de projectleider. Deze houdt conti-
nuu zicht op de voortgang van het project, en op de kosten en uren die 'op het project worden 
geschreven'.. De projectleider legt hierover regelmatig verantwoording af aan het manage-
mentt tijdens zogenaamde 'projectreviews'. Resultaatberekening wordt eveneens direct ge-
koppeldd aan individuele projecten. Projecten lopen vaak over jaargrenzen heen, zodat een 
resultaatberekeningg per jaar een tamelijk willekeurige uitkomst oplevert. Of, zoals een van de 
respondentenn het uitdrukte: "winstneming is in feite een keuze van de organisatie". De (ge-
factureerde)) omzet, bijvoorbeeld per jaar of maand biedt evenmin houvast, omdat over factu-
reringg per project specifieke afspraken worden gemaakt in de vorm van voorfactureringen, 
diee dienen als financieringsbasis voor het 'onderhanden werk'. Omzetcijfers bieden, in tegen-
stellingg tot bij productactiviteiten, bovendien geen beeld van de verkoopprestaties. Hiervoor 
moett men kijken naar de orderportefeuille en eventueel naar de acquisitieplanning. Deze laat-
stee inventariseert voor welke projecten men 'in de race' is en hoe de scoringskansen worden 
ingeschat.. In de financiële administratie van een organisatie met projectactiviteiten zijn pro-
jectnummerss veruit de meest essentiële variabele voor de groepering van gegevens. Op basis 
vann deze nummers worden kosten geboekt, uren geschreven, facturen gemaakt en aan het 
eindd van de rit resultaten berekend. 

Hett voornaamste financiële sturingsgegeven binnen organisaties met inspanningsactiviteiten 
iss het relatieve aantal declarabele uren dat per groep (en per medewerker) wordt gerealiseerd. 
Hiervoorr is veelal een norm vastgesteld, bijvoorbeeld 65%. De niet te declareren uren worden 
besteedd aan interne afstemming, acquisitieactiviteiten, 'productontwikkeling', vakontwikke-
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lingg en opleidingen. Het realiseren van de norm stelt het voorgecalculeerde rendement veilig. 
Rendementenn worden niet per opdracht berekend, maar voor een groep als geheel. Elke groep 
iss dus feitelijk een resultaatverantwoordelijke eenheid. Control over de opdrachtuitvoering 
verlooptt door middel van regelmatige opdracht-reviews door de groepsmanager. De admini-
stratiee van een organisatie met inspanningsactiviteiten bevat als meest essentiële gegevens de 
urenregistratiess van de medewerkers, gekoppeld aan opdrachtnummers en een aantal regi-
stratienummerss voor interne activiteiten. De meeste kosten worden toegerekend aan de groe-
penn binnen de organisatie. 

10.4.55 Human Resources beleid 

Hett human resources beleid is in alle typen organisaties goed ontwikkeld. De invulling ervan 
iss gerelateerd aan specifieke omstandigheden, competenties en culturen, en minder aan de 
driee activiteittypen. Niettemin zijn enkele accentverschillen aan te geven. Zo wordt zowel bij 
projectactiviteitenn als bij inspanningsactiviteiten veel waarde gehecht aan de flexibiliteit van 
medewerkers.. Organisaties met inspanningsactiviteiten onderscheiden zich daarnaast door 
eenn sterk ontwikkelde aandacht voor personeelsbeoordeling en beloning. Dit is begrijpelijk 
omdatt de prestaties van dit type organisaties rechtstreeks een weerspiegeling zijn van die van 
hunn medewerkers. Frequent worden functioneringsgesprekken gevoerd, waarbij tamelijk di-
rectt consequenties worden verbonden aan zowel goede als minder goede individuele resulta-
ten.. Een opvallend detail is dat de personele taken en verantwoordelijkheden volledig in het 
lijnmanagementt zijn geïntegreerd, terwijl bij productactiviteiten en projectactiviteiten de staf-
functiee personeelszaken een deel hiervan overneemt. 

10.4.66 Cultuur 

Tenn aanzien van de culturen van de drie typen organisaties bleek op basis van het vooronder-
zoekk geen eenduidig beeld te schetsen. De resultaten van twee deelstudies die aan dit aspect 
aandachtt hebben besteed spraken elkaar op essentiële onderdelen tegen (De Vries & Weete-
ling,, 1994; Hartog, 1997). Waar de conclusies wel met elkaar overeenstemden, betrof het 
cultuuronderdelenn die juist geen relatie met de activiteittypen vertoonden. Op grond hiervan 
iss besloten hypothesen rond verwachte cultuurverschillen achterwege te laten. Dit betekent 
niett zozeer dat van cultuur geen invloed op de koersvorming wordt verwacht, als wel dat er 
vooralsnogg vanuit gegaan wordt dat cultuur geen duidelijke samenhang vertoont met de con-
textt van activiteittypen. Binnen elk activiteittype kunnen zich cultuurverschillen voordoen, 
diee het gevolg zijn van de specifieke socialiseringsprocessen binnen individuele organisaties. 
Dezee processen kunnen leiden tot specifieke gemeenschappelijke opvattingen omtrent de 
wijzee waarop over de organisatie, de omgeving, de koers en persoonlijk gedrag wordt ge-
dacht.. Deze opvattingen worden naar alle waarschijnlijkheid wel beïnvloed door de context 
vann het activiteittype, maar niet in die mate dat dit tot specifieke, activiteitgebonden culturen 
leidt.. Andersom beïnvloeden de individuele culturen wel de dynamiek van koersvorming, 
maarr niet in die mate dat de gemeenschappelijke kenmerken van de processen van koersvor-
mingg van de drie activiteittypen hierdoor verloren gaan. 

10.55 BASISACTIVITEITE N EN MENGVORME N 

Inn het voorgaande werd een beeld geschetst van drie typen organisaties. Hoewel voor veel 
organisatiess waarschijnlijk globaal herkenbaar, gaat het hier om een 'ideaaltypische' catego-
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risering.risering. In de dagelijkse praktijk komen echter ook minder zuivere typen voor, die gezien 
kunnenn worden als mengvormen van de drie basistypen. Enkele voorbeelden. 

Dee bouw van zeilschepen kan diverse vormen aannemen, bijvoorbeeld als standaard seriebo-
tenn of als speciale, klantspecifieke schepen (zie de inleidende tekst bij dit deel). Het zal in-
middelss duidelijk zijn dat het eerste productactiviteiten betreft, en het tweede projectactivi-
teiten.. Er zijn nog andere vormen denkbaar. Zo kan een werf in principe schepen bouwen 
volgenss een eigen ontwerp, maar toch aan de klant alle ruimte laten om de inrichting te be-
palen,, bijvoorbeeld ten aanzien van aankleding, keukeninrichting en slaapplaatsen. De acti-
viteitenn van deze werf zijn dan een mengvorm van product- en projectactiviteiten. Met name 
inn de vliegtuigindustrie komt men dit verschijnsel veelvuldig tegen. Het basisontwerp en de 
techniekk van een toestel zijn bepaald door de bouwer, maar de inrichting, het aantal stoelen, 
dee mate van luxe, de breedte van het gangpad, etc, worden door de klant aangegeven. 

Dee bedrijfsvoering van bovengenoemde scheepswerf zal aangepast zijn aan het feit dat het 
eenn mengvorm van activiteiten betreft. Zo zal enerzijds flink geïnvesteerd zijn in het ontwerp 
enn de productiefaciliteiten van de basisschepen en zal middels productgerichte marketing 
wordenn getracht voldoende schepen te verkopen om de initiële investeringen terug te verdie-
nen.. Anderzijds zal de organisatie zich presenteren als een flexibele en deskundige scheeps-
bouwer,, die aan alle wensen van de klant tot in de puntjes kan en zal tegemoetkomen. Het 
resultaatt is een 'unieke' zeilboot die tegen een acceptabele kostprijs kan worden gebouwd. 
Dee organisatorische oplossing voor het combineren van de beide basisactiviteiten is bij een 
scheepswerff  niet moeilijk voor te stellen. De scheidslijn tussen het basisschip en de inrichting 
iss relatief helder. De basisschepen zullen aan de ene zijde van de werf gebouwd worden, de 
afbouww aan de andere zijde. De basisschepen kunnen op voorraad worden gemaakt, de af-
bouww vangt pas aan wanneer er een opdracht van een klant is. Voor het basisschip is een 
kostprijss vastgesteld op grond van een businessplan, een offerte voor de afbouw wordt opge-
maaktt op basis van de specifieke wensen van de klant. Bij de bouw van de basisschepen 
wordtt gelet op kwaliteit, kosten en efficiency, terwijl de afbouw wordt gecontroleerd op 
grondd van specificaties en calculaties. Beide activiteiten worden binnen de werf dus geschei-
denn van elkaar uitgevoerd en aansturing geschiedt op basis van verschillende criteria. 

Eenn ander voorbeeld van een mengvorm betreft de software-branche. Stel dat een onderdeel 
vann een software-onderneming gespecialiseerd is in het projectmatig realiseren van interne-
tapplicatiess voor klanten in de detailhandel. Op basis van de opgedane ervaring worden met 
success steeds nieuwe opdrachten verworven en binnen de onderneming ontstaat het idee een 
meerr algemeen toepasbaar applicatiepakket te ontwerpen, waarmee een standaardoplossing 
voorr de internetproblematiek in de detailhanden kan worden geboden. Logischerwijs wordt 
ervoorr gekozen om de ontwikkeling en verkoop van het pakket onder te brengen in de op dit 
terreinn succesvolle groep. Duidelijke afspraken worden gemaakt over verantwoordelijkheden 
enn administratieve procedures, zodat medewerkers zowel aan het applicatiepakket als aan 
klantprojectenn kunnen werken. Zo wordt afwisselend werk gecreëerd, blijven de productont-
wikkelaarss optimaal aangesloten bij de ontwikkelingen in de markt en wordt de aanwezige 
capaciteitt maximaal benut. De projectactiviteiten van de groep worden op deze wijze dus 
uitgebreidd met productactiviteiten. 

Mengvormenn kunnen met behulp van de Basis Activiteiten Typologie worden geanalyseerd. 
Dezee is namelijk niet bedoeld als een sluitende categorisering, als 'hokjes', waarin elke on-
dernemingsactiviteitt een eenduidige plaats moet kunnen worden toebedeeld, maar als een 
instrumentt waarmee op fundamentele gronden onderscheid gemaakt kan worden tussen 'ide-
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aaltypische'' activiteiten, die verschillende filosofieën en eigenschappen met zich meebren-
gen.. Mengvormen van activiteittypen kunnen in de praktijk gemakkelijk tot spanningen bin-
nenn de betreffende organisaties leiden, omdat de verschillende eisen die aan activiteittypen 
gesteldd worden elkaar in de weg kunnen zitten. Hoe beter men deze spanningen doorziet, hoe 
beterr de mengvormen bestuurbaar te maken zijn. 

10.66 MENGVORMEN OP BASIS VAN CONTRACTEN 

Bijj  de vormgeving en uitwerking van de Basis Activiteiten Typologie is in het voorafgaande 
steedss uitgegaan van de ideaaltypische situatie dat waarde wordt gerealiseerd op basis van 
eenn overeenkomst tussen een aanbieder en een afnemer voor één enkele transactie. Deze 
transactiee kan de aankoop van een product zijn of het verstrekken van een project- of een 
inspanningsopdracht.. In de praktijk kan zich echter nog een andere situatie voordoen, name-
lij kk wanneer een aanbieder en een afnemer met elkaar voor een bepaalde periode een raam-
overeenkomstt aangaan, binnen welk kader vervolgens een groot aantal individuele transacties 
plaatsvindt.. Omdat deze activiteiten zich niet gemakkelijk binnen de Basis Activiteiten Ty-
pologiee laten onderbrengen, worden zij hier vooralsnog activiteiten op contract genoemd. Het 
woordd contract wordt hierbij niet in de strikt juridische zin gehanteerd, maar staat voor alle 
vormenn van overeenkomst, al of niet op schrift gesteld, en al of niet gedetailleerd uitgewerkt 
inn termen van wederzijdse verplichtingen. 

Activiteitenn op contract worden binnen de Basis Activiteiten Typologie beschouwd als een 
bijzonderee mengvorm, omdat zij kenmerken kunnen bezitten van zowel product-, project- als 
inspanningsactiviteiten,, afhankelijk van de inhoud van het contract. Zo kan een contract de 
regelmatigee levering van door de aanbieder gespecificeerde producten omvatten, bijvoorbeeld 
PC'ss voor gebruik in het onderwijs. De activiteiten lijken dan sterk op productactiviteiten, 
waarbijj  concrete transacties echter niet op zichzelf staan, maar binnen een raamcontract val-
len.. Een andere situatie doet zich voor wanneer in een contract de levering is vastgelegd van 
vooraff  door de afnemer gespecificeerde producten of componenten, zoals bij toeleveranciers 
enn 'private label' producenten. De betreffende activiteiten zullen dan in strategische zin ken-
merkenn bezitten van projectactiviteiten, hoewel zij geen uniek, eenmalig projectresultaat 
voortbrengen.. De primaire processen zullen daarentegen eerder iets weg hebben van die van 
productactiviteiten.. Tenslotte kunnen activiteiten op contract kenmerken hebben van inspan-
ningsactiviteiten,, bijvoorbeeld bij onderhoudscontracten, waarbij wel een inspanningsver-
plichtingg is overeengekomen (een technicus moet binnen een uur aanwezig zijn), maar niet 
wordtt gespecificeerd welke waarde exact zal worden gerealiseerd. Figuur 10.8 geeft de plaats 
aann die activiteiten op contract innemen binnen de activiteitentypologie. 

Inn lijn met het bovenstaande kunnen de commitments die met activiteiten op contract samen-
hangenn een meer productgerelateerd, projectgerelateerd of competentiegerelateerd karakter 
hebben.. Ook de omvang van commitments kan, afhankelijk van de inhoud van het contract, 
sterkk uiteenlopen. Commitments vormen op de achtergrond de kern van de contractonderhan-
delingen.. Zo zal een toeleverancier, wanneer deze in het kader van een contract moet investe-
renn in productontwikkeling en productiecapaciteit (productgerelateerde commitments), altijd 
trachtenn een zo groot mogelijke zekerheid te bedingen omtrent afname en prijzen. Naarmate 
hett toegeleverde product meer klantspecifiek is, zullen de verplichtingen voor de klant groter 
zijn,, waardoor bij de aanbieder een verschuiving optreedt van productgerelateerde naar pro-
jectgerelateerdee commitments. Hoe het contract eruit zal zien hangt daarnaast af van de 
machtspositiess tijdens de onderhandelingen. Bij contracten met een inspanningskarakter doet 
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zichh iets vergelijkbaars voor. Zo zal de afnemer van een onderhoudscontract altijd trachten de 
verplichtingenn van de aanbieder zo scherp mogelijk te definiëren, waardoor voor de laatste de 
commitmentss toenemen. Deze commitments kunnen meer productgerelateerd zijn (zoals af-
sprakenn over preventief onderhoud) of meer projectgerelateerd (bijvoorbeeld een verplichting 
omm bij storingen componenten te wisselen). De aanbiedende organisatie zal er daarentegen 
belangg bij hebben haar commitments zoveel mogelijk te beperken. De productgerelateerde 
commitmentss kunnen worden verminderd door contracten aan te gaan voor een zo lang mo-
gelijkee periode, waardoor de risico's van de opbouw en van professionele capaciteit worden 
ingedamd,, terwijl de projectgerelateerde commitments kunnen worden ontweken door zo min 
mogelijkk specifieke verplichtingen in het contract op te nemen. Ook hier geldt dat de machts-
positiess binnen de bedrijfstak en de concrete onderhandelingen tussen partijen uiteindelijk de 
inhoudd van het contract bepalen. 

(product-- (competentie- (project-
gerelateerdee gerelateerde gerelateerde 
commitments)) commitments) commitments) 

PRODUCT-- PROJECT-
ACTIVITEITE NN ACTIVITEITEN 

A A 

// activiteiten \ 

<4—— op —U> 

\\ / contract \y 

V V 
INSPANNINGS--
ACTIVITEITEN N 

invloedd op specificaties 

figuurr 10.8: plaatsbepaling van 'activiteiten op contract' binnen de Basis Activiteiten Typologie. 

Contractsituatiess zijn bij uitstek een terrein waaraan binnen de economische benaderingen 
vann strategie, met name de transactiekosten- en speltheorieën, aandacht wordt besteed (zie 
Besanko,, Dranove & Shanley, 1996). Hierin wordt bijvoorbeeld uitgewerkt hoe relation-
specificspecific assets, ofwel specifieke, klantgebonden investeringen (commitments), van invloed 
kunnenn zijn op het verdere verloop van de contractrelatie, en worden hold up situaties ge-
analyseerd,, waarin één van beide contractpartijen sterk afhankelijk is van de andere. In dit 
onderzoekk is ervoor gekozen om activiteiten op contract, evenals andere mengvormen, in dit 
stadiumm niet verder uit te werken. Het VOC-onderzoek concentreert zich op een heldere uit-
eenzettingg en onderbouwing van de koersvorming bij de drie 'ongemengde' basistypen van 
dee Basis Activiteiten Typologie. Activiteiten op contract worden vooralsnog beschouwd als 
eenn van de meer complexe mengvormen van de drie basistypen, maar wellicht zal nader on-
derzoekk uitwijzen dat zij beter kunnen worden gezien als een vierde type activiteiten. 

hoog g 

matee van 
commitments s 
aanbieder r 

laag g 

113 3 



dede basis activiteiten Apologie 

10.77 DE BASIS ACTIVITEITE N TYPOLOGI E ALS SITUATIONEE L MODEL 

Inn het vorige hoofdstuk werd situationele theorievorming gedefinieerd als theorievorming 
waarbijj  expliciete veronderstellingen worden geformuleerd over de samenhang tussen ken-
merkenn van een organisatie en de omstandigheden waarin deze zich bevindt. De omstandig-
hedenn worden in de klassieke situationele theorievorming veelal uitgedrukt in één of enkele 
onafhankelijkee variabelen, terwijl ze in het VOC-onderzoek worden gedefinieerd door middel 
vann het activiteittype. De vraag is nu of het activiteittype beschouwd kan worden als een on-
afhankelijkee variabele. Een organisatie is tenslotte in staat haar eigen activiteittype te kiezen. 
Iss hier dus wel sprake van situationele theorievorming? Naar mijn mening wel, omdat de 
keuzee voor een activiteittype een fundamentele basiskeuze is ten aanzien van de wijze waar-
opp een organisatie waarde voor klanten realiseert. Deze keuze is veelal in het verleden ge-
maaktt en vormt het meest stabiele onderdeel van de missie van de organisatie, stabieler dan 
allee andere onderdelen. Zo zal een organisatie die projectactiviteiten uitvoert gemakkelijker 
kunnenn omschakelen naar een ander type projecten dan naar het vervaardigen van seriepro-
ducten.. En andersom zal het voor een organisatie met productactiviteiten gemakkelijker zijn 
omm toe te treden tot een andere bedrijfstak dan om maatwerk projecten te gaan uitvoeren. Het 
geheell  van ingesleten werkwijzen, denkwijzen, competenties, systemen en controlmechanis-
menn is in de meeste organisaties op één type activiteit georiënteerd. Het stabiele karakter van 
dee basisactiviteiten maakt de typologie mijns inziens tot een geschikte grondslag voor situati-
onelee theorievorming. De Basis Activiteiten Typologie kan daarbij het beste worden gezien 
alss een configuratiebenadering, waarin niet de individuele relaties tussen onafhankelijke vari-
abelenn en organisatievariabelen centraal staan, maar waarin de organisatie wordt opgevat als 
eenn ondeelbaar geheel met onderling gerelateerde kenmerken, die gezamenlijk samenhang 
vertonenn met de context. 

10.88 SAMENVATTIN G 

Dee Basis Activiteiten Typologie vormt de situationele component van het VOC-onderzoek. 
Dee typologie maakt op basis van het soort transactie dat een aanbieder en een klant met el-
kaarr aangaan, onderscheid tussen drie fundamenteel verschillende waarderealiserende activi-
teiten,, namelijk productactiviteiten, waarbij de aanbieder een product definieert en aanbiedt 
aann de klant, projectactiviteiten waarbij de klant het 'eindproduct' definieert dat door de aan-
biederr wordt gerealiseerd en inspanningsactiviteiten, waarbij de aanbieder een inspannings-
verplichtingg aangaat om een doel van de klant zo dicht mogelijk te benaderen. Elk activiteit-
typee leidt tot commitments, dat wil zeggen elementen waaraan een organisatie in haar koers-
vormingg gebonden is. Deze commitments zijn organisatiespecifiek, maar hebben een relatie 
mett het activiteittype. Organisaties met productactiviteiten zijn vooral gebonden aan hun ei-
genn investeringen in producten, productiefaciliteiten en marketing, terwijl organisaties met 
projectactiviteitenn vooral commitments hebben aan projectenverplichtingen, competenties en 
contacten.. Organisaties met inspanningsactiviteiten hebben het minst last van commitments, 
voorr zover ze aanwezig zijn hangen ze samen met competenties en contacten. Elk activiteit-
typee stelt ook specifieke eisen aan de organisatie. De verschillen in structuur, processen, 
marktbenaderingg en administratieve organisatie zijn groot. Cultuurverschillen kunnen ook 
bestaan,, maar hiervan wordt geen eenduidige relatie met de activiteittypen verwacht. Meng-
vormenn van de activiteittypen komen in de praktijk voor en zijn bestuurbaar, mits men zich 
vann de uiteenlopende eisen bewust is. Daarnaast kan een specifieke mengvorm onderscheiden 
worden,, namelijk activiteiten die op basis van een raamcontract worden uitgevoerd. Deze 
vormm zal echter in dit onderzoek niet verder worden onderzocht. 
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Nadatt in deel II het VOC-model werd uitgewerkt, als hulpmiddel om inzicht in de processen 
vann koersvorming te verwerven, werd in deel III de situationele contexten gedefinieerd door 
middell  van de Basis Activiteiten Typologie. De verwachte samenhang tussen deze twee 
wordtt in het volgende hoofdstuk geformuleerd in de vorm van een reeks hypothesen. In dit 
hoofdstukk wordt beschreven op welke wijze het empirische gedeelte van het VOC-onderzoek, 
inn de vorm van meervoudige case-studies, is voorbereid en uitgevoerd. 

11.11 INLEIDIN G 

Overr een periode van zeven maanden zijn in totaal dertig kortlopende case-studies uitge-
voerd,, verdeeld over organisaties met productactiviteiten, projectactiviteiten en inspannings-
activiteiten.. Het onderzoek is, onder leiding van de schrijver van deze dissertatie, in project-
verbandd uitgevoerd, met medewerking van zes studenten in de afstudeerfase van hun studie 
Bedrijfseconomie.. De studentonderzoekers droegen in teams van twee de verantwoordelijk-
heidd voor de gegevensverzameling, analyse en rapportage van tien cases, betrekking hebbend 
opp één activiteittype. Selectie van cases kwam in nauw overleg met de projectleider tot stand, 
waarnaa de betreffende organisaties door de studenten werden benaderd. Zij fungeerden ook 
steedss als eerste contactpersoon. De projectleider is evenwel in elke fase van dataverzameling 
enn analyses nauw betrokken geweest. Het onderzoeksproject heeft geresulteerd in een drietal 
onderzoeksrapportagess (zie bijlage). Na afloop van het onderzoeksproject heeft het materiaal 
nogg een aanzienlijke bewerking ondergaan. 

11.22 DOELSTELLINGEN 

Dee hoofddoelstelling van het VOC-onderzoek werd in het eerste hoofdstuk geformuleerd. 

HetHet creëren van een bruikbaar inzicht in de werkelijke processen van koersvorming bin-
nennen organisaties en hun samenhang met de situationele context. 

Binnenn deze doelstelling is de functie van het case-studie onderzoek vooral om te toetsen in 
hoeverree de in het vooronderzoek ontwikkelde hypothetische inzichten overeenstemmen met 
dee praktijk van de drie gedefinieerde typen ondernemingen. Daarnaast zijn echter zo mogelijk 
nieuwee inzichten rond de processen van koersvorming ontwikkeld. Het karakter van het case-
studiee onderzoek is dus in de eerste plaats toetsend, maar ook enigszins exploratief. Boven-
dienn heeft het gediend als basis voor een beoordeling van de bruikbaarheid en relevantie van 
hett VOC-model en de Basis Activiteiten Typologie als theoretische hulpmiddelen. 
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11.33 HET ONDERZOEK 

Hett empirische onderzoek is ontworpen rond een aantal kortlopende, gestructureerde case-
studies,, tien in organisaties met productactiviteiten, tien in organisaties met projectactiviteiten 
enn tien in organisaties met inspanningsactiviteiten. Om het onderzoek een zoveel mogelijk 
'feitelijk'' karakter te geven en de afhankelijkheid van de subjectieve belevingen van de res-
pondentenn te verminderen, is voor elke case-studie, naast de algemene invalshoek, de tot-
standkomingg van één koerselement nagegaan. Deze opzet is mede geïnspireerd op het onder-
zoekk 'Top Decisions', naar processen van besluitvorming (Hickson e.a., 1986). 

11.3.11 Selectie van cases en koerselementen 

Tijdenss de voorbereiding van het onderzoek is aan de selectie van de cases zorgvuldig aan-
dachtt besteed. Alle geselecteerde cases zijn getoetst aan de volgende criteria: 
•• de cases zijn een 'zuivere' exponent van hun activiteittype; bij productactiviteiten en 

projectactiviteitenn is voorts gestreefd naar een spreiding van commitments, bij inspan
ningsorganisatiess is dit, volgens verwachting, niet aan de orde geweest, 

•• de organisaties hebben een zekere omvang; voor productactiviteiten is gekozen voor een 
minimalee omvang van 200 medewerkers, voor projectactiviteiten van minimaal 150 me
dewerkers,, en voor inspanningsactiviteiten van minimaal 50 medewerkers, 

•• de organisaties functioneren strategisch zelfstandig; zij zijn zelf eindverantwoordelijk 
voorr alle aspecten die voor de koersontwikkeling van belang zijn. 

Naa de selectie zijn de betreffende organisaties door de onderzoekers benaderd. Tijdens het 
eerstee interview is een keuze bepaald voor het te behandelen koerselement, op basis van de 
volgendee criteria: 
•• het gekozen element voldoet aan de definitie van een koerselement, dat wil zeggen het is 

eenn herkenbaar aspect van de primaire activiteiten, 
•• het koerselement is in de ogen van de respondent representatief voor andere koersele

mentenn bij dezelfde organisatie, 
•• de koerselementen binnen één activiteittype laten een zekere spreiding zien ten aanzien 

vann hun karakter, 
•• het koerselement is gerealiseerd en dus daadwerkelijk onderdeel van de huidige koers van 

dee onderneming. 

11.3.22 Dataverzameling 

Dee gegevens zijn voornamelijk middels interviews verzameld. Per case-studie zijn twee in
terviewss afgenomen, het eerste bij voorkeur met een lid van het managementteam, het tweede 
mett een direct betrokkene bij het koerselement. Het eerste interview is in vrijwel overal ge
houdenn door de projectleider en één van de studenten, het tweede door de studentonderzoe-
kers.. De respondenten maakten merendeels deel uit van twee verschillende disciplines. Naast 
dee interviews is, indien beschikbaar, gebruik gemaakt van algemeen toegankelijk schriftelijk 
materiaal,, als jaarverslagen, persberichten en brochures. Verder is, waar mogelijk, gevraagd 
omm inzage in documenten. Ter ondersteuning van de uitwerking van de interviews werd ge
bruikk gemaakt van een taperecorder. De verzamelde gegevens zijn vertrouwelijk behandeld, 
allee rapportages zijn anoniem gemaakt en op diverse momenten naar de respondenten terug
gekoppeld.. Binnen twee weken werd, ter controle op juistheid en volledigheid, het interview-
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verslagg toegestuurd, in een later stadium gevolgd door de uitwerking van de gehele case-
studie.. Na afloop van het onderzoek hebben alle respondenten bovendien een samenvatting 
vann de onderzoeksresultaten ontvangen. 

Dee dataverzameling werd vooraf helder gestructureerd, omdat alleen zo een zinvolle integrale 
analysee van gegevens uit meerdere case-studies mogelijk was. Daarbij werd gebruik gemaakt 
vann standaard vragenlijsten (zie bijlage). Elk interview startte met een korte inleiding, waarna 
alss eerste een aantal algemene vragen werd gesteld over de commitments van de organisatie, 
dee strategie, eventuele strategische heroriëntaties, strategische planning, operationele proces-
sen,, budgettering en budget-control. Vervolgens werd het proces van totstandkoming van het 
koerselementkoerselement geïnventariseerd. Hierbij werd zoveel mogelijk doorgevraagd naar de feitelijke 
gangg van zaken, vanaf het eerste initiatief tot en met de uiteindelijke realisatie. Aan de orde 
kwamm wie er precies in welke fase bij betrokken waren geweest, hoe een en ander verlopen 
was,, hoeveel tijd het in beslag genomen had, wat precies de problemen waren geweest, etc. 
Aann het eind van elk interview werd aan de respondenten een lijst voorgelegd met zoge-
naamdee 'gesloten vragen', dat wil zeggen vragen met voorgeprogrammeerde antwoordmoge-
lijkheden.. Deze vragen hadden betrekking op een aantal algemene aspecten van strategie, 
planning,, personeelsbeleid, besluitvorming, budgettering, rapportages en control. Doel van de 
geslotenn vragen was tweeledig. Ter verhoging van de (construct)validiteit hebben de ant-
woordenn tijdens de analyse van de case-studies gediend als controlemiddel op de overige 
interviewgegevens,, terwijl zij daarnaast een meer kwantitatief houvast boden om de organi-
satiess uit de verschillende activiteittypen met elkaar te vergelijken op een aantal relevante 
aspecten. . 

11.3.33 Analyse en rapportages 

Analysee en rapportage van de verzamelde data zijn voor het gehele case-studie onderzoek op 
uniformee wijze uitgevoerd. Inzichten zijn in vier treden van onderaf opgebouwd: interviews, 
case-studies,, activiteittypen en integrale analyse. 

Doell  van de analyse en rapportage per interview was het verkrijgen van een getrouwe weer-
gavee van de informatie uit het interview. Specifieke aandacht werd besteed aan de represen-
tativiteitt van het koerselement, de betrouwbaarheid en consistentie van de informatie, en de 
volledigheidd of onvolledigheid hiervan. De betrouwbaarheid werd gecontroleerd door het 
uitvoerenn van 'cross-checks' tussen de gegevens uit open interviewvragen, gesloten vragen 
enn documenten. 

Dee analyse per case-studie was erop gericht een helder beeld te verkrijgen van de betreffende 
organisatie,, haar commitments en koersvormende processen. Eventuele inconsistenties tussen 
dee gegevens uit de twee interviews hebben extra aandacht gekregen. Wanneer deze voor-
kwamen,, werden hiervoor plausibele verklaringen gezocht. Lukte dit niet, dan werden de 
betreffendee gegevens als minder betrouwbaar geclassificeerd. Bij de analyse zijn in het voor-
onderzoekk ontwikkelde checklists gehanteerd. Verder werd gebruik gemaakt van analyse-
schema'ss die de gegevens confronteerden met de werkhypothesen. All e case-studies zijn in 
hett projectteam uitvoerig besproken. Voor de rapportage is op basis van de eerste case-
studiess een standaardformaat ontwikkeld, dat daarna bij alle verdere cases studies op unifor-
mee wijze is toegepast. 

Dee analyse per activiteittype kon beginnen nadat alle tien cases waren onderzocht en geana-
lyseerd.. Doel van deze analyse was om een algemeen beeld te creëren van de kenmerken van 
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dee koersvormende processen bij het betreffende activiteittype. De analyse spitste zich toe op 
dee toetsing van de werkhypothesen. Hiervoor werden alle in de case-studies aangetroffen 
aanwijzingenn ter bevestiging en ontkenning op een rij gezet, waaruit een conclusie volgde. 
Daarnaastt werden andere opvallende elementen en patronen geïnventariseerd die een bijdrage 
zoudenn kunnen leveren aan het gezochte beeld. Als laatste werd geëvalueerd in hoeverre het 
VOC-modell  in het onderzoek een bruikbaar hulpmiddel was gebleken. 

Nadatt de analyses voor alle drie activiteittypen waren afgerond, kon in een integrale analyse 
dee eindbalans worden opgemaakt. Hierbij ging het met name om een vergelijkende analyse 
vann de koersvormende processen en patronen van de drie activiteittypen. Onder andere op 
basiss van een toetsing van de basishypothesen resulteerde dit op de meeste punten in een 
scherpp beeld van de kenmerkende verschillen. 

11.44 SAMENVATTING 

Hett empirische onderdeel van het VOC-onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een meer-
voudigg case-studie onderzoek bij dertig ondernemingen. Doel ervan is enerzijds geweest om 
binnenn de cases aanwijzingen te vinden die een bevestiging of ontkenning vormden van de op 
basiss van het vooronderzoek geformuleerde hypothesen. Anderzijds had het onderzoek een 
meerr exploratieve doelstelling. Gezocht is naar aanwijzingen voor andere verbanden dan die 
inn de hypothesen waren voorzien. Daarnaast zijn de op basis van het vooronderzoek ontwik-
keldee theoretische modellen op hun empirische bruikbaarheid en relevantie getest. 

120 0 



12 2 
HYPOTHESEN N 

Alss sluitstuk van de vooronderzoeksfasen van het VOC-onderzoek zijn de verwachte relaties 
tussenn de kenmerken van de processen van koersvorming en hun context geformuleerd in een 
aantall  hypothesen. In dit hoofdstuk worden ze bij elkaar gebracht en toegelicht. 

12.11 INLEIDIN G 

Opp basis van het literatuuronderzoek en de diverse empirische vooronderzoeken, is een hy-
pothetischh beeld gecreëerd omtrent de processen van koersvorming bij de drie activiteittypen. 
Ditt beeld wordt weergegeven in twee soorten hypothesen: 
•• werkhypothesen, die de verwachte kenmerken van de processen van koersvorming per 

activiteittypee beschrijven, en 
•• basishypothesen, die de verwachte verschillen in kenmerken van de processen van koers

vormingg tussen de drie activiteittypen verwoorden. 

Werkhypothesenn en basishypothesen bevatten dezelfde verwachtingen, maar verschillen in 
presentatievorm.. De werkhypothesen hebben als uitgangspunt gediend voor de analyses per 
case-studiee en per activiteittype (hoofdstukken 14, 15 en 16), terwijl de basishypothesen zijn 
getoetstt op basis van de integrale analyse (hoofdstuk 17). 

12.22 WERKHYPOTHESE N PRODUCTACTIVITEITE N 

Organisatiess met productactiviteiten brengen producten op de markt, die door henzelf vooraf 
zijnn gespecificeerd. Dit uitgangspunt leidt naar verwachting tot een aantal specifieke kenmer
kenn voor de processen van koersvorming. Deze zijn uitgewerkt in tien werkhypothesen. 

Alss gevolg van de commitments waarmee organisaties met productactiviteiten te maken heb
ben,, zullen de consoliderende mechanismen van nature sterk aanwezig zijn. Geïnvesteerd 
wordtt immers in technologie- en productontwikkeling, productiefaciliteiten en marketing en 
dezee investeringen moeten worden terugverdiend. Daarom verandert dit type organisaties niet 
gemakkelijkk van koers, ofwel vormt strategische consolidatie een natuurlijke neiging. Tevens 
zijnn procesconsolidatie en budgettaire consolidatie sterk ontwikkeld (zie werkhypothese 6). 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 1: 
InIn organisaties met productactiviteiten heeft de consolidatie het natuurlijke primaat in de 
koersvorming. koersvorming. 

Hett commitment-intensieve karakter van de eigen investeringen brengt met zich mee dat bo
venall behoefte bestaat aan visies op toekomstige klantenwensen, markten en mogelijke con-
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currentieposities,, dus op de externe aandachtsgebieden. Als gevolg van de neiging tot conso-
lidatiee zullen deze visies bovendien relatief lang standhouden. Zij krijgen daarmee de vorm 
vann paradigma's. Zelfs wanneer successen uitblijven zal betrekkelijk lang worden vastgehou-
denn aan consoliderende maatregelen als herstructureringen, kostenbeheersing en omzetbevor-
dering,, voordat de visie fundamenteel ter discussie wordt gesteld in de vorm van een strategi-
schee heroriëntatie. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 2: 
InIn organisaties met productactiviteiten hebben visies het karakter van elkaar afwisselen-
dede paradigma 's omtrent de externe aandachtsgebieden. Deze paradigma 's komen tot 
standstand op basis van strategische heroriëntaties. 

Dee van nature sterke neiging tot consolidatie binnen organisaties met productactiviteiten leidt 
tott een zwakkere positie van het ondernemerschap, waardoor noodzakelijke vernieuwingen in 
hett gedrang kunnen komen (zie ook werkhypothese 2). Door middel van visies wordt hieraan 
eenn tegenwicht geboden. Wanneer nieuwe visies worden ontwikkeld, hebben deze als doel 
specifiekee vormen van ondernemerschap te ondersteunen en sturen. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 3: 
InIn organisaties met productactiviteiten is de hoofdfunctie van de visie het stimuleren van 
enen richting geven aan het ondernemerschap, dus het 'uitzetten' van de koers voor de toe-
komst. komst. 

Ondernemerschapp heeft relatief weinig 'vrije ruimte' en heeft derhalve de steun nodig van 
sponsorss op hoog niveau binnen de organisatie. De visies van deze sponsors en hun invloed 
opp de gemeenschappelijke visies zijn bepalend voor de mogelijkheden van het onderne-
merschap.. Bovendien ligt de aanleiding voor ondernemende initiatieven overwegend intern, 
omdatt de klant in deze fase geen directe betrokkenheid heeft. Ondernemingen zijn daardoor 
genoodzaaktt hun investeringen te baseren op eigen visies op verwachte marktontwikkelingen. 
Alleenn initiatieven die aansluiten bij deze visies zullen een kans maken het besluitvormings-
process te overleven. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 4: 
InIn organisaties met productactiviteiten is ondernemerschap intern georiënteerd en sterk 
doordoor visies gestuurd. 

Binnenn organisaties met productactiviteiten zijn 'echte' ondernemers moeilijk aan te wijzen. 
Al ss gevolg van een functionele organisatiestructuur hebben de primaire processen een geïn-
tegreerdd karakter, vrijwel alle afdelingen leveren er een bijdrage aan. Ook vernieuwende ini-
tiatievenn zullen op een geïntegreerde wijze tot ontwikkeling moeten komen, en in brede 
teamss worden voorbereid en gerealiseerd. Initiatiefnemers zullen vooral te vinden zijn op 
afdelingenn die in contact staan met de buitenwereld, dus in de commercie (marketing of sa-
les),, of in research & developmentgroepen, maar zij vormen slechts een schakel in een veel 
groterr proces. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 5: 
InIn organisaties met productactiviteiten is ondernemerschap moeilijk individueel aan-
wijsbaar.wijsbaar. Initiatieven worden in de commercie of R&D genomen, maar de realisatie is 
hethet resultaat van teamwork. 

Dee operationele processen zijn op efficiency georiënteerd en gebaseerd op gestandaardiseerde 
werkwijzen,, procedures en routines. Veelal zijn ze systeem- of machinegestuurd. Door het 
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geïntegreerdee karakter van de processen zijn planning en control door middel van periodieke 
budgettenn dé manier om de resultaatontwikkeling beheersbaar te houden. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 6: 
InIn organisaties met productactiviteiten is de aandacht voor procesconsolidatie, in de 
vormvorm van routinevorming en standaardisaties, van nature groot. Budgettaire consolida-
tietie is gebaseerd op omzet en afdelingskosten 

Alss gevolg van de commitments vergt de bedrijfsvoering van organisaties met productactivi-
teitenn een lange termijn perspectief. Hierdoor ligt een relatief zwaar accent op strategische 
planvorming.. Deze planvorming leidt echter niet zozeer tot het daadwerkelijk plannen van de 
activiteiten,, als wel tot de vorming van gemeenschappelijke visies, die weer de basis vormen 
voorr investeringsbeslissingen. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 7: 
InIn organisaties met productactiviteiten is strategische planvorming vooral gericht op 
visievorming. visievorming. 

Gezienn de hoge commitments die gemoeid kunnen zijn met investeringen in product- en 
marktontwikkelingg en de relatief lange terugverdientijd die hiermee samenhangt, kunnen der-
gelijkee investeringsbeslissingen worden beschouwd als de meest koersbeïnvloedende beslui-
ten.. Zij worden met de nodige zorgvuldigheid omringd, en gebaseerd op plannen met uitvoe-
rigerige analyses omtrent benodigde investeringen, commerciële mogelijkheden en gevolgen 
voorr de organisatie, processen en systemen. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 8: 
InIn organisaties met productactiviteiten hebben de meest koersbeïnvloedende besluiten de 
vormvorm van investeringsbeslissingen. Deze worden altijd genomen op basis van een uitge-
werkt,werkt, meerjarig actieplan. 

Dee risico's en onzekerheden rond de koersbeïnvloedende investeringsbesluiten zijn groot en 
bovendienn hebben klanten of andere stakeholders er doorgaans geen directe invloed op. Dit 
maaktt investeringen tot onderwerpen met een 'vortex' karakter (zie hoofdstuk 5) en leidt tot 
eenn naar binnen gekeerd besluitvormingsproces, dat aanleiding geeft tot een langdurig en 
politiekk getint spel, waarin veel verschillende informatie wordt ingebracht en veel persoonlijk 
enn informeel overleg plaatsvindt. Een en ander wordt nog versterkt door de functionele orga-
nisatievorm,, die gemakkelijk belangen- en inzichtsverschillen teweegbrengt. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 9: 
InIn organisaties met productactiviteiten is koersbeïnvloedende besluitvorming een intern 
gericht,gericht, politiek beladen en langdurig proces. 

Dee operationele processen zijn uitvoerend van aard en ingericht om op effectieve en effici-
ëntee wijze veel van hetzelfde te produceren en te verkopen. Wat er geproduceerd of verkocht 
wordt,, wordt niet binnen deze processen zelf bepaald, waardoor zij geen zelfstandige rol in de 
koersvormingg van de organisatie spelen. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 10: 
InIn organisaties met productactiviteiten hebben de operationele processen geen directe 
invloedinvloed op de koersvorming. 
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12.33 WERKHYPOTHESE N PROJECTACTIVITEITE N 

Organisatiess met projectactiviteiten realiseren projectresultaten, die door klanten vooraf wor-
denn gespecificeerd. De verwachte specifieke kenmerken die dit voor de processen van koers-
vormingg tot gevolg heeft, worden weer uitgewerkt in tien werkhypothesen. 

Dee continuïteit van organisaties met projectactiviteiten is direct afhankelijk van de mate 
waarinn ze erin slagen nieuwe projecten binnen te halen. Projectacquisitie is een algemeen 
geaccepteerdee prioriteit. Verantwoordelijk hiervoor is het ondernemerschap. Aangezien de 
koerss van dit type organisaties in feite wordt bepaald door een aaneenschakeling van projec-
ten,, heeft het ondernemerschap op de koersvorming een grote, zelfstandige invloed. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 11: 
InIn organisaties met projectactiviteiten heeft het ondernemerschap het natuurlijke pri-
maatmaat in de koersvorming. 

Dee concurrentiekracht van dit type organisaties is primair afhankelijk van het vermogen om 
specifiekee projecten op betrouwbare wijze uit te voeren. Dit vermogen is voornamelijk door 
middell  de projectuitvoeringen in het verleden opgebouwd. Op basis van de hiermee opgedane 
kenniss en ervaring profileren organisaties zich bij de acquisitie van nieuwe projecten. Visies 
richtenn zich dan ook niet zozeer op de markt, als wel op de organisatie zelf, haar competen-
ties,, ervaringen en processen van projectrealisatie. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 12: 
InIn organisaties met projectactiviteiten is de visie gericht op de interne aandachtsgebie-
den,den, dus op de ontwikkeling van de organisatie zelf. 

Al ss gevolg van het primaat van het ondernemerschap bestaat er in een organisatie met pro-
jectactiviteitenn een natuurlijke neiging uiteenlopende activiteiten op te pakken. Consolidatie 
krijgtt hierdoor minder kans om tot ontwikkeling te komen. Vanuit de visie wordt aan deze 
natuurlijkee neiging tegenwicht geboden. Visies zijn gericht op het uitbouwen van eerder op-
gedanee kennis en ervaring, en op het versterken van de standaardisaties, kwaliteit en efficien-
cy. . 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 13: 
InIn organisaties met projectactiviteiten is de hoofdfunctie van de visie het versterken van 
dede consolidatie, dus het 'bestendigen' van een reeds gerealiseerde koers. 

Hett acquireren van nieuwe projecten gebeurt in nauwe relatie met de markt. Door middel van 
eenn contactennetwerk met potentiële opdrachtgevers tracht men tijdig op de hoogte te zijn 
vann nieuwe projectmogelijkheden. De aanleiding voor ondernemende initiatieven ligt derhal-
vee vooral extern. Binnen de organisatie stelt het ondernemerschap zich op als de vertolker 
vann de specifieke behoeften en eisen van de klant, en laat zich relatief weinig door visies stu-
ren. . 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 14: 
InIn organisaties met projectactiviteiten is ondernemerschap extern georiënteerd en auto-
noom. noom. 

Hett verwerven van projectopdrachten is grotendeels gebaseerd op vertrouwen, omdat een 
klant,, in tegenstelling tot bij een product, het eindresultaat niet vooraf kan beoordelen. Ver-
trouwenn kan alleen worden bereikt wanneer op voldoende hoog niveau binnen de organisatie 
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betrokkenheidd bij het project wordt getoond en persoonlijke garanties worden afgegeven. 
Hierdoorr ontstaat een duidelijk aanwijsbaar ondernemerschap in de top van de organisatie. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 15: 
InIn organisaties met projectactiviteiten is het ondernemerschap op individueel niveau 
aanwijsbaaraanwijsbaar bij hooggeplaatste lijnmanagers. 

Hett financiële resultaat van een organisatie met projectactiviteiten is in principe een optelsom 
vann de financiële resultaten van alle individuele projecten. Meestal bestaan daarnaast con-
tractuelee verplichtingen om een projectresultaat op een specifieke datum en met een bepaalde 
kwaliteitt op te leveren. Een optimale operationele en financiële beheersing van het proces van 
projectrealisatiee is dus een topprioriteit. Deze projectbeheersing wordt bereikt door het stan-
daardiserenn van de projectaanpak en de bijbehorende rapportagestructuur. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 16: 
InIn organisaties met projectactiviteiten is de aandacht voor procesconsolidatie, in de vorm 
vanvan standaardisatie van de projectaanpak en control op de projectuitvoering, van nature 
groot.groot. Budgettaire consolidatie is gebaseerd op projectcalculaties. 

Daarr de continuïteit van een organisatie met projectactiviteiten afhankelijk is van een conti-
nuee projectenstroom wordt naar verwachting veel aandacht besteed aan de planning van het 
onderhandenn werk en de acquisitie. De orderportefeuille wordt regelmatig geanalyseerd, 
prospectss worden geïnventariseerd en inschattingen worden gemaakt van de kansen voor 
nieuwee projecten. Ook de strategische planvorming zal met name hierop gericht zijn. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 17: 
InIn organisaties met projectactiviteiten is strategische planvorming vooral gericht op de 
beheersbaarheidbeheersbaarheid van het huidige en toekomstige onderhanden werk. 

Dee besluitvorming die de meeste invloed heeft op de koersvorming betreft concrete pro-
jectaanbiedingen.. Met deze besluiten bouwt de organisatie projectgerelateerde commitments 
opp en zij worden dan ook met de nodige zorgvuldigheid genomen. Projectaanbiedingen wor-
denn goed voorbereid in de vorm van een (voorlopig) projectplan, waarin op meer of minder 
gedetailleerdee wijze staat aangegeven op welke wijze het project kan worden gerealiseerd, 
tegenn welke kosten (voorcalculatie) en binnen welke tijdslijnen. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 18: 
InIn organisaties met projectactiviteiten hebben de meest koersbeïnvloedende besluiten de 
vormvorm van projectaanbiedingen. Deze besluiten worden altijd genomen op basis van een 
(voorlopig)(voorlopig) projectplan. 

Besluitvormingg over projectaanbiedingen kan tot discussies leiden over risico's en haalbaar-
heid,, maar niet over specificaties, omdat deze door de klant zijn vastgesteld. Projectaanbie-
dingenn zijn daarom meer 'tractable' van karakter en leiden tot doelgerichte besluitvormings-
processenn die relatief weinig ruimte bieden voor belangentegenstellingen, cultuurverschillen 
enn verschillen in visies. Bovendien vinden zij altijd onder de tijdsdruk van het aanbie-
dingstrajectt plaats. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 19: 
InIn organisaties met projectactiviteiten is koersbeïnvloedende besluitvorming een extern 
gericht,gericht, open en snel proces. 

Inn organisaties met projectactiviteiten wordt in de operationele processen onder leiding van 
eenn projectleider uitvoering gegeven aan een projectplan, dat in de voorbereidende fase is 
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opgesteld.. Hierbij kan de nodige inventiviteit en flexibiliteit noodzakelijk zijn, maar de pro-
cessenn hebben nauwelijks of geen invloed op de koersvorming als zodanig. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 20: 
InIn organisaties met projectactiviteiten hebben de operationele processen geen directe in-
vloedvloed op de koersvorming. 

12.44 WERKHYPOTHESE N INSPANNINGSACTIVITEITE N 

Organisatiess met inspanningsactiviteiten realiseren een waarde die op het moment van de 
transactiee niet kan worden gedefinieerd. Organisaties gaan een inspanningsverplichting aan 
omm een door de klant aangegeven doel zo dicht mogelijk te benaderen. Naar verwachting 
leidtt ook dit uitgangspunt weer tot een aantal specifieke kenmerken voor de processen van 
koerss vorming. In tien werkhypothesen worden deze uitgewerkt. 

Dee continuïteit van een organisatie met inspanningsactiviteiten is direct afhankelijk van het 
tijdigg binnenhalen van nieuwe opdrachten. Deze opdrachten hebben in de regel een beperkte 
omvang,omvang, zodat een continue acquisitie-inspanning noodzakelijk is. De opdrachtenstroom, die 
hiervann het gevolg is, vormt in feite de koers van de organisatie. Het ondernemerschap dat de 
acquisitiee uitvoert heeft dus natuurlijkerwijs de grootste invloed op de koersvorming. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 21: 
InIn organisaties met inspanningsactiviteiten heeft het ondernemerschap het natuurlijke 
primaatprimaat in de koersvorming. 

Organisatiess met inspanningsactiviteiten kennen veelal een losse structuur, met onafhankelijk 
vann elkaar opererende organisatie-eenheden, die in principe elk hun eigen koers vormen. Dit 
steltt het topmanagement voor het strategische vraagstuk hoe het geheel bij elkaar kan worden 
gehoudenn en herkenbaar kan blijven voor de klant. Visies richten zich daarom vooral op de 
vraagg wat de organisatie tot een eenheid maakt, dus op haar identiteit en cultuur. Op basis 
hiervann kan de organisatie zich naar buiten toe onderscheiden. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 22: 
InIn organisaties met inspanningsactiviteiten is de visie gericht op de identiteit (missie) en 
dede cultuur van de organisatie. 

Hett ondernemerschap heeft binnen organisaties met inspanningsactiviteiten de neiging steeds 
nieuwee uitdagingen aan te gaan (zie ook werkhypothese 25). Consolidatie in de vorm van 
standaardisaties,, kwaliteitsbeheersing en efficiency is hierdoor van nature minder sterk ont-
wikkeld.. Vanuit de visie wordt hieraan tegenwicht geboden. Visies bevorderen voorgepro-
grammeerdee werkwijzen en de 'herhaalfactor' in de opdrachtenstroom. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 23: 
InIn organisaties met inspanningsactiviteiten is de hoofdfunctie van de visie het versterken 
vanvan de consolidatie, dus het 'bestendigen' van een reeds gerealiseerde koers. 

Dee acquisitie van opdrachten verloopt middels persoonlijke relaties tussen acquisiteurs en 
potentiëlee opdrachtgevers. In deze contacten legt de klant zijn wensen en doelstellingen neer, 
enn krijgt de opdracht vorm. De aanleiding voor koersveranderingen ligt veelal in deze externe 
contacten.. Zij worden nauwelijks gepland en slechts beperkt beïnvloed door de visies van de 
organisatie.. In feite bepalen de ondernemers dus, zonder veel sturing vanuit de organisatie, de 
koers. . 
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VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 24: 
InIn organisaties met inspanningsactiviteiten is ondernemerschap extern georiënteerd en 
autonoom. autonoom. 

Dee opdrachten van organisaties met inspanningsactiviteiten vergen, anders dan bij projectac-
tiviteiten,, veelal slechts de betrokkenheid van een beperkt aantal personen uit de organisatie. 
Dee diverse groepen verzorgen hun eigen acquisitie en zijn verantwoordelijk voor hun eigen 
resultaat.. De acquisitietaak ligt bovenal bij de leiders van deze groepen, maar in de praktijk 
wordenn alle medewerkers gestimuleerd om zich commercieel op te stellen. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 25: 
InIn organisaties met inspanningsactiviteiten bevindt het ondernemerschap zich op alle ni-
veausveaus van de organisatie. Initiatieven brengen een beperkt commitment mee en kunnen 
geïsoleerdgeïsoleerd van andere worden ontwikkeld. 

Procesconsolidatiee is moeilijk vorm te geven, omdat standaardisaties van de operationele 
processenn onmogelijk zijn, evenals een strikte planning en control van de opdrachtuitvoering. 
Standaardisatiee van methoden en stijlen kan slechts worden gestimuleerd via opleidingen en 
persoonlijkee begeleiding. Budgettaire consolidatie is, op basis van de resultaatverantwoorde-
lijkheidd en werkbezetting van de groepen, relatief gemakkelijk uitvoerbaar. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 26: 
InIn organisaties met inspanningsactiviteiten is procesconsolidatie moeilijk vorm te geven. 
BudgettaireBudgettaire consolidatie is gebaseerd op de werkbezetting. 

Hett korteyclische en weinig commitment-intensieve karakter van de inspanningsactiviteiten 
brengtt met zich mee dat op langere termijn gerichte planningen weinig zinvol zijn. Wel kun-
nenn visies worden geformuleerd en door middel van strategische plannen worden uitgedra-
gen.. Op de daadwerkelijke koersvorming hebben deze visies echter slechts een beperkte in-
vloed. . 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 27: 
InIn organisaties met inspanningsactiviteiten speelt strategische planvorming voor de 
koersvormingkoersvorming geen rol van betekenis. 

Dee koersvorming van een organisatie met inspanningsactiviteiten wordt vooral bepaald door 
hett alom aanwezige, autonome ondernemerschap. Hierdoor hangt de koersvorming in hoge 
matee af van de achtergronden en ideeën van de medewerkers, en dus van de wijze waarop zij 
wordenn geselecteerd, opgeleid, begeleid en beloond. Een specifiek element daarbij is de be-
noemingg van partners, vennoten of managers van zelfstandige organisatie-eenheden, omdat 
zijj  als eerste verantwoordelijk zijn voor de koersontwikkeling en de personele invulling van 
hunn eenheid. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 28: 
InIn organisaties met inspanningsactiviteiten hebben de meest koersbeïnvloedende beslui-
tenten de vorm van personele benoemingen. Hun invloed is echter slechts indirect. 

Binnenn organisaties met inspanningsactiviteiten worden in feite weinig direct koersvormende 
besluitenn genomen. Vanwege de beperkte schaal van de opdrachten hebben besluiten rond de 
acceptatiee hiervan een betrekkelijk lage prioriteit. Zij worden decentraal genomen, in de di-
rectee omgeving van de acquisiteurs. Niet zelden ontbreekt (formele) besluitvorming zelfs 
geheel,, omdat acquisiteurs zelfstandig bevoegd zijn afspraken met de klant te maken. 
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VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 29: 
InIn organisaties met inspanningsactiviteiten worden slechts in beperkte mate direct 
koersbeïnvloedendekoersbeïnvloedende besluiten genomen. Deze besluitvorming is gedecentraliseerd. 

Dee koersvorming van organisaties met inspanningsactiviteiten wordt sterk beïnvloed door de 
operationelee medewerkers. Opdrachten krijgen namelijk pas in de uitvoeringsfase vaste vorm 
enn daarnaast wordt de acquisitie van nieuwe of vervolgopdrachten veelal ook door de mede-
werkerss in het operationele proces zelf gedaan. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 30: 
InIn organisaties met inspanningsactiviteiten wordt de koers vooral bepaald binnen de 
operationeleoperationele processen. 

12.55 VA N WERKHYPOTHESE N NAAR BASISHYPOTHESEN 

Dee dertig geformuleerde werkhypothesen worden in de samenvatting van dit hoofdstuk in 
tabelvormm bij elkaar geplaatst. Gezamenlijk laten zij een aantal verwachte verschillen tussen 
dee koersvormende processen bij de drie activiteittypen zien. Deze verschillen zijn verwoord 
inn de basishypothesen van het VOC-onderzoek. 

VOC-basishypotheseVOC-basishypothese 1: 
InIn organisaties met productactiviteiten heeft de consolidatie het natuurlijke primaat in de 
koersvorming,koersvorming, in organisaties met project- en inspanningsactiviteiten heeft het onderne-
merschapmerschap dit primaat. 

VOC-basishypotheseVOC-basishypothese 2: 
VisiesVisies hebben in organisaties met productactiviteiten het karakter van elkaar afwisselde 
paradigma'sparadigma's omtrent de externe aandachtsgebieden, terwijl in organisaties met project-
activiteitenactiviteiten visies zijn gericht op de interne aandachtsgebieden. In organisaties met in-
spanningsactiviteitenspanningsactiviteiten staat de identiteit (missie) en de cultuur in de visies centraal. 

VOC-basishypotheseVOC-basishypothese 3: 
InIn organisaties met productactiviteiten is de hoofdfunctie van de visie het stimuleren van 
enen richting geven aan het ondernemerschap, in organisaties met project- en inspan-
ningsactiviteitenningsactiviteiten is de hoofdfunctie het versterken van de consolidatie. 

VOC-basishypotheseVOC-basishypothese 4: 
InIn organisaties met project- en inspanningsactiviteiten is het ondernemerschap extern 
georiënteerdgeoriënteerd en autonoom, in organisaties met productactiviteiten intern georiënteerd en 
sterksterk door visies gestuurd. 

VOC-basishypotheseVOC-basishypothese 5: 
OndernemerschapOndernemerschap is in organisaties met productactiviteiten moeilijk individueel aan-
wijsbaar.wijsbaar. Initiatieven worden in de commercie of R&D genomen, maar de realisatie is 
hethet resultaat van teamwork. In organisaties met projectactiviteiten is ondernemerschap 
aanwijsbaaraanwijsbaar bij hooggeplaatste lijnmanagers en in organisaties met inspanningsactivi-
teitenteiten bevindt het zich op alle niveaus van de organisatie. 
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VOC-basishypotheseVOC-basishypothese 6: 
DeDe aandacht voor procesconsolidatie is van nature groot binnen organisaties met pro-
duct-duct- en projectactiviteiten. In de eerste heeft zij de vorm van routinevorming en stan-
daardisaties,daardisaties, in de tweede van standaardisatie van de projectaanpak en control op de 
projectuitvoering.projectuitvoering. In organisaties met inspanningsactiviteiten is procesconsolidatie 
moeilijkmoeilijk vorm te geven. Budgettaire consolidatie is bij organisaties met productactivi-
teitenteiten gebaseerd op omzet en afdelingskosten, bij organisaties met projectactiviteiten op 
projectcalculatiesprojectcalculaties en bij organisaties met inspanningsactiviteiten op de werkbezetting. 

VOC-basishypotheseVOC-basishypothese 7: 
InIn organisaties met productactiviteiten is strategische planvorming gericht op visievor-
ming,ming, in organisaties met projectactiviteiten op de beheersbaarheid van het huidige en 
toekomstigetoekomstige onderhanden werk. In organisaties met inspanningsactiviteiten speelt stra-
tegischetegische planvorming geen rol van betekenis voor de koersvorming. 

VOC-basishypotheseVOC-basishypothese 8: 
DeDe meest koersbeïnvloedende besluiten hebben in organisaties met productactiviteiten de 
vormvorm van investeringsbeslissingen (altijd op basis van een meerjarig actieplan), in orga-
nisatiesnisaties met projectactiviteiten van projectaanbiedingen (altijd op basis van een project-
plan),plan), en in organisaties met inspanningsactiviteiten van personele benoemingen (indi-
recterecte invloed). 

VOC-basishypotheseVOC-basishypothese 9: 

KoersvormendeKoersvormende besluitvorming is in organisaties met productactiviteiten een intern ge-
richt,richt, politiek beladen en langdurig proces, in organisaties met projectactiviteiten extern 
gericht,gericht, open en snel. In organisaties met inspanningsactiviteiten vindt direct koersbeïn-
vloedendevloedende besluitvorming slechts beperkt plaats, en is dan sterk gedecentraliseerd. 

VOC-basishypotheseVOC-basishypothese 10: 
DeDe operationele processen hebben in organisaties met product- en projectactiviteiten 
geengeen directe invloed op de koersvorming. In organisaties met inspanningsactiviteiten 
wordtwordt de koers vooral in de operationele processen bepaald. 
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12.66 SAMENVATTIN G 

Volgenss de verwachtingen die op basis van het vooronderzoek zijn ontwikkeld, laten de pro-
cessenn van koersvorming voor de drie activiteittypen grote verschillen in kenmerken zien. 
Dezee verschillen zijn in dit hoofdstuk verwoord in werkhypothesen per activiteittype (zie 
figuurr 12.1) en basishypothesen voorde drie typen gezamenlijk (zie 12.5). 
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Koers--
beïnvloedende e 
besluiten n 

Besluit--
vorming g 

Roll  operatio-
nelee processen 

Werkhypothesen n 
Productactiviteiten n 

1.. Natuurlijk primaat in 
koersvormingg bij 
consolidatie. . 

2.. Visie als afwisselende 
paradigma'ss omtrent 
externee aandachts-
gebieden. . 

3.. Visie stimuleert en 
geeftt richting aan 
ondernemerschap p 
(koerss uitzetten). 

4.. Ondernemerschap 
internn en gestuurd. 

5.. Ondernemerschap 
moeilijkk individueel 
aanwijsbaar,, resultaat 
vann teamwork. 

6.. Veel aandacht voor 
procesconsolidatie e 
(standaardisaties)) en 
controll  op omzet- en 
kostenbudgetten. . 

7.. Strategische planvor-
mingg gericht op 
visievorming. . 

8.. Besluiten gericht op 
investeringen,, altijd op 
basiss van een meerjarig 
actieplan. . 

9.. Besluitvorming intern 
gericht,, politiek beia-
den,, langdurig proces. 

10.. Operationele processen 
geenn directe invloed op 
dee koersvorming. 

11. . 

12. . 

13. . 

14. . 

15. . 

16. . 

17. . 

18. . 

19. . 

20. . 

Werkhypothesen n 
Projectactiviteiten n 

Natuurlijkk primaat in 
koerss vorming bij 
ondernemerschap. . 

Visiee gericht op interne 
aandachtsgebieden,, de 
ontwikkelingg van de 
organisatie. . 

Visiee versterkt 
consolidatiee (besten-
digingg van reeds 
gerealiseerdee koers). 

Ondernemerschap p 
externn en autonoom. 

Ondernemerschap p 
individueell  aanwijsbaar 
enn hoog in lijn-
management. . 

Veell  aandacht voor 
budgettairee en 
procesconsolidatie e 
(projectaanpakk en 
controll  op uitvoering). 

Strategischee planvor-
mingg gericht op 
beheersbaarheid d 
projectenaanbod. . 

Besluitenn gericht op 
projectoffertes,, altijd op 
basiss van een 
(voorlopig)) projectplan. 

Besluitvormingg extern 
gericht,, open en snel 
proces. . 

Operationelee processen 
geenn directe invloed op 
dee koersvorming. 

21. . 

22. . 

23. . 

24. . 

25. . 

26. . 

27. . 

28. . 

29. . 

30. . 

Werkhypothesen n 
Inspanningsactiviteiten n 

Natuurlijkk primaat in 
koersvormingg bij 
ondernemerschap. . 

Visiee gericht op de 
identiteitt (missie) en 
cultuurr van de 
organisatie. . 

Visiee versterkt 
consolidatiee (besten 
digingg van reeds 
gerealiseerdee koers). 

Ondernemerschap p 
externn en autonoom. 

Ondernemerschapp ge-
spreidd over organisatie, 
initiatievenn beperkt van 
commitment. . 

Procesconsolidatie e 
moeilijkk vorm te geven, 
budgettairee consolidatie 
opp basis van 
werkbezetting. . 

Strategischee planvor-
mingg speelt geen rol 
vann betekenis. 

Besluitenn gericht op 
personelee benoemin-
gen,, indirecte invloed 
opp koers. 

Beperktee direct 
koerss beïnvloedende 
besluitvorming. . 

Operationelee processen 
bepalendd voor 
koersvorming. . 

figuurr 12.1: samenvatting van de werkhypothesen van het VOC-onderzoek. 
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ANALYSEE GESLOTEN VRAGEN 

Inn het case-studie onderzoek zijn naast open interviews ook vragenlijsten gebruikt. Dit hoofd-
stukk behandelt in het licht van de geformuleerde hypothesen de analyse van deze zogenaamde 
'geslotenn vragen'. De toetsing van de werkhypothesen voor de drie activiteittypen zal op 
grondd van het totaalbeeld van de case-studies worden uitgevoerd in de hoofdstukken 14, 15 
enn 16. De basishypothesen worden vervolgens in hoofdstuk 17 geconfronteerd met de inte-
gralee analyse van het onderzoek, waarin ook de analyse van de gesloten vragen wordt ver-
werkt. . 

13.11 INLEIDIN G 

Aann het eind van elk interview van het case-studie onderzoek is aan de respondenten een 
zelfdee set van twintig gesloten vragen voorgelegd. De scores die hierop zijn verkregen heb-
benn enerzijds gediend ter controle op de overige interviewgegevens en hebben anderzijds een 
'harde'' vergelijking mogelijk gemaakt tussen de organisaties van de verschillende activiteit-
typen.. De vragen zijn onderverdeeld in drie categorieën: 
•• elf vragen omtrent de herkenbaarheid van een specifieke uitspraak voor de organisatie, 
•• acht vragen omtrent de mate waarin bepaalde elementen een belangrijke rol spelen bin

nenn de organisatie, en 
•• één vraag waarbij de respondenten werd verzocht een achttal elementen in een ranking te 

plaatsenn ten aanzien van hun belang voor het lange termijn succes van de organisatie. 
Bijj de vragen van de eerste twee categorieën maakten de respondenten bij de beantwoording 
eenn keuze uit vier antwoordmogelijkheden, terwijl bij de laatste vraag dus het rankingprinci-
pee is toegepast. Sommige respondenten plaatsten kanttekeningen bij de antwoorden. Indien 
relevantt voor het onderzoek zijn deze bij de interpretatie van de antwoorden meegenomen. 
Eenn gedetailleerde weergave van de scores op alle vragen is te vinden in de bijlagen. De op
zett van de vragenlijsten en de verwerkingswijze van de scores worden nu toegelicht. 

13.22 VRAGEN EN VERWERKINGSWIJZ E 

Dee gesloten vragen zijn geformuleerd in het licht van de hypothesen. De meeste richten zich 
opp één specifiek aspect ervan. Op basis van de hypothesen werden bepaalde verschillen ver
wachtt in de scores bij de diverse typen organisaties. De vragen, antwoordmogelijkheden, het 
aspectt waarop ze betrekking hebben en de verwachte verschillen staan hieronder aangegeven. 
Tevenss wordt per categorie vragen beschreven hoe de gegevens zijn verwerkt voor de uitein
delijkee analyse. 
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13.2.11 Vragen 'herkenbaarheid' 

Aann alle respondenten is de in figuur 13.1 weergegeven reeks uitspraken voorgelegd, met 
daaraann gekoppeld de vraag: "in hoeverre acht u de volgende uitspraken herkenbaar voor uw 
organisatie?"organisatie?" In de figuur wordt aangegeven op welk aspect uit de hypothesen de uitspraak 
betrekkingg heeft en voor welk type activiteiten een relatief hoge (+), dan wel een relatief lage 
scoree (-) werd verwacht. Meer dan aan de absolute hoogte van de scores is in het onderzoek 
belangg gehecht aan de relatieve verschillen. 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

7. . 

8. . 

9. . 

10. . 

11. . 

Uitspraak k 

Nieuwee activiteiten worden binnen onze 
organisatiee nooit opgestart zonder dat daar. 
aann de hand van een uitgewerkt plan, een 
managementbesluitt over is genomen. 

Bijj  belangrijke besluiten speelt informeel 
overlegg op de achtergrond een grote rol. 

Strategischee discussies zijn binnen de 
organisatiee vooral van belang om de neuzen 
tee richten. 

Meerjarenplanningg is in feite een zinloze 
activiteit. . 

Nieuwee activiteiten worden over het algemeen 
planmatigg (of projectmatig) ingevoerd. 

Belangrijkee besluiten worden in de praktijk 
nogg wel eens uitgesteld of korte tijd later 
feitelijkk weer teruggedraaid. 

Bijj  belangrijke besluiten stelt iedere betrokkene 
altijdd het belang van de organisatie voorop. 

Nieuwee activiteiten ontstaan vaak als vanzelf. 
Zee zijn niet gepland en er wordt geen formeel 
besluitt over genomen. 

Visiess ontstaan in onze organisatie meestal 
pass achteraf. 

Belangrijkee besluiten worden over het 
algemeenn snel genomen. 

Aann opleidingen wordt in de organisatie 
relatieff  veel geld uitgegeven. 

Betreffendee aspect 

Ondernemerschap p 

Besluitvorming g 

Visie e 

Meerjarenplanning g 

Ondernemerschap p 

Besluitvorming g 

Besluitvorming g 

Ondernemerschap p 

Visie e 

Besluitvorming g 

HRM M 

Verwachtee verschillen in 
score e 

+ + 
+ + 

--

+ + 

+ + 

--
+ + 

--

+ + 
+ + 

+ + 
+ + 

--
+ + 

--
--
+ + 

--
--
+ + 
+ + 

+ + 
+ + 

+ + 

--

productactiviteiten n 
projectactiviteiten n 
inspanningsactiviteiten n 

productactii  viteiten 
projectactiviteiten n 
inspanningsactiviteiten n 

productactiviteiten n 
projectactiviteiten n 
inspanningsactiviteiten n 

inspanningsactiviteiten n 
productactiviteiten n 
projectactiviteiten n 

productactiviteiten n 
projectactiviteiten n 
inspanningsactiviteiten n 

projectactiviteiten n 
inspanningsactiviteiten n 
productactiviteiten n 

projectactiviteiten n 
productactiviteiten n 
inspanningsactiviteiten n 

inspanningsactiviteiten n 
productactiviteiten n 
projectactiviteiten n 

projectactiviteiten n 
inspanningsactiviteiten n 
productactiviteiten n 

projectactiviteiten n 
inspanningsactiviteiten n 
productactiviteiten n 

inspanningsactiviteiten n 
productactiviteiten n 
projectactiviteiten n 

figuurr 13.1: formulering gesloten vragen 'herkenbaarheid voorde organisatie'. 
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Bijj  deze vraag maakten de respondenten een keuze uit vier antwoordmogelijkheden, die, 
hoewell  ze geen symmetrische verdeling lijken te hebben, een geleidelijk oplopende reeks van 
herkenbaarheidd aangeven: 
A.. volledig herkenbaar 
B.. behoorlijk herkenbaar 
C.. enigszins herkenbaar 
D.. volledig onherkenbaar. 

Perr case-studie werden de vragen voorgelegd aan twee respondenten. Uiteraard stemden de 
antwoordenn niet altijd overeen. Beide scores zijn bij de analyse van de cases op de in figuur 
13.22 aangegeven wijze samengevoegd tot één totaalscore voor de betreffende organisatie. 
Omgekeerdee scores van de respondenten leidden daarbij tot dezelfde totaalscore. Wanneer de 
scoress verder uit elkaar lagen dan in de figuur is aangegeven, dus A en D, werd de score, als 
niett valide, buiten de analyse gehouden. 

Scoree respondent 1 

A A 
A A 
A A 
B B 
B B 
C C 
B B 
C C 
D D 

Scoree respondent 2 

A A 
B B 
C C 
B B 
C C 
C C 
D D 
D D 
D D 

Totaalscoree case 

+++ + 
++ + 
+ + 
+ + 

+/--
--
--
---
— — 

Scorecijfer r 

7 7 
6 6 
5 5 
5 5 
4 4 
3 3 
3 3 
2 2 
1 1 

figuurfiguur 13.2: totstandkoming scores 'herkenbaarheid voor de organisatie' per case-studie. 

Omm een samenvattende score te verkrijgen voor alle cases van één activiteittype zijn de to-
taalscoress per case in een scorecijfer omgezet (zie eveneens figuur 13.2) en is het rekenkun-
digg gemiddelde bepaald van alle valide scores. Deze gemiddelden zijn in figuur 13.5 terug te 
vindenn als de totaalscores per activiteittype. Om tevens een indruk te krijgen van de spreiding 
vann de scores, is een variantieberekening uitgevoerd. Deze op basis van de steekproef van 
tienn cases berekende variantie vormt een schatting van de variantie van de gehele populatie 
vann organisaties van één activiteittype. Op de statistische aspecten van de analyse zal verder 
wordenn ingegaan in paragraaf 3 van dit hoofdstuk. 

13.2.22 Vragen 'belang voor  de organisatie' 

Dee respondenten hebben daarnaast een inschatting gemaakt van het belang dat hun organisa-
tiess hechten aan de elementen uit figuur 13.3. De exacte vraag luidde: "in hoeverre spelen de 
volgendevolgende zaken een belangrijke rol in uw organisatie?" De figuur geeft weer op welk aspect 
hett element betrekking heeft en voor welk type activiteiten in de hypothesen een relatief hoge 
scoree (+), dan wel een relatief lage score (-) werd verwacht. 
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1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

7. . 

8. . 

Element t 

Investeringsbudgetten. . 

Vastee werkwijzen, neergelegd in procedures. 

Eenn uiterst selectief aannamebeleid voor nieuw 
personeel. . 

Richtinggevendee doelstellingen op elk niveau 
vann de organisatie. 

Kwartaal-- en maandbudgetten voor omzet en 
kosten. . 

Openn onderlinge communicatie over binnen de 
organisatiee gebruikte methoden en technieken. 

Projectplanningenn en projectbudgetten. 

Uren-- en weekrapportages t.a.v. tijdsbesteding 
(enn eventueel declarabele uren). 

Betreffendee aspect 

Consolidatie e 
(budgettair) ) 

Consolidatie e 
(proces) ) 

HRM M 

Consolidatie e 
(strategisch) ) 

Consolidatie e 
(budgettair) ) 

Consolidatie e 
(proces) ) 

Consolidatie e 
(process & budgettair) 

Consolidatie e 
(budgettair) ) 

Verwachtee verschillen in 
score e 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

--

+ + 
• • 

+ + 
• • 

+ + 

+ + 
+ + 

productactiviteiten n 
projectactiviteiten n 
inspanningsactiviteiten n 

productactiviteiten n 
projectactiviteiten n 
inspanningsactiviteiten n 

inspanningsactiviteiten n 
productactiviteiten n 
projectactiviteiten n 

productactiviteiten n 
projectactiviteiten n 
inspanningsactiviteiten n 

productactiviteiten n 
projectactiviteiten n 
inspanningsactiviteiten n 

inspanningsactiviteiten n 
productactiviteiten n 
projectactiviteiten n 

projectactiviteiten n 
productactiviteiten n 
inspanningsactiviteiten n 

inspanningsactiviteiten n 
projectactiviteiten n 
productactiviteiten n 

figuurr 13.3: formulering gesloten vragen 'belang voorde organisatie'. 

Ookk deze vragen zijn per case-studie voorgelegd aan twee respondenten, met de volgende 
antwoordmogelijkheden: : 
A.. een zeer belangrijke rol, 
B.. een belangrijke rol, 
C.. een rol op de achtergrond, 
D.. een volstrekt onbelangrijke rol. 

Dee beide scores per case-studie zijn bij de analyse van de case wederom samengevoegd tot 
éénn score voor de betreffende organisatie, op basis van dezelfde uitgangspunten als bij de 
eerstee categorie vragen. De berekening van de gemiddelde score per activiteittype en de vari-
antiee is eveneens op dezelfde wijze uitgevoerd (zie figuur 13.6). 

13.2.33 Rankingvraag 

Inn aanvulling op bovenstaande vragen werd de respondenten aan het einde van elk interview 
dee vraag voorgelegd om met het oog op het lange termijn succes van de organisatie een ran
kingg aan te geven van een achttal elementen (letterlijke weergave in figuur 13.4). De exacte 
vraagg was: "hoe belangrijk acht u de volgende zaken voor het lange termijn succes van uw 
organisatie?organisatie? Geef s.v.p. de volgorde van belangrijkheid aan." Aangegeven is weer op welk 
aspectt de items betrekking hebben, voor welk type organisaties op een item een relatief hoge 
scoree werd verwacht (+) en voor welk type organisaties een relatief lage score (-). 
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1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

7. . 

8. . 

Element t 

Gedetailleerdee meerjarige 
activiteitenplanning. . 

Specifiekee doelen/ambities voor 
dee langere termijn. 

Ondernemendee medewerkers. 

Striktee kostenbeheersing. 

Dee juiste contacten in de markt. 

Optimalee kwaliteit mensen in huis 
hebben. . 

Beterr benutten van aanwezige 
kenniss en vaardigheden. 

Gedetailleerdee planning van het 
onderhandenn werk. 

Betreffendee aspect 

Meerjarenplanning g 

Visie e 

Ondernemerschap p 

Consolidatie e 

Ondernemerschap p 

HRM M 

Consolidatie e 

Consolidatie e 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 
+ + 

+ + 
+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

Verwachtee verschillen in 
score e 

productactiviteiten n 
projectactiviteiten n 
inspanningsactiviteiten n 

productactiviteiten n 
projectactiviteiten n 
inspanningsactiviteiten n 

inspanningsactiviteiten n 
productactiviteiten n 
projectactiviteiten n 

productactiviteiten n 
projectactiviteiten n 
inspanningsactiviteiten n 

projectactiviteiten n 
inspanningsactiviteiten n 
productactiviteiten n 

inspanningsactiviteiten n 
productactiviteiten n 
projectactiviteiten n 

inspanningsactiviteiten n 
productactiviteiten n 
projectactiviteiten n 

projectactiviteiten n 
productactiviteiten n 
inspanningsactiviteiten n 

figuurfiguur 13.4: formulering ranking-items 'belang voor lange termijn succes'. 

Bijj  de analyse van de rankinggegevens zijn enkele bewerkingen uitgevoerd. Als eerste zijn de 
tweee rankingen van de respondenten van één case samengebracht tot één ranking. Hiervoor 
werdd aan elke positie in een ranking van een respondent een cijfer toegekend, hetzelfde cijfer 
alss de plaatsing in de ranking. Vervolgens is per element, per case een rekenkundig gemid-
deldee berekend van de beide rankingcijfers van de respondenten. Wanneer bijvoorbeeld de 
enee respondent een element op nummer 2 had geplaatst en de andere respondent op nummer 
4,, dan ontstond voor dit element een score 3 voor deze case. Een gevolg van deze bereke-
ningswijzee is dat halve cijfers zijn ontstaan, en dat soms meerdere elementen op een zelfde 
scoree zijn uitgekomen (nummer 1 en nummer 4 levert dezelfde gemiddelde score op als 
nummerr 2 en nummer 3). Daarnaast zijn de rankingscores per case beoordeeld op hun be-
trouwbaarheid.. Wanneer de beide respondenten van één case-studie scores hadden gegeven 
diee te ver, dat wil zeggen méér dan drie plaatsen in de ranking, uiteenlagen, zijn deze gege-
venss als onbetrouwbaar beschouwd en verder buiten de analyse gehouden. 

Nadatt alle rankinggegevens per case-studie waren vastgesteld, is per element een berekening 
gemaaktt over alle case-studies van één activiteittype. Dit is weer het rekenkundig gemiddelde 
vann alle valide scores op dit element. Aan deze berekende scores kan niet te veel rekenkundi-
gee waarde worden gehecht, maar zij maken het wel mogelijk een totaal-ranking te maken 
voorr alle cases van één activiteittype. Gezien de berekeningswijze is statistische bewerking 
vann deze gegevens niet zinvol geacht. 
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13.33 ANALYSE EN STATISTISCHE ASPECTEN 

Doell  van de cijfermatige verwerking van de gegevens is om een 'harde' vergelijking moge-
lij kk te maken tussen de cases van de drie activiteittypen. De vraag is echter welke waarde aan 
verschillenn in uitkomsten gehecht kan worden en in welke mate zij derhalve mogen meewe-
genn in de uiteindelijke integrale analyse van het case-studie onderzoek. 

13.3.11 Statistische analyses 

Vanuitt statistisch oogpunt is een steekproef van tien uit de populaties van ondernemingen van 
dee diverse activiteitscategorieën klein. Gezien het feit dat het onderzoek is opgezet als een 
case-studiee onderzoek, hebben statistische criteria echter bij het ontwerp ervan niet centraal 
gestaan.. Niettemin is het goed een 'statistisch gevoel' op te bouwen bij de beoordeling van de 
resultatenn van de gesloten vragen. Hiertoe zijn de gegevens van de beide eerste typen vragen 
onderworpenn aan enkele statistische tests. 
•• De Kruskal-Wallis-test, die aangeeft of de scores per vraag van de drie activiteittypen 

voldoendee van elkaar verschillen om te kunnen spreken van steekproeven uit verschillen
dee populaties. 

•• De Mann-Whitney-test, die vervolgens aangeeft of de scores per vraag voor elk tweetal 
activiteittypenn significant van elkaar verschillen. 

Voorr juist deze tests is gekozen vanwege de (geringe) omvang van de steekproeven en de 
toegepastee meetmethode. De totaalscores van de cases zijn afgezet op een ordinale schaal. De 
meetwaardenn één tot en met zeven hebben geen absolute betekenis, maar geven een rangorde 
aan,, een rangorde bovendien, waarbij de verschillen tussen de diverse waarden geen vaste 
intervallenn vormen. In een dergelijke situatie is het raadzaam om statistische tests te gebrui
kenn die op dit principe van rangordening zijn gebaseerd. Bovengenoemde tests zijn dit. 

Dee tests zijn uitgevoerd met behulp van SPSS. De uitkomsten zijn opgenomen in de bijlagen. 
Significantee verschillen zijn tevens aangegeven in de figuren verder in dit hoofdstuk. Daarbij 
wordenn twee niveaus van significantie onderscheiden, een met een 95% betrouwbaarheid en 
eenn met een 90% betrouwbaarheid. Significantie houdt in dit verband in dat met een be
trouwbaarheidd van minimaal 95% of 90% kan worden vastgesteld dat organisaties met bij
voorbeeldd productactiviteiten op een bepaald aspect daadwerkelijk verschillen van organisa
tiess met projectactiviteiten. 

13.3.22 Gesloten vragen en integrale analyse 

Dee resultaten van de gesloten vragen zijn weliswaar apart (statistisch) geanalyseerd, maar aan 
dezee analyse worden geen zelfstandige conclusies verbonden. De vragen zijn gebruikt ter 
ondersteuningg van en ter controle op de interviews van het case-studie onderzoek, voor elke 
case-studiee apart en voor het gehele onderzoek in de integrale analyse (zie hoofdstuk 17). Bij 
dezee analyse worden de resultaten van het case-studie onderzoek en de gesloten vragen naast 
elkaarr gezet. Vaak blijken zij elkaar te versterken, maar niet altijd. 
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13.44 RESULTATE N 'HERKENBAARHEID ' 

Dee resultaten van de gesloten vragen, die betrekking hebben op de 'herkenbaarheid voor de 
organisatie'organisatie' worden in figuur 13.5 weergegeven in de vorm van de gemiddelde totaalscores 
voorr de tien organisaties met productactiviteiten (PD), projectactiviteiten (PJ) en inspan-
ningsactiviteitenn (I). 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

7. . 

8. . 

9. . 

10. . 

11. . 

Uitspraak k 

Nieuwee activiteiten worden binnen onze 
organisatiee nooit opgestart zonder dat daar, 
aann de hand van een uitgewerkt plan, een 
managementbesluitt over is genomen. 

Bijj  belangrijke besluiten speelt informeel 
overlegg op de achtergrond een grote rol. 

Strategischee discussies zijn binnen de orga-
nisatiee vooral van belang om de 
neuzenn te richten. 

Meerjarenplanningg is in feite een zinloze 
activiteit. . 

Nieuwee activiteiten worden over het 
algemeenn planmatig (of projectmatig) 
ingevoerd. . 

Belangrijkee besluiten worden in de 
praktijkk nog wel eens uitgesteld of korte tijd 
laterr feitelijk weer teruggedraaid. 

Bijj  belangrijke besluiten stelt iedere 

betrokkenee altijd het belang van de 
organisatiee voorop. 

Nieuwee activiteiten ontstaan vaak als van-
zelf.. Ze zijn niet gepland en er wordt geen 
formeell  besluit over genomen. 

Visiess ontstaan in onze organisatie meestal 
pass achteraf. 

Belangrijkee besluiten worden over het 
algemeenn snel genomen. 

Aann opleidingen wordt in de organisatie 
relatieff  veel geld uitgegeven. 

Verwachtee verschillen in 
score e 

++ productactiviteiten 
++ projectactiviteiten 
-- inspanningsactiviteiten 

++ productactiviteiten 
-- projectactiviteiten 
-- inspanningsactiviteiten 
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figuurr 13.5: resultaten gesloten vragen 'herkenbaarheid voor de organisatie'. 

Eenn hoge totaalscore staat voor een hoge herkenbaarheid van een specifieke uitspraak, een 
lagee score voor een lage herkenbaarheid. Daarnaast is aangegeven wanneer de verschillen 

139 9 



hethet case-studie onderzoek: analyse 

tussenn de totaalscores van twee typen organisaties een statistische betrouwbaarheid hebben 
vann meer dan 95%, respectievelijk 90%, en zijn de varianties opgenomen, die horen bij de 
berekendee gemiddelde totaalscores. De totaalscores van de drie typen organisaties en hun 
onderlingee verschillen worden kort toegelicht in het licht van de VOC-hypothesen. 

13.4.11 Ondernemerschap 

Dee uitspraak dat 'nieuwe activiteiten nooit opgestart worden zonder dat daar, aan de hand 
vanvan een uitgewerkt plan, een managementbesluit over is genomen' (Hl) is volgens verwach-
tingg zowel voor organisaties met productactiviteiten als voor organisaties met projectactivi-
teitenn zeer herkenbaar, terwijl dit voor organisaties met inspanningsactiviteiten significant 
minderr het geval is. Bij laatstgenoemde type is de ruimte voor het ondernemerschap dus het 
grootst,, bij organisaties met productactiviteiten het kleinst. 

Volledigg in lijn met het voorgaande is de herkenbaarheid van de uitspraak dat 'nieuwe acti-
viteitenviteiten vaak als vanzelf ontstaan, zonder planning en formeel besluit' (H8) voor organisaties 
mett productactiviteiten en projectactiviteiten minimaal, terwijl deze voor organisaties met 
inspanningsactiviteitenn aanzienlijk en significant groter is. Ook hier is de score voor de orga-
nisatiess met projectactiviteiten iets minder uitgesproken dan die van de organisaties met pro-
ductactiviteiten.. Als toelichting bij de scores van de projectactiviteiten gaven diverse respon-
dentenn aan dat nieuwe activiteiten wél vaak als vanzelf en ongepland kunnen ontstaan, maar 
datt daadwerkelijke realisatie ervan niet mogelijk is zonder een formeel managementbesluit. 

Dee scores op de herkenbaarheid van de uitspraak dat 'nieuwe activiteiten over het algemeen 
planmatigplanmatig (of projectmatig) worden ingevoerd' (H5) laten hetzelfde beeld zien als de beide 
voorgaandee items. Voor de respondenten van de organisaties met productactiviteiten was 
dezee uitspraak zeer herkenbaar, terwijl bij organisaties met inspanningsactiviteiten de her-
kenbaarheidd volgens verwachting significant lager ligt. De herkenbaarheid bij organisaties 
mett projectactiviteiten was groot, maar minder dan bij die met productactiviteiten. 

Dee resultaten van de gesloten vragen leveren het beeld op dat het ondernemerschap binnen 
organisatiess met productactiviteiten niet alleen het minst autonoom is ten opzichte van visies 
enn formele besluitvorming, maar tevens het sterkst planmatig en/of projectmatig van karakter. 
Voorr organisaties met inspanningsactiviteiten geldt precies het omgekeerde. Bij de organisa-
tiess met projectactiviteiten spelen planmatigheid en besluitvorming weliswaar een grote rol, 
maarr minder expliciet dan bij de organisaties met productactiviteiten. 

13.4.22 Besluitvorming 

Dee uitspraken die betrekking hebben op de besluitvorming binnen een organisatie komen 
deelss overeen met de verwachtingen, maar laten ook enkele afwijkingen zien. Zo blijkt 'bij 
belangrijkebelangrijke besluiten informeel overleg op de achtergrond' (H2) voor alle organisaties her-
kenbaarr te zijn. De score voor organisaties met productactiviteiten is weliswaar volgens ver-
wachtingg de hoogste, maar de verschillen zijn minimaal. Informeel overleg houdt echter niet 
directt in dat daarbij het nastreven van eigenbelang of het belang van de achterban voorop 
staat.. Bij organisaties met productactiviteiten werd dit wel verwacht, maar de resultaten spre-
kenn deze verwachting tegen. De uitspraak dat 'bij belangrijke besluiten iedere betrokkene 
altijdaltijd  het belang van de organisatie voorop stelt' (H7) blijkt voor dit type organisaties de 
hoogstee herkenbaarheid op te leveren. De score voor de beide andere typen organisaties is 
beduidendd lager, voor de organisaties met inspanningsactiviteiten zelfs significant lager. Dit 
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laatstee werd wel verwacht, maar met name de organisaties met projectactiviteiten laten een 
lageree relatieve score zien dan vooraf was ingeschat. 

Organisatiess met productactiviteiten lijken verder het meest helder in hun besluitvorming, 
gezienn het feit dat de uitspraak dat 'belangrijke besluiten in de praktijk nog wel eens worden 
uitgestelduitgesteld of korte tijd later feitelijk weer worden teruggedraaid' (H6) als overwegend onher-
kenbaarr geldt. Deze herkenbaarheid is voor beide andere typen organisaties volgens ver-
wachtingg duidelijk hoger, maar niet significant. Een andere verwachting was dat de besluit-
vormingg in organisaties met productactiviteiten meer tijd in beslag zou nemen. Dit aspect 
wordtt bevestigd door een relatief lage herkenbaarheid van de uitspraak dat 'belangrijke be-
sluitensluiten over het algemeen snel worden genomen' (H10). De score op deze vraag is volgens 
verwachtingg significant (90%) lager van die van de organisaties met projectactiviteiten. Van 
dee organisaties met inspanningsactiviteiten werd echter ook een relatief hoge score op deze 
vraagg verwacht, maar dit wordt door de resultaten niet bevestigd. 

Dee resultaten van de gesloten vragen geven aan dat de besluitvorming bij organisaties met 
productactiviteitenn volgens verwachting het meest helder en strak is, relatief meer tijd in be-
slagg neemt en gepaard gaat met veel informeel overleg. Het politieke gehalte is echter be-
perkt.. De besluitvorming bij de organisaties met projectactiviteiten verloopt volgens ver-
wachtingg relatief snel, maar leidt vaker tot herziening. Er vindt meer informeel overleg plaats 
dann werd verwacht en dit overleg is bovendien meer politiek beladen. De besluitvorming bin-
nenn organisaties met inspanningsactiviteiten heeft volgens verwachting een politiek karakter, 
gaatt met veel informeel overleg gepaard, maar neemt meer tijd dan werd voorzien. 

13.4.33 Visie 

Dee uitspraak dat 'visies in de organisatie meestal pas achteraf ontstaan' (H9) is voor organi-
satiess met productactiviteiten, in lijn met de verwachtingen, nauwelijks herkenbaar. Bij de 
organisatiess met projectactiviteiten ligt deze herkenbaarheid op een iets hoger niveau, bij de 
organisatiess met inspanningsactiviteiten zelfs op een significant hoger niveau. Het hiermee 
samenhangendee vermoeden dat strategische discussies bij productactiviteiten vooral bedoeld 
zoudenn zijn voor het overdragen van de visie ('om de neuzen te richten')(H3) werd niet be-
vestigd.. Uit opmerkingen die bij de beantwoording werden gemaakt, kan worden afgeleid dat 
dee discussies vaak wel degelijk bedoeld zijn voor de ontwikkeling van de visie zelf. Tegen de 
verwachtingg in scoren de andere typen organisaties op deze vraag duidelijk hoger. 

13.4.44 Overig 

Dee herkenbaarheid van de uitspraak dat 'meerjarenplanning in feite een zinloze activiteit is' 
(H4)) is voor organisaties met productactiviteiten zeer laag, maar voor organisaties met pro-
jectactiviteitenn tegen de verwachting in nog lager. Bij dit laatste kan worden aangetekend dat 
dee scores van drie cases als onbetrouwbaar terzijde zijn gelegd. Voor organisaties met in-
spanningsactiviteitenn was deze uitspraak volgens verwachting wel meer herkenbaar, signifi-
cantt meer dan bij de organisaties met projectactiviteiten. 

Dee grote herkenbaarheid bij de organisaties met inspanningsactiviteiten van de uitspraak 'aan 
opleidingenopleidingen wordt in de organisatie relatief veel geld uitgegeven'(Hl 1) werd verwacht, maar 
opvallendd is dat de herkenbaarheid bij organisaties met productactiviteiten op een nog hoger 
niveauu ligt. Wellicht worden hier de uitkomsten beïnvloed door de wijze waarop de vraag is 
geformuleerd,, omdat niet duidelijk is waaraan 'relatief veel geld' moet worden gerelateerd. 
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13.55 RESULTATEN 'BELAN G VOOR DE ORGANISATIE ' 

Dee resultaten van de gesloten vragen, die betrekking hebben op het 'belang voor de organi-
satie'satie' worden weergegeven in figuur 13.6. De opmaak is vergelijkbaar met die van de vorige 
categoriee vragen. Zeven van de acht items hebben betrekking op de diverse vormen consoli-
datie,, waarvan één op zowel procesconsolidatie als budgettaire consolidatie. De totaalscores 
vann de drie typen organisaties en hun onderlinge verschillen worden hier weer kort toegelicht. 
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figuurr 13.6: resultaten gesloten vragen 'belang voor de organisatie'. 

13.5.11 Consolidatie 

Tenn aanzien van procesconsolidatie werd vooraf omtrent het item 'vaste werkwijzen, neerge-
legdlegd in procedures' (B2) ingeschat dat dit het meest van belang zou worden geacht bij de 
organisatiess met productactiviteiten. Dit wordt door de resultaten van het onderzoek niet be-
vestigd.. Opvallend is dat de organisaties met projectactiviteiten significant hoger scoren en 
datt zelfs de organisaties met inspanningsactiviteiten meer belang aan dit punt hechten. Het 
belangg van een 'open onderlinge communicatie over binnen de organisatie gebruikte metho-
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denden en technieken' (B6) blijkt tegen de verwachting in bij alle typen organisaties groot te zijn. 
Vooraff  werd verwacht dat met name organisaties met inspanningsactiviteiten hieraan meer 
waardee zouden hechten. Aan het item 'projectplanningen en projectbudgetten' (B7) wordt 
volgenss verwachting bij de organisaties met projectactiviteiten significant meer belang ge-
hecht.. Overigens zijn de scores voor de beide andere typen organisaties ook hoog. Met name 
bijj  de organisaties met productactiviteiten zal hier echter worden gerefereerd aan interne 
ontwikkelingsprojecten. . 

Omtrentt de budgettaire consolidatie werd van het item 'investeringsbudgetten '(BI) verwacht 
datt dit met name van belang zou worden geacht bij de organisaties met productactiviteiten. 
Dezee verwachting blijkt niet geheel te worden ondersteund door de resultaten. Organisaties 
mett inspanningsactiviteiten scoren weliswaar significant (90%) lager, maar voor de organisa-
tiess met projectactiviteiten geldt dit tegen de verwachting in niet, de scores zijn ongeveer 
gelijk.. Bij het item 'kwartaal- en maandbudgetten voor omzet en kosten' (B5) doet zich iets 
vergelijkbaarss voor. Ook hier werd verwacht dat deze bij de organisaties met productactivi-
teitenn de grootste rol zouden spelen, maar tegen de verwachting in scoren de organisaties met 
projectactiviteitenn hier het hoogst. Bij de organisaties met inspanningsactiviteiten wordt het 
belangg volgens verwachting wel iets lager geacht. Het item 'projectplanningen en project-
budgetten'budgetten' (B7) kwam reeds aan de orde. De score van de organisaties met projectactiviteiten 
iss hier volgens verwachting significant hoger dan die van beide andere typen organisaties. 
Voortss is een duidelijk significant en vooraf verwacht verschil aangetroffen met betrekking 
tott het belang van 'uren- en w eekrapportages van tijdsbesteding (en eventueel declarabele 
uren)'uren)' (B8). Het belang hiervan is in organisaties met productactiviteiten zeer klein en in de 
anderee typen organisaties groot, in organisaties met inspanningsactiviteiten zelfs extreem 
groot. . 

Tenn aanzien van strategische consolidatie spelen 'richtinggevende doelstellingen op elk ni-
veauveau van de organisatie' (B4) in elk type organisatie een prominente rol, zij het dat de score 
voorr de organisaties met productactiviteiten volgens verwachting wel de hoogste is en die 
voorr organisaties met inspanningsactiviteiten de laagste. 

13.5.22 Human Resources Management 

Hett laatste item heeft betrekking op het HRM-beleid. Omtrent het item 'een uiterst selectief 
aannamebeleidaannamebeleid voor nieuw personeel' (B3) was de verwachting dat hieraan bij de organisa-
tiess met inspanningsactiviteiten het meeste belang zou worden gehecht. Deze verwachting 
wordtt door de resultaten ondersteund. Het verschil met de organisaties met projectactiviteiten 
iss zelfs significant (90%). 

13.66 RESULTATEN 'RANKING ' 

Dee resultaten van de rankingvragen zijn in figuur 13.7 samengebracht in de vorm van de be-
rekendee totaalscores voor de drie typen organisaties. Een lage score staat in dit geval voor 
eenn hoog belang van een specifiek element voor het lange termijn succes in het betreffende 
typee organisaties, een hoge score voor een laag belang. De items zijn in de volgorde geplaatst 
vann de totaal-ranking van de productactiviteiten. De resultaten worden weer kort toegelicht. 
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figuurr 13.7: integrale ranking 'belang voor lange termijn succes'. 

13.6.11 Visie en meerjarenplanning 

Hett item 'specifieke doelstellingen/ambities voor de langere termijn' (R2) heeft betrekking 
opp de visie van de betreffende organisaties. De verwachting was dat dit item bij de organisa-
tiess met productactiviteiten relatief hoog zou scoren. Deze verwachting wordt bevestigd, de 
tweedee plaats in de uiteindelijke ranking is duidelijk hoger dan de vierde plaats bij de beide 
anderee typen organisaties. Ook de gemiddelde scores laten een duidelijk verschil zien. Op het 
itemm 'gedetailleerde meerjarige activiteitenplanning' (Rl) werd eveneens een relatief hoge 
plaatsingg bij de organisaties met productactiviteiten verwacht. Hoewel de positionering uit-
eindelijkk niet hoog is (een zevende plaats), is er toch een verschil waar te nemen met de ande-
ree organisaties, waar dit item op de laatste plaats eindigde. 

13.6.22 Ondernemerschap 

Tweee items in de ranking betreffen het ondernemerschap, 'ondernemende medewerkers' (R3) 
enn 'de juiste contacten in de markt' (R5). Van beide werd verwacht dat de organisaties met 
inspanningsactiviteitenn ze relatief hoog zouden plaatsen en de organisaties met productacti-
viteitenn relatief laag. Deze verwachtingen worden in grote lijnen bevestigd door de resultaten, 
zijj  het dat de gevonden verschillen niet groot zijn. 'Ondernemende medewerkers' staat bij 
organisatiess met inspanningsactiviteiten op de tweede plaats en bij beide andere op de derde. 
'De'De juiste contacten in de markt' is bij de organisaties met inspanningsactiviteiten op de der-
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dee plaats te vinden, bij de organisaties met projectactiviteiten op de tweede en bij organisaties 
mett productactiviteiten op de vierde plaats. 

13.6.33 Consolidatie 

Vann de acht ranking-items heeft er één, 'beter benutten van kennis en vaardigheden' (R7), 
betrekkingg op procesconsolidatie. Verwacht werd dat dit item met name bij organisaties met 
inspanningsactiviteitenn relatief hoog zou eindigen. Hoewel de gemiddeld score van deze or-
ganisatiess inderdaad de hoogste is, is het item uiteindelijk bij alle drie typen organisaties op 
gelijkee hoogte terechtgekomen, namelijk op positie vijf . 

Verderr had een tweetal items betrekking op de budgettaire consolidatie, 'strikte kostenbe-
heersing'heersing' (R4) en 'gedetailleerde planning van het onderhanden werk' (R8). Van beide werd 
verwachtt dat ze bij de organisaties met projectactiviteiten relatief hoog zouden eindigen en 
bijj  de organisaties met inspanningsactiviteiten relatief laag. De verschillen blijken ook hier 
gering.. Hoewel de verschillen tussen de gemiddelde scores voldoen aan de verwachtingen, is 
hett item 'strikte kostenbeheersing' bij alle typen organisaties op de zesde positie terechtge-
komen.. Bij het item 'gedetailleerde planning van het onderhanden werk' is wel een klein 
dochh relevant verschil te constateren. Bij de organisaties met productactiviteiten is dit item op 
dee achtste en laatste plaats geëindigd, bij de beide andere typen organisaties op de zevende 
plaats. . 

13.6.44 Human Resources Management 

Hett laatste item van de ranking ('optimale kwaliteit mensen in huis hebben ')(R6) had betrek-
kingg op het HRM-beleid. Verwacht werd dat met name organisaties met inspanningsactivi-
teitenn hieraan grote waarde zouden hechten. Opvallend is echter dat dit item bij alle typen 
organisatiess op de eerste plaats is geëindigd. Met andere woorden, alle organisaties achten de 
kwaliteitt van hun medewerkers de doorslaggevende factor voor hun lange termijn succes. 

13.77 SAMENVATTING 

Aann het einde van elk interview van het case-studie onderzoek is aan alle respondenten een 
vragenlijstt voorgelegd met een aantal 'gesloten vragen', dat wil zeggen vragen met voorge-
programmeerdee antwoorden. De antwoorden op deze vragen maken een vergelijkende analy-
see tussen de organisaties van de drie activiteittypen mogelijk op basis van 'harde' gegevens. 
Dezee analyse is in dit hoofdstuk gegeven. De resultaten ervan bieden op sommige onderdelen 
ondersteuningg voor de hypothesen, op andere niet. Zij worden in hoofdstuk 17 in de integrale 
analysee samengebracht met de resultaten van het case-studie onderzoek en dan zal blijken 
waarr de diverse resultaten elkaar eventueel versterken of nuanceren. 
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14 4 
KOERSVORMINGG BIJ PRODUCT ACTIVITEITEN 

Inn het onderzoek zijn tien case-studies uitgevoerd bij organisaties met productactiviteiten. Dit 
hoofdstukk bevat hiervan de resultaten. Zij geven een beeld van de koersvorming bij dit type 
organisaties,, onder andere op grond van de totstandkoming van één specifiek koerselement. 
Omwillee van de leesbaarheid worden niet alle onderzoeksgegevens weergegeven, hiervoor 
wordtt verwezen naar de onderzoeksverslagen (Rote, 1997; Dekker, 1997). Een samenvatting 
vann de case-studies is te vinden in de bijlagen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een toet-
singg van de werkhypothesen met betrekking tot organisaties met productactiviteiten. 

14.11 INTRODUCTI E CASES 

Bijj  de selectie van de cases is gezocht naar profitgerichte ondernemingen in diverse sectoren. 
Hoewell  men bij de term 'productactiviteiten' wellicht als eerste aan industriële producten 
denkt,, is er bewust voor gekozen om ook diensten in de steekproef te betrekken. Deze betref-
fenn dan wel diensten die vooraf door de aanbieder zijn gespecificeerd (zie figuur 14.1). Uit-
eindelijkk bevat de selectie van cases een viertal dienstverleners. 
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figuurfiguur 14.1: introductie cases (productactiviteiten). 

Vann de overige zes ondernemingen zijn er twee industriële ondernemingen, die hun produc-
tenn leveren in een 'business-to-business' omgeving, terwijl de overige vier 'massaproducen-
ten'' zijn van genotmiddelen, voedsel- en hygiëneprodukten voor de consument. Alle organi-
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satiess zijn strategisch zelfstandig en in Nederland gevestigd, drie ervan zijn wel in handen 
vann buitenlandse ondernemingen of investeerders. 

Voorr wat betreft de omvang van de organisaties doen zich duidelijke verschillen voor. Vij f 
organisatiess zijn groot (meer dan 1.000 medewerkers), drie zijn middelgroot (500-1.000 me-
dewerkers)) en twee zijn kleiner dan 500 medewerkers. Eén van de industriële organisaties 
(PD5)) bleek tijdens het onderzoek klantspecifieke aanpassingen aan haar producten te doen 
enn ze te omgeven met klantspecifieke diensten. Hoewel dit enigszins afbreuk doet aan het 
conceptt productactiviteit, staan de eigen producten voor deze organisatie zodanig centraal, 
datt dit geen reden is geweest de betreffende onderneming buiten het onderzoek te houden. 

14.22 COMMITMENTS 

Vann organisaties met productactiviteiten werden vooraf relatief hoge commitments verwacht. 
Ditt bleek in acht van de tien gevallen inderdaad zo te zijn (zie figuur 14.2). De commitments 
hebbenn uiteenlopende achtergronden. De vooraf veronderstelde commitments aan investerin-
genn in productontwikkeling, productiefaciliteiten en marketing komen inderdaad voor, maar 
wordenn aangevuld met enkele commitments die vooraf minder waren voorzien, zoals aan de 
toeleveranciers,, c.q. eigenaren van een zuivelcoöperatie of aan de locaties van te exploiteren 
stations.. Dit geeft goed weer hoe specifiek de commitments van organisaties kunnen zijn. 
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Hoog g 
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Betalingsverkeerr is een 'core-product' voor de bank, de life-line naar de 
klant.. Zeer hoge investeringen in systemen en distributiestructuur. 
Groott commitment aan 'verzekeren*  en aan bestaande contracten (m.n. 
leven-- en pensioenverzekeringen). Investeringen in administratieve 
structurenn en systemen zijn redelijk groot, maar wel flexibel inzetbaar. 
Commitmentss aan distributiekanalen (tussenpersonen). 

Zeerr hoge commitments aan de technische infrastructuur van een 
mobiell  telefoonnet. Investeringen met een langere termijn perspectief. 
Hogee investeringen in marketing, promotie en distributiekanalen. 
Langlopendee contractuele verplichtingen om bestaande stations, op de 
bestaandee locaties te exploiteren en bovendien om ruimten en 
mogelijkhedenn ter beschikking te stellen voor zusterorganisaties. 
Verderr worden ook met partners langere termijn contracten afgesloten. 

Commitmentss bestaan aan het voormalige moederconcern (nog 19% 
eigenaar),, toeleverancier van motoren en assen, gezamenlijke distributie 
enn service. Langjarige aftersales service. Commitments aan 
productiefaciliteitenn geringer door een hoog percentage inkoop. 
Commitmentss zitten vooral in zeer hoge investeringen in technologie en 
productontwikkelingg (R&D ca. 7% van de omzet). Bovendien zijn er 
belangrijkebelangrijke commitments aan de after sales service. 
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Coöperatievee structuur, dus een zeer hoog commitment aan 
melkleveranciers/aandeelhouders,, die een relatief hoge prijs 
ontvangen.. Daarnaast commitments aan merken en gespecialiseerde 
productiefaciliteiten. . 

Zeerr hoog commitment aan twee hoofdmerken, die wereldwijd worden 
gevoerd.. Hoge investeringen in productiefaciliteiten. Langlopende con-
tractenn met de horeca. 

Zeerr hoog commitment aan de gevoerde merken. Hierin is zeer veel 
geïnvesteerd.. Daarnaast hoge investeringen in R&D en 
productiefacii  liteiten. 

Commitmentt aan sigaren en eventueel pijptabak (kleine markt). Hierop 
iss de organisatie volledig ingesteld voor wat betreft kennis, schaal-
grootte,, distributiekanalen, tabaksvoorraad (2 jaar), etc. 

figuurr 14.2: cases, commitments en hun achtergronden (productactiviteiten). 

14.33 VISIE 

Inn een van de hypothesen werd geponeerd dat de koersvorming van organisaties met product-
activiteitenn relatief sterk visiegestuurd is. In figuur 14.3 worden de missies en visies van de 
tienn onderzochte organisaties samengevat. In elke case-studie gaven de respondenten een 
zekerr gevoel voor de missie van hun organisatie aan, maar bij de helft stond deze niet op pa-
pier.. Van de wel geformuleerde missies is slechts een beperkt aantal (PD4 en PD5) een 'ech-
te'' missie te noemen (zie hoofdstuk 7). Soms zijn het korte doelformuleringen, zoals "making 
markss on paper" (PD6) of "voorzien in de dagelijkse behoefte aan hygiëne" (PD9), die niet 
veell  houvast lijken te bieden om het karakter en de grenzen van de activiteiten aan te duiden. 
Inn de meeste organisaties wordt dus niet veel aandacht aan de missie besteed, zij wordt erva-
renn als iets vanzelfsprekends. 

Meerr uitgesproken waren de respondenten over de visie van hun organisatie. In het meren-
deell  van de cases is een expliciete visie aanwezig op de marktactiviteiten, dus op de externe 
aandachtsgebieden.. Visies richten zich daarbij veelal op een combinatie van de gebieden 
'functie/waardee voor de klant' en concurrentiepositie. De massaproducenten hebben zonder 
uitzonderingg een visie op het merkenbeleid en de marktposities die men met deze merken wil 
bereikenn of handhaven. Bij de business-to-business organisaties, met name bij PD6, richten 
visiess zich, naast op de kenmerken van de producten en diensten, op innovatie en de ontwik-
kelingg van technologieën (intern aandachtsgebied). De dienstenorganisaties (exclusief PD2) 
bezittenn visies op de kenmerken van de diensten en de wijze waarop ze worden aangeboden 
aann de klant. 

Vann organisaties met productactiviteiten werd daarnaast verondersteld dat zij hun visies nu en 
dann fundamenteel zouden wijzigen, als gevolg van een paradigmawijziging in het denken 
overr hun activiteiten (strategische heroriëntatie). In slechts vier van de tien cases kon een 
dergelijkee paradigmaverandering in de vijf jaren voorafgaande aan het onderzoek worden 
vastgesteld.. In vijf cases werd deze niet gevonden, terwijl één organisatie nog maar kort be-
stondd (twee jaar). Bij twee van de organisaties zonder heroriëntatie werden wel ingrijpende 
organisatieveranderingenn aangetroffen, maar het doel hiervan was geen koersverandering. 
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Eerderr gold het een consolidatieslag, waarmee de bestaande strategie beter moest kunnen 
wordenn uitgevoerd. 
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figuurr 14.3: missie, visie en (eventuele) heroriëntaties (productactiviteiten). 

Kortom,, de organisaties met productactiviteiten beschikken over duidelijke visies op de ont-
wikkelingsrichtingg van hun producten en activiteiten. Visies zijn in veel mindere mate op de 
organisatiee zelf gericht. Een gevoel voor de missie is veelal impliciet aanwezig, maar deze is 
langg niet altijd expliciet geformuleerd. Strategische heroriëntaties doen zich wel voor, maar 
blijkenn niet kenmerkend te zijn voor de koersontwikkeling van dit type organisaties. 

14.44 STRATEGISCHE PLANNIN G 

Strategischee planning, zo was de veronderstelling op basis van het vooronderzoek, zou bij 
organisatiess met productactiviteiten met name een functie hebben bij de vorming van visies, 
enn zou in mindere mate een daadwerkelijke planning van activiteiten zijn. De analyse van de 
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tienn cases leert dat strategische planning bij de massaproducenten het sterkst ontwikkeld is. In 
elkk van deze organisaties worden de activiteiten voor een periode van drie jaar gedetailleerd 
gekwantificeerdd en gepland, inclusief nieuwe productontwikkelingen. Ook in de cases PD3 
enn PD6 ligt een nadruk op langere termijn planning. Opvallend is dat strategische planning 
hett minst ontwikkeld is bij de beide vertegenwoordigers van de financiële dienstverlening. 
Bijj  PD1 is geen integraal plan aangetroffen, terwijl bij PD2 wel tweejarige forecasts worden 
gemaakt,, maar hun betekenis voor de daadwerkelijke besturing van de activiteiten is gering. 
Bijj  één organisatie (PD4) was strategische planning op het moment van onderzoek nog niet 
tott ontwikkeling gekomen. Een planningsproces zou echter op korte termijn worden opge-
start. . 

Inn een kleine meerderheid van de onderzochte organisaties met productactiviteiten heeft 
strategischee planning dus invloed op de koersvorming. Dit geldt met name voor de massapro-
ducentenn van consumentenproducten. Het planningsgehalte ervan is groter dan vooraf werd 
verwacht.. In hoeverre binnen het planningsproces visies worden gevormd kon op basis van 
hett onderzoek niet goed worden vastgesteld. 

14.55 ONDERNEMERSCHAP 

Vann ondernemerschap werd vooraf verwacht dat dit bij organisaties met productactiviteiten 
moeilijkk op individueel niveau herkenbaar zou zijn. Ondernemerschap zou vorm krijgen in 
interdisciplinairr teamwork, met de commerciële afdelingen en R&D als initiatiefnemers. Bij 
dee analyse van de tien cases valt op dat vernieuwingen in vrijwel alle organisaties sterk pro-
jectmatigg worden gerealiseerd. Aan deze projecten wordt door vele disciplines uit de organi-
satiee bijgedragen. Het gaat hierbij om interne projecten en niet om projectactiviteiten, die 
directt voor klanten worden uitgevoerd. In sommige gevallen is het topmanagement zelf aan te 
wijzenn als initiatiefnemer (het duidelijkst in PD3), maar meestal niet. In zes cases wordt het 
ondernemerschapp vooral toegeschreven aan de commerciële afdelingen, in drie daarnaast ook 
aann R&D. Binnen één organisatie bestaat een specifieke afdeling Commercial Development 
(PD4),, die als taak heeft nieuwe formules te ontwikkelen en te implementeren. Bij de beide 
financiëlee dienstverleners kunnen initiatieven diverse achtergronden hebben. In alle organi-
satiess wordt een projectleider door de directie benoemd, meestal is dit niet de oorspronkelijke 
initiatiefnemer.. Slechts in twee of drie organisaties lijk t dit wel gebruikelijk te zijn. 

Voortss is opvallend dat de aanpak van koersveranderingen binnen organisaties met product-
activiteitenn gepaard gaat met de nodige planning. In diverse fasen van het proces worden 
commerciëlee en projectplannen gemaakt, waarmee goedkeuring moet worden verkregen voor 
verderee ontwikkeling en implementatie. In alle cases blijkt het topmanagement reeds in een 
vroegg stadium bij de initiatieven van het ondernemerschap betrokken te zijn. In vier gevallen 
gebeurtt dit in de vorm van een speciale 'stuurgroep' onder namen als "Product Innovatie 
Team"" (PD5) of "Product Planning Group" (PD6). In één case (PD9) is daarnaast een speci-
fiekefieke "Innovatie Manager" benoemd, met als taak innovatieve ideeën te verzamelen, te se-
lecterenn en aan het management voor te leggen. In de andere cases krijgt de betrokkenheid 
vann het management vorm middels de reguliere overlegstructuur. Opvallend is dat het mana-
gementt overal in alle fasen van het ontwikkelings- en implementatieproces de vinger aan de 
polss houdt. Door het inbouwen van formele fiatteringsmomenten behoudt de leiding altijd de 
mogelijkheidd tot bijsturing. Aan de fiattering liggen praktisch altijd uitgewerkte plannen ten 
grondslag. . 
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Bijj  organisaties met productactiviteiten blijkt het ondernemerschap dus inderdaad vrijwel 
altijdd het resultaat van teamwork te zijn, vormgegeven in een meer of minder formele pro-
jectstructuur,, waarbinnen vernieuwingen planmatig ontwikkeld worden. In enkele gevallen is 
hett topmanagement zelf de initiatiefnemer. Veel vaker wordt deze rol vervuld door de com-
merciëlee afdelingen, soms ook door R&D. Het management is altijd van begin tot eind direct 
betrokkenn en houdt door middel van formele fiatteringen voortdurend grip op het proces. 

14.66 CONSOLIDATI E 

Vann de factor consolidatie werd vooraf verwacht dat deze een relatief zwaar stempel zou 
drukkenn op de activiteiten van organisaties met productactiviteiten. Procesconsolidatie en 
budgettairee consolidatie zouden zich laten voelen in de beheersing van de dagelijkse activi-
teiten,, terwijl de strategische consolidatie nieuwe activiteiten zoveel mogelijk in lijn houdt 
mett de heersende strategie. In de hypothesen werd dit het 'natuurlijke primaat' voor de con-
solidatiee genoemd. Bovendien werd verwacht dat procesconsolidatie vooral de vorm zou 
hebbenn van standaardisaties, en budgettaire consolidatie de vorm van een strikte control op 
omzet-- en kostenbudgetten. 

Dee primaire processen van de tien onderzochte organisaties blijken inderdaad over de gehele 
liniee gestandaardiseerd en routinematig te zijn. De 'voorgeprogrammeerde' producten en 
dienstenn worden op basis van vaste systemen en procedures voortgebracht en aan de markt 
aangeboden.. De enige uitzondering hierop is case PD5. Dit wordt veroorzaakt door de meer 
klantgerichtee productiewijze van deze organisatie. De beide dienstenorganisaties PD3 en PD4 
zijnn sterk in beweging, omdat zij als organisatie nog niet lang bestaan. Routinevorming heeft 
hierr nog minder kans gekregen. De primaire processen van de beide financiële dienstverle-
nerss PD1 en PD2 zijn vergaand geautomatiseerd en op deze wijze gestandaardiseerd. 

Tenn aanzien van de budgettaire consolidatie is het beeld wisselend. Bij de op massaproductie 
gerichtee ondernemingen (PD7 tot en met PD 10) en bij de cases PD2 en PD6 is volgens ver-
wachtingg een strikte budgettaire planning en control aangetroffen, maar bij de andere vier 
organisatiess bleek de budgettaire consolidatie minder invloed te hebben dan verwacht. Ook 
hierr vormt het budget weliswaar een richtlijn, maar de control op de realisatie ervan is niet 
zeerr strikt. Hiervoor zijn verschillende achtergronden aan te geven. Zo zijn de cases PD3 en 
PD44 nog jonge organisaties, zonder veel ervaring met jaarlijkse budgettering. PD3 bevindt 
zichh bovendien nog in een sterk groeiende en dynamische bedrijfstak (telecommunicatie), 
zodatt planningen voortdurend moeten worden bijgesteld. Case PD 5 is, zoals reeds opge-
merkt,, de meest projectmatig werkende organisatie, waardoor de budgettering andere ken-
merkenn heeft (zie hoofdstuk 15). Daarnaast werden in zeven van de tien organisaties investe-
ringsbudgettenringsbudgetten aangetroffen, maar de sturende werking hiervan is beperkt. Uitspraken als "er 
iss altijd ruimte voor een goed idee" (PD9) konden in meerdere organisaties worden opgete-
kend. . 

StrategischeStrategische consolidatie is bij de onderzochte organisaties sterk aanwezig. Ondernemende 
initiatievenn blijken alleen kans te maken, wanneer ze door visies worden ondersteund. Bij 
negenn van de tien koerselementen sloot het initiatief bij reeds bestaande visies aan (zie vol-
gendee paragraaf). Slechts eenmaal (PD2) werd hiervan afgeweken, maar pasten de visies zich 
gaandewegg aan. Bij organisaties met productactiviteiten beschikt het ondernemerschap dus 
overr weinig 'vrije ruimte' om de koers autonoom te beïnvloeden. 
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Consoliderendee krachten blijken op diverse manieren nadrukkelijk de koersontwikkeling van 
organisatiess met productactiviteiten te beïnvloeden. Veel aandacht bestaat voor de operatio-
nelee en financiële beheersbaarheid van de activiteiten en voor het inpassen van nieuwe acti-
viteitenn in de bestaande kaders. In die zin beschikt de basiskracht consolidatie inderdaad over 
eenn natuurlijk primaat. 

14.77 DE KOERSELEMENTE N 

Dee koersvormende processen zijn tijdens het case-studie onderzoek geanalyseerd aan de hand 
vann de ontwikkelingsprocessen van koerselementen, dat wil zeggen herkenbare aspecten van 
dee koers van de onderneming. In elke case-studie is één koerselement van het begin tot het 
eindd 'gevolgd'. De uitkomsten van deze analyses worden hier weergegeven. 

14.7.11 Koerselementen en commitments 

Inn figuur 14.4 zijn de koerselementen en hun commitments bij elkaar geplaatst. De achter-
grondenn van de commitments staan beschreven in de case-studie samenvattingen in de bijla-
ge.. Bij de selectie van de koerselementen is bewust gestreefd naar een zekere diversiteit. 
Tweee koerselementen betreffen een fundamentele technische of conceptuele ontwikkeling 
(PD44 en PD6), vier de introductie van een nieuw product of dienst (PD1, PD2, PD7 en PD8), 
enn weer twee de aanpassing of verbetering van een bestaand product (PD5 en PD9). In één 
casee is als koerselement gekozen voor de introductie van een nieuwe wijze van tarifering 
(PD3),, en in de laatste voor de ontwikkeling van een nieuwe markt (PD 10). 
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figuurr 14.4: koerselementen en hun commitments (productactiviteiten). 
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Achtt van de tien koerselementen waren op het moment van onderzoek in de markt gereali-
seerd,, twee nog niet. Dit geldt voor de koerselementen van PD2, waar ten tijde van het on-
derzoekk wel al pilots waren uitgevoerd, en PD6, waar de ontwikkeling een zeer lange door-
looptijdd had. De ontwikkelingsprocessen van deze beide waren echter voldoende gevorderd 
omm een goed beeld van het totale traject te kunnen krijgen. All e koerselementen voldoen aan 
dee beide andere criteria, namelijk dat zij herkenbare aspecten zijn van de primaire activiteiten 
enn dat hun totstandkoming representatief is voor de betreffende organisaties. Voor case PD 10 
moett dit laatste worden genuanceerd. Het koerselement (marktontwikkeling in Oost Europa) 
iss hier weliswaar representatief voor de ontwikkeling van nieuwe marktgebieden, maar niet 
voorr bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuw product. Het ontwikkelingsproces van het 
koerselementt van case PD 10 neemt, zoals verder zal blijken, meermaals een uitzonderingspo-
sitiee in. 

Dee commitments aan de koerselementen zijn in vier cases hoog, dat wil zeggen dat deze or-
ganisatiess aan dit aspect van hun koers langdurig gebonden zullen zijn. In vier cases is het 
commitmentt als gemiddeld gekwalificeerd. Hier is de koersverandering eventueel wel terug 
tee draaien of weer te wijzigen, maar niet zonder (financiële) gevolgen voor de organisatie. 
Tweemaall  is het commitment als laag aangemerkt. Hier is de nieuwe ontwikkeling redelijk 
gemakkelijk,, zonder noemenswaardige consequenties, terug te nemen. De commitments aan 
dee koerselementen zijn niet één op één aan hun terugverdtenperioden te relateren. Alleen aan 
dee koerselementen met een lange tot zeer lange terugverdienperiode (PD1 en PD6) was ook 
hett commitment hoog, maar bij de andere ontbreekt een directe relatie. Overigens waren de 
respondentenn in slechts de helft van de cases in staat een schatting van de terugverdientijd te 
geven. . 

14.7.22 Totstandkoming koerselementen 

Dee totstandkoming van de koerselementen, volgde in negen van de tien gevallen (niet in 
PDD 10) in grote lijnen het in figuur 14.5 aangegeven, projectmatige patroon. In zes hiervan 
wass dit patroon goed herkenbaar, terwijl in drie cases (PD2, PD5 en PD7) de ontwikkeling in 
eerstee instantie een wat meer informeel karakter had, en pas later werd omgezet in een pro-
ject. . 

Dee initiatiefnemers voor de koerselementen konden in drie cases (PD2, PD3 en PD 10) wor-
denn gelokaliseerd bij de betreffende directies. Bij alledrie werd echter vroeger of later in het 
process de 'trekkersfunctie' overgedragen aan anderen. In alle andere cases lag het initiatief 
niett op directieniveau en één keer lag het buiten de organisatie (PD1). In slechts twee cases 
(PD44 en PD8) is de oorspronkelijke initiatiefnemer tevens van begin tot eind de projectleider 
vann het vernieuwingsproject geweest. Veelal werd een projectleider pas benoemd nadat de 
directiee een initiatief had geaccepteerd. Opvallend is dat in negen van de tien cases het initia-
tieff  gepaard ging met een actieplan, in de vorm van een meer of minder uitgewerkt voorstel 
opp papier. Alleen bij PD 10 gebeurde dit niet, hier besloot men slechts iemand naar het betref-
fendee land te sturen "om eens te gaan kijken" en contacten te leggen. In drie gevallen (PD 3, 
PD55 en PD7) betrof het eerste voorstel niet meer dan een korte notitie. In alle andere cases 
warenn er uitgewerkte plannen, zij het dat deze in latere fasen nog verder werden gedetail-
leerd. . 
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Fase e Patroon n 

Initiatieff  Initiatieven kunnen op diverse plaatsen binnen de organisatie worden genomen, veelal 
inn de commercie en soms in R&D en het management zelf. 

tcc fiat management Voordat initiatieven verder worden ontwikkeld, vindt veelal een eerste goedkeuring 
plaatss door het management, al of niet in de vorm van een stuurgroep, meestal op 
basiss van een eerste plan. 

Uitwerkingg plan Op basis van het eerste fiat wordt een meer gedetailleerd plan opgesteld, waarin ener-
zijdss de commerciële mogelijkheden van het initiatief verder worden geconcretiseerd 
enn anderzijds een raming wordt gemaakt van de noodzakelijke investeringen, het 
capaciteitsbeslagg en de kosten die met de verdere realisatie zijn gemoeid. 

2ee fiat management Op basis van het uitgewerkte plan wordt eventueel besloten tot verdere 
ontwikkelingg van het initiatief. Een ontwikkelingsbudget wordt toegewezen en een 
projectleiderr benoemd. 

Ontwikkelingg In projectverband wordt het initiatief verder ontwikkeld tot een concreet te 
implementerenn optie: een nieuw product of een aanpassing van een bestaand 
productt of proces, een nieuwe formule of anderszins. In het project zijn meestal diverse 
discipliness uit de organisatie betrokken. 

33CC fiat management Voordat de vernieuwing daadwerkelijk wordt geïntroduceerd, vindt nog een 
goedkeuringg plaats op basis van een plan waarin alle marketingtechnische en 
organisatorischee aspecten op een rij zijn gezet. 

Implementatiee Na de laatste goedkeuring kan de implementatie plaatsvinden, waarbij tevens een over-
drachtt plaatsvindt naar de 'staande organisatie'. Dat wil zeggen overdracht van de ver-
antwoordelijkheidd van de projectleider naar een manager binnen de organisatie, afslui-
tingg van het projectbudget en opname in de reguliere budgetten, etc. 

figuurr 14.5: de totstandkoming van nieuwe activiteiten (productactiviteiten). 

Dee fiattering rond de koerselementen bleek overal gefaseerd te verlopen. De hoofdlijn van 
dezee fasering wordt in figuur 14.5 aangegeven. Hierbij worden drie 'typische' fiatteringsmo-
mentenn aangegeven, namelijk fiattering voor de uitwerking van een initiatief, voor het doen 
vann investeringen in het ontwikkelingsproces, en tenslotte voor de daadwerkelijke imple-
mentatie.. Deze drie fiatteringsmomenten zijn echter zeker niet de enige momenten dat het 
managementt zich met de ontwikkeling van het koerselement bemoeit. In vrijwel alle cases 
werdd tussentijds door de projectleider gerapporteerd aan een stuurgroep of het management. 
Ookk tijdens deze besprekingen werd door het management invloed uitgeoefend op het ver-
loopp van het proces. De fiatteringsbevoegdheid ligt bij alle tien cases in eerste instantie bij het 
directt verantwoordelijke business management, dus het management van de productgroep of 
dee business unit. In slechts een kleine minderheid is dit tevens het hoogste management van 
dee organisatie. Wanneer een hoger managementniveau, of zoals één keer voorkwam een Raad 
vann Commissarissen, betrokken is, worden de plannen verdedigd door het direct verantwoor-
delijkee management, niet door de projectleider zelf. Fiattering op een hoger niveau vond 
steedss pas in een later stadium in het proces plaats, op een moment dat de haalbaarheid en 
consequentiess goed konden worden ingeschat. 

Inn negen van de tien cases heeft de realisatie van het koerselement een projectmatig karakter 
gehad.. In zeven hiervan gebeurde dit in de vorm van een formele projectorganisatie, dat wil 
zeggenn met een benoemde projectleider, een goedgekeurd projectplan en met toegewezen 
budgettenn en capaciteit. Eenmaal (PD2) startte het proces informeel, maar werd later alsnog 
eenn formele projectstructuur opgezet. Bij twee cases (PD5 en PD7) bleef de projectstructuur 
minderr formeel in termen van planning en budgettering, maar werd wel een 'trekker' aange-
wezen.. Het standaardpatroon bij organisaties met productactiviteiten is dat vernieuwingen in 
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eenn aparte structuur, los van de operationele processen, tot ontwikkeling worden gebracht en 
pass later, bij de implementatie, hierin worden geïntegreerd. Alle technische, Financieel-
administratievee en organisatorische voorzieningen worden vooraf uitgedacht en uitgewerkt. 

Gezienn het projectmatige karakter van het realisatieproces van de koerselementen kan de 
doorlooptijddoorlooptijd ervan relatief gemakkelijk worden bepaald. Deze doorlooptijd, vanaf het eerste 
initiatieff  tot de implementatie van het koerselement, liep sterk uiteen. Slechts tweemaal werd 
hett koerselement in minder dan een jaar gerealiseerd, beide keren onder bijzondere omstan-
digheden,, waardoor het project een extra hoge prioriteit had. In vijf van de tien cases kostte 
dee introductie van het koerselement de organisatie één tot twee jaar, al zal bij case PD4 het 
uiteindelijkee implementatieproces nog enkele jaren doorlopen. In twee cases vergde de reali-
satiee van het koerselement méér dan twee jaar. In één situatie (PD 10) is geen doorlooptijd aan 
tee geven, omdat het hier geen project betreft, maar een continu proces. 

Samenvattendd komen koerselementen bij organisaties met productactiviteiten doorgaans 
projectmatigg tot stand en zijn ze het resultaat van breed, interdisciplinair teamwork. Vernieu-
wingenn worden buiten de operationele processen tot ontwikkeling gebracht en implementatie-
rijpp gemaakt. Initiatiefnemers bevinden zich in meerderheid binnen commerciële afdelingen 
enn soms ook bij R&D. Zij treden slechts in een minderheid van de gevallen op als projectlei-
der.. Soms is het topmanagement zelf de initiatiefnemer, maar het neemt nooit de rol van 
projectleiderr op zich. Wel is het management altijd nauw betrokken bij de nieuwe ontwikke-
lingen,, eist het op meerdere momenten tijdens het traject voorstellen en rapportages op, en 
geeftt het in fasen zijn fiat. De projecten hebben veelal een formele structuur, maar zijn soms 
ookk minder formeel opgezet. De commitments aan de koerselementen zijn wisselend. Een 
duidelijkee relatie tussen de hoogte van het commitment en de wijze van totstandkoming van 
hett koerselement ontbreekt. Koerselementen met een hoog commitment worden evenwel 
altijdd gerealiseerd in een formele projectstructuur, terwijl het enige koerselement dat niet 
planmatig,, maar incremented werd ontwikkeld, ook één van de twee koerselementen met een 
laagg commitment is. 

14.88 PROCESSEN VAN KOERS VORMING : DE ARENA' S 

Dee processen van koersvorming van een onderneming vormen tevens de arena's waarbinnen 
dee basiskrachten visie, ondernemerschap en consolidatie elkaar treffen en hun invloed op de 
koersvormingg concretiseren. Voor de organisaties met productactiviteiten kan de wijze waar-
opp dit gebeurt op basis van de onderzoeksgegevens meer specifiek worden ingevuld. 

Aann strategische planning wordt binnen zes van de tien organisaties, waaronder alle massa-
producentenn van consumentenproducten, over het algemeen veel waarde gehecht. In slechts 
driee hiervan werd het eerste voorstel voor het koerselement ook daadwerkelijk aan het strate-
gischee plan getoetst. Deze plannen lijken dus een actuele en geaccepteerde weergave van de 
visiess van de betreffende organisaties te bevatten. Voor de drie andere organisaties ligt dit 
minderr duidelijk, terwijl in vier cases strategische planning überhaupt geen rol van betekenis 
speelt. . 

ActieplannenActieplannen werden in praktisch alle organisaties aangetroffen. De totstandkoming ervan 
werdd weliswaar bijna altijd door een initiatiefnemer 'getrokken', maar reeds in een vroeg 
stadiumm werden andere disciplines hierbij geraadpleegd. Bij case PD8 werd bijvoorbeeld ex-
pliciett gesproken over een "informele ronde", terwijl ook bij PD9 direct een groep werd sa-
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mengesteldd die een voorstel op papier zette. In enkele gevallen werd het initiatief niet vanaf 
hett eerste begin interdisciplinair aangepakt (bijvoorbeeld PD2 en PD3), maar werd in een 
laterr stadium door een inmiddels benoemde projectgroep wel een projectvoorstel gemaakt. 
Actieplannenn vergen een zekere consensus binnen de groep waarin ze worden geformuleerd. 
Tijdenss het onderzoek is nergens gebleken, dat voorstellen waarover vooraf geen overeen-
stemmingg kon worden bereikt, toch aan het management werden voorgelegd. Tijdens de 
planvormingg zelf worden kennelijk alle standpunten tegen elkaar afgewogen en eventuele 
weerstandenn (zie bijvoorbeeld PD3, PD5, PD7 en PD8) overwonnen. 

BesluitvormingBesluitvorming is bij organisaties met productactiviteiten van grote invloed op de koersvor-
ming.. Het vindt in diverse fasen en op diverse manieren plaats. Niettemin blijken voorstellen 
inn de praktijk, zoals gezegd, zelden of nooit controversieel. De fiattering moet dus niet wor-
denn opgevat als het uitspreken van een Salomonsoordeel, maar als een moment waarop het 
managementt zijn prioriteiten zichtbaar maakt en resources toewijst. Zo worden afwegingen 
gemaaktt tussen de diverse voorstellen, die vanuit verschillende hoeken van de organisatie op 
tafell  komen. Vooraf werd verwacht dat deze afwegingen met de nodige belangenbehartiging 
enn met informeel overleg gepaard zouden gaan. In zeven van de tien cases kwam dit in meer 
off  mindere mate ook uit. Daarnaast worden de voorstellen echter ook altijd afgezet tegen de 
doelstellingenn van de organisatie, de risico's en de haalbaarheid in termen van investeringen 
enn capaciteit. Besluitvorming verloopt in de helft van de organisaties snel, in de andere helft 
minder. . 

Vernieuwingenn komen bij organisaties met productactiviteiten vrijwel altijd buiten de opera-
tioneletionele processen om, in een projectstructuur tot stand. In de projectgroepen kunnen wel me-
dewerkerss van operationele afdelingen zitting hebben, maar zij hebben dan tijdelijk een 'an-
deree pet' op. De integratie van de vernieuwingen in de operationele processen vindt pas 
plaatss bij de implementatie. Aan dat moment is reeds veel voorafgegaan, in termen van in-
vesteringg en ontwikkeling. Bij de implementatie kunnen weerstanden optreden, maar deze 
leidenn hooguit tot vertragingen of kleinere aanpassingen. Op de uiteindelijke koersvorming 
zijnn deze niet van invloed. 

Samengevat,, vormen de arena's van de processen van actieplanvorming en van besluitvor-
mingg bij de tien organisaties met productactiviteiten de voornaamste platforms voor de con-
frontatiess tussen de basiskrachten visie, ondernemerschap en consolidatie. De processen van 
strategischee planvorming lijken deze rol uitsluitend te vervullen bij de massaproducenten van 
consumentenproducten,, terwijl dit voor de operationele processen nergens het geval is. 

14.99 TOETSING VAN DE WERKHYPOTHESE N 

Opp basis van de voorgaande informatie is bij de analyse van elke case studie gezocht naar 
aanwijzingenn ter bevestiging of ontkenning van de tien werkhypothesen die betrekking heb-
benn op productactiviteiten. De aanwijzingen zijn in onderstaande tabellen aldus weergegeven: 
+++ sterke aanwijzingen ter bevestiging van de werkhypothese, 
++ aanwijzingen ter bevestiging van de werkhypothese, 

aanwijzingenaanwijzingen ter ontkenning van de werkhypothese, 
sterkesterke aanwijzingen ter ontkenning van de werkhypothese, 

g.a.. geen aanwijzingen gevonden in de case-studie. 
Perr werkhypothese worden nu de aanwijzingen samengevoegd, gevolgd door een conclusie. 
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VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 1: 
InIn organisaties met productactiviteiten heeft de consolidatie het natuurlijke primaat in de 
koersvorming. koersvorming. 

1. . 

Werkhypothese e 

Natuurlijkk primaat consolidatie. 

PD11 | PD2 

+++ ++ 

PD3 3 

--

PD4 4 

+ + 

PD5 5 

--

PD6 6 PD7 7 

+++ ++ 

PD8 8 

++ + 

PD9 9 PD10 0 

+++ 1 + 
i i 

Inn acht van de tien cases zijn bevestigende aanwijzingen gevonden voor een natuurlijk pri-
maatt van de basiskracht consolidatie. Tweemaal waren er ook tegengestelde aanwijzingen. 
Casee PD3 betreft een zeer jonge, snel groeiende organisatie in een dynamische branche, ter-
wij ll  in case PD5 de producten op een meer klantspecifieke wijze 'op order' worden gereali-
seerd.. Het algemene beeld is dat organisaties met productactiviteiten: 
•• gestandaardiseerde, niet bijzonder flexibele operationele processen kennen, 
•• veranderingen en vernieuwingen niet gemakkelijk op 'natuurlijke wijze' kunnen opne

men,, hiervoor is vrijwel altijd een projectmatig ontwikkelingstraject nodig, 
•• veranderingsprojecten niet zonder meer toelaten, er is altijd fiattering nodig (vaak door 

hett hoogste management), een fiat dat gemakkelijker verkregen wordt naarmate het pro
jectvoorstell nauwer aansluit bij de bestaande koers en visie, 

•• sterk budgetgestuurd zijn, zij het dat de control op deze budgetten in een aantal gevallen 
minderr strikt is dan op basis van het vooronderzoek werd verwacht. 

Opp basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 1 BEVESTIGD. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 2: 
InIn organisaties met productactiviteiten hebben visies het karakter van elkaar afwisselen-
dede paradigma 's omtrent de externe aandachtsgebieden. Deze paradigma 's komen tot 
standstand op basis van strategische heroriëntaties. 

2. . 

Werkhypothese e 

Visiee als afwisselende paradigma's 
omtrentt externe aandachtsgebieden. 

PDl l 

~ ~ 

PD2 2 

--

PD3 3 

ga--

PD4 4 

++ + 

PD5 5 

++ + 

PD6 6 

g-a. . 

PD7 7 

++ + 

PD8 8 

--

PD9 9 

--

PD10 0 

++ + 

Voorr het verwachte paradigmatische karakter van de visie zijn slechts in vier van de tien ca
sess bevestigde aanwijzingen gevonden. In vier cases deed zich daarentegen in de afgelopen 
vijfjaarr géén strategische heroriëntatie voor, terwijl twee organisaties op dit onderdeel geen 
aanwijzingenn boden (g.a.). De aangetroffen visies richtten zich overigens wel in grote meer
derheidd op externe aandachtsgebieden (zie werkhypothese 3), alleen bij PD6 lag het accent 
ookk op de technologie. 
Opp basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 2 NIET BEVESTIGD. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 3: 
InIn organisaties met productactiviteiten is de hoofdfunctie van de visie het stimuleren van 
enen richting geven aan het ondernemerschap, dus het 'uitzetten' van de koers voor de toe-
komst. komst. 

3. . 

Hypothese e 

Visiee stimuleert en geeft richting aan 
ondernemerschapp (koers uitzetten). 

PDl l 

++ + 

PD2 2 

++ + 

PD3 3 

++ + 

PD4 4 

++ + 

PD5 5 

++ + 

PD6 6 

++ + 

PD7 7 

++ + 

PD8 8 

++ + 

PD9 9 

++ + 

PD10 0 

++ + 

Inn alle tien case-studies zijn sterke aanwijzingen aangetroffen ter bevestiging van de werkhy
pothese.. Het algemene beeld is dat binnen organisaties met productactiviteiten: 
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 visies zich met name richten op de activiteiten in de markt, vrijwel altijd in de vorm van 
eenn combinatie van het onderscheidend vermogen van het product en de concurrentiepo-
sitie, , 

•• visies de richting aangeven waarin de marktgerichte activiteiten zich moeten gaan ont
wikkelen;; visies worden dus vooraf ontwikkeld en 'zetten de koers uit', 

•• visies veelal de aanzet geven voor ondernemerschap, dat vooral als taak heeft deze te 
verwezenlijken. . 

Opp basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 3 BEVESTIGD. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 4: 
InIn organisaties met productactiviteiten is ondernemerschap intern georiënteerd en sterk 
doordoor visies gestuurd. 

Hypothesee PD1 I PD2 ! PD3 j PD4 | PD5 j PD6 PD77 i PD8 PD99 | PD10 

4.. Ondernemerschap intern en gestuurd. 

Ookk hier blijkt dat in vrijwel alle cases sterke aanwijzingen bestaan ter bevestiging van de 
werkhypothese.. Het algemene beeld is dat binnen organisaties met productactiviteiten: 
•• weinig tot geen ruimte bestaat voor autonoom ondernemerschap, 
•• ondernemerschap vrijwel altijd een interne basis heeft, initiatieven worden binnen de or

ganisatiee genomen en uitgewerkt, soms met betrokkenheid van externe partners, 
•• ondernemerschap alleen koersveranderingen kan realiseren met geformaliseerde toe

stemmingg van het management, 
•• het management in het fiatteringsproces van nieuwe activiteiten altijd een toetsing aan de 

heersendee visie uitvoert, 
•• vrijwel alle initiatieven van het ondernemerschap als een rechtstreekse 'invulling' van de 

heersendee visie kunnen worden beschouwd. 
Opp basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 4 BEVESTIGD. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 5: 
InIn organisaties met productactiviteiten is ondernemerschap moeilijk individueel aan-
wijsbaar.wijsbaar. Initiatieven worden in de commercie of R&D genomen, maar de realisatie is 
hethet resultaat van teamwork. 

Hypothese e PD11 PD2 J PD3 | PD4 I PD5 | PD6 

5.. ; Ondernemerschap als teamwork (A). ++ | + | - + I ++ | ++ 

PD77 PD8 PD9 | PD10 

++ + 
Initiatievenn in commercie of R&D (B). + \ g.a. ; + ; ++ \ ++  \ g.a. ; ++ | ++ j ++ 

Voorr onderdeel A zijn in acht van de tien cases bevestigende aanwijzingen aangetroffen. Bij 
éénn koerselement (PD 10) was het geschetste patroon volstrekt onherkenbaar. Dit betrof een 
puurr individuele activiteit om een nieuwe markt te ontwikkelen. In case PD3 werd de direc
teurr van de organisatie aangemerkt als dé ondernemer. Ten aanzien van onderdeel B zijn de 
aanwijzingenn duidelijk. Acht van de tien cases gaven (sterke) aanwijzingen dat het onderne
merschapp vooral te vinden was bij de commerciële afdelingen en in mindere mate ook bij 
R&D.. In twee cases was het beeld onduidelijk. Al met al is het beeld ontstaan dat bij organi
satiess met productactiviteiten: 
•• ondernemerschap vrijwel altijd een interdisciplinair, projectmatig karakter heeft, 
•• initiatieven vaak genomen worden binnen commerciële afdelingen of R&D, maar meestal 

niett onder verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer worden doorontwikkeld; veelal 
wordtt hiervoor door het management een projectleider benoemd, 
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 het management altijd vanaf een vroeg stadium betrokken is bij vernieuwende initiatie-
ven, , 

•• het management soms zelf initiatiefnemer is, maar de realisatie altijd delegeert. 
Opp basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 5 BEVESTIGD. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 6: 
InIn organisaties met productactiviteiten is de aandacht voor procesconsolidatie, in de 
vormvorm van routinevorming en standaardisaties, van nature groot. Budgettaire consolida-
tietie is gebaseerd op omzet en afdelingskosten 

6. . 

Hypothese e 

Veell aandacht voor procesconsolidatie 
(standaardisaties)) (A). 

Budgettairee consolidatie op basis van 
omzett en kosten (B). 
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++ + 

+ + 
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+ + 
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++ + 
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++ + 

+ + 
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++ + 

++ + 
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++ + 

++ + 

PD9 9 

++ + 

++ + 

PD10 0 

+ + 

++ + 

Voorr onderdeel A bestaan in elk van de organisaties duidelijke aanwijzingen. Daarnaast blijkt 
budget-controll op omzet en kosten (onderdeel B) alleen in case PD4 nog niet goed tot ont
wikkelingg te zijn gekomen. Opvallend is dat de budgettaire consolidatie bij de vier massapro
ducentenn van consumentenproducten het meest strikt is. Het beeld is dat bij organisaties met 
productactiviteiten: : 
•• de operationele activiteiten zonder uitzondering een routinematig en gestandaardiseerd 

karakterr hebben, en veelal sterk geautomatiseerd en/of gemechaniseerd zijn, 
•• aan budgettering en control zonder uitzondering een grote waarde wordt gehecht, bij de 

massaproducentenn zelfs een zeer grote; de control is echter niet altijd even strikt. 
Opp basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 6 BEVESTIGD. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 7: 
InIn organisaties met productactiviteiten is strategische planvorming vooral gericht op 
visievorming. visievorming. 

7. . 

Hypothese e 

Strategischee planvorming gericht op 
visievorming. . 

PD1 1 PD2 2 PD3 3 

g.a.. I - j -

PD4 4 

g-a--

PD55 I PD6 PD7 7 
! ! 

g.a.. | + + 

PD8 8 

--

PD9 9 

++ + 

PD10 0 

--

Voorr werkhypothese 7 bleek het in drie cases moeilijk te zijn om voldoende aanwijzingen te 
vinden.. Dit geeft al aan dat het niet eenvoudig was binnen het kader van de case-studies van 
ditt aspect een goede indruk te krijgen. De organisaties waarbij dit wel lukte, laten een ver
deeldd beeld zien. Slechts in drie organisaties kon visievorming een belangrijk onderdeel van 
hett planningsproces worden genoemd, in de vier andere niet. Strategische planning heeft met 
namee bij de massaproducenten de functie van het daadwerkelijk plannen van de activiteiten. 
Bijj de financiële dienstverleners is de planning het minst ontwikkeld. Eén organisatie bestond 
nogg kort, zodat strategische planning hier nog niet tot ontwikkeling is gekomen. Op basis van 
dee case-studies is dus geen eenduidig beeld te bepalen van de typische wijze waarop strategi
schee planning een rol vervult in de koersvorming van organisaties met productactiviteiten. 
Opp basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 7 NIET BEVESTIGD. 
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VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 8: 
InIn organisaties met productactiviteiten hebben de meest koersbeïnvloedende besluiten de 
vormvorm van investeringsbeslissingen. Deze worden altijd genomen op basis van een uitge-
werkt,werkt, meerjarig actieplan. 

Hypothese e 

ii  °- \ Koersbeïnvloedende besluiten gericht 
ii  op investeringen (A). 
\\ Besluiten altijd op basis van een 
;; meerjarig actieplan (B). 
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Voorr onderdeel A zijn in negen van de tien cases aanwijzingen gevonden die de werkhypo-
thesee bevestigen, alleen in case PD5 niet. Deze organisatie beschikt niet over de middelen om 
zelff  op enige schaal te investeren en koppelt investeringen zoveel mogelijk aan concrete 
klantopdrachten.. Voor onderdeel B zijn in alle tien organisaties sterke bevestigende aanwij-
zingenn gevonden. Bij organisaties met productactiviteiten blijken: 
•• koersveranderingen praktisch altijd gepaard te gaan met investeringen op eigen risico, 
•• deze investeringen vrijwel altijd de ontwikkeling van nieuwe concepten of producten te 

betreffen,, en in een aantal gevallen ook hun commerciële introductie, 
•• beslissingen tot dergelijke investeringen altijd te worden genomen op basis van plannen, 

inn sommige gevallen worden deze plannen in de loop van het ontwikkelingsproces steeds 
verderr uitgewerkt, 

•• deze plannen altijd enerzijds een inschatting van de commerciële mogelijkheden te be
vattenn en anderzijds veelal ook een planning van het noodzakelijke ontwikkelingstraject 
enn de daarmee gepaard gaande kosten en capaciteit. 

OpOp basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 8 BEVESTIGD. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 9: 
InIn organisaties met productactiviteiten is koersbeïnvloedende besluitvorming een intern 
gericht,gericht, politiek beladen en langdurig proces. 

r r 

9--

Hypothese e 

Besluitvormingg intern gericht en poli
tiekk beladen (A). 
Besluitvormingg langdurig proces (B). 
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Tenn aanzien van onderdeel A zijn in zeven cases bevestigende aanwijzingen gevonden voor 
dee politieke beladenheid van de besluitvorming. Over case PD9 is geen uitspraak te doen, 
terwijll de cases PD3 en PD5 kleinere organisaties zijn met een dominante leiding. Ten aan
zienn van onderdeel B is het beeld verdeeld. Niettemin is het algemene beeld dat besluitvor
ming: : 
•• een intern proces is, zonder directe invloed van klanten, 
•• een proces is waarin belangenbehartiging en informele beïnvloeding zichtbaar is, 
•• relatief veel tijd in beslag neemt, alleen al vanwege de fasering die erin wordt aange

bracht, , 
•• voor elke fase apart soms wel snel wordt uitgevoerd; dit geldt voor de helft van de onder

zochtee organisaties. 
OpOp basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 9 BEVESTIGD. 
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VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 10: 
InIn organisaties met productactiviteiten hebben de operationele processen geen directe 
invloedinvloed op de koersvorming. 

10. . 

Hypothese e 

Operationelee processen geen directe 
invloedd op koersvorming. 
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Voorr deze werkhypothese zijn in alle tien cases duidelijke bevestigende aanwijzingen gevon-
den.. De operationele processen bij organisaties met productactiviteiten zijn: 
•• in de eerste plaats ingesteld op consolidatie, 
•• vaak in het geheel niet of pas in een laat stadium betrokken bij vernieuwingsprojecten en 

hebbenn geen zelfstandige invloed, 
•• zelden of nooit de initiatiefnemer voor koersveranderingen. 
Opp basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 10 BEVESTIGD. 

14.100 SAMENVATTING 

Inn dit hoofdstuk zijn de tien case-studies met betrekking tot de productactiviteiten geanaly
seerd.. Hiermee is een beeld ontstaan van de processen van koersvorming bij dit type organi
satiess en van de krachten die hierop inwerken. Bij de toetsing van de tien werkhypothesen 
kondenn er acht worden bevestigd, de andere twee niet. 
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15 5 
KOERSVORMINGG BIJ PROJECTACTIVITEITEN 

Inn het onderzoek zijn ook tien case-studies uitgevoerd bij organisaties met projectactiviteiten. 
Inn dit hoofdstuk worden de resultaten hiervan toegelicht en geconfronteerd met de betreffen-
dee werkhypothesen Een volledige beschrijving van de case-studies is te vinden in de betref-
fendee onderzoeksverslagen (Van Leeuwen, 1997; Schouten, 1997), terwijl samenvattingen 
zijnn opgenomen in de bijlagen. 

15.11 INTRODUCTI E CASE-STUDIES 

Bijj  de selectie van de cases van projectmatig werkende ondernemingen is gestreefd naar een 
spreidingg over diverse sectoren (zie figuur 15.1). De tien organisaties zijn onderverdeeld in 
vierr groepen, namelijk bouw & scheepsbouw, technische installaties, informatietechnologie 
enn waterbouw & maritieme diensten. 

Bouww & scheepsbouw 

Technischee installaties 

Informatietechnologie e 

Waterbouww & maritieme 
diensten n 

PJ1 1 

PJ2 2 

PD D 

PJ4 4 

PJ5 5 

PJ6 6 

PJ7 7 

PJ8 8 

PJ9 9 

PJ10 0 

Organisatie e 

Bouwondernemingg 1 

Bouwondernemingg 2 

Scheepsbouw w 

Stand-- en Interieurbouw 

Constructeurr Technische Installaties 

Technischh Installatiebedrijf 

IT-dienstverlenerr 1 

IT-dienstverlenerr 2 

Nattee waterbouwonderneming 

Maritiemee dienstverlener 

Omvangg (medew.) 

>> 1.000 

>> 1.000 

500-1.000 0 

ca.. 250 

>> 1.000 

>> 1.000 

>> 1.000 

>> 1.000 

500-1.000 0 

ca.. 400 

figuurr 15.1: introductie cases (projectactiviteiten). 

Dee onderzochte organisaties verschillen aanzienlijk in omvang. Zes organisaties zijn groot te 
noemenn (meer dan 1.000 medewerkers), twee middelgroot (500 tot 1.000 medewerkers) en 
tweee organisaties zijn klein (250-500 medewerkers). In enkele gevallen doen de geselecteerde 
organisatiess naast projectactiviteiten ook activiteiten op contractbasis. Dit geldt met name 
voorr de cases PJ7 en PJ10. Bij PJ7 betreft dit het beheer van operationele IT-
productiefaciliteitenn en netwerken, terwijl door PJ10, naast maritieme projecten, ook haven-
sleepdienstenn onder contract worden uitgevoerd. De organisaties PJ5 en PJ6 hebben naast 
projectenn ook onderhoudswerkzaamheden in het pakket. Bij het verzamelen van informatie 
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voorr de case-studies is met deze omstandigheden rekening gehouden en bij de analyse is al-
leenn aandacht besteed aan de projectmatige activiteiten. 

15.22 COMMITMENT S VAN DE ORGANISATIE S 

Inn figuur 15.2 zijn de commitments van de organisaties met projectactiviteiten en hun achter-
grondenn weergegeven. Zij leveren een zeer divers beeld op. Bij een vijftal cases is het com-
mitmentt hoog, dat wil zeggen dat deze ondernemingen relatief moeilijk van strategie zouden 
kunnenn veranderen. Alle vijf hebben te maken met grote tot zeer grote projectverplichtingen, 
inn drie gevallen aangevuld met eigen investeringen in productiefaciliteiten (waaronder gespe-
cialiseerdee schepen). In drie van de tien cases is het commitment laag. Het betreft hier relatief 
flexibelee organisaties, die kleinere projecten uitvoeren. Hun investeringen zijn beperkt van 
omvangg en bovendien breed inzetbaar. In twee cases is het commitment gemiddeld. Hier zijn 
dee projectverplichtingen hoog, maar de eigen investeringen beperkt. 

PJ1 1 

PJ2 2 

PJ3 3 

PJ4 4 

PJ5 5 

PJ6 6 

PJ7 7 

PJ8 8 

PJ9 9 

PJ10 0 

Organisatie e 

Bouwondernemingg 1 

Bouwondernemingg 2 

Scheepsbouw w 

Stand-- en 
Interieurbouw w 

Constructeurr Techni-
schee installaties 

Technisch h 
Installatiebedrijf f 

IT-dienstverlenerr 1 

IT-dienstverlenerr 2 

Nattee waterbouw-
ondememing g 

Maritieme e 
dienstverlener r 

Commitmentt  Achtergronden commitments 

Hoog g 

Gemiddeld d 

Hoog g 

Laag Laag 

Hoog g 

Laag Laag 

Gemiddeld d 

Laag Laag 

Hoog g 

Hoog g 

Railgebondenn bouwen; grote projectverplichtingen; specifieke con-
tactennetwerken;; investeringen in materieel en productiefaciliteiten. 

Grotee projectverplichtingen; specifieke contactennetwerken; 
specifiekee knowhow en ervaring; beperkte eigen investeringen. 

Grotee projectverplichtingen; grote investeringen in productie-
faciliteitenn (werf) en capaciteit; contactennetwerken. 

Kleineree projecten; productiefaciliteiten flexibel inzetbaar; brede con-
tactennetwerken. . 

Zeerr grote projectverplichtingen; specifieke, sectorgebonden kennis en 
ervaring. . 

Overr het algemeen kleinere projecten; brede contactennetwerken; 
kenniss en ervaring snel op te bouwen; lage investeringen. 

Afhankelijkheidd van één klant (eigenaar) en van andere grote klanten; 
grotee projectverplichtingen; internationale aanwezigheid vereist. 

Zeerr flexibele organisatie; projectverplichtingen beperkt (niet fixed-
price);; lage investeringen. 

Zeerr hoge investeringen in eigen vloot, bemanningen en onderhoud; 
grotee projectverplichtingen; regionale vestigingen en contacten-
netwerken. . 

Investeringenn in schepen, bemanningen en onderhoud; eigen 
materieel;; grote projectverplichtingen; specifieke contactennetwerken. 

figuurr 15.2; commitments en hun achtergronden (projectactiviteiten). 

15.33 VISIE 

Inn figuur 15.3 worden de missies en visies van de tien organisaties met projectactiviteiten 
samengevat.. De missies zijn in meeste cases een nogal ruime aanduiding van de huidige acti-
viteiten,, aangevuld met een aantal specifieke kwaliteiten die de onderneming zichzelf toe-
dicht.. Vrijwel nergens staan de grenzen van de activiteiten duidelijk omschreven of worden 
specifiekee klantengroepen genoemd. 
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figuurr 15.3: missie, visie en (eventuele) strategische heroriëntaties (projectactiviteiten). 

Hett lijk t erop dat organisaties met projectactiviteiten zich strategisch niet graag vastleggen op 
specifiekee keuzen. Dit is vanuit de aard van de activiteiten begrijpelijk. Men is erop ingesteld 
omm de wensen en eisen van de klant te volgen en hierbij sluit men niet graag vooraf moge-
lijkhedenn uit. Dit aspect werkt ook in de visies van de tien organisaties door. Hoewel twee 
casess hierop een uitzondering vormen (PJ1 en PJ4), lijken de meeste organisaties op het eer-
stee oog visies te hebben op de ontwikkelingen in de markt. Deze ontwikkelingen kunnen 
somss een regionale verschuiving van marktkansen inhouden (bijvoorbeeld PJ9), maar betref-
fenn meestal veranderingen in de activiteiten, die van de organisatie gevraagd worden. Bij 
naderee analyse bleek het niet zozeer te gaan om eigen visies, als wel om de visies van op-
drachtgevers. . 
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Opp basis van het vooronderzoek werden bij organisaties met projectactiviteiten visies ver-
wachtt op de organisatie zelf, haar specifieke competenties en ervaringen, en op haar onder-
scheidendd vermogen ten opzichte van concurrenten. Door het case-studie onderzoek wordt dit 
tenn dele bevestigd. Bij de profilering van de organisaties wordt zonder uitzondering veel aan-
dachtt besteed aan de in het verleden opgedane ervaringen en opgebouwde kennis. De diep-
gangg waarmee dit wordt gedaan, en de gestructureerdheid waarmee hieraan gewerkt wordt, 
lijkenn echter nogal beperkt. Uiteindelijk beschouwen alle organisaties zich als 'unieke' pro-
ducentenn van klantspecifieke producten en diensten, maar een vraag is waarop deze opvatting 
preciess is gebaseerd. In een aantal cases werden weliswaar beleidsvoornemens aangetroffen 
waarinn in algemene termen aandacht werd besteed aan personeel, motivatie, opleidingen, 
flexibiliteit ,, kwaliteit en leiderschap, maar een duidelijke visie op de organisatie van de toe-
komstt werd hiermee niet zichtbaar. Zo is nergens een gericht beleid aangetroffen op het ge-
biedd van kennis- of ervaringsmanagement. Organisaties met projectactiviteiten lijken zich 
voorall  flexibel en volgend op te stellen ten aanzien van de mogelijkheden in de markt. 

Inn lijn met de hypothesen van het onderzoek, heeft zich in een grote meerderheid van de or-
ganisatiess in de vijf jaar voorafgaande aan het onderzoek geen strategische heroriëntatie 
voorgedaan.. Activiteiten zijn in deze periode veelal wel veranderd, maar in een geleidelijk 
proces.. In twee cases heeft wel een strategische heroriëntatie plaatsgevonden. In PJ7 vergde 
eenn fusie tussen twee grote IT-ondernemingen met een verschillende achtergrond logischer-
wijss een heroriëntatie op de missie en visie van de nieuwe onderneming. Alleen in PJ1 was 
dee heroriëntatie een gevolg van een intern strategisch denkproces. Men heeft daar keuzen 
gemaaktt ten aanzien van het type projecten waarop men zich, op basis van de opgebouwde 
kenniss en ervaring, in de markt wilde profileren. In case PJ6 werd ten tijde van het onderzoek 
well  gediscussieerd over een heroriëntatie op de organisatievorm. 

All  met al zijn binnen organisaties met projectactiviteiten missies veelal ruime omschrijvingen 
vann de activiteiten die de organisatie reeds uitvoert. Visies op het huidige en toekomstige 
onderscheidendee vermogen van de ondernemingen zijn weinig omlijnd en hebben slechts een 
beperktt sturende werking op de ontwikkeling van kennisgebieden en competenties. Onder-
nemingenn met projectactiviteiten lijken vóór alles gericht op flexibiliteit, zodat zij kunnen 
inspelenn op veranderende wensen en eisen van opdrachtgevers. 

15.44 STRATEGISCHE PLANNIN G 

Vann organisaties met projectactiviteiten werd vooraf verwacht dat de concrete planning van 
projectenn en prospects een essentieel onderdeel van het strategische planningsproces zou 
vormen.. Dit blijkt niet zo te zijn. Hoewel het 'bezet houden' van de capaciteit van organisa-
tiess een topprioriteit is, wordt concrete planning hiervan als weinig zinvol ervaren. Zoals een 
respondentt het uitdrukte: "het projectaanbod is moeilijk te plannen, het al of niet binnenhalen 
vann een groot project maakt in planningstermen nogal wat verschil". Wel wordt soms aan-
dachtt besteed aan verwachte trends in de vorm van economische of politieke vooruitzichten 
diee voor de organisatie van belang zijn. Het opstellen van de strategische plannen is in de 
meestee cases nauw verbonden met het proces van jaarplanning en budgettering. Dit brengt 
mett zich mee dat ook bij de strategische planning het accent op het eerste jaar ligt en dat de 
volgendee (veelal twee) jaren worden beschouwd als een "doorkijkje" naar de toekomst, dus 
meerr als een globale 'forecast' dan een werkelijke planning. Het planningskarakter is nog het 
sterkstt in case PJ9, waar de inzet van varend materieel, met name de verdeling hiervan over 
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dee verschillende regio's in de plannen wordt vastgelegd. Echter ook hier gaven de respon-
dentenn aan dat in feite het eerste jaar in de planning voorop staat. 

Hett planningsproces vindt in acht van de tien cases op werkmaatschappij- of vestigingsniveau 
plaats.. Op het niveau van de holding worden vervolgens de diverse plannen bijeengebracht en 
goedgekeurd.. Slechts in twee cases gebeurt de strategische planning daadwerkelijk op hol-
dingniveau.. De holding van PJ1 heeft een beleidsnota ontwikkeld voor een periode van tien 
jaar,, waarin prioriteiten worden gesteld voor de diverse werkmaatschappijen. In PJ6 wordt 
eenmaall  per driejaar een strategisch plan door de holding opgesteld, waarbij overigens uitge-
breidd met de vestigingsdirecties wordt overlegd. Een afwijkend patroon van strategische 
planningg is aangetroffen bij de beide IT-dienstverleners. Het planningsproces is hier extra 
complex,, omdat gelijktijdig accountplannen én plannen voor marktgebieden (bijvoorbeeld 
vestigingen)) en activiteitsgebieden (of 'service-lines') worden opgesteld. De integratie van al 
dezee plannen vergt overlegprocedures, die relatief veel tijd in beslag nemen en waarin het 
hoogstee managementniveau slechts een bescheiden rol speelt. Uiteindelijk hebben de plannen 
ookk hier een 'forecast'-karakter en gaat er een beperkt sturende werking vanuit. 

Strategischee plannen zijn bij organisaties met projectactiviteiten dus meer globale forecasts 
dann daadwerkelijke plannen. Men hecht meer aan een flexibele instelling en aan ruimte voor 
nieuwee ontwikkelingen. Een goed voorbeeld is bouwonderneming PJ2, waar een nieuwe ac-
tiviteitt rond projectontwikkeling reeds enkele jaren (succesvol) in gang was gezet, voordat 
hett in een strategisch plan werd opgenomen. Nu is het een speerpunt in het beleid van dit 
bedrijf. . 

15.55 ONDERNEMERSCHAP 

Opp basis van het vooronderzoek werd verondersteld dat ondernemerschap bij organisaties 
mett projectactiviteiten vooral zichtbaar zou zijn in de acquisitie van nieuwe projectopdrach-
ten.. Koersvorming werd beschouwd als een aaneenschakeling van werken in uitvoering, dus 
alss de vorming van 'ketens' van steeds wisselende projecten. Het ondernemerschap zou bin-
nenn organisaties een hoge prioriteit hebben en redelijk autonoom, in nauw contact met poten-
tiëlee klanten, te werk gaan. Het zou in de koersvorming het 'natuurlijke primaat' hebben. 
Tijdenss het case-studie onderzoek werd projectacquisitie inderdaad in elke organisatie aan-
getroffenn als de kern van ondernemerschap. Daarnaast bleken hier en daar echter nog andere 
vormenn van vernieuwingsinitiatieven voor te komen. 

Voorr het overleven van de organisatie is het continu aantrekken van nieuwe projectopdrach-
tenn essentieel. De managers (directeuren) van de verschillende werkmaatschappijen zijn hier-
voorr als eerste verantwoordelijk. Zij worden, zoals een van de respondenten van PJ6 op-
merkte,, beschouwd als de "primary salespersons". Als een project omvangrijk of risicovol is, 
wordtt ook het concern- of holdingmanagement hierover geïnformeerd, of zelfs om fiat ge-
vraagd.. Wanneer projectopdrachten zéér groot zijn, en zeker wanneer zij meerdere werk-
maatschappijenn van een concern bestrijken, heeft het concernmanagement zelf een actieve, 
coördinerendee en ondernemende rol. Wanneer daarentegen projectopdrachten beperkt van 
omvangg zijn, wordt de acquisitie veelal zelfstandig uitgevoerd door medewerkers van een 
commerciëlee afdeling, hoewel ook dan de directeur van de werkmaatschappij zijn handteke-
ningg onder elke offerte plaatst. Verder beschikken meerdere organisaties over buitenlandse 
vestigingen,, die vooral een acquisitieopdracht hebben. Zij leggen contacten en zorgen voor 
'leads',, maar meestal wordt de offerte vanuit de moedervestiging in Nederland uitgebracht. 
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Bijj  de beide IT-organisaties (PJ7 en PJ8) is ondernemerschap een complexe aangelegenheid. 
Ditt hangt enerzijds samen met de matrixachtige structuren van deze organisaties, en ander-
zijdss met het professionele karakter van de activiteiten. In alle gevallen is projectacquisitie 
directt afhankelijk van persoonlijke relaties en contacten, en gaat het ondernemerschap hierbij 
klantgerichtt te werk. Gezocht wordt naar de beste mogelijkheid om de klant een op maat ge-
snedenn oplossing aan te bieden. De organisatie wordt door het ondernemerschap gemobili-
seerdd om een dergelijke oplossing mogelijk te maken. 

Naastt de projectacquisitie zijn ook andere initiatieven op de koersvorming van organisaties 
mett projectactiviteiten van invloed. Deze koersbeïnvloedende initiatieven zijn meer op visies 
gebaseerd.. Zo werd bij PJ4, na een analyse van de marktverwachtingen in de standbouw, 
doorr de directeur besloten om een nieuwe werkmaatschappij op te zetten, gericht op interi-
eurbouw.. De nieuwe vestiging kreeg eigen faciliteiten, een eigen personeelsbestand en een 
zelfstandigee directie die de ontwikkeling van de nieuwe activiteit op zich nam. Hoewel interi-
eurbouwprojectenn op beperkte schaal al eerder werden uitgevoerd, was deze koerswijziging 
geenn direct gevolg van projectacquisitie. Bij case PJ1 (bouw) deed zich een andere situatie 
voor.. Als gevolg van jarenlange problemen in één van de werkmaatschappijen (staalbouw), 
namm de holdingdirectie het initiatief en greep in. Een nieuwe directie werd benoemd en de 
activiteitenn van de werkmaatschappij werden bewust beperkt tot een specifiek type onder-
houds-- en renovatieprojecten dat het beste aansloot bij de opgebouwde kennis en ervaring 
vann de betreffende organisatie. Het initiatief om te kiezen voor deze niche is van grote in-
vloedd geweest op de koersontwikkeling van de werkmaatschappij. De voorbeelden geven aan 
datt de acquisitieactiviteiten soms gericht worden aangestuurd, verbreed of versmald als ge-
volgg van een veranderde visie. Niettemin blijf t de uiteindelijke voltrekking van de koerswij-
zigingenn ook dan afhankelijk van projectacquisities. Concrete projecten bepalen uiteindelijk 
dee koers van de betreffende organisaties en de vrijheid van de projectacquisiteurs blijkt in de 
praktijkk ook hier niet vergaand te worden ingeperkt. 

Hett natuurlijke primaat in de koersvorming van organisaties met projectactiviteiten ligt dus 
inderdaadd bij het ondernemerschap, in de vorm van projectacquisitie. Dit ondernemerschap 
wordtt vooral vertegenwoordigd door de managers van zelfstandige werkmaatschappijen, is 
externn gericht en autonoom van karakter. Slechts in enkele gevallen wordt de projectacquisi-
tiee vanuit een veranderde visie bijgestuurd. 

15.66 CONSOLIDATI E 

Vann consolidatie werd verwacht dat deze 'van nature' een minder zwaar stempel op de acti-
viteitenn van organisaties met projectactiviteiten zou drukken. Daarnaast werd niettemin ver-
ondersteldd dat, gezien de projectgerelateerde commitments, de aandacht voor procesconsoli-
datiee en budgettaire consolidatie op projectniveau groot zou zijn. 

Dee procesconsolidatie van organisaties met projectactiviteiten krijgt vorm in een strak ge-
structureerdee aanpak van projecten. In de helft van de cases is deze aanpak volgens de ISO-
kwaliteitsnormenn vastgelegd of is men bezig dit te doen. In de meeste andere bestaat ook een 
gestandaardiseerdee aanpak, maar dan volgens een zelf ontwikkelde, niet gecertificeerde me-
thode.. Alleen de beide IT-organisaties zijn minder strikt in hun standaardisaties, waarschijn-
lij kk omdat de projecten te zeer van elkaar verschillen en niet zelden een complex en innova-
tieff  karakter hebben. Het patroon dat in de primaire processen van vrijwel alle onderzochte 
organisaties,, met variaties, werd aangetroffen wordt hieronder beschreven. 
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Inn de acquisitiefase wordt contact gezocht met potentiële opdrachtgevers, met als doel 'leads' 
tee vinden voor mogelijke projecten. Deze 'leads' worden op managementniveau op hun 
waarde,, kansen en risico's ingeschat. Er wordt een selectie gemaakt voor welke projecten 
menn een offerte wil uitbrengen. Bij grotere projecten gaat hieraan soms een traject van pre-
kwalificatiee vooraf. In de offertefase wordt eerst de noodzakelijke informatie verzameld. De 
specificatiess worden grondig bestudeerd en de omstandigheden waaronder de realisatie van 
hett project gestalte moet krijgen, worden geanalyseerd. Vrijwel altijd wordt in deze fase al 
eenn projectmanager ingeschakeld, hoewel deze dan nog niet de eindverantwoordelijkheid 
draagt.. In overleg met deze projectmanager stelt een bedrijfsbureau een voorlopige calculatie 
vann het project op, veelal aan de hand van een calculatiesysteem waarin normen en eventueel 
materiaalprijzenn zijn opgenomen. Indien nodig wordt ook expliciet aandacht besteed aan on-
zekerhedenn en risico's. Op grond hiervan wordt een voorlopige kostprijs berekend, die als 
inputt dient voor een commerciële interpretatie door het management. In overleg met de pro-
jectmanagerr en het hoofd van het bedrijfsbureau wordt de uiteindelijke offerte vastgesteld. 
Hett management is hiervoor zonder uitzondering verantwoordelijk en zet zijn handtekening 
eronder.. Wanneer de klant de offerte, na eventuele verdere onderhandelingen accepteert, kan 
dee voorbereidingsfase worden gestart. Hierbij wordt de verantwoordelijkheid voor de uitvoe-
ringg van het project overgedragen aan een projectmanager, veelal, maar niet noodzakelijker-
wijs,, dezelfde als die in het voortraject betrokken is geweest. Het bedrijfsbureau zet de offerte 
nuu om in een gedetailleerde werkplanning en een projectbegroting, welke weer in onderling 
overlegg tussen projectmanager, hoofd bedrijfsbureau en het management worden vastgesteld. 
Vanaff  dat moment dient dit geheel als basis voor de uitvoering van het project. Planning en 
begrotingg zijn dan 'hard' en tijdens de uitvoering wordt de projectmanager voortdurend op 
basiss hiervan gecontroleerd. 

Tijdenss de uitvoeringsfase wordt het project in principe volgens planning uitgevoerd. De 
projectmanagerr stuurt alle betrokkenen aan, soms met behulp van uitvoerders die toezicht op 
dee dagelijkse gang van zaken houden. Overal is de controle op de voortgang strikt georgani-
seerd.. Door middel van rapportages aan het bedrijfsbureau wordt de operationele en financi-
ëlee voortgang van het project vastgelegd en voortdurend afgezet tegen de planning en begro-
ting.. Op zeer frequente basis legt de projectmanager verantwoording af aan het management. 
Ditt gebeurt minimaal eens per maand, maar meestal vaker. Daarbij wordt de projectmanager 
veelall  ook gevraagd een schatting te maken van het financiële eindresultaat van het project. 
Somss doen zich tijdens de looptijd van het project wijzigingen voor in de specificaties van 
hett eindproduct, in de vorm van 'meer-werk' of 'minder-werk'. De projectmanager is ervoor 
verantwoordelijkk dat hiervan deugdelijke calculaties worden uitgevoerd en dat de nieuwe 
afsprakenn worden vastgelegd. Vervolgens wordt het meer- of minder-werk opgenomen in de 
werkplanningg en de projectbegroting. Wanneer het project is afgerond, volgt de oplevering. 
Nadatt de klant de oplevering formeel heeft geaccepteerd, wordt het project beëindigd. Hierbij 
wordtt door het bedrijfsbureau altijd een nacalculatie opgesteld, op grond waarvan het defini-
tievee projectresultaat wordt berekend. Operationele projectevaluaties worden slechts bij uit-
zonderingg uitgevoerd. 

Dee budgettaire consolidatie van organisaties met projectactiviteiten richt zich primair op de 
individuelee projecten. Zoals hiervoor werd aangegeven, is men hierin zeer strikt. Hierbij is 
niett zozeer het absolute kostenniveau van het project van belang, als wel het uiteindelijke 
projectresultaat.. Ook de acquisitieresultaten worden geëvalueerd, maar acquisitie is met name 
bijj  grote projecten moeilijk planbaar en beheersbaar, vanwege het 'alles-of-niets' karakter 
ervan.. Een project wordt wel of niet verkregen, niet een beetje meer of minder. Daarnaast 
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werkenn alle tien organisaties met jaarbudgetten. Deze worden per werkmaatschappij opge-
steldd en ter goedkeuring voorgelegd aan het concern- of holdingniveau. In de beide IT-
organisatiess is het budgetteringsproces, evenals het strategische planningsproces, complexer 
vann aard omdat het begrip werkmaatschappij hier minder eenduidig is vast te stellen. Over 
hett algemeen zijn de jaarbudgetten opgebouwd rond twee typen doelstellingen, namelijk ac-
quisitiee en resultaat. Dit zijn veruit de belangrijkste sturingsindicatoren. Periodieke budgetten 
voorr omzet en kosten zijn, hoewel ze in de jaarbudgetten worden verwerkt, van minder im-
portantie.. De gefactureerde omzet per maand of kwartaal is sterk afhankelijk van afspraken 
diee met opdrachtgevers omtrent voorfinanciering zijn gemaakt en vormen, behalve voor de 
beheersingg van cashflow en financiering, een betrekkelijk zinloos gegeven. De control op 
kostenn is grotendeels gerelateerd aan concrete projecten. 

StrategischeStrategische consolidatie is bij de onderzochte organisaties met projectactiviteiten zwak ont-
wikkeld.. Zoals aangegeven is het ondernemerschap naar verwachting behoorlijk autonoom. 
Err bestaan binnen de organisaties weinig krachten die het ondernemerschap afremmen, ook 
wanneerr initiatieven buiten de bestaande koers vallen. Offertes voor nieuwe projecten worden 
internn wel afgestemd op hun haalbaarheid, maar niet op hun strategische implicaties. 

Terr afsluiting, organisaties met projectactiviteiten blijken hun consolidatiemechanismen bijna 
volledigg te richten op het niveau van het individuele project. Met name de proces- en bud-
gettairee consolidatie is op dit punt optimaal ontwikkeld. Projectcontrol is een ingesleten pro-
cess dat als vanzelfsprekend volgens vaste patronen wordt uitgevoerd. Daarnaast is strategi-
schee consolidatie nauwelijks zichtbaar. 

15.77 PROCESSEN VAN KOERSVORMING : DE KOERSELEMENTE N 

Dee koerselementen van de tien organisaties zijn te beschouwen als voorbeelden van koers-
wijziging.. De totstandkoming ervan wordt nu geanalyseerd. 

15.7.11 Koerselementen en commitments 

Inn figuur 15.4 zijn de koerselementen en hun commitments voor de organisaties weergege-
ven.. De koerselementen laten een zekere diversiteit aan koersontwikkelingen zien. In zes 
casess gaat het om de start of ontwikkeling van een nieuwe activiteit, in één case juist om de 
beperkingg van de activiteiten, in een andere om de toepassing van een nieuwe techniek en in 
dee laatste om het betreden van een nieuwe markt. Het koerselement van case PJ10 is enigs-
zinss afwijkend, omdat het hier niet zozeer een koerswijziging betreft, als wel een juridische 
enn organisatorische verandering in de vorm van een joint venture met een andere organisatie. 
Bijj  de samenvatting van PJ10 (zie bijlagen) is aangegeven waarom toch voor dit koersele-
mentt is gekozen, ook al zal het in de verdere analyse weinig terugkeren. Opvallend is dat in 
achtt van de tien cases de totstandkoming van het koerselement tot organisatorische aanpas-
singenn heeft geleid. Dit betreft onder andere het opzetten van nieuwe werkmaatschappijen, 
hett instellen van 'speerpuntvestigingen' en 'servicelines', en de opening van nieuwe com-
merciëlee vestigingen op locatie. Slechts tweemaal ging de ontwikkeling van een koerselement 
niett met dergelijke veranderingen gepaard. Dit onderstreept nog eens het flexibele karakter 
vann dit type organisaties en hun bereidheid zich aan te passen aan veranderende omstandig-
heden. . 
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figuurr 15.4: koerselementen en hun commitments (projectactiviteiten). 

Dee commitments van de koerselementen zijn in de helft van de cases laag. De koerswijzigin-
genn die met deze elementen zijn ingezet zouden zonder veel problemen en consequenties 
weerr ongedaan kunnen worden gemaakt. Slechts één koerselement heeft een hoog commit-
ment.. Dit betreft een zeer groot project met een totale doorlooptijd (inclusief onderhoudsver-
plichtingen)) van meer dan vijfentwintig jaar. Hieraan zit de organisatie dus voor lange tijd 
vast.. De vier overige cases hebben een gemiddeld commitment aan het koerselement. Het 
loslatenn van de koerswijziging zou hier wel consequenties hebben, maar de organisaties ach-
tenn zichzelf in staat deze binnen een redelijke termijn op te vangen. 

15.7.22 Totstandkoming koerselementen 

Dee initiatieven voor de onderzochte koerselementen zijn in vijf van de tien gevallen recht-
streekss afkomstig van (potentiële) opdrachtgevers. De vijf organisaties gingen op deze initia-
tievenn in door hun aanbod aan te passen. De nieuwe activiteit werd veelal later meer structu-
reell  in de organisatie verankerd. In drie cases is het initiatief voor het koerselement binnen de 
eigenn organisatie genomen, door de directie van een werkmaatschappij of een holding. In de 
anderee twee was niet geheel duidelijk waar precies het initiatief genomen was, maar het was 
well  binnen de organisatie. Bij de totstandkoming van de koerselementen werd in de tien or-
ganisatiess weinig planmatig te werk gegaan. Meestal ging het om een geleidelijk proces, 
waarbijj  vooraf geen duidelijk beeld van de uitkomst bestond. Het initiatief tot de verandering 
betroff  veelal een globaal signaal of idee, dat in de loop van de tijd verder vorm kreeg. Stap 
voorr stap werd het nieuwe terrein verkend en werden de organisatorische voorwaarden inge-
vuld.. Slechts drie keer werd vooraf een soort actieplan opgesteld, maar dit diende voorname-
lij kk ter ondersteuning van de besluitvorming en bevatte slechts een globale beschrijving van 
hett idee en de eerste contouren van de uitwerking ervan. Soms werd wel na verloop van tijd 
nogg een plan geschreven, gericht op de organisatorische inbedding van de nieuwe activiteit. 

Dee fiattering rond de koerselementen is niet overal gemakkelijk aan te geven. In slechts drie 
casess (PJ1, PJ4 en PJ10) werd vooraf een duidelijk fiat gegeven, in de andere ging dit ofwel 
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gepaardd met een lang proces van deelbesluiten in het kader van een aanbestedingstraject (PJ2 
enn PJ5), ofwel gewoon met de start van een of enkele projecten. De individuele projectaan-
biedingenn werden uiteraard wel volgens de normale procedures goedgekeurd, maar of hier-
meee ook een expliciet fiat werd verleend aan de koerswijziging is niet altijd duidelijk. Veelal 
vondd in een latere fase nog besluitvorming plaats over organisatorische aanpassingen, gericht 
opp een meer structurele aanpak van de nieuwe activiteit. De besluitvormingsprocessen zelf 
verliepenn in het algemeen snel en informeel. Binnen de werkmaatschappijen lijk t zich daarbij 
nauwelijkss een tegenstelling van belangen of een politieksteekspel te hebben voorgedaan. 
Wanneerr besluiten echter meerdere zelfstandige onderdelen van één organisatie betroffen, lag 
ditt duidelijk anders. Een goed bijvoorbeeld is case PJ9, waar de diverse area-managers re-
gelmatigg 'strijd' bleken te leveren om het schaarse materieel en de 'goede mensen' van de 
organisatie.. Het beschikbaar krijgen van deze resources vergt volgens de respondenten het 
nodigee lobby-werk. In de cases PJ5 en PJ6 deed zich een vergelijkbare situatie voor bij de 
uitvoeringg van zeer grote projecten, waarbij de inzet van personeel van meerdere vestigingen 
off  werkmaatschappijen noodzakelijk was. In deze situaties hebben de managers van de zelf-
standigee werkmaatschappijen de neiging de belangen van hun eigen groep te verdedigen en 
zonderr uitzondering wordt hierbij de besluitvorming verlegd naar het holdingniveau. De bei-
dee IT-organisaties nemen ook in dit opzicht een aparte positie in. Besluitvorming is hier meer 
gedecentraliseerdd en minder scherp omlijnd. Dit hangt waarschijnlijk weer samen met het 
karakterr van de activiteiten en met de complexe organisatie- en communicatiestructuren. 

Dee realisatie van de koerselementen startte in vijf van de tien cases met de uitvoering van een 
off  meerdere commerciële projecten. Bij vier van de vijf had de uitvoering van deze projecten 
laterr kleinere of grotere organisatiewijzigingen tot gevolg. Deze kwamen weliswaar geleide-
lij kk tot stand, maar werden op bepaalde tijdstippen wel 'gefixeerd' door middel van besluit-
vormingg en belegging van verantwoordelijkheden. Bij vier cases (PJ1, PJ4, PJ7 en PJ10) be-
gonn de realisatie van het koerselement niet met een eerste project, maar met een verandering 
inn de organisatie zelf. Deze organisatieveranderingen waren gebaseerd op veranderingen in 
dee visie. Deze visieveranderingen waren tweemaal (PJ4 en PJ7) echter weer nauw gerelateerd 
aann eerder opgedane ervaringen. Bij de andere twee was de visieverandering het rechtstreekse 
gevolgg van langdurige problemen. Alleen het koerselement van case PJ8 heeft in de realisatie 
eenn wat afwijkend pad gevolgd. De nieuwe activiteit werd allereerst voor intern gebruik ont-
wikkeld,, maar later ook aan klanten aangeboden, waardoor zij min of meer toevallig onder-
deell  ging uitmaken van de koers van de organisatie. 

15.7.33 Samenvatting koerselementen 

Dee koerselementen van de organisaties met projectactiviteiten hebben bijna zonder uitzonde-
ringring vorm gekregen in organische groeiprocessen en niet zozeer in een gepland proces. Op 
gezettee tijden werden weliswaar afgewogen beslissingen genomen, maar het totale traject 
bleekk zelden vooraf bedacht te zijn. De realisatie werd overal getrokken door lijnmanagers, 
diee de expliciete verantwoordelijkheid kregen voor het verder vormgeven van activiteiten of 
organisatieonderdelen.. Een relatie tussen de hoogte van het commitment en de wijze van tot-
standkomingg van de koerselementen kon hier, evenals bij de productactiviteiten, niet worden 
vastgesteld. . 
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15.88 PROCESSEN VAN KOERSVORMING : DE ARENA' S 

StrategischeStrategische planvorming heeft, zoals gezegd, bij organisaties met projectactiviteiten vooral 
hett karakter van globale forecasting van de ontwikkelingen in de markt, en niet zozeer van 
hett formuleren van eigen visies. Op de koersvorming als zodanig hebben strategische plannen 
weinigg invloed. 

ActieplannenActieplannen komen binnen organisaties met projectactiviteiten in twee vormen voor, name-
lij kk projectplannen, waarmee concrete koersverleggende projectaanbiedingen worden voorbe-
reid,, en plannen, waarin organisatiewijzigingen worden voorbereid die tot doel hebben nieu-
wee koersontwikkelingen mogelijk te maken. Het eerste type plannen wordt gemaakt volgens 
dee normale procedures, zoals deze voor alle projectaanbiedingen gelden. De vorming van 
dezee plannen is vooral een technisch-inhoudelijk proces, waarbij op basis van de specificaties 
vann de klant en de omstandigheden waaronder het project zal moeten worden uitgevoerd, een 
plann van aanpak wordt geformuleerd en een kostencalculatie wordt gemaakt. De haalbaarheid 
off  wenselijkheid van de koersverandering zelf staat hierbij niet centraal. Dit ligt iets anders 
voorr het tweede type plannen. Deze zijn veelal een beknopte uitwerking van ideeën met een 
strategischh doel, namelijk het opzetten van een organisatie waarmee nieuwe activiteiten kun-
nenn worden uitgevoerd of uitgebouwd. Niettemin is ook dan de planvorming zelf relatief on-
dergeschikt.. Deze is meestal het werk van één persoon en beperkt zich tot enkele hoofdlijnen. 

BesluitvormingBesluitvorming is essentieel voor de koersvorming van organisaties met projectactiviteiten. 
Besluitenn komen eveneens in twee vormen voor, namelijk besluiten over projectaanbiedingen 
mett een koersbeïnvloedend karakter, en besluiten over organisatiewijzigingen. Projectaanbie-
dingenn worden nooit naar buiten gebracht zonder interne besluitvorming op hoog niveau bin-
nenn de werkmaatschappij of zelfs op concernniveau. Dit geldt zeker voor koersverleggende 
projectaanbiedingen.. Met het projectplan als basis worden deze op managementniveau be-
sproken,, waarbij de commerciële en strategische belangen worden afgewogen tegen de risi-
co'ss die aan een nieuwe, onbekende activiteit verbonden kunnen zijn. Onder druk van het 
aanbiedingstrajectt worden besluiten vaak snel genomen. Ook de besluitvorming rond organi-
satieveranderingenn gaat, op basis van de summiere plannen, met de nodige discussie gepaard. 
Hierinn worden standpunten uitgewisseld tussen degenen die een nieuwe activiteit willen op-
zetten,, en anderen die hierin minder geloof hebben of zelfs liever tot sluiting van minder suc-
cesvollee activiteiten overgaan (zoals in de cases PJ1 en PJ10 als reële optie werd overwogen). 
Dezee besluitvorming neemt wederom veelal weinig tijd in beslag, maar de invloed van de 
organisatiewijzigingenn op de koersvorming zal zich pas bewijzen middels de acquisitie en 
uitvoeringg van concrete projecten. 

Dee operationele processen zelf zijn binnen organisaties met projectactiviteiten voornamelijk 
uitvoerendd van aard. Sommige medewerkers, zoals die van commerciële afdelingen, het be-
drijfsbureauu of projectmanagers, zijn wel direct betrokken bij projectacquisities, maar hun rol 
hierinn is ondersteunend aan het management, dat de regie voert. De operationele processen 
hebbenn geen zelfstandige invloed op de koers vorming. 

All  met al vormen de processen van besluitvorming bij organisaties met projectactiviteiten dus 
dee centrale arena voor de confrontatie tussen de basiskrachten van het VOC-model. De pro-
cessenn van actieplanvorming spelen, als aanloop naar de besluitvorming, een bescheiden rol, 
terwijll  aan de processen van strategische planvorming bij dit type organisaties betrekkelijk 
weinigg waarde wordt gehecht. De operationele processen zijn voornamelijk uitvoerend. 
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15.99 TOETSING VAN DE WERKHYPOTHESE N 

Terr afsluiting volgt nu de samenvattende toetsing van de werkhypothesen, zoals deze voor de 
organisatiess met projectactiviteiten werden geformuleerd. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 11: 
InIn organisaties met projectactiviteiten heeft het ondernemerschap het natuurlijke pri-
maatmaat in de koersvorming. 

11. . 

Werkhypothesen n 

Natuurlijkk primaat ondernemerschap. 

PJ1 1 

+ + 

PJ2 2 

++ + 

PJ3 3 

++ + 

PJ4 4 

++ + 

PJ5 5 

++ + 

PJ6 6 

++ + 

PJ7 7 

+ + 

PJ8 8 

++ + 

PJ9 9 

+ + 

PJ10 0 

++ + 

Inn elke case-studie zijn aanwijzingen of sterke aanwijzingen gevonden voor een natuurlijk 
primaatt voor het ondernemerschap. Het algemene beeld is dat ondernemerschap: 
•• inderdaad vooral gekoppeld is aan het aantrekken van nieuwe projectopdrachten, 
•• een hoge prioriteit heeft; zo wordt er door het management van de werkmaatschappijen 

enn niet zelden ook door het concernmanagement veel aandacht aan besteed, 
•• de primaire factor is die de koersvorming vorm en richting geeft; de invloed van de ande

ree twee basiskrachten is minder direct (zie werkhypothese 14), 
•• soms andere vormen heeft dan projectacquisitie, maar zelfs dan zijn het uiteindelijk de 

acquisitieactiviteitenn die de koers definitief vormgeven. 
OpOp basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 11 BEVESTIGD. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 12: 
InIn organisaties met projectactiviteiten is de visie gericht op de interne aandachtsgebie-
den,den, dus op de ontwikkeling van de organisatie zelf. 

Werkhypothesen n 

12.. Visie gericht op interne aandachts
gebieden,, de ontwikkeling van de 
organisatie. . 

PJ1 1 

+/--

PJ2 2 

++ + 

PJ3 3 

+ + 

PJ4 4 

+ + 

PJ5 5 

+ + 

PJ6 6 

++ + 

PJ7 7 

++ + 

PJ8 8 

+ + 

PJ9 9 

++ + 

PJ10 0 

++ + 

Inn alle case-studies zijn voor deze werkhypothese bevestigende aanwijzingen gevonden. In 
éénn case (PJ1) zijn daarnaast ontkennende aanwijzingen aangetroffen, omdat in deze organi
satiee duidelijke visies bestaan over het soort projecten dat men in de toekomst wil gaan uit
voeren.. Het algemene beeld is dat bij organisaties met projectactiviteiten: 
•• missies voornamelijk worden gepresenteerd als een opsomming van de activiteiten, aan

gevuldd met enkele specifieke kwaliteiten die op basis van ervaring zijn opgebouwd; een 
enn ander wordt echter bewust ruim gedefinieerd, zodat men zich niet te veel vastlegt in 
zelfgekozenn richtingen, 

•• visies zich in meerderheid richten op interne aspecten, zoals competenties, risicobeheer
singg en ervaringsuitwisseling; visies hierop zijn echter niet erg goed ontwikkeld, 

•• visies daarnaast gericht zijn op het signaleren van ontwikkelingen in de markt en bij (po
tentiële)) opdrachtgevers; de organisaties stellen zich hierbij volgend op, hun visies zijn 
veelall een afgeleide van de visies van anderen, 

•• strategische heroriëntaties slechts sporadisch voorkomen, 
•• operationele flexibiliteit voorop staat; organisaties leggen zich bij uitzondering (en uit 

noodzaak)) vooraf gedefinieerde grenzen op, 
•• visies slechts beperkt richting geven aan de activiteiten. 
OpOp basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 12 BEVESTIGD. 
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VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 13: 
InIn organisaties met projectactiviteiten is de hoofdfunctie van de visie het versterken van 
dede consolidatie, dus het 'bestendigen' van een reeds gerealiseerde koers. 

Werkhypothesenn | PJ1 j PJ2 | PJ3 PJ44 I PJ5 PJ6 PJ7 PJ8 | PJ9 PJ10 

13.. | Visie versterkt consolidatie 
jj  (bestendiging gerealiseerde koers). 

Uitt de analyse van de case-studies is moeilijk een eenduidig oordeel af te leiden omtrent deze 
werkhypothese.. In een vijftal cases zijn aanwijzingen gevonden voor een strategisch consoli-
derendee werking van de visie, met name in het selectieproces van nieuwe projectaanbiedin-
gen.. Deze visies waren echter globaal van aard (met uitzondering van case PJ1) en vooral 
gerichtt op kostenbeheersing en vermijding van risico's. Case PJ6 had weliswaar expliciete 
visiess op procesconsolidatie, maar niet op strategische consolidatie. Hoewel visies zich wel in 
meerderheidd richten op interne aspecten (werkhypothese 12), vormen zij geen echte onder-
steuningg van het consoliderend vermogen. 
Opp basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 13 NIET BEVESTIGD. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 14: 
InIn organisaties met projectactiviteiten is ondernemerschap extern georiënteerd en 
autonoom. autonoom. 

Werkhypothesenn PJ1 | PJ2 | PJ3 j PJ4 | PJ5 PJ6 PJ7 j PJ8 | PJ9 

14.. I Ondernemerschap extern en autonoom. 

PJ10 0 

+ + ; + + !!  ++ 

Inn alle case-studies zijn (sterk) bevestigende aanwijzingen gevonden voor het autonome ka-
rakterr van het ondernemerschap. Het totaalbeeld is dat ondernemerschap: 
•• inderdaad in nauw contact staat met (potentiële) opdrachtgevers en zich binnen de organi

satiee opstelt als de verdediger van de 'belangen' van deze opdrachtgevers; soms vindt 
zelfss een vorm van interne lobbying plaats om een projectaanbieding te kunnen doen, 

•• zelfstandig op zoek gaat naar nieuwe projectmogelijkheden en hierbij niet of nauwelijks 
gestuurdd wordt door interne analyses of visies, 

•• in enkele gevallen wel 'grenzen' meekrijgt vanuit een visie; deze grenzen worden echter 
flexibell opgevat en gemakkelijk overschreden. 

Opp basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 14 BEVESTIGD. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 15: 
InIn organisaties met projectactiviteiten is het ondernemerschap op individueel niveau 
aanwijsbaaraanwijsbaar bij hooggeplaatste lijnmanagers. 

n:w^ridiypothesenn ^ _ ~ ~ ^ ~ ^ ^ ^ 

15.. ) Ondernemerschap individueel aan wij s-
|| baar en hoog in lijnmanagement. 

++ I ++ +/--

Ookk voor deze werkhypothese zijn in vrijwel alle case-studies bevestigende aanwijzingen 
gevonden.. Alleen bij de beide IT-organisaties (PJ7 en PJ8) ligt het ondernemerschap meer 
verspreidd over de organisatie. De acquisitie wordt hier gedaan door accountmanagers, in sa
menwerkingg met medewerkers van competentiegebonden groepen en eventueel lokale vesti
gingen.. Het algemene beeld is echter dat ondernemerschap: 
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•• wordt uitgevoerd door het management van werkmaatschappijen, soms met betrokken
heidd van het hogere concernmanagement, 

•• bij kleinere projecten wordt vertegenwoordigd door een commerciële afdeling, die 'leads' 
genereert,, maar dat zonder uitzondering de directie hier ook zelf direct betrokken is bij de 
uiteindelijkee vormgeving en presentatie van de offertes. 

Opp basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 15 BEVESTIGD. 
VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 16: 
InIn organisaties met projectactiviteiten is de aandacht voor procesconsolidatie, in de vorm 
vanvan standaardisatie van de projectaanpak en control op de projectuitvoering, van nature 
groot.groot. Budgettaire consolidatie is gebaseerd op projectcalculaties. 

16. . 

Werkhypothesen n 

Consolidatiee d.m.v. standaardisatie 
vann projectaanpak (A). 

Consolidatiee d.m.v. control op 
projectplannenn en -uitvoering (B). 

PJ1 1 

+ + 

++ + 
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++ + 

++ + 

PJ3 3 

++ + 

++ + 

PJ4 4 

+ + 
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PJ5 5 

++ + 
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PJ6 6 

++ + 

++ + 

PJ7 7 

++ + 

+ + 

PJ8 8 

+ + 

+ + 

PJ99 |PJ10 

+ + 

++ + 

J J 
Inn het case-studie onderzoek is voor deze werkhypothese een groot aantal bevestigende aan
wijzingenn gevonden. Slechts voor case PJ10 klopt het beeld niet. De zeesleep- en bergings
activiteitenn van deze onderneming laten zich moeilijk standaardiseren en controleren tijdens 
dee uitvoering op afgelegen locaties. Bij de beide IT-organisaties is de projectcontrol minder 
strikt.. Het algemene beeld is dat consolidatie gekenmerkt wordt door: 
•• gedetailleerde werkvoorbereidingen en planningen in de voorbereiding van elk project, 
•• gedetailleerde budgettering van alle kosten op projectniveau, 
•• strikte en frequente control op voortgang en kosten tijdens de looptijd van een project, 

meestall eenmaal per twee weken, 
•• strikte verantwoordelijkheid bij de projectmanager voor het realiseren van het projectre

sultaatt in termen van het eindproduct voor de klant en van het financiële resultaat voor de 
onderneming, , 

•• afronding van elk project met een nacalculatie voor de vaststelling van het definitieve 
financiëlee resultaat. 

Opp basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 16 BEVESTIGD. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 17: 
InIn organisaties met projectactiviteiten is strategische planvorming vooral gericht op de 
beheersbaarheidbeheersbaarheid van het huidige en toekomstige onderhanden werk. 

17. . 

Werkhypothesen n 

Strategischee planvorming gericht op 
beheersbaarheidd projectenaanbod. 

PJ1 1 

+/--

PJ2 2 

---

PJ3 3 

--

PJ4 4 

---

PJ5 5 PJ6 6 

--

PJ7 7 

--

PJ8 8 

--

PJ99 |PJ10 

+ + 

Voorr deze werkhypothese zijn weinig bevestigende aanwijzingen gevonden en vele ontken
nende.. Alleen case PJ9 voldeed aan het verwachte profiel, omdat hier omvangrijke en relatief 
inflexibelee investeringen in productiecapaciteit (schepen en bemanningen) worden gedaan. 
Hett algemene beeld is dat strategische plannen: 
•• globale forecasts bevatten van de te verwachten business; veelal zijn zij nauw verbonden 

mett de jaarplanning en bieden van daaruit een 'doorkijkje' naar de volgende jaren, 
•• weinig of geen aandacht besteden aan concrete prospects; prospectanalyses worden te 

onzekerr geacht om zinvol te kunnen zijn, 
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•• wel aandacht besteden aan algemene (economische en beleidsmatige) ontwikkelingen die 
vann belang kunnen zijn voor kansen in de toekomst, 

•• niet te beschouwen zijn als instrumenten van sturing, ze geven slechts trends aan. 
Opp basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 17 NIET BEVESTIGD. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 18: 
InIn organisaties met projectactiviteiten hebben de meest koersbeïnvloedende besluiten de 
vormvorm van projectaanbiedingen. Deze besluiten worden altijd genomen op basis van een 
(voorlopig)(voorlopig) projectplan. 

11 1 
11 j Werkhypothesen 

|| 18. 1 Koersbeïnvloedende besluiten gericht 
|| op projectoffertes (A). 
|| Besluiten op basis van een (voorlopig) 
|| projectplan (B). 

PJ11 | PJ2 | PJ3 I PJ4 | PJ5 ! PJ6 I PJ7 

+++ + ++ i - 1 ++ | ++ j -

''  1 1 1 i i 
+++ f ++ | ++ | ++ | ++ | -H- j g.a. 

PJ88 | PJ9 |PJ10 

+++ i +/- 1 +/-
i i 

s s 
++ 1 ++ [ -

ii  ! 

Inn acht van de tien case-studies zijn duidelijke aanwijzingen gevonden voor onderdeel A. Bij 
tweee cases, namelijk PJ9 en PJ10, zijn daarnaast (des)investeringsbeslissingen van belang 
geweest.geweest. In twee cases heeft een ander type beslissingen een grotere invloed gehad op de 
koerss vorming. Bij PJ4 betrof dit de start van een nieuwe werkmaatschappij, terwijl bij PJ7 
eenn fusiebeslissing een zwaar stempel drukte op de verdere koersontwikkeling van de organi
satie.. Verder zijn in acht van de tien cases ook sterke aanwijzingen gevonden voor onderdeel 
B.. Voor PJ7 ontbraken op dit punt de gegevens. Een uitzondering was PJ10. Met name voor 
dee bergingswerkzaamheden van deze onderneming is het maken van een concreet projectplan 
praktischh onmogelijk. Het algemene beeld is dat: 
•• koersveranderingen in een meerderheid van de cases in gang worden gezet met een be

sluitt tot aanbieding van een nieuw type project, 
•• aan deze aanbiedingen praktisch altijd een (voorlopig) projectplan ten grondslag ligt, 
•• koersveranderingen soms worden ingezet met een organisatiewijziging; ook in deze situ

atiess krijgt de koersverandering uiteindelijk vorm middels projectaanbiedingen. 
Opp basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 18 BEVESTIGD. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 19: 
InIn organisaties met projectactiviteiten is koersbeïnvloedende besluitvorming een extern 
gericht,gericht, open en snel proces. 

19. . 

Werkhypothesenn PJ1 

Besluitvormingg extern gericht en open | ++ 
process (A). 1 
Besluitvormingg relatief snel (B). i ++ 
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Inn acht van de tien cases zijn tijdens het onderzoek aanwijzingen aangetroffen die onderdeel 
AA van de werkhypothese bevestigen. Alleen in de cases PJ3 en PJ7 kon geen goed zicht op de 
besluitvormingsprocessenn worden verkregen. Onderdeel B werd in alle cases, behalve PJ7, 
bevestigd.. Het algemene beeld is dat besluitvorming: 
•• in een open sfeer van uitwisseling van standpunten plaatsvindt, waarbij het belang van de 

organisatiee voorop staat, 
•• soms wel belangentegenstellingen laat zien, met name tussen relatief onafhankelijke 

werkmaatschappijen,, vestigingen of area's, 
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 over projectaanbiedingen snel verloopt, hoewel genoeg tijd wordt genomen om de feiten 
opp tafel te krijgen. 

Opp basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 19 BEVESTIGD. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 20: 
InIn organisaties met projectactiviteiten hebben de operationele processen geen directe in-
vloedvloed op de koersvorming. 

20. . 

Werkhypothesen n 

Operationelee processen geen directe 
invloedd op koersvorming. 

PJ1 1 

++ + 

PJ2 2 PJ33 | PJ4 
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Inn acht van de tien case-studies zijn sterke aanwijzingen gevonden ter bevestiging van werk-
hypothesee 20. Alleen in de beide IT-organisaties is de situatie weer anders. Binnen deze or-
ganisatiess bestaat enige ruimte voor vernieuwende initiatieven binnen de operationele proces-
sen.. Het beeld van de operationele processen is dat: 
•• deze vooral gericht zijn op de uitvoering van vooraf in projectplanningen vastgestelde 

activiteiten, , 
•• hierbinnen soms wel improvisaties noodzakelijk zijn, maar uitsluitend om daarna weer zo 

snell mogelijk binnen de planning terug te keren, 
•• deze zelden ruimte bieden om zelfstandig koersveranderingen in gang te zetten. 
Opp basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 20 BEVESTIGD. 

15.100 SAMENVATTING 

Inn het onderzoek zijn tien case-studies uitgevoerd bij organisaties met projectactiviteiten. De 
resultatenn hiervan zijn in dit hoofdstuk weergegeven en geanalyseerd. Op deze wijze is een 
beeldd ontstaan van de processen van koersvorming bij dit type organisaties en van de krach
tenn die hierop inwerken. Het hoofdstuk werd afgerond met de toetsing van de betreffende tien 
werkhypothesen.. Van deze werkhypothesen konden er acht op basis van het case-studie on
derzoekk worden bevestigd. 
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KOERSVORMINGG BIJ INSPANNINGSACTIVITEITEN 

Dee derde categorie case-studies die als onderdeel van het VOC-onderzoek zijn uitgevoerd, 
zijnn die bij organisaties met inspanningsactiviteiten. In dit hoofdstuk worden de resultaten 
hiervann geanalyseerd, onder andere in het licht van de betreffende werkhypothesen. Een vol-
ledigee beschrijving van de hier behandelde case-studies is opgenomen in de betreffende on-
derzoeksverslagenn (Hus, 1997; Schijff, 1997), terwijl samenvattingen zijn te vinden in de 
bijlagen. . 

16.11 INTRODUCTIE CASE-STUDIES 

Bijj  de selectie van de case-studies is ook bij de organisaties met inspanningsactiviteiten ge-
streefdd naar spreiding over diverse sectoren. De steekproef bevatte uiteindelijk vier in diverse 
vakgebiedenn gespecialiseerde adviesbureaus, vier organisatieadviesbureaus en twee commu-
nicatieadviesbureauss (zie figuur 16.1). 

Gespecialiseerdee advies-
bureaus s 

Organisatieadvies--
bureaus s 

Communicatieadvies--
bureaus s 

II I 

12 2 

13 3 

14 4 

15 5 

16 6 

17 7 

18 8 

19 9 

110 0 

Organisatie e 

Ingenieursbureau u 

Adviesbureauu Verkeer & Vervoer 

Accountancy-- en Belastingadviesbureau 

Milieuadviesbureau u 

Organisatieadviesbureauu 1 

Organisatieadviesbureauu 2 

Organisatieadviesbureauu 3 

Organisatieadviesbureauu 4 

Communicatieadviesbureauu 1 

Communicatieadviesbureauu 2 

Omvangg (medew.) 

>> 1.000 

<< 100 

500-1.000 0 

<< 100 

100-250 0 

100-250 0 

<< 100 

ca.. 100 

100-250 0 

100-250 0 

figuurr 16.1: introductie cases (inspanningsactiviteiten). 

Zoalss vooraf werd verwacht, zijn de organisaties met inspanningsactiviteiten gemiddeld aan-
zienlijkk kleiner dan de organisaties van beide andere activiteittypen. Slechts één organisatie is 
grotergroter dan duizend medewerkers, terwijl er drie kleiner zijn dan honderd. Twee cases voldoen 
niett geheel aan het vooraf gestelde criterium van een minimale omvang van vijfti g medewer-
kers.. Zij zijn echter beide onderdeel van een grotere organisatie en voldoen wel aan alle ande-
ree criteria. Zes cases maken deel uit van grotere concerns, waarvan er vier internationaal ope-
reren.. De andere vier zijn volledig zelfstandig. Bij een hiervan zijn de aandelen onderge-
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brachtt in een stichting, terwijl de overige drie het gezamenlijke eigendom zijn van een aantal 
partners.. Overigens zijn alle tien organisaties in hun koersontwikkeling onafhankelijk. Eén 
case,, het ingenieursbureau II , voert naast inspanningsactiviteiten projectactiviteiten uit, het 
onderzoekk heeft zich echter volledig geconcentreerd op de inspanningsactiviteiten. Bij de 
beidee communicatieadviesbureaus vertonen de activiteiten in operationeel opzicht soms ge-
lijkeniss met projectactiviteiten, maar in essentie betreft het hier inspanningsactiviteiten. 

16.22 COMMITMENT S VAN DE ORGANISATIE S 

Inn figuur 16.2 zijn de commitments van de organisaties met inspanningsactiviteiten aangege-
ven.. Hieruit blijkt dat deze, volgens verwachting, in meerderheid laag zijn. 
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Geringe,, materiële investeringen ("wij reizen licht"). Flexibele 
medewerkers.. Opdrachten meestal beperkt van omvang. 

Geringee materiële investeringen. Opdrachten beperkt van 
omvang,, steeds veranderend. Flexibele medewerkers. Wel 
commitmentt aan relaties bij opdrachtgevende instanties. 

Geringee materiële investeringen. Opdrachten beperkt van 
omvang.. Flexibele medewerkers. 

Geringee materiële investeringen. Flexibele medewerkers. 
Opdrachtenn beperkt van omvang. 

Geringee materiële investeringen. Flexibele medewerkers. 
Opdrachtenn beperkt van omvang. Imago/verwachtingspatroon 
inn de markt is belangrijkste commitment. 

Geringee materiële investeringen. Medewerkers zijn flexibel. 
Opdrachtenn beperkt van omvang. Imago/verwachtingspatroon 
inn de markt is belangrijkste commitment. 

Geringee materiële investeringen. Flexibele medewerkers. 
Opdrachtenn beperkt van omvang. Imago/verwachtingspatroon 
inn de markt (o.a. 'producten' en methoden) is belangrijkste 
commitment. . 

Geringee materiële investeringen. Flexibele medewerkers. 
Opdrachtenn beperkt van omvang. Imago/verwachtingspatroon 
inn de markt (o.a. internationaal gehanteerde methoden) is 
belangrijkstee commitment. 

Commitmentt aan langdurige klantrelaties, die andere relaties 
uitsluitenn (concurrentie). Beperkt aantal 'gezichtsbepalende' 
medewerkers.. Enige investeringen, bijvoorbeeld nieuwe media. 

Commitmentt aan langdurige klantrelaties, die andere relaties 
uitsluitenn (concurrentie). Beperkt aantal 'gezichtsbepalende' 
medewerkers.. Enige investeringen, met name IT. 

figuurr 16.2: commitments en hun achtergronden (inspanningsactiviteiten). 

Dee organisaties hebben geen van alle te maken met belangrijke koersbepalende investeringen, 
dee opdrachten die voor klanten worden uitgevoerd zijn gemiddeld gering van omvang en 
brengenn geen directe resultaatverplichtingen mee. Voor de meeste organisaties geldt dat zij, 
zoalss het door één van de respondenten van case II werd uitgedrukt, "licht reizen". Een ande-
ree respondent (13) stelde: "ik doe allerlei moeite commitments te vinden, maar ze zijn er 
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niet",, terwijl weer een andere respondent (18) het als volgt uitdrukte: "het begrip commitment 
gaatt eigenlijk niet op voor een organisatieadviesbureau". Een aantal respondenten noemde als 
commitmentt de relatienetwerken bij opdrachtgevende organisaties en ima-
go/verwachtingspatronenn in de markt. Meestal werd hiermee een zelfgekozen verbondenheid 
aangeduidd met enerzijds specifieke opdrachtgevers en anderzijds bepaalde methoden en aan-
pakkenn die voor de markt herkenbaar zijn. Werkelijke commitments, in de zin van 'sticky 
factors',, die voor langere tijd een bepaalde koers noodzakelijk maken, zijn dit echter niet. De 
organisatiess zijn in wezen flexibel en relatief gemakkelijk in staat van de zelfgekozen 'com-
mitments'' af te wijken. Daarnaast werden soms de medewerkers genoemd als een commit-
ment,, vanwege investeringen in opleiding en motivatie. Hoewel de medewerkers en hun 
competentiess voor organisaties met inspanningsactiviteiten zonder twijfel van groot belang 
zijn,, vormen zij meestal evenmin een echt commitment, omdat zij breed opgeleid zijn en hun 
inzetbaarheidd flexibel is. In die gevallen waarin deze flexibiliteit niet voldoende bleek om een 
strategischee verandering te volgen, bleek de 'externe flexibiliteit ' groot. Medewerkers ver-
lietenn in korte tijd de organisatie. Voor de beide communicatieadviesbureaus is het commit-
mentt gemiddeld, omdat zij langdurige, vaak jarenlange, relaties met een beperkt aantal klan-
tenn aangaan. Deze relaties sluiten bovendien andere uit, omdat concurrenten geen klant van 
hetzelfdee bureau kunnen (of willen) zijn. Bovendien is de personele situatie bij deze twee 
organisatiess enigszins afwijkend. Beide bleken sterk afhankelijk van enkele 'gezichtsbepa-
lende',, creatieve medewerkers, die in feite de kwaliteit van het bureau bepalen. In de loyali-
teitt van deze medewerkers wordt veel geïnvesteerd. 

16.33 VISIE 

Vann organisaties met inspanningsactiviteiten werd op basis van het vooronderzoek verwacht 
datt de basiskracht visie met name vorm zou krijgen in een bewustzijn van de eigen identiteit 
enn in versterking van de consolidatie. Van de tien onderzochte organisaties zijn de missies en 
visiess kort weergegeven in Figuur 16.3. De figuur laat zien dat weliswaar slechts in drie cases 
expliciett een missie is geformuleerd, maar dat alle organisaties toch een scherp beeld schet-
senn van hun identiteit. Over de gehele breedte blijkt het strategische bewustzijn goed te zijn 
ontwikkeld,, waarbij de visies zonder uitzondering een duidelijk accent op de organisaties zelf 
leggen,, soms vooral op cultuur, gedrag en professionaliteit, soms op werkwijzen en benade-
ringswijzenn van vraagstukken. Daarnaast tonen slechts drie cases visies op de activiteiten (II , 
122 en 14). Opvallend is verder dat in de periode vanaf 1990 in zeven organisaties een strategi-
schee heroriëntatie heeft plaatsgevonden. Bij organisaties met projectactiviteiten kwam dit 
slechtss tweemaal voor en bij organisaties met productactiviteiten viermaal. 

Hett specifieke patroon in de visievorming van organisaties met inspanningsactiviteiten kan 
wordenn toegelicht aan de hand van case-studie 17. Dit organisatieadviesbureau bezat voor-
heenn een cultuur waarin de medewerkers relatief onafhankelijk, zij het vaak wel in teams 
opereerden.. Hoewel de advisering door de klanten als professioneel werd gewaardeerd, ont-
stondenn geleidelijk zodanige verschillen in werkstijl, dat de eenduidigheid in de presentatie 
naarr buiten aanzienlijk werd bemoeilijkt. Dit deed het imago van het bureau geen goed en 
wektee met name bij grotere opdrachtgevers onvoldoende vertrouwen. Bovendien bemoeilijkte 
dee persoonsgebonden werkwijzen de overdracht van opdrachten of onderdelen hiervan aan 
juniorr adviseurs, waardoor in feite te veel 'dure adviesuren' werden gemaakt en het rende-
mentt onder druk kwam te staan. Op een bepaald moment gooide het management het roer 
om.. Op de organisatie en de werkwijzen werden nieuwe visies ontwikkeld, die leidden tot een 
keuzee voor een samenhangend systeem van instrumenten en methoden voor het gehele bu-

180 0 



hethet case-studie onderzoek: analyse 

reau.. Op deze wijze werd de herkenbaarheid van de organisatie vergroot en werden de voor-
waardenn geschapen voor een beter rendement. 
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figuurfiguur 16.3: missie, visie en (eventuele) strategische heroriëntaties (inspanningsactiviteiten). 

Hett vanuit case 17 beschreven proces illustreert het cyclische patroon van koersvorming bij 
organisatiess met inspanningsactiviteiten. Inspanningsactiviteiten zijn per definitie probleem-
definiërendd en -oplossend van aard. De specificaties van hetgeen gerealiseerd moet worden, 
staann niet vooraf vast, maar groeien gaandeweg het proces en in nauw contact met de klant. 
Dezee specifieke kenmerken maken een bepaalde mate van creativiteit in de operationele pro-
cessenn noodzakelijk. Standaardisaties van deze processen of hun output, evenals een strikte 
controll  op hun uitvoering, zijn onmogelijk. In elke organisatie met inspanningsactiviteiten 
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gaann de medewerkers van nature als onafhankelijke professionals te werk, hetgeen tot een 
vann nature divergerende koersvorming leidt, die uiteenwaaiert in verschillende richtingen. In 
feitee wordt niet e'én koers gevormd, maar een aantal verschillende koersen. Dit kan, zoals bij 
casecase 17, op den duur nadelige gevolgen hebben voor de herkenbaarheid en het rendement, 
hetgeenn leidt tot een reactie. Nieuwe visies worden ontwikkeld met een convergerend (dus 
consoliderend)) doel, namelijk de gemeenschappelijke identiteit te versterken en opnieuw lijn 
inn de organisatie, werkstijlen en toegepaste methoden te brengen. Gesproken wordt van een 
behoeftee aan "een nieuwe, gemeenschappelijke taal" (case 16) of een nieuw "organisatiemo-
del""  (case 18). Uit de case-studies blijkt dat deze behoefte zowel kan ontstaan bij het mana-
gement,, bijvoorbeeld als gevolg van tegenvallende resultaten (cases II , 12, 17, en 19), als bij 
(senior)) medewerkers (cases 16, 18 en 110). In een gezamenlijk proces houden zij de activi-
teitenn en werkwijzen van de organisatie tegen het licht en maken nieuwe keuzen omtrent het 
gewenstee organisatieprofiel. 

Structuurveranderingenn lijken bij organisaties met inspanningsactiviteiten vooral een effec-
tievee manier om de organisatie 'op te schudden' en een verandering in denken in gang te zet-
ten.. Zo worden sommige organisaties omgezet van marktgericht in disciplinegericht (zoals bij 
casee 18), en andere van disciplinegericht in marktgericht (zoals bij de cases 14 en 16). Alle 
respondentenn realiseren zich echter dat aan beide vormen voor- en nadelen kleven. Een had 
hett over een "slingerbeweging" tussen de organisatievormen, terwijl een ander opmerkte dat 
"overr een aantal jaren weer een ander initiatief zal komen om de organisatie opnieuw te 
clusteren""  (case 16). Reorganisaties lijken vooral ondersteuning te bieden aan de meer fun-
damentelee doelstelling, een heroriëntatie op de identiteit en de werkwijzen van de organisatie. 
Dezee heroriëntaties blijven soms niet zonder gevolgen voor het personeel. In drie gevallen 
verlietenn binnen enkele maanden tot een jaar grote aantallen medewerkers (tot veertig per-
cent)) de organisatie. 

Visiess zijn binnen organisaties met inspanningsactiviteiten doorgaans dus goed ontwikkeld en 
voorall  gericht op de identiteit van de organisaties en op de werkwijzen, processen, instru-
mentenn en cultuur. De visies van organisaties met inspanningsactiviteiten zijn hiermee direct 
verbondenn met de missie. Waarschijnlijk als gevolg van de gemiddeld veel lagere commit-
ments,, zijn organisaties met inspanningsactiviteiten veel gemakkelijker in staat hun missie ter 
discussiee te stellen en te wijzigen. Strategische heroriëntaties komen relatief vaak voor. 

16.44 STRATEGISCHE PLANVORMING 

Strategischee planning heeft bij organisaties met inspanningsactiviteiten, zoals verwacht, 
slechtss een geringe invloed op de koersvorming. Bij twee cases waren geen strategische be-
leidsdocumentenn aanwezig, terwijl bij drie werd aangegeven dat ze voornamelijk bedoeld 
warenn voor de moederorganisatie. De meeste strategische plannen hebben een globaal be-
leidsmatigg (visieachtig) karakter en bevatten bijvoorbeeld géén expliciete doelstellingen voor 
omzett of marktaandelen. Slechts twee cases vormen hierop een uitzondering (16 en 18). Als 
achtergrondd voor het beperkte belang van strategische planning noemden de meeste respon-
dentenn het veranderlijke karakter van de activiteiten en de onvoorspelbaarheid van de vraag 
vann de klanten. Sommige respondenten gaven daarbij blijk van een zekere afkeer van het 
makenn van beleidsplannen. Zo typeerde één van hen (13) zijn organisatie als een "doe-
organisatie",, terwijl een andere (17) onder het motto "bet on the man, not on the plan" duide-
lij kk aangaf meer vertrouwen te hebben in mensen dan in plannen. Voor de beide communica-
tieadviesbureauss geldt bovendien dat het al of niet binnenbrengen van nieuwe relaties een 
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enormee invloed kan hebben op de omvang van de activiteiten. Zo verwierf case 110 ten tijde 
vann het onderzoek een grote bank als nieuwe klant. Men verwachtte hierdoor een omzetstij-
gingg van twintig percent. De onzekerheden rond de acquisitie van nieuwe klanten (en rond 
hett kwijtraken van bestaande) zijn echter zodanig groot dat het niet zinvol wordt geacht hier-
voorr op langere termijn planningen af te geven. 

16.55 ONDERNEMERSCHAP 

Opp basis van het vooronderzoek werd verwacht dat ondernemerschap bij organisaties met 
inspanningsactiviteitenn autonoom zou zijn en vooral verbonden aan de acquisitie van nieuwe 
opdrachten.. Dit laatste bleek in de case-studies inderdaad een kenmerkende vorm van onder-
nemerschapp te zijn, maar daarnaast werden andere koersbeïnvloedende initiatieven aangetrof-
fen. . 

Dee continuïteit van organisaties met inspanningsactiviteiten is afhankelijk van een doorlo-
pendee stroom opdrachten. Opdrachten zijn weinig omvangrijk en worden veelal uitgevoerd 
bijj  een beperkt aantal relaties. Het onderhouden van contacten met deze relaties heeft een 
hogee prioriteit. Iedereen wordt geacht hieraan een bijdrage te leveren en van alle medewer-
kerss worden initiatieven verwacht voor het binnenbrengen van (vervolg)opdrachten. Op-
drachtacquisitiee is derhalve een gedecentraliseerde activiteit, die nauwelijks door visies wordt 
gestuurd.. Offertes worden meestal door de diverse acquisiteurs zelfstandig opgesteld en be-
sprokenn met de klant. In sommige organisaties worden zij wel door het management gefiat-
teerd,, bijvoorbeeld in de vorm van een handtekening onder de offerte, maar veelal is dit een 
formaliteit.. Hoewel sommige organisaties wel enige richtinggeving kennen, zoals een voor-
keurr voor grotere, beleidsmatige opdrachten (case 12), 'boardroom-opdrachten' (case 16) of 
voorr grote opdrachtgevers (case 18), is de daadwerkelijk sturende werking hiervan gering. Bij 
éénn organisatie (case 18) werden alle acquisitiemogelijkheden wekelijks doorgenomen. 

Naastt de concrete opdrachtacquisitie is het 'aanboren' van nieuwe relaties van belang. Hierbij 
nemenn veelal partners of directieleden het voortouw, die overigens vrijwel altijd ook profes-
sionall  zijn op het betreffende vakgebied. 'Koude acquisitie', dat wil zeggen het ad random 
benaderenn van organisaties, wordt praktisch nergens toegepast, de meest bewandelde weg is 
hett vergroten van de naamsbekendheid van het bureau door middel van publicaties in vakbla-
denn en presentaties op congressen of seminars. Dit levert contacten op, die vervolgens omge-
zett worden in afspraken en bureaupresentaties. Een andere veel toegepaste mogelijkheid is 
hett aantrekken van nieuwe, ervaren mensen die in hun vorige functie reeds een reputatie en 
eenn contactennetwerk hebben opgebouwd. Zo worden als het ware nieuwe relaties 'inge-
kocht',, niet zelden leidend tot een nieuw activiteitenterrein. Voor de beide communicatiead-
viesbureauss zijn klantrelaties van zodanig prominent belang dat zij door de directieleden 
wordenn onderhouden. Concrete opdrachten worden evenwel door het niveau onder de directie 
verworven,, of door de eerdergenoemde 'gezichtsbepalende medewerkers'. De overige orga-
nisatieledenn zijn meer uitvoerend. 

Naastt acquisitieactiviteiten worden binnen de organisaties met inspanningsactiviteiten nog 
anderee koersbeïnvloedende initiatieven genomen, zoals 'productontwikkeling'. In het kader 
vann het VOC-onderzoek is dit een enigszins verwarrend begrip, omdat het in dit type organi-
satiess niet om vooraf volledig gespecificeerde, concrete producten gaat, maar om structuren 
enn hulpmiddelen ten behoeve van de uitvoering van inspanningsopdrachten. Initiatieven tot 
'productontwikkeling'' kunnen in de praktijk door velen worden genomen. Soms door senior 
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adviseurss of partners, die hun 'best practices' omzetten in overdraagbare concepten, soms 
juistt door jongere medewerkers die vanuit hun opleidingsachtergrond dichterbij de nieuwste 
ontwikkelingenn binnen een vakgebied staan. Deze initiatieven worden altijd ter goedkeuring 
aann het management voorgelegd, omdat de voorbereiding van een 'product' een, zij het be-
perkte,, tijdsinvestering vergt. Veelal wordt 'productontwikkeling' gecombineerd met een 
concretee klantopdracht, welke dan dient als een soort 'try out'. Indien deze succesvol ver-
loopt,, vindt doorontwikkeling plaats, bijvoorbeeld tot handboeken, checklists, onderzoeksin-
strumenten,, analyse-tools, presentatiehulpmiddelen en PC-programma's. Zo ontstaat langza-
merhandd een volwassen 'product', dat een uitstekende ondersteuning kan bieden aan de ac-
quisitiee van opdrachten, omdat het potentiële opdrachtgevers inzicht verschaft in de waarde 
diee de organisatie kan realiseren. Deze waarderealisatie zelf verloopt echter veelal minder 
'productmatig'' en gestandaardiseerd dan in de handboeken staat aangeven. 

Ondernemerschapp is binnen organisaties met inspanningsactiviteiten overal terug te vinden. 
Hett binnenbrengen van opdrachten en relaties is een autonome activiteit van medewerkers en 
partners,partners, en wordt nauwelijks door visies gestuurd. Iets meer (bij)gestuurd wordt het onder-
nemerschapp dat gericht is op de ontwikkeling van nieuwe 'producten'. De invloed van 'pro-
ductontwikkeling'' op de koersvorming is echter indirect, omdat de werkelijke koersontwik-
kelingg pas ontstaat wanneer 'producten' worden toegepast in concrete opdrachten. 

16.66 CONSOLIDATI E 

Vann consolidatie werd relatief geringe invloed op de koersvorming van organisaties met in-
spanningsactiviteitenn verwacht. De primaire processen zouden zich slecht lenen voor stan-
daardisatiess en kostenbeheersing, terwijl strategische consolidatie problematisch zou zijn 
vanwegee het autonome karakter van het ondernemerschap. Alleen budgettaire consolidatie 
zouu eenvoudig uitvoerbaar zijn op basis van een inzicht in de werkbezetting. 

Bijj  de procesconsolidatie doet zich bij organisaties met inspanningsactiviteiten een dilemma 
voor.. Enerzijds is de kwaliteit van de primaire processen afhankelijk van de persoonlijke pro-
fessionaliteitt en inventiviteit van de uitvoerende medewerkers, terwijl anderzijds kwaliteit en 
efficiencyy gebaat zijn bij enige standaardisering. Sommige respondenten spraken in dit ver-
bandd over "maatwerk op basis van confectie" (case 17) of "eenduidige concepten met maat-
werkk toepassingen" (case 15). Een meerderheid van de organisaties leek ten aanzien van dit 
'maatwerk-confectie'' dilemma op zoek te zijn naar een evenwicht, waarbij de ongewenste 
gevolgenn van te veel maatwerk aanleiding gaven tot visies die zich richten op het confectie-
aspect.. In zeven cases werd vanuit deze visies de procesconsolidatie bewust versterkt, hoewel 
menn zich realiseerde dat te veel control moest worden vermeden, "want dan regel je de boel 
dood""  (case 16), of zoals één van de andere respondenten het uitdrukte: "professionele orga-
nisatiess zijn organisaties van katten, geen honden". In de cases 19 en 110 werden echter, zeer 
tegenn de zin van de medewerkers in, reorganisaties doorgevoerd om tot grotere formalisering 
vann de uitvoeringsprocessen te komen. Vanuit dezelfde gedachte waren in diverse organisa-
tiess kwaliteitssystemen opgezet, drie organisaties beschikten inmiddels over een ISO-
certificaat,, terwijl één bezig was dit te verkrijgen. Niettemin blijken formalisering en stan-
daardisatiee in de praktijk, ondanks de beleidsmatige aandacht hiervoor, beperkt. Een gestan-
daardiseerdd 'productieproces' werd nergens aangetroffen, en ook een strikte planning en 
controll  op opdrachtniveau, zoals bij organisaties met projectactiviteiten gebruikelijk is, is hier 
zeldzaamm (alleen bij II kwam dit voor). 
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Dee budgettaire consolidatie is bij alle tien organisaties met inspanningsactiviteiten gebaseerd 
opp een jaarlijks financieel budget, dat als leidraad dient voor het volgen van inkomsten en 
kostenontwikkelingen.. Dit budget wordt soms onderverdeeld naar subgroepen of afdelingen, 
maarr lang niet altijd. Opvallend is dat in zeven van de tien cases het budget, met name waar 
hett gaat om te generen inkomsten, wordt 'doorvertaald' naar het niveau van de individuele 
medewerkers.. Veelal gebeurt dit in de vorm van een persoonlijk jaarplan, waarin een target is 
opgenomenn voor het aantal te realiseren declarabele dagen. In deze jaarplannen worden daar-
naastt andere doelstellingen opgenomen, bijvoorbeeld ten aanzien van publicaties of persoon-
lijk ee ontwikkeling. In twee van de cases zonder persoonlijke jaarplannen (19 en 110) beston-
denn wel planningen per 'account', terwijl de accountverantwoordelijk eveneens duidelijk 
geregeldd was. De gekozen budgetstructuren maken voor alle organisaties de control op de 
inkomstenkantt gemakkelijk. Deze wordt tamelijk strikt uitgevoerd. Hoewel in sommige or-
ganisatiess 'bandbreedtes' worden toegepast, kunnen jaarplannen uiteindelijk door niemand 
ongestraftt worden losgelaten. Overal worden met regelmaat evaluatiegesprekken gevoerd. De 
controll  op de kostenkant van het budget is minder strikt. Overschrijdingen worden relatief 
gemakkelijkk geaccepteerd, bijvoorbeeld wanneer voor de werving van personeel gebruik ge-
maaktt moet worden van headhunters (case 18). 

Dee strategische consolidatie van de onderzochte organisaties met inspanningsactiviteiten laat 
eenn wisselend beeld zien. Als uitvloeisel van het 'maatwerk-confectie' dilemma doet zich op 
strategischh niveau ook een 'divergentie-convergentie' dilemma voor. De autonome inspan-
ningenn van het ondernemerschap leiden van nature tot een divergerende koersontwikkeling, 
diee weer convergerende visies oproept. De invloed van de strategische consolidatie op de 
koerss vorming is in divergerende perioden gering, maar wordt in convergerende perioden aan-
zienlijkk versterkt door de visie. 

All  met al concentreert de consolidatie bij organisaties met inspanningsactiviteiten zich dus 
voorall  op de control op de individuele jaarplannen van de medewerkers. Deze (budgettaire) 
consolidatiee is sterk ontwikkeld, en vormt de basis voor de beheersbaarheid van de resultaten. 
Procesconsolidatiee en strategische consolidatie zijn zwakker ontwikkeld. Ten aanzien van 
beidee doen zich dilemma's voor, het 'maatwerk-confectie' dilemma en het 'divergentie-
convergentie'convergentie' dilemma. Op beide niveaus moeten organisaties een balans vinden tussen de 
natuurlijkee autonomie van de medewerkers en het 'in banen' leiden van de koersvorming. 

16.77 PROCESSEN VAN KOERSVORMING : DE KOERSELEMENTE N 

Dee processen van koersvorming zijn ook bij de organisaties met inspanningsactiviteiten on-
derzochtt met behulp van een analyse van tien koerselementen. 

16.7.11 De koerselementen en hun commitments 

Inn figuur 16.4 zijn de koerselementen en hun respectievelijke commitments voor de organi-
satiess weergegeven. De achtergronden van de commitments worden verder toegelicht in de 
samenvattingenn van de case-studies in de bijlage. 

Dee koerselementen zijn hier onder te verdelen in twee groepen, namelijk die met een diverge-
rendrend (Il tot en met 15) en die met een convergerend karakter (16 tot en met 110). De diverge-
rendee koerselementen betreffen in drie gevallen (12, 13 en 15) het starten van voor de organi-
satiee nieuwe activiteiten, of in ieder geval activiteiten die in een 'nieuw jasje' aan de markt 
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wordenn aangeboden. Eenmaal (II ) betreft het de ontwikkeling van activiteiten in een nieuwe 
regio,, en eenmaal (14) gaat het om de verdere uitbouw van activiteiten in een specifieke sec-
tor.. Dit laatste koerselement is wat afwijkend, omdat het accent hier op de samenwerkings-
verbandenn binnen de organisatie ligt. De overige vier koerselementen werden relatief geïso-
leerdd ontwikkeld, slechts een beperkt aantal medewerkers was erbij betrokken. De converge-
rendee koerselementen gingen in drie van de vijf cases gepaard met een reorganisatie, terwijl 
dee overige twee voor een meer geleidelijk veranderingsproces kozen. 
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figuurr 16.4: koerselementen en hun commitments (inspanningsactiviteiten). 

Dee commitments aan de koerselementen zijn over de gehele linie beperkt. Alle divergerende 
koerselementenn kunnen zonder noemenswaardige problemen weer worden losgelaten. Bij de 
convergerendee koerselementen kunnen de consequenties groter zijn. Met name in de drie 
casess waarin de koersverandering gepaard ging met ingrijpende veranderingen in de organi-
satie,, is deze minder gemakkelijk terug te draaien. Voor verdere koersontwikkeling blijf t 
echterr overal de nodige ruimte beschikbaar. De ontstaansprocessen van de twee typen koers-
elementenn zijn onvergelijkbaar, beide worden apart beschreven. 

16.7.22 Totstandkoming divergerende koerselementen 

Initiatievenn voor divergerende koerselementen waren in twee cases afkomstig van (senior) 
medewerkers,, in één van een coördinerend partner en in weer twee van de directie. In de eer-
stee drie gevallen bleef de initiatiefnemer van het begin tot het eind de 'trekker'. De beide di-
rectiess delegeerden deze rol. Veelal startten de nieuwe activiteiten met het enthousiasme van 
mensenn die voor een nieuw concept of 'product' een mogelijkheid in de markt zagen (zie bij 
ondernemerschap).. Opvallend is dat in vier van de vijf cases géén initieel plan werd opge-
steld,, alleen in case 14 gebeurde dit wel, omdat hier meerdere groepen bij de nieuwe activi-
teitenn betrokken waren, en dat evenmin expliciete fiattering plaatsvond. In een later stadium, 
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wanneerr concepten of 'producten' verdere uitwerking nodig hadden, of wanneer organisatori-
schee condities geschapen moesten worden om de nieuwe activiteiten uit te bouwen, werd 
hiervoorr veelal wel goedkeuring verworven. Als gevolg van inmiddels gebleken successen en 
dee beperkte consequenties van de voorstellen, leverde de besluitvorming geen problemen op 
enn de realisatie verliep overal als een geleidelijk en organisch proces, waarbij de nieuwe acti-
viteitt zich steeds verder ontwikkelde. De gebruikte concepten en hulpmiddelen groeiden uit 
tott professionele 'tools' en de herkenbaarheid voor de organisatie en de buitenwereld nam 
toe.. Gaandeweg ontstonden nieuwe groepen of vestigingen en werden meer medewerkers bij 
dee nieuwe activiteiten betrokken. Weerstanden zijn in geen enkele vorm geconstateerd. 

16.7.33 Totstandkoming convergerende koerselementen 

Bijj  de ontwikkeling van de convergerende koerselementen lag het initiatief, gezien het orga-
nisatiebredee karakter van de veranderingen, zonder uitzondering bij de directies. Driemaal 
betroff  dit overigens een nieuw benoemde directie. Alle vijf veranderingsprocessen werden 
opgestartt met een initieel plan, in eerste aanleg veelal een soort discussiestuk of presentatie 
waarinn de nieuwe uitgangspunten en hun achtergronden werden verwoord. Driemaal werden 
inn een later stadium nog aanvullende plannen geschreven, waarin deelaspecten of het imple-
mentatietrajectt werden uitgewerkt. Binnen alle organisaties leverden de plannen de nodige 
discussiee op. In de cases 16 en 18 vonden deze in alle openheid en rust plaats, en werden be-
sluiten,, hoewel hierover achteraf wel uiteenlopende interpretaties bestonden, met een zekere 
consensuss genomen. Voor de implementatie werd de geleidelijke weg gekozen, onder andere 
ondersteundd met opleidingsprogramma's. In de andere drie cases liepen de emoties en weer-
standenn echter hoog op. De voorstellen waren dermate ingrijpend voor de organisatie, de 
werkwijzenn en het personeel, dat velen zich bedreigd voelden. Met name de soms aanzienlij-
kee beperking van de vrijheden en autonomie werd door velen moeilijk geaccepteerd. Uitein-
delijkk werden de veranderingen, onder invloed van hogere managementniveaus (moederorga-
nisaties),, top down opgelegd, waarbij de bezwaren van de medewerkers opzij werden ge-
schoven.. Ook de implementatie werd radicaal aangepakt. In 19 en 110 werden in enkele 
maandenn tijd de totale organisatie, structuur en processen opnieuw ontworpen. Dit leidde tot 
aanzienlijkee personeelswisselingen. In organisatie 17 startte de implementatie met een indrin-
gendee gespreksronde onder het personeel, waarbij werd geïnventariseerd in hoeverre men in 
staatt en bereid was zich te ontwikkelen in de richting van de nieuwe functie-eisen. Het gevolg 
wass dat bijna de helft van de medewerkers de organisatie verliet. 

16.88 PROCESSEN VAN KOERSVORMING : DE ARENA' S 

Dee strategische planvorming kan voor organisaties met inspanningsactiviteiten op twee ma-
nierenn worden opgevat. Strategische plannen in de klassieke zin, zijn voor de koersvorming 
vann dit type organisaties van weinig betekenis. Wel gaan de convergerende koersbeïnvloe-
dingenn vrijwel altijd met planvorming gepaard. Deze plannen zijn veelal een combinatie van 
eenn strategisch plan en een actieplan en de totstandkoming ervan kan, zoals gezegd, veel dis-
cussie,, onrust en weerstanden oproepen. Actieplannen worden bij divergerende koersverande-
ringenringen nauwelijks opgesteld, en zijn dan volledig ondersteunend aan het organische ontwik-
kelingsprocess ervan. Op de koersvorming zelf zijn zij niet van invloed. Hetzelfde geldt in 
feitee voor de besluitvorming, omdat de koersvorming zichzelf in de markt bewijst. Besluiten 
overr de conditionering van het ontwikkelingsproces, bijvoorbeeld de toewijzing van capaci-
teit,, worden wel genomen, maar volgen de logica van het commerciële succes. Besluiten over 
convergerendee ingrepen lijken essentieel voor de koersvorming van organisaties met inspan-
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ningsactiviteiten,, maar dit is betrekkelijk, omdat deze besluiten niet meer of minder zijn dan 
hett vaststellen, de "legalisering" (16), van een visie. De invloed van deze visie moet later blij -
ken,, want de koers wordt uiteindelijk in de operationele processen bepaald. Hierin wordt de 
dienstverleningg feitelijk vormgegeven, en worden voortdurend afwegingen gemaakt tussen 
maatwerkk of confectie, tussen divergeren of convergeren. Binnen de organisaties vindt over 
dezee afwegingen veelvuldig informeel overleg plaats tussen medewerkers onderling en tussen 
medewerkerss en 'managing partners' of directies. 

Dee beïnvloeding van de koersvorming van organisaties met inspanningsactiviteiten door de 
basiskrachtenn visie, ondernemerschap en consolidatie is uiteindelijk dus het meest voelbaar, 
enerzijdss in de operationele processen, en anderzijds in de processen van planvorming rond 
convergerendee initiatieven. In deze planvorming is moeilijk onderscheid te maken tussen de 
strategischee component, waarbij visies worden verwoord, en de actiegerichte component, de 
concretee veranderingsvoorstellen. Zij lopen in elkaar over. De processen van besluitvorming 
vormenn géén belangrijke arena. 

16.99 TOETSIN G VA N DE WERKHYPOTHESE N 

Opp basis van het voorgaande worden nu de werkhypothesen voor de organisaties met inspan-
ningsactiviteitenn getoetst. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 21: 
InIn organisaties met inspanningsactiviteiten heeft het ondernemerschap het natuurlijke 
primaatprimaat inde koersvorming. 

Verkhypothesen n 

Natuurlijkk primaat ondernemerschap. 

I l l 

++ + 

122 | 13 | 14 I 15 | 16 | 17 

+ + ; + + ;; + j ++ ++ ++ 

18 8 

++ + 

199 | I 1 0 ! 

+++ ++ \ 

Praktischh alle cases boden sterke aanwijzingen ter bevestiging van deze werkhypothese. Het 
algemenee beeld is dat: 
•• acquisitie van opdrachten zich enerzijds richt op reeds bestaande relaties, terwijl ander

zijdss het binnenbrengen van nieuwe relaties een hoge prioriteit kan hebben, 
•• het ondernemerschap daarnaast gericht kan zijn op de ontwikkeling van nieuwe 'produc

ten'' of methoden, waarmee het acquisitieproces wordt vergemakkelijkt, 
•• het ondernemerschap inderdaad de grootste en meest autonome invloed heeft op de 

koersvorming. . 
Opp basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 21 BEVESTIGD. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 22: 
InIn organisaties met inspanningsactiviteiten is de visie gericht op de identiteit (missie) en 
dede cultuur van de organisatie. 

11 j 

jj Werkhypothesen 

|| 22. | Visie gericht op identiteit (missie) en 
cultuurr van de organisatie. 

Ill | 12 

++ ! ++ 
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+ / - II + ! ++ 

177 | 18 19 9 

+++ | -H- | + 

noj j 
+ + 

Ookk voor deze werkhypothese zijn in de case-studies overwegend bevestigende aanwijzingen 
gevonden.. In één case (14) bestonden tevens visies op de inhoud van de activiteiten zelf. Het 
algemenee beeld is dat: 
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•• visies goed ontwikkeld zijn, er wordt relatief veel aandacht aan besteed, 
•• strategische heroriëntaties relatief veel voorkomen als reactie op vanzelf ontstane, diver

gerendee koersontwikkelingen, 
•• visies merendeels een convergerend, bindend karakter hebben, waarbij het accent ligt op 

dee organisatie zelf, haar missie, identiteit, structuur, manieren van denken, werkstijlen, 
methodenn en 'gemeenschappelijk taalgebruik'; de missie is relatief veranderlijk, 

•• wijzigingen in visies tot aanzienlijke en snelle verschuivingen in de organisatie en het 
personeelsbestandd kunnen leiden. 

Opp basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 22 BEVESTIGD. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 23: 
InIn organisaties met inspanningsactiviteiten is de hoofdfunctie van de visie het versterken 
vanvan de consolidatie, dus het 'bestendigen' van een reeds gerealiseerde koers. 

23. . 

Werkhypothesen n 
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Hierr zijn eveneens in alle cases aanwijzingen gevonden die de werkhypothese bevestigen. 
Daarnaastt boden drie cases aanwijzingen van het tegendeel. In case II vormden visies tevens 
eenn versterking van het ondernemerschap, terwijl die van de cases 13 en 15 ook een accent 
legdenn op klantgerichtheid en maatwerk. Het algemene beeld is echter dat visies een stimu
lanss zijn voor: 
•• 'productontwikkeling', gestandaardiseerde werkwijzen en methoden, waarmee organisa

tiess zich naar klanten op consistente wijze kunnen presenteren, 
•• acquisitie en uitvoering van grotere opdrachten bij grotere klanten, 
•• 'hergebruik' van eerder opgedane kennis en ervaring. 
Opp basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 23 BEVESTIGD. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 24: 
InIn organisaties met inspanningsactiviteiten is ondernemerschap extern georiënteerd en 
autonoom. autonoom. 

Werkhypothesen n 

24.. Ondernemerschap extern en autonoom. 

Il l 

++ + 

12 2 

++ + 

13 3 

++ + 

14 4 

+ + 

15 5 

++ + 

16 6 

+ + 

17 7 

+/--

18 8 

+ + 

19 9 

+ + 

110 0 

+ + 

Voorr deze werkhypothese zijn weer in veel cases bevestigende aanwijzingen gevonden. Al
leenn in case 17 werd de vrijheid van het ondernemerschap, wellicht tijdelijk, enigszins aan 
bandenn gelegd. Het algemene beeld is dat ondernemerschap: 
•• gericht is op nieuwe opdrachten bij bestaande relaties; dit is afhankelijk van de opge

bouwdee persoonlijke contacten, 
•• daarnaast gericht is op nieuwe relaties; dit gebeurt veelal door het uitdragen van de orga

nisatiee in publicaties, op seminars en congressen, of door het aantrekken van medewer
kerss met een specifieke reputatie en een reeds opgebouwd contactennetwerk, 

•• tevens gericht is op de ontwikkeling van nieuwe 'producten' en methoden; dit veelal naar 
aanleidingg van eerder opgedane ervaringen of ontwikkelingen in het vakgebied, 

•• een persoonsgebonden karakter heeft en weinig gestuurd wordt door visies; soms gaat wel 
invloedd uit van convergerende visies. 

Opp basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 24 BEVESTIGD. 
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VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 25: 

InIn organisaties met inspanningsactiviteiten bevindt het ondernemerschap zich op alle ni-
veausveaus van de organisatie. Initiatieven brengen een beperkt commitment mee en kunnen 
geïsoleerdgeïsoleerd van andere worden ontwikkeld. 

Werkhypothesen n I I I 122 13 14 4 15 5 16 6 17 7 18 8 199 110 

25.. Ondernemerschap gespreid over de 
organisatiee (A). 

+++ ! ++ ; ++ ++ i ++ ++ 
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(B). . 

+++ : ++ 

+++ ++ ! +/- ! +/-

Mett uitzondering van cases 19 en 110 zijn voor deze werkhypothese overal zeer sterke beves-
tigendee aanwijzingen aangetroffen. In case 19 bevindt het ondernemerschap zich vooral in de 
topp van de organisatie, terwijl voor beide organisaties het aangaan van klantrelaties een rela-
tieff  hoog commitment meebrengt. Het algemene beeld is dat: 
•• van iedereen een ondernemende opstelling wordt verwacht, met name ter verkrijging van 

(vervolg)opdrachten;; iedereen wordt geacht de organisatie naar buiten te presenteren, 
•• opdrachten beperkt van omvang zijn; klanten zijn belangrijk, maar de afhankelijkheid van 

individuelee klanten is gemiddeld klein, 
•• 'productontwikkelingen', zeker in eerste aanleg, slechts beperkte investeringen in uren 

vergen;; hiervoor hebben de meeste organisaties voldoende vrije ruimte, 
•• van iedereen wordt verwacht dat men nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied signaleert 

enn inbrengt in de organisatie. 
Opp basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 25 BEVESTIGD. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 26: 
InIn organisaties met inspanningsactiviteiten is procesconsolidatie moeilijk vorm te geven. 
BudgettaireBudgettaire consolidatie is gebaseerd op de werkbezetting. 

|| Werkhypothesen II I 12 2 133 ! 14 15 16 6 177 18 I 19 noo i 
26.. | Procesconsolidatie moeilijk vorm te 

II geven (A). 

!! Budgettaire consolidatie op basis van 
:: werkbezetting (B). 

+/--

+++ : ++ \ + + + + : + + ! ++ +++ i + + +/-- j +/-

Ookk voor deze werkhypothese zijn in een grote meerderheid van de cases bevestigende aan
wijzingenn gevonden. De budget-control is alleen bij cases 19 en 110 afwijkend, omdat deze 
organisatiess geen uren schrijven. Het algemene beeld is dat: 
•• gestandaardiseerde 'productieprocessen' (zoals bij productactiviteiten) onbruikbaar zijn 

doorr het creatieve en interactieve karakter van de operationele activiteiten, 
•• strikte vormen van projectplanning en control (zoals bij projectactiviteiten) evenmin wor

denn toegepast, omdat de uiteindelijk gewenste output niet helder gedefinieerd is, 
•• vaak gebruik wordt gemaakt van gestandaardiseerde methoden en stijlen, maar dat de 

toepassingg hiervan maatwerk blijft, 
•• consolidatie het sterkst is op basis van de persoonlijke jaarplannen van alle medewerkers; 

inn deze jaarplannen zijn zowel doelstellingen opgenomen ten aanzien van het percentage 
declarabelee dagen (werkbezetting), als andere doelstellingen. 

Opp basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 26 BEVESTIGD. 
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VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 27: 
InIn organisaties met inspanningsactiviteiten speelt strategische planvorming voor de 
koersvormingkoersvorming geen rol van betekenis. 

27. . 
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Mett uitzondering van één case (16) zijn in alle cases (sterke) bevestigende aanwijzingen ten 
aanzienn van deze werkhypothese gevonden. Het algemene beeld is dat: 
•• langere termijnplannen weliswaar aanwezig zijn, maar geen duidelijke invloed hebben op 

dee dagelijkse gang van zaken, en dus op de koersvorming. 
Opp basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 27 BEVESTIGD. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 28: 
InIn organisaties met inspanningsactiviteiten hebben de meest koersbeïnvloedende beslui-
tenten de vorm van personele benoemingen. Hun invloed is echter slechts indirect. 

28. . 
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Inn alle case-studies zijn weer aanwijzingen of sterke aanwijzingen ter bevestiging van deze 
werkhypothesee gevonden. Het algemene beeld is dat: 
•• personeelsbeleid inderdaad een belangrijke relatie heeft met de koersvorming; dit blijkt 

onderr andere uit de grote aandacht voor persoonlijke jaarplannen, 
•• in de persoonlijke jaarplannen commerciële doelstellingen zijn opgenomen, maar voor 

jongeree medewerkers meestal ook persoonlijke ontwikkelingsdoelstellingen, 
•• het aantrekken van nieuwe, ervaren medewerkers koersbeïnvloedend is, omdat hiermee 

eenn specifieke kennis, reputatie en contactennetwerk in huis wordt gehaald. 
Opp basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 28 BEVESTIGD. 

VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 29: 
InIn organisaties met inspanningsactiviteiten worden slechts in beperkte mate direct 
koersbeïnvloedendekoersbeïnvloedende besluiten genomen. Deze besluitvorming is gedecentraliseerd. 

29. . 
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Inn de case-studies zijn voor deze werkhypothese vele bevestigende aanwijzingen gevonden. 
Alleenn de cases 12 en 19 hebben een meer formeel en hiërarchisch management. Het algeme
nee beeld is dat: 
•• formele besluitvorming omtrent concrete acquisitieactiviteiten en opdrachten zeer beperkt 

is;; vaak vindt wel informeel overleg plaats, 
•• de ontwikkeling van nieuwe 'producten' veelal wel besluitvorming vergt, maar dat de 

directee impact hiervan op de koersvorming beperkt is, 
•• organisatorische, personele en conditionerende aspecten eveneens aan besluitvorming 

onderhevigg zijn, maar deze besluiten meestal de reeds ingezette ontwikkelingen volgen. 
Opp basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 29 BEVESTIGD. 
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VOC-werkhypotheseVOC-werkhypothese 30: 
InIn organisaties met inspanningsactiviteiten wordt de koers vooral bepaald binnen de 
operationeleoperationele processen. 

i i 

|| 30. 
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17 7 

+/--

18 8 

+ + 

19 9 1100 1 

+/-- | + | 

Dee aanwijzingen voor deze werkhypothese zijn niet geheel eenduidig. Met name de invloed 
vann de visie op de koersvorming lijk t in de werkhypothese te worden onderschat. Niettemin 
iss het beeld duidelijk, namelijk dat: 
•• de operationele processen een zwaar stempel drukken op de koersvorming, als gevolg van 

dee zelfstandigheid en acquisitieverantwoordelijkheid van de medewerkers, 
•• convergerende visies de koersvorming binnen de operationele processen kunnen beïn

vloeden,, omdat zij van invloed zijn op de houding, het denken en het gedrag van mede
werkers. . 

Opp basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 30 BEVESTIGD. 

16.100 SAMENVATTING 

Dee tien case-studies die zijn uitgevoerd bij de organisaties met inspanningsactiviteiten heb
benn een beeld opgeleverd van de processen van koersvorming bij dit type organisaties en van 
dee krachten die hierop inwerken. Bij de toetsing van de werkhypothesen konden deze zonder 
uitzonderingg worden bevestigd. 
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17 7 
INTEGRALEE ANALYSE 

Koersvormingg en context zijn in het voorgaande voor organisaties met productactiviteiten, 
projectactiviteitenn en inspanningsactiviteiten toegelicht. Nu worden alle losse puzzelstukjes, 
inclusieff  die van de analyse van de gesloten vragen, in elkaar geschoven tot een integrale 
analyse,, leidend tot de toetsing van de basishypothesen. 

17.11 CASES EN COMMITMENTS 

Uitt het overzicht van de omvang van de dertig onderzochte organisaties blijkt dat de organi-
satiess met inspanningsactiviteiten, zoals verwacht, gemiddeld kleiner zijn dan de andere or-
ganisatiess (zie figuur 17.1). 

Omvangg organisatie 

>> 1.000 medewerkers 

500-1.0000 medewerkers 

250-5000 medewerkers 

100-2500 medewerkers 

<< 100 medewerkers 

Cases s 
ProdBGtactiviteiten n 

55 cases 

33 cases 

11 case 

11 case 

Cases s 
Projectactiviteiten n 

66 cases 

22 cases 

22 cases 

Cases s 
Inspanrüngsactiviteiten n 

11 case 

11 case 

55 cases 

33 cases 

figuurr 17.1: de cases en hun organisatieomvang. 

Ookk de commitments laten aanzienlijke verschillen zien (zie figuur 17.2). De commitments 
zijnn het hoogst bij de productactiviteiten, het laagst bij de inspanningsactiviteiten, en hebben 
dee grootste spreiding bij de projectactiviteiten. De organisaties met productactiviteiten zijn 
duss in hun koersontwikkeling gemiddeld het sterkst gebonden aan eerder gemaakte keuzen, 
diee met inspanningsactiviteiten het minst. 

Omvangg commitments 

Hoog g 

Gemiddeld d 

Laag Laag 

Cases s 
Productactiviteiten n 

88 cases 

22 cases 

Cases s 
Projectactiviteiten n 

55 cases 

22 cases 

33 cases 

Cases s 
Inspanningsactiviteiten n 

22 case 

88 cases 

figuurr 17.2: de cases en hun commitments. 

Indienn alle dertig cases in het model van de Basis Activiteiten Typologie worden geplaatst, 
ontstaatt het beeld van figuur 17.3. De kenmerkende koersvormende patronen van de drie ac-
tiviteittypenn zijn het scherpst van toepassing op die organisaties waarvan het niveau van 
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commitmentt 'standaard' is voor hun activiteittype, dat wil zeggen op productactiviteiten met 
eenn hoog commitment, inspanningsactiviteiten met een laag en projectactiviteiten met een 
gemiddeldd tot hoog commitment. Organisaties die hiervan afwijken, laten veelal ook afwij-
kingenn zien in hun patronen van koersvorming. Zo hebben de cases 19 en 110 'projectachtige' 
kenmerkenn in hun acquisitiegedrag en operationele processen, terwijl de cases PJ4 en PJ8 in 
hunn projectacquisitie iets hebben van inspanningsactiviteiten. Case PD5 neigt als enige naar 
eenn echte mengvorm, namelijk van product- en projectactiviteiten. 

(product--
gerelateerde e 
commitments) ) 

(competentie--
gerelateerde e 
commitments) ) 

(project--
gerelateerde e 
commitments) ) 

hoog g 

matee van 
commitments s 
aanbieder r 

laag g 

PD1, , 
PD7, , 

PD3 3 
PD8 8 

PD4, , 
PD9. . 

PD6, , 
PD10 0 

PRODUCT--
ACTIVITEITE N N 

PD2 2 PD5 5 
19,110 0 

INSPANNINGS--
ACTIVITEITE N N 

II ,, 12,13. 14,' 

15,16,17,18 8 

PJ1.PJ3.PJ5. . 
PJ9,, PJ10 

PROJECT--
ACTIVITEITE N N 

PJ2.. PJ7 

PJ4,, PJ8, PJ6 

invloedd op specificaties 

figuurfiguur 17.3: plaatsbepaling cases in de Basis Activiteiten Typologie. 

Commitmentss hebben voor elke organisatie een specifieke set van achtergronden. Niettemin 
zijnn er voor elk activiteittype duidelijke overeenkomsten aan te geven (zie figuur 17.4). 

Cases s 
Productactiviteiten n 

Cases s 
Projectactiviteiten n 

Cases s 
Inspanningsactiviteiten n 

hogee investeringen in R&D, 
productiefaciliteiten, , 

marketingg en promotie 

langdurigee relaties met partners, 
klanten,, distributeurs, leveranciers 

enn anderen 

hogee afhankelijkheid van 
imagoo van merken 

grotee projectverplichtingen 

sectorgebondenn knowhow 
enn ervaring 

langdurigee relaties met 
opdrachtgevers s 

investeringenn in 
productiefaciliteiten n 

(3(3 cases) 

geringegeringe eigen investeringen 
(somss wel in uren) 

opdrachtenn beperkt van omvang 

professionele,, flexibele 
organisatiee en medewerkers 

velee verschillende relaties, 
somss langdurige klantrelaties 

(22 cases) 

figuurfiguur 17.4: analyse case-studies: achtergronden van de commitments. 

Investeringenn vormen voor de organisaties met productactiviteiten de voornaamste bron van 
commitment.. Ook bij sommige organisaties met projectactiviteiten komen aanzienlijke in-
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vesteringenn voor, maar deze zijn minder gespecialiseerd. Voor dit type organisaties vormen 
projectverplichtingenn en specifieke kennis en ervaring de belangrijkste commitments. Twee 
organisatiess met inspanningsactiviteiten hebben commitments aan hun relaties met een be-
perktt aantal grote klanten. 

17.22 VISIE 

Dee processen van koersvorming worden op diverse manieren door visies beïnvloed. Voor elk 
vann de typen organisaties blijkt deze invloed anders te zijn (zie figuur 17.5). Het bewustzijn 
vann de missie is het meest invloedrijk bij organisaties met inspanningsactiviteiten. Dit type 
organisatiess is hiervan het meest afhankelijk voor een heldere profilering naar de opdrachtge-
vers.. Vanuit de missie zijn visies hier voornamelijk gericht op de interne aandachtsgebieden, 
zoalss competenties, methoden, personeel en cultuur. Ook bij de organisaties met productacti-
viteitenviteiten bestaat een zeker bewustzijn van de missie, maar deze wordt veelal als iets vanzelf-
sprekendss ervaren. Visies zijn hier extern georiënteerd, bijvoorbeeld op activiteiten, doelen, 
klantenn en concurrentieposities, zijn sterk ontwikkeld en hebben grote invloed op de koers-
vorming.. Bij de organisaties met projectactiviteiten is de basiskracht visie het minst invloed-
rijk.rijk.  Dit type organisaties is vooral ondernemend, pragmatisch en flexibel ingesteld. Aanwe-
zigee visies zijn vooral gericht op eigen kennis en ervaring, terwijl men in de praktijk veelal de 
visiess van de opdrachtgevers blijkt te volgen. Strategische heroriëntaties doen zich hier het 
minstt voor, bij de organisaties met inspanningsactiviteiten het meest. 

Cases s 
Productactiviteiten n 

Cases s 
Projectactiviteiten n 

Cases s 
Inspanningsactiviteiten n 

missiess veelal impliciet, 
vanzelfsprekend d 

(inn twee cases expliciet) 

strategischee heroriëntatie 
inn 4 cases (laatste vijfjaar) 

explicietee visies op 
toekomstigee activiteiten 

(externn gericht) 

bijj  massaproducenten: 
visiess op merken en positionering 

missiess zijn weinig specifieke 
aanduidingenn van activiteiten en 
kwaliteitenn van de organisatie 

strategischee heroriëntatie 
inn 2 cases (laatste vijfjaar) 

beperktee visies op eigen organisatie 
enn 'unieke' kwaliteiten 

(internn gericht) 

visiess op marktontwikkelingen 
(activiteitenn en regionaal), 

visiess zijn 'volgend' 

hoogg bewustzijn op de missie, 
nauww verbonden met de visie 

strategischee heroriëntatie 
inn 5 cases (laatste vijfjaar), 

inn 7 cases (laatste 7 jaar) 

visiess vooral gericht op de organi-
satie,, cultuur, werkwijzen en 
instrumentenn (intern gericht) 

visiess moeilijk te onderscheiden van 
dee missie 

figuurr 17.5: analyse case-studies: visie. 

Dee resultaten van de gesloten vragen ondersteunen grotendeels dit beeld. De uitspraak 'visies 
ontstaanontstaan in onze organisatie meestal pas achteraf (H9) is het minst herkenbaar voor organi-
satiess met productactiviteiten, terwijl zij ook het rankingelement 'specifieke doelen/ambities 
voorvoor de langere termijn' (R2) duidelijk hoger plaatsen dan beide andere typen organisaties. 
Opp de uitspraak 'strategische discussies zijn binnen de organisatie vooral van belang om de 
neuzenneuzen te richten' (H3) scoren de organisaties met inspanningsactiviteiten relatief hoog, het-
geenn aansluit bij hun frequent terugkerende heroriëntaties. De nog iets hogere score van de 
organisatiess met projectactiviteiten is moeilijk te duiden. 
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17.33 STRATEGISCHE PLANNIN G 

Onafhankelijkk van strategische heroriëntaties, beschikken vrijwel alle organisaties over stra-
tegischee plannen. Hun invloed op de koersvorming is echter niet overal gelijk (zie figuur 
17.6).. Het grootst is deze bij de organisaties met productactiviteiten, met name bij de indu-
striëlee organisaties die in massamarkten opereren en bij de organisaties die hoge investerin-
genn doen in research of in de aanleg van complexe infrastructuren. Zowel bij de organisaties 
mett projectactiviteiten als die met inspanningsactiviteiten blijkt de directe invloed van strate-
gischee planning gering te zijn. Project- en opdrachtacquisitie vormen veelal een directe reac-
tiee op kansen in de markt en laten zich moeilijk plannen. 

Casess Cases Cases 
Productactiviteitenn Projectactiviteiten Inspanningsactiviteiten 

strategischee meerjarenplannen strategische meerjarenplannen strategische meerjarenplannen 
inn 8 cases in 10 cases in 8 cases 

karakterr van concrete karakter van globale 'forecasts', karakter van visies, 
planningenn in 6 cases geen directe invloed geen directe invloed 

opp koersontwikkeling op koersontwikkeling 

figuurfiguur 17.6; analyse case-studies: strategische planvorming. 

Vanuitt de resultaten van de gesloten vragen wordt het voorgaande deels ondersteund. De wat 
provocerendee uitspraak 'meerjarenplanning is in feite een zinloze activiteit1 (H4) blijkt voor 
organisatiess met inspanningsactiviteiten het meest herkenbaar te zijn, en voor organisaties 
mett productactiviteiten duidelijk minder. De organisaties met projectactiviteiten laten hier 
echterr verrassenderwijs de laagste score zien. Bij de rankingvraag kwam het element 'gede-
tailleerdetailleerde meerjarige activiteitenplanning' voor de organisaties met productactiviteiten op de 
zevendee plaats terecht en bij de beide andere organisaties op de achtste plaats, dus onderaan. 
Hett werkelijke belang dat voor het langere termijn succes aan strategische planning wordt 
gehecht,, is dus bij alle typen organisaties gering. 

17.44 ONDERNEMERSCHAP 

Ondernemerschapp heeft bij alle drie typen organisaties invloed op de koersvorming maar de-
zee is heel verschillend (zie figuur 17.7). Ondernemerschap is het meest autonoom en over de 
organisatiee gespreid bij de organisaties met inspanningsactiviteiten. Bij de beide andere typen 
organisatiess is het meer ingebed in een stelsel van formele besluitvorming, zij het dat bij de 
organisatiess met projectactiviteiten de projectacquisitie door het management wordt gedomi-
neerd,, waardoor de bewegingsruimte in de praktijk toch groot is. Het ondernemerschap bin-
nenn organisaties mei productactiviteiten is het meest 'ingekapseld', koersbeïnvloedende ver-
anderingenn hebben hier vrijwel altijd de vorm van geformaliseerde, interne projecten, waarbij 
hett management voortdurend over de schouders meekijkt. 
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Cases s 
Productactiviteiten n 

ondernemerschapp met name 
internn gericht 

(intern)) projectmatig karakter, 
altijdd teamwork 

initiatievenn veelal bij 
commerciëlee afdelingen 

managementt sterk betrokken, 
diversee formele 

fiatteringsmomenten n 

Cases s 
Projectactiviteiten n 

ondernemerschapp met name 
externn gericht 

karakterr van projectacquisitie. 
veelall  teamwork 

initiatievenn veelal bij managers 
werkmaatschappijen n 

altijdd formele fiattering 
vann offertes 

Cases s 
Inspanningsactiviteiten n 

ondernemerschap p 
externn én intern gericht 

karakterr van opdrachtacquisitie 
off  'productontwikkeling', 

veelall  teamwork 

initiatievenn bij velen 

bijj  acquisitie informele fiattering, 
bijj  'productontwikkeling' 
meerr formele fiattering 

figuurr 17.7: analyse case-studies: ondernemerschap. 

Dee uitkomsten van de case-studies worden volledig ondersteund door de resultaten van de 
geslotenn vragen. De herkenbaarheid van de uitspraken 'nieuwe activiteiten worden binnen 
onzeonze organisatie nooit opgestart zonder dat daar, aan de hand van een uitgewerkt plan, een 
managementbesluitmanagementbesluit over is genomen' (Hl) en 'nieuwe activiteiten ontstaan vaak als vanzelf; 
zeze zijn niet gepland en er wordt geen formeel besluit over genomen' (H8) verschilt voor de 
organisatiess met inspanningsactiviteiten significant van die van de andere typen organisaties. 
Datt wil zeggen, er is beduidend meer vrijheid om zelfstandig nieuwe activiteiten te beginnen. 
Dee verschillen tussen de organisaties met productactiviteiten en die met projectactiviteiten 
zijnn geringer, maar komen overeen met het beeld uit de case-studies. De uitspraak 'nieuwe 
activiteitenactiviteiten worden over het algemeen planmatig (of projectmatig) uitgevoerd' (H5) is zelfs 
voorr alle tien cases met productactiviteiten herkenbaar tot volledig herkenbaar. Voor de or-
ganisatiess met projectactiviteiten is de herkenbaarheid lager, voor die met inspanningsactivi-
teitenn significant lager. Het rankingelement 'ondernemende medewerkers' (R3) neemt bij de 
organisatiess met inspanningsactiviteiten de hoogste plaats in, zij het dat de verschillen niet 
groott zijn. Het element 'de juiste contacten in de markt' (R5) staat het hoogst bij de organi-
satiess met projectactiviteiten en het laagst bij de organisaties met productactiviteiten. 

17.55 CONSOLIDATI E 

Dee koersvorming van de drie typen ondernemingen wordt tevens door consoliderende krach-
tenn beïnvloed. De wijze waarop dit gebeurt laat echter weer grote verschillen zien. 

17.5.11 Procesconsolidatie 

Procesconsolidatiee is bij de organisaties met productactiviteiten en projectactiviteiten bijzon-
derr goed ontwikkeld, maar zeer verschillend van karakter (zie figuur 17.8). De operationele 
processenn van productactiviteiten zijn gestandaardiseerd met behulp van technologie en sys-
temen.. Het aanbrengen van veranderingen hierin vergt een gedegen voorbereiding. De opera-
tiee van projectactiviteiten wordt door middel van projectmanagement en control beheerst. In 
dee structuur, de planning en de aanpak van de projecten worden standaardisaties aangebracht, 
maarr de uitvoerende activiteiten zelf zijn flexibel, omdat elk project immers andere eisen 
stelt.. De control wordt ondersteund door een bedrijfs- of calculatiebureau. Organisaties met 
inspanningsactiviteiteninspanningsactiviteiten streven ook procesconsolidatie na in de vorm van herkenbare structu-
renn en werkwijzen ('confectie'), maar in de praktijk zijn de operationele processen voorna-
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meiijkk 'maatwerk'. Control wordt uitgeoefend door directe begeleiding, review-gesprekken 
enn trainingen. 

Cases s 
Productactiviteiten n 

operationelee processen zijn in 
principee gestandaardiseerd 

opp basis van routines en systemen 

veranderingenn worden buiten de 
operationelee processen (projectma-

tig)) voorbereid en gestandaardi-
seerdd geïmplementeerd 

Cases s 
Projectactiviteiten n 

operationelee processen zijn 
gestructureerdd d.m.v. 

projectmanagementt met 
eenn vaste planning en fasering 

veranderingenn worden d.m.v. im-
provisatiee binnen de operationele 
processenn vormgegeven en later 

beterr gestructureerd 

Cases s 
Inspanningsactiviteiten n 

operationelee processen zijn moeilijk 
tee standaardiseren of structureren 
('confectie'' wordt nagestreefd, de 

praktijkk is veelal 'maatwerk') 

veranderingenveranderingen vinden continu 
plaats,, consolidatie kan alleen 

d.m.v.. training en beïnvloeding van 
dee medewerkers 

figuurr 17.8: analyse case-studies: procesconsolidatie. 

Ditt beeld wordt grotendeels door de resultaten van de gesloten vragen bevestigd. Binnen de 
organisatiess met projectactiviteiten spelen 'projectplanningen en projectbudgetten' (B7) en 
'vaste'vaste werkwijzen en procedures' (B2) een significant belangrijkere rol dan binnen de beide 
anderee typen organisaties. Hoewel het laatste vooraf niet werd verwacht, is de logica ervan 
nietteminn helder, omdat procesconsolidatie hier sterk afhankelijk is van projectmanagement-
procedures.. Het belang van 'open onderlinge communicatie over binnen de organisatie ge-
bruiktebruikte methoden en technieken' (B6) en 'beter benutten van aanwezige kennis en vaardighe-
den'den' (R7) werd het grootst ingeschat voor de organisaties met inspanningsactiviteiten, maar 
opp beide punten onderscheiden zij zich niet van de andere twee. 

17.5.22 Budgettaire consolidatie 

All ee drie typen organisaties besteden veel aandacht aan budgettaire planning en control. De 
wijzee waarop dit wordt uitgevoerd verschilt echter weer fundamenteel (zie figuur 17.9). Alle 
organisatiess kennen weliswaar periodieke en afdelingsgeoriënteerde budgetten, maar alleen 
binnenn de organisaties met productactiviteiten vormen zij daadwerkelijk, zij het niet altijd 
evenn strikt, de basis voor de financiële besturing van de activiteiten. Ook investeringsbud-
gettenn worden soms soepel gehanteerd. Binnen organisaties met projectactiviteiten staan ac-
quisitieplanningenn en projectbudgetten centraal, waarbij de focus altijd is gericht op het uit-
eindelijkee financiële resultaat per project. Bij de organisaties met inspanningsactiviteiten 
krijgenn de planning en registratie van urenbudgetten per individuele medewerker de meeste 
aandacht. . 

Cases s 
Productactiviteiten n 

budgettairee planning en control 
opp periodieke omzet 

enn (afdelingskosten)kosten 

planningg en control soms 
zeerr strikt (6 cases) 

planningg en control soms 
minderr strikt (4 cases) 

(diversee oorzaken) 

Cases s 
Projectactiviteiten n 

budgettairee planning en control 
opp acquisitie en 
projectresultaat t 

planningg en control per project 
altijdd zeer strikt 

planningg en control op 
periodiekee budgetten 

minderr belangrijk 

Cases s 
Inspanningsactiviteiten n 

budgettairee planning en control op 
tijdsbestedingg individuele 

medewerkers s 

planningg en control altijd 
tamelijkk strikt 

planningg en control op 
periodiekee budgetten 

minderr belangrijk 

figuurr 17.9: analyse case-studies: budgettaire consolidatie. 
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Hett beeld van de case-studies wordt deels wel en deels niet door de resultaten van de gesloten 
vragenn bevestigd. Zo spelen 'investeringsbudgetten' (BI) verrassenderwijs voor organisaties 
mett projectactiviteiten een ongeveer even grote rol als voor de organisaties met productacti-
viteiten.. Het belang dat eerstgenoemde organisaties hechten aan 'kwartaal- en maandbud-
gettengetten voor omzet en kosten' (B5) is zelfs hoger. Dit is een verzwakking van de uitkomsten 
vann het case-studie onderzoek en kan niet worden verklaard. Daartegenover staat dat, zoals 
gezegd,, het belang van 'projectplanningen en projectbudgetten' (B7) voor organisaties met 
projectactiviteitenn wel significant het hoogst is. Op alle drie items scoren de organisaties met 
inspanningsactiviteitenn (deels significant) het laagst. Zij hechten verreweg het grootste belang 
aann 'uren en w eekrapportages ten aanzien van tijdsbesteding (en eventueel declarabele 
uren)'uren)' (B8). De score op dit item is bijna honderd procent. De organisaties met productacti-
viteitenn scoren hier significant lager. De rankingelementen 'strikte kostenbeheersing' (R4) en 
'gedetailleerde'gedetailleerde planning van het onderhanden werk' (R8) zijn bij alle drie typen organisaties 
laagg geëindigd, het eerste overal op de zesde plaats en het tweede op de plaatsen zeven en 
acht.. Voor het lange termijn succes wordt aan budgettaire consolidatie dus over de gehele 
liniee minder waarde gehecht dan aan andere elementen. 

17.5.33 Strategische consolidatie 

Strategischee consolidatie is het sterkst ontwikkeld bij de organisaties met productactiviteiten 
(ziee figuur 17.10). Strategische initiatieven worden nauwgezet door het management gese-
lecteerd,, gevolgd en afgezet tegen langere termijn visies. Organisaties met projectactiviteiten 
zijnn veel flexibeler en ontwikkelen relatief gemakkelijk nieuwe activiteiten en marktgebie-
den.. Strategische initiatieven neemt het management hier veelal zelf. De organisaties met 
inspanningsactiviteiteninspanningsactiviteiten zijn het meest flexibel en neigen van nature naar een divergente 
koersontwikkeling.. Om redenen van herkenbaarheid en efficiency stimuleert het management 
periodiekk de strategische consolidatie (convergentie). 

Cases s 
Productactiviteiten n 

strategischee consolidatie 
sterkk ontwikkeld 

managementt 'controleert' 
koerswijzigingen;; beperkte 

mogelijkhedenn voor initiatieven 
buitenn de bestaande koers 

organisatiee accepteert moeilijk 
koersverieggendee veranderingen; 

projectmatigee implementaties 

Cases s 
Projectactiviteiten n 

strategischee consolidatie en visies 
niett sterk ontwikkeld 

managementt initieert 
koerswijzigingenn en 

'trektt de organisatie mee' 

organisatiee accepteert gemakkelijk 
koersverieggendee veranderingen; 

grotee flexibiliteit 

Cases s 
Inspanningsactiviteiten n 

strategischee consolidatie wisselend 
sterkk en zwak 

organisatiee initieert continu 
koerswijzigingen;; management 

stimuleertt periodiek consolidatie 
enn 'uitbouwen' 

organisatiee continu in verandering; 
consolidatiee wordt soms 
moeilijkk geaccepteerd 

figuurr 17.10: analyse case-studies: strategische consolidatie. 

Hett voorgaande wordt ondersteund door één gesloten vraag. De rol van 'richtinggevende 
doelstellingendoelstellingen op elk niveau van de organisatie' (B4) is bij organisaties met productactivitei-
tenn het grootst. Zij hechten de meeste waarde aan het volgen van een vooraf uitgezette koers. 
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17.5.44 Consolidatie integraal 

Consolidatiee is over de gehele linie het sterkst ontwikkeld bij de organisaties met productac-
tiviteitentiviteiten en het minst bij de organisaties met inspanningsactiviteiten (zie figuur 17.11). Bij 
dee organisaties met projectactiviteiten zijn proces- en budgettaire consolidatie sterk aanwe-
zig,, maar strategische consolidatie veel minder. 

Consolidatie e 

Proces s 

Budgettair r 

Strategisch h 

Cases s 
Productactiviteiten n 

++ + 

++ + 

++ + 

Cases s 
Projectactiviteiten n 

++ + 

++ + 

--

Cases s 
Inspanningsactiviteiten n 

— — 
+ + 

+/--

figuurr 17.11: consolidatie integraal. 

17.66 PROCESSEN VAN KOERS VORMING : DE KOERSELEMENTE N 

Inn elke case-studie heeft steeds één aspect van de huidige koers bijzondere aandacht gekre-
gen,, het zogenaamde koerselement. De totstandkoming hiervan geeft een beeld van de pro-
cessenn van koersvorming van de drie typen organisaties. 

17.6.11 De koerselementen en hun commitments 

Dee dertig geanalyseerde koerselementen zijn in figuur 17.12 in vijf categorieën onderge-
bracht.. Alle koerselementen zijn representatief voor de koersvormende ontwikkelingen bin-
nenn hun organisatie. 

Karakterr koerselement 

Nieuw(e)) product, dienst of 
activiteit t 

Heroriëntatiee bestaande 
activiteiten n 

Nieuwee techniek/benadering 
bestaandee activiteiten 

Nieuwee markt 

Nieuww tariferingssysteem 

Cases s 
Productactiviteiten n 

66 cases 

n.v.t. . 

22 cases 

11 case 

11 case 

Cases s 
Projectactiviteiten n 

66 cases 

22 cases 

11 case 

11 case 

n.v.t. . 

Cases s 
Inspanningsactiviteiten n 

33 cases 

44 case 

22 cases 

11 case 

n.v.t. . 

figuurfiguur 17.12: analyse koerselementen: karakter van de koerselementen. 

Dee commitments aan de koerselementen zijn volgens verwachting het hoogst bij de organisa-
tiess met productactiviteiten, en het laagst bij de organisaties met inspanningsactiviteiten (zie 
figuurr 17.13). De commitments aan de koerselementen zijn gemiddeld lager dan de algemene 
commitmentss van de organisaties, niet aan elk aspect van de koers is men even gebonden. 
Enkelee organisaties met inspanningsactiviteiten vormen hierop een uitzondering, omdat zij in 
hunn activiteiten weliswaar flexibel zijn, maar hun heroriëntaties niet zonder meer kunnen 
terugdraaien. . 
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Omvangg commitments 

Hoog g 

Gemiddeld d 

Laag g 

Cases s 
Productactiviteiten n 

44 cases 

44 cases 

22 cases 

Cases s 
Projectactiviteiten n 

11 case 

44 cases 

55 cases 

Cases s 
Inspanningsactiviteiten n 

33 cases 

77 cases 

figuurr 17,13: analyse koerselementen: commitments. 

17.6.22 Totstandkoming koerselementen 

Koersveranderingenn worden door de organisaties met productactiviteiten veruit het meest 
gestructureerdd aangepakt (zie figuur 17.14). Ze zijn praktisch altijd het gevolg van interne 
initiatieven,, die in een strak geleid, intern project, buiten de dagelijkse operationele processen 
omm tot ontwikkeling worden gebracht. Het management geeft, vrijwel altijd op basis van ac-
tieplannen,, op diverse momenten haar fiat voor de voortgang en volgt deze bovendien op de 
voet.. Na alle voorbereiding wordt een koerswijzing uiteindelijk in de operationele processen 
geïmplementeerd.. Dit brengt soms aanzienlijke proces veranderingen met zich mee, maar 
zeldenn veranderingen in de structuur van de organisatie. 

Bijj  de organisaties met projectactiviteiten start een aanzienlijk deel van de koersveranderin-
genn met een initiatief van een opdrachtgevende partij in de markt. Organisaties pakken dit 
initiatieff  op en zetten het om in een aanbieding van een nieuw type project. Wanneer dit pro-
jectt succesvol verloopt en zich meer mogelijkheden in dezelfde richting voordoen, stelt men 
zichh erop in de nieuwe activiteit verder uit te bouwen. Voor een ander deel van de koersver-
anderingenn ligt het initiatief binnen de organisatie zelf, maar ook hierbij bestaat altijd een 
directee relatie met een aanwijsbare kans in de markt. Het management is altijd nauw bij 
koersbeïnvloedendee initiatieven en besluiten betrokken. Besluiten worden, afgezien van de 
normalee projectvoorbereiding, zonder veel planvorming relatief snel genomen. De uitvoering 
verlooptt zelden als een gestructureerd proces, maar veeleer als een geleidelijke, organische 
ontwikkeling.. Koersveranderingen gaan vrijwel altijd samen met veranderingen in de organi-
satiestructuur,, waarmee de condities voor nieuwe ontwikkelingen worden geschapen. 

Dee organisaties met inspanningsactiviteiten laten in hun koersontwikkeling een typerend pa-
troonn zien van afwisselend divergerende en convergerende fasen. Divergerende koersveran-
deringenn komen zonder veel bemoeienis van bovenaf tot stand, hoewel het management ook 
hierr soms achteraf de condities creëert voor de uitbouw van succesvolle initiatieven. Conver-
gerendee koerswijzigingen vormen zonder uitzondering een reactie op de ongewenste nevenef-
fectenn van de divergentie. Zij starten altijd met een initiatief van het management, al kunnen 
vanuitt de organisatie wel al signalen zijn afgegeven. Het initiatief leidt veelal tot een herdefi-
niëringg van werkwijzen, methoden en soms marktgebieden. Besluitvorming is het sluitstuk 
vann een brede discussie binnen de organisatie, die lang niet altijd de gewenste consensus op-
levert.. De invoering van convergerende veranderingen gaat meestal gepaard met een reorga-
nisatie.. Deze wordt snel geïmplementeerd, maar vormt in feite slechts de eerste stap van een 
veell  langer proces, waarin de gewenste koersverandering haar werkelijke gestalte krijgt. 
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Cases s 
Productactiviteiten n 

initiatievenn binnen de organisatie 
(99 cases), 

éénn initiatief buiten de organisatie 

(interbancairr overleg) 

3xx initiatief directie 
(laterr overgedragen) 

6xx initiatief medewerkers 

bijnaa altijd actieplannen 
(99 cases) 

6xx uitgewerkt plan 
3xx globaal voorstel 

11 x geen plan 

Gefaseerdee fiattering: 
r'' fiat: verkenning, haalbaarheid 

2ee fiat: ontwikkelingsproject 
3ee fiat: implementatie 

continuee betrokkenheid 
lokaall  management 

inn laatste fase betrokkenheid 
concernmanagement t 

realisatiee als projectmatig proces; 
gefaseerdee ontwikkeling buiten de 
primairee processen en vervolgens 

implementatiee (9 cases) 

realisatiee als geleidelijk proces 
(11 case) 

Cases s 
Projectactiviteiten n 

Initiatieven Initiatieven 

initiatievenn uit de markt 
(55 cases). 

initiatievenn binnen de organisatie 

(55 cases) 

3xx initiatief directie 
(laterr overgedragen) 

2xx initiatief medewerkers 

ActieplannenActieplannen in initiatieffase 

bijj  initiatieven uit de markt alleen 
eenn projectplan 

bijj  initiatieven uit de organisatie 
3xx een globaal voorstel 

2xx geen plan 

Fiattering Fiattering 

veelall  eenmalig fiat voor nieuw 
projectt of nieuwe activiteit 

(inn twee cases langdurig traject van 
deelbesluitenn in projectverwerving) 

fiatt in eerste plaats door 
lokaall  management 

bijj  grotere projecten of risico's fiat 
vann concernmanagement 

Realisatie Realisatie 

realisatiee start als (commercieel) 
project,, later veelal gevolgd door 

organisatieaanpassingen n 
(55 cases) 

realisatiee start met organisatie-
aanpassingg en is vervolgens een 

groeiproces s 
(44 cases) 

realisatiee als interne ontwikkeling, 
laterr commercieel gemaakt 

(11 case) 

Cases s 
Inspanningsactiviteiten n 

initiatievenn binnen de organisatie 
(100 cases) 

vann divergerende initiatieven: 
2xx initiatief directie 

3xx initiatief medewerkers 
allee convergerende initiatieven 

doorr directie (5x) 

bijj  divergerende initiatieven 
11 x uitgewerkt plan 

4xx geen plan 

bijj  convergerende initiatieven 
5xx plan (discussiestuk) 

bijj  divergerende initiatieven géén 
expliciett fiat 

bijj  convergerende initiatieven 
fiatfiat lokaal management 

(enn eventueel concernmanagement) 

bredee discussie leidde in twee cases 
tott consensus, 

inn drie cases top down opgelegd 

realisatiee divergerende elementen: 
geleidelijkk ontwikkelingsproces met 

laterr organisatieaanpassingen 
(55 cases) 

realisatiee convergerende elementen: 
radicalee reorganisaties met hoog 

personeelsverloopp (3 cases) 
organisatieveranderingg (1 case) 
trainingsprogrammaa (1 case) 

figuurfiguur 17.14: analyse koerselementen: proces van totstandkoming. 

Dee geconstateerde verschillen in de processen van koersvorming laten geen samenhang zien 
mett verschillen in commitments. Deze samenhang ontbreekt zowel binnen één activiteittype, 
alss over de drie activiteittypen heen. Zo komen koersveranderingen bij de organisaties met 
productactiviteiten,, ondanks verschillen in commitments, praktisch altijd planmatig tot stand, 
terwijll  dit bij de organisatie met projectactiviteiten vrijwel altijd op organische wijze gebeurt. 
Alleenn de organisaties met inspanningsactiviteiten laten een relatie zien tussen de meer com-
mitmentvolle,, convergerende koersveranderingen en hun procesverloop, maar dit verloop is 
specifiekk voor dit type organisaties. 
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17.6.33 Doorlooptijd 

Overr de doorlooptijd van de koersveranderingen is niet altijd een reële uitspraak te doen. Bij 
dee organisaties met productactiviteiten verstreek tussen initiatief en realisatie gemiddeld één 
tott twee jaar, terwijl alle convergerende ingrepen van de organisaties met inspanningsactivi-
teitenn in eerste instantie binnen een jaar hun beslag kregen, meestal nog aanzienlijk sneller. 
Dee daadwerkelijke koerswijziging komt echter pas daarna in een geleidelijk groeiproces tot 
stand.. Hetzelfde geldt voor de divergerende koersveranderingen en de koersontwikkelingen 
vann de organisaties met projectactiviteiten. Hiervoor is geen doorlooptijd vast te stellen. 

17.77 PROCESSEN VAN KOERS VORMING : DE ARENA' S 

Koersvormingg gaat overal gepaard met confrontaties tussen de basiskrachten visie, onderne-
merschapp en consolidatie. De processen waarin zij elkaar treffen, de arena's, zijn voor de drie 
activiteittypenn echter niet overal gelijk (zie figuur 17.15). Bij de organisaties met inspan-
ningsactiviteitenn gebeurt dit als enige voornamelijk in de operationele processen. Binnen de 
beidee andere typen organisaties vinden confrontaties vooral plaats in de processen van be-
sluitvorming.. Bij de organisaties met productactiviteiten zijn deze processen het meest poli-
tiekk beladen en nemen, mede als gevolg van de fasering, het meeste tijd in beslag. Bij de or-
ganisatiess met projectactiviteiten verlopen zij sneller en is belangenbehartiging alleen zicht-
baarr wanneer besluiten meer dan één werkmaatschappij betreffen. Daarnaast vertegenwoor-
digenn bij de organisaties met productactiviteiten de processen van actieplanvorming een are-
na. . 

Arena's s 

Strategischee planvorming 

Actieplanvorming g 

Besluitvorming g 

Operationelee processen 

Cases s 
Productactiviteiten n 

+/--
++ + 

++ + 

---

Cases s 
Projectactiviteiten n 

--
---
++ + 

---

Cases s 
Inspanningsactiviteiten n 

+/--
+/--

---
++ + 

figuurfiguur 17.15: belang van arena's voor de koersvorming. 

Dee resultaten van de gesloten vragen bevestigen het beeld van de processen van besluitvor-
mingg ten dele. Zo is de uitspraak 'belangrijke besluiten worden over het algemeen snel ge-
nomen'nomen' (H10) inderdaad significant het meest herkenbaar voor organisaties met projectacti-
viteiten.. Die met productactiviteiten zijn op dit punt trager, en logischerwijs is de uitspraak 
'belangrijke'belangrijke besluiten worden in de praktijk nog wel eens uitgesteld of korte tijd later feitelijk 
weerweer teruggedraaid' (H6) hier duidelijk het minst herkenbaar. Het politieke gehalte zou 
moetenn blijken uit de scores op de uitspraken 'bij belangrijke besluiten speelt informeel 
overlegoverleg op de achtergrond een belangrijke rol' (H2) en 'bij belangrijke besluiten stelt iedere 
betrokkenebetrokkene altijd het belang van de organisatie voorop' {Hl). De herkenbaarheid van de eer-
stee is, bijna zonder uitzondering, overal groot, terwijl de tweede onverwacht hoog scoort bij 
dee organisaties met productactiviteiten. 
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17.88 HUMA N RESOURCES 

Hoewell  het human resources beleid tijdens het case-studie onderzoek niet systematisch bij 
allee organisaties in kaart werd gebracht, lijk t de aandacht ervoor bij de organisaties met in-
spanningsactiviteitenn het grootst. Dit beeld wordt door de resultaten van de gesloten vragen 
bevestigd.. Deze organisaties hechten duidelijk het meeste belang aan 'een uiterst selectief 
aannamebeleidaannamebeleid voor nieuwe medewerkers' (B3). De uitspraak dat 'aan opleidingen in de or-
ganisatieganisatie relatief veel geld wordt uitgegeven' (Hll) , is voor deze organisaties ook zeer her-
kenbaar,, maar niet meer dan voor de organisaties met productactiviteiten. Op beide vragen 
wass de score van de organisaties met projectactiviteiten het laagst. Dat alle drie typen organi-
satiess echter veel waarde hechten aan hun menselijke kapitaal wordt onderstreept door het 
feitt dat het rankingelement 'optimale kwaliteit mensen in huis hebben' (R6) overal op num-
merr één staat. 

17.99 TOETSING VAN DE BASISHYPOTHESEN 

Dee integrale analyse wordt nu afgerond met de toetsing van de tien basishypothesen van het 
VOC-onderzoek.. Deze hypothesen vormen in feite de samenvoeging van de werkhypothesen, 
zoalss deze bij de analyses van de drie activiteittypen reeds tegen het licht werden gehouden. 
Eenn toelichting wordt hier alleen gegeven als daar op basis van de integrale analyse aanlei-
dingg toe is. 

VOC-basishypotheseVOC-basishypothese 1: 
InIn organisaties met productactiviteiten heeft de consolidatie het natuurlijke primaat in de 
koersvorming,koersvorming, in organisaties met project- en inspanningsactiviteiten heeft het onderne-
merschapmerschap dit primaat. 

WerkhypotheseWerkhypothese 1 (productactiviteiten): 
Natuurlijkk primaat consolidatie, 

WerkhypotheseWerkhypothese 11 (projectactiviteiten): 
Natuurlijkk primaat ondernemerschap. 

WerkhypotheseWerkhypothese 21 (inspanningsactiviteiten) 
Natuurlijkk primaat ondernemerschap. 

All ee analyses ondersteunen het geschetste beeld. 
Basishypothesee 1 wordt integraal BEVESTIGD. 

VOC-basishypotheseVOC-basishypothese 2: 
VisiesVisies hebben in organisaties met productactiviteiten het karakter van elkaar afwisselde 
paradigma'sparadigma's omtrent de externe aandachtsgebieden, terwijl in organisaties met project-
activiteitenactiviteiten visies zijn gericht op de interne aandachtsgebieden. In organisaties met in-
spanningsactiviteitenspanningsactiviteiten staat de identiteit (missie) en de cultuur in de visies centraal. 

Toetsing g 

BEVESTIGD D 

|| BEVESTIGD 
„_ j j 

1 1 
II  BEVESTIGD 
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Werkhypothesen n 

WerkhypotheseWerkhypothese 2 (productactiviteiten): 
Visiee als afwisselende paradigma's omtrent externe aandachtsgebieden. 

WerkhypotheseWerkhypothese 12 (projectactiviteiten): 
Visiee gericht op interne aandachtsgebieden, de ontwikkeling van de organisatie. 

WerkhypotheseWerkhypothese 22 (inspanningsactiviteiten): 
Visiee gericht op identiteit (missie) en cultuur van de organisatie. 

Toetsing g 

NIETT BEVESTIGD 

BEVESTIGD D 

BEVESTIGD D 

Opp basis van alle analyses komt een duidelijk beeld naar voren. De organisaties met product-
activiteitenn hebben visies op externe aandachtsgebieden, maar paradigma's waren niet aan-
toonbaar.. Bij de organisaties met projectactiviteiten zijn visies intern gericht, maar matig 
ontwikkeld.. De organisaties met inspanningsactiviteiten voldoen geheel aan de hypothese. 
Basishypothesee 2 wordt GROTENDEELS BEVESTIGD. 

VOC-basishypotheseVOC-basishypothese 3: 
InIn organisaties met productactiviteiten is de hoofdfunctie van de visie het stimuleren van 
enen richting geven aan het ondernemerschap, in organisaties met project- en inspan-
ningsactiviteitenningsactiviteiten is de hoofdfunctie het versterken van de consolidatie. 

Werkhypothesen n 

WerkhypotheseWerkhypothese 3 (productactiviteiten): 
Visiee stimuleert en geeft richting aan ondernemerschap (koers uitzetten). 

WerkhypotheseWerkhypothese 13 (projectactiviteiten): 
Visiee versterkt consolidatie (bestendiging gerealiseerde koers). 

WerkhypotheseWerkhypothese 23 (inspanningsactiviteiten): 
Visiee versterkt consolidatie (bestendiging gerealiseerde koers). 

Toetsing g 

BEVESTIGD D 

NIETT BEVESTIGD 

BEVESTIGD D 

All ee analyses ondersteunen het beeld voor de organisaties met productactiviteiten en inspan-
ningsactiviteiten.. De consoliderende invloed van visies bij de organisaties met projectactivi-
teitenn kan echter niet worden aangetoond. 
Basishypothesee 3 wordt GROTENDEELS BEVESTIGD. 

VOC-basishypotheseVOC-basishypothese 4: 
InIn organisaties met project- en inspanningsactiviteiten is het ondernemerschap extern 
georiënteerdgeoriënteerd en autonoom, in organisaties met productactiviteiten intern georiënteerd en 
sterksterk door visies gestuurd. 

Werkhypothesen n 

WerkhypotheseWerkhypothese 4 (productactiviteiten): 
Ondernemerschapp intern en gestuurd. 

WerkhypotheseWerkhypothese 14 (projectactiviteiten): 
Ondernemerschapp extern en autonoom. 

WerkhypotheseWerkhypothese 24 (inspanningsactiviteiten): 
Ondernemerschapp extern en autonoom. 

Toetsing g 

BEVESTIGD D 

BEVESTIGD D 

BEVESTIGD D 

All ee analyses ondersteunen het geschetste beeld. 
Basishypothesee 4 wordt integraal BEVESTIGD. 
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VOC'-basishypotheseVOC'-basishypothese 5: 
OndernemerschapOndernemerschap is in organisaties met productactiviteiten moeilijk individueel aan-
wijsbaar.wijsbaar. Initiatieven worden in de commercie of R&D genomen, maar de realisatie is 
hethet resultaat van teamwork. In organisaties met projectactiviteiten is ondernemerschap 
aanwijsbaaraanwijsbaar bij hooggeplaatste lijnmanagers en in organisaties met inspanningsactivi-
teitenteiten bevindt het zich op alle niveaus van de organisatie. 

Werkhypothesenn I Toetsing 

WerkhypotheseWerkhypothese 5 (productactiviteiten): 
Ondernemerschapp als teamwork (A). BEVESTIGD 
Initiatievenn in commercie of R&D (B). 

WerkhypotheseWerkhypothese 15 (projectactiviteiten): \ RpV p„ T f , - ,~ 
Ondernemerschapp individueel aanwijsbaar en hoogjn lijnmanagement. 

WerkhypotheseWerkhypothese 25 (inspanningsactiviteiten): 
Ondernemerschapp gespreid over de organisatie (A). BEVESTIGD 
Initiatievenn beperkt van commitment (B). 

All ee analyses ondersteunen het geschetste beeld. 

Basishypothesee 5 wordt integraal BEVESTIGD. 

VOC-basishypotheseVOC-basishypothese 6: 
DeDe aandacht voor procesconsolidatie is van nature groot binnen organisaties met pro-
duct-duct- en projectactiviteiten. In de eerste heeft zij de vorm van routinevorming en stan-
daardisaties,daardisaties, in de tweede van standaardisatie van de projectaanpak en control op de 
projectuitvoering.projectuitvoering. In organisaties met inspanningsactiviteiten is procesconsolidatie 
moeilijkmoeilijk vorm te geven. Budgettaire consolidatie is bij organisaties met productactivi-
teitenteiten gebaseerd op omzet en afdelingskosten, bij organisaties met projectactiviteiten op 
projectcalculatiesprojectcalculaties en bij organisaties met inspanningsactiviteiten op de werkbezetüng. _ 

Werkhypothesenn j Toetsing 

WerkhypotheseWerkhypothese 6 (productactiviteiten): 
Veell  aandacht voor procesconsolidatie (standaardisaties) (A), ] BEVESTIGD 
Budgettairee consolidatie op basis van omzet en kosten (B). ; _ 

WerkhypotheseWerkhypothese 16 (projectactiviteiten): 
Consolidatiee d.m.v. standaardisatie van projectaanpak (A). j BEVESTIGD 

!!  Consolidatie d.m.v. control op projectplannen en -uitvoering (B). _| 

WerkhypotheseWerkhypothese 26 (inspanningsactiviteiten): ' 
Procesconsolidatiee moeilijk vorm te geven (A). ! BEVESTIGD 
Budgettairee consolidatie op basis van werkbezetting (B). 

Hett beeld van de budgettaire consolidatie wordt niet in alle opzichten door de resultaten van 
dee gesloten vragen ondersteund. 

Nietteminn wordt basishypothese 6 integraal BEVESTIGD. 
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VOC-basishypotheseVOC-basishypothese 7: 
InIn organisaties met productactiviteiten is strategische planvorming gericht op visievor-
ming,ming, in organisaties met projectactiviteiten op de beheersbaarheid van het huidige en 
toekomstigetoekomstige onderhanden werk. In organisaties met inspanningsactiviteiten speelt stra-
tegischetegische planvorming geen rol van betekenis voor de koersvorming. 

Werkhypothesen n 

WerkhypotheseWerkhypothese 7 (productactiviteiten): 
Strategischee planvorming gericht op visievorming. 

WerkhypotheseWerkhypothese 17 (projectactiviteiten): 
Strategischee planvorming gericht op beheersbaarheid projectenaanbod. 

WerkhypotheseWerkhypothese 27 (inspanningsactiviteiten): 
Strategischee planvorming geen rol van betekenis. 

Toetsing g 

NIETT BEVESTIGD 

NIETT BEVESTIGD 

BEVESTIGD D 

Strategischee planvorming is het meest van invloed op de koersvorming bij de organisaties 
mett productactiviteiten, maar visievorming kan niet worden aangetoond. In de planvorming 
vann de organisaties met projectactiviteiten heeft de beheersbaarheid van de projectacquisitie 
geenn prioriteit. Alleen voor de organisaties met inspanningsactiviteiten komt het beeld over-
eenn met de hypothese. 

Basishypothesee 7 wordt NIET BEVESTIGD. 

VOC-basishypotheseVOC-basishypothese 8: 
DeDe meest koersbeïnvloedende besluiten hebben in organisaties met productactiviteiten de 
vormvorm van investeringsbeslissingen (altijd op basis van een meerjarig actieplan), in orga-
nisatiesnisaties met projectactiviteiten van projectaanbiedingen (altijd op basis van een project-
plan),plan), en in organisaties met inspanningsactiviteiten van personele benoemingen (indi-
recterecte invloed). 

Werkhypothesen n 

WerkhypotheseWerkhypothese 8 (productactiviteiten): 
Koersbeïnvloedendee besluiten gericht op investeringen (A). 
Besluitenn altijd op basis van een meerjarig actieplan (B). 

WerkhypotheseWerkhypothese 18 (projectactiviteiten): 
Koersbeïnvloedendee besluiten gericht op projectoffertes (A). 
Besluitenn op basis van een (voorlopig) projectplan (B). 

WerkhypotheseWerkhypothese 28 (inspanningsactiviteiten): 
Koersbeïnvloedendee besluiten vooral als personele benoemingen. 

Toetsing g 

BEVESTIGD D 

BEVESTIGD D 

BEVESTIGD D 

All ee analyses ondersteunen het beeld voor de organisaties met productactiviteiten en inspan-
ningsactiviteiten.. Bij de organisaties met projectactiviteiten beïnvloeden soms ook andere, 
voorwaardenscheppendee besluiten de koersvorming. 
Basishypothesee 8 wordt integraal BEVESTIGD. 
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VOC-basishypotheseVOC-basishypothese 9: 
KoersvormendeKoersvormende besluitvorming is in organisaties met productactiviteiten een intern ge-
richt,richt, politiek beladen en langdurig proces, in organisaties met projectactiviteiten extern 
gericht,gericht, open en snel. In organisaties met inspanningsactiviteiten is beperkt sprake van 
directdirect koersbeïnvloedende besluitvorming. Voor zover deze plaatsvindt is zij sterk gede-
centraliseerd. centraliseerd. 

Werkhypothesen n Toetsing g 

WerkhypotheseWerkhypothese 9 (productactiviteiten): (productactiviteiten): \ 
!!  Besluitvorming intern gericht en politiek beladen (A). j BEVESTIGD 
jj  Besluitvorming langdurig proces (B). _ j 

11 Werkhypothese 19 (projectactiviteiten): (projectactiviteiten): | 
jj  Besluitvorming extern gericht en open proces (A). | BEVESTIGD 
!!  Besluitvorming relatief snel (B). ___ j_ _ 

II  Werkhypothese 29 (inspanningsactiviteiten): \ Dpvrpo-ripri 
|| Beperkte directe koersbeïnvloedende besluitvorming. j 

Dee politieke beladenheid van de besluitvorming binnen organisaties met productactiviteiten 
wordtt door de resultaten van de gesloten vragen niet volledig bevestigd. Binnen organisaties 
mett projectactiviteiten kan politiek ontstaan bij besluiten die meerdere werkmaatschappijen 
aangaan. . 
Nietteminn wordt basishypothese 9 integraal BEVESTIGD. 

VOC-basishypotheseVOC-basishypothese 10: 
DeDe operationele processen hebben in organisaties met product- en projectactiviteiten 
geengeen directe invloed op de koersvorming. In organisaties met inspanningsactiviteiten 
wordtwordt de koers vooral in de operationele processen bepaald. 

Werkhypothesen n Toetsing g 

WerkhypotheseWerkhypothese 10 (productactiviteiten): 
Operationelejrocessenn geen directe invloed op kqersvorrninĝ BEVESTIGD D 

WerkhypotheseWerkhypothese 20 (projectactiviteiten): | DpvFSTTCD 
Operationelejsrocessenn geen dire£n^n^loed ogi koerswrrninĝ 1 

WerkhypotheseWerkhypothese 30 (inspanningsactiviteiten): i ^ „ - . „ „ ^ . „ ^ 
Operationelee processen bepalend voor koersvorming. 

All ee analyses ondersteunen het geschetste beeld. 
Basishypothesee 10 wordt integraal BEVESTIGD. 

17.100 SAMENVATTIN G 

Inn het onderzoek zijn in totaal dertig case studies uitgevoerd. In dit hoofdstuk werden de re-
sultatenn van de tien case-studies bij respectievelijk organisaties met productactiviteiten, pro-
jectactiviteitenn en inspanningsactiviteiten tegen elkaar afgezet in een integrale analyse. Ter 
afsluitingg hiervan zijn de tien basishypothesen van het VOC-onderzoek getoetst. Zeven hier-
vann zijn integraal bevestigd, twee grotendeels en één is niet bevestigd. 
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HETT VOC-ONDERZOEK: 

CONCLUSIESS EN EVALUATI E 





18 8 
CONCLUSIES S 

Hett VOC-onderzoek is opgezet om een bruikbaar inzicht te creëren in de werkelijke proces-
senn van koersvorming binnen organisaties en hun samenhang met de situationele context 
(hoofdstukk 1). Deze hoofddoelstelling is vertaald in een viertal centrale vraagstellingen. Op 
basiss van alle voorgaande theorievorming en analyses zijn in dit hoofdstuk de antwoorden op 
dezee vraagstellingen kort samengebracht in een aantal conclusies. De achtergronden van deze 
conclusiess worden verder belicht in de evaluatie (hoofdstuk 19), terwijl de bruikbaarheid van 
dee opgebouwde inzichten de kern vormt van het afsluitende hoofdstuk 20. 

18.11 HET KRACHTENSPEL BIJ KOERSVORMIN G 

Eenn uitgangspunt van het onderzoek was dat koers vorming het resultaat is van een complex 
krachtenspel.. De eerste centrale vraagstelling luidt dan ook: 'op welke wijze kan het krach-
tenspeltenspel dat binnen organisaties leidt tot koersvorming (lees: koerswijzigingen) worden be-
noemdnoemd en onderzocht?'. Om deze dynamiek in kaart te brengen is het VOC-model uitge-
werkt.. Dit model laat zien dat een koers het resultaat is van een drietal samenhangende pro-
cessen,, die zich in een spanningsveld tussen verandering en continuïteit voortdurend ontwik-
kelen.. Dit spanningsveld wordt in het model weergegeven door de basiskrachten onderne-
merschapp en consolidatie. Hun invloed wordt 'bestuurd' door een derde basiskracht, visie, die 
staatt voor het bewustzijn van de identiteit van een organisatie en van de gewenste ontwikke-
lingsrichtingg voor haar kenmerken en activiteiten. In het case-studie onderzoek werd het 
VOC-modell  toegepast en getest op zijn bruikbaarheid. De conclusie is: 

HetHet VOC-model is een bruikbaar, geabstraheerd model om de dynamiek van de koervor-
mingming van organisaties te benoemen en te analyseren. 

18.22 DE PATRONEN VAN KOERSVORMIN G 

Eenn ander uitgangspunt was dat koersvorming niet in alle organisaties hetzelfde procesver-
loopp laat zien. De tweede centrale vraagstelling sluit hierbij aan: 'welke patronen zijn te her-
kennenkennen in de koersvorming van organisaties?' Uit het onderzoek blijkt dat koersvormende 
patronenn op twee aspecten fundamenteel van elkaar kunnen verschillen: 
•• koersvorming kan gestuurd zijn of autonoom; zij kan vooraf met behulp van visies wor

denn bedacht en daarna geïmplementeerd, of zij kan als een organisch groeiproces ont
staan, , 

•• koersvorming kan daarnaast geïntegreerd of geïsoleerd van karakter zijn; zij kan de orga
nisatiee als geheel betreffen, zodat één (of enkele) geïntegreerde koers(en) ontstaan, of zij 
kann voor onderdelen van een organisatie losse, onafhankelijke koersen opleveren. 
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Geïntegreerd d 
karakter r 

Geïsoleerd d 
karakter r 

Gestuurde e 
koersvorming g 

Autonome e 
koersvorming g 

planmatigg patroon 
vann koersvorming 

organischh patroon 
vann koersvorming 

convergerendd patroon 
vann koersvorming 

divergerendd patroon 
vann koersvorming 

figuurr 18.1: patronen van koersvorming. 

Wanneerr deze twee aspecten tegen elkaar worden afgezet, ontstaat een matrix met vier patro-
nenn van koersvorming (figuur 18.1). Het geïntegreerde of geïsoleerde karakter van de koers-
vormingg hangt vooral af van het soort activiteiten dat een onderneming uitvoert. Gestuurde 
patronenn komen voor in organisaties waar goed ontwikkelde visies een relatief grote invloed 
hebbenn op de diverse processen van koersvorming. Autonome patronen treft men daarentegen 
aann in organisaties met minder uitgesproken visies en meer vrije ruimte voor het onderne-
merschap.. Alle vier patronen konden tijdens het case-studie onderzoek goed van elkaar wor-
denn onderscheiden. De conclusie is: 

InIn de koersvorming van organisaties zijn vier patronen te herkennen, een planmatig, een 
organisch,organisch, een divergerend en een convergerend patroon. 

18.33 DE BASIS ACTIVITEITE N TYPOLOGI E 

Vanaff  het begin van het onderzoek werd er tevens vanuit gegaan dat een relatie zou bestaan 
tussenn koersvorming en de context waarin deze gestalte krijgt. De definitie van deze context 
vormdee de kern van de derde centrale vraagstelling: 'op welke wijze kan een voor de proces-
sensen van koersvorming relevante situationele context worden gedefinieerd?' In het onderzoek 
wordtt de context van de koersvorming gedefinieerd aan de hand van de Basis Activiteiten 
Typologie.. Deze typologie maakt, op basis van fundamenteel verschillende verhoudingen 
tussenn aanbiedende organisaties en hun klanten, onderscheid tussen drie (marktgerichte) 
hoofdtypenn van activiteiten: 
•• productactiviteiten, waarbij een organisatie waarde realiseert in een vorm waarbij zij zelf 

productenn specificeert, ontwikkelt en op een markt afzet, 
•• projectactiviteiten, waarbij een organisatie een unieke en eenmalige waarde realiseert op 

basiss van vooraf door een opdrachtgever helder geformuleerde specificaties, en 
•• inspanningsactiviteiten, waarbij een organisatie waarde realiseert op basis van een in

spanningsverplichting,, waartoe door een opdrachtgever vooraf wel een doel wordt ge
steld,, maar heldere specificaties ontbreken. 

Dee Basis Activiteiten Typologie is bepalend geweest voor de structuur van het case-studie 
onderzoek.. Organisaties van de drie activiteittypen verschillen in vele opzichten sterk van 
elkaar,, bijvoorbeeld in organisatie, aansturing, control en flexibiliteit. Deze verschillen ver
talenn zich in de processen van koersvorming. De conclusie is: 

MetMet de Basis Activiteiten Typologie wordt op een relevante, fundamentele wijze onder-
scheidscheid gemaakt tussen strategisch verschillende contexten. 
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Bijj  de definitie van de Basis Activiteiten Typologie is, op basis van de uitgangspunten van 
Ghemawatt (1991), gebruik gemaakt van het concept commitment. Dit concept bood houvast 
bijj  de uitwerking van de basisactiviteiten zelf, en bij het formuleren van de verwachte sa-
menhangg met de processen van koersvorming. In het case-studie onderzoek zijn de commit-
mentss van de organisaties en hun koerselementen geïnventariseerd. Beide konden met behulp 
vann het vooraf uitgewerkte theoretische kader met voldoende betrouwbaarheid worden vast-
gesteld.. Bij de analyse van de case-studies zijn deze gegevens behulpzaam geweest bij het 
duidenn van gevonden verschillen in koersvorming. De conclusie is: 

DeDe analyse van commitments levert een wezenlijke bijdrage aan het inzicht in de context 
vanvan koersvormende processen. 

18.44 DE SAMENHANG TUSSEN KOERSVORMIN G EN CONTEXT 

Dee hoofddoelstelling van het VOC-onderzoek wordt verwoord in de vierde centrale vraag-
stelling:: 'op welke wijze hangen de patronen in de processen van koersvorming samen met de 
relevanterelevante situationele context?' Ter beantwoording van deze vraag worden de geschetste pa-
tronenn van koersvorming in verband gebracht met de Basis Activiteiten Typologie (zie figuur 
18.2). . 

Geïntegreerd d 
karakter r 

Geïsoleerd d 
karakter r 

Gestuurde e 
koersvorming g 

Autonome e 
koersvorming g 

PRODUCTACTIVITEITEN N 
(planmatigg patroon) 

PROJECTT ACTIVITEITEN 
(organischh patroon) 

INSPANNINGSACTIVITEITEN N 
(convergerendd patroon) 

INSPANNINGSACTIVITEITEN N 
(divergerendd patroon) 

figuurr 18.2: samenhang tussen patronen van koersvorming en context. 

Dee resultaten van het case-studie onderzoek hebben een gedetailleerd beeld opgeleverd van 
dezee patronen in de processen van koers vorming bij de drie typen organisaties. Van elk acti-
viteittypee wordt het 'ideaaltypische' patroon kort herhaald. 

18.4.11 Koersvorming van productactiviteiten 

Organisatiess die productactiviteiten uitvoeren, hebben een geïntegreerde koersvorming, om-
datt van alle functionele disciplines de gecoördineerde inzet nodig is om producten te ontwik-
kelen,, produceren, distribueren en onder de aandacht van de klant te brengen. De basiskracht 
consolidatieconsolidatie oefent bij dit type organisaties van nature een aanzienlijk sterkere invloed op de 
koersvormingg uit dan de basiskracht ondernemerschap. Dit hangt direct samen met het feit 
datt koersveranderingen een relatief lange termijn impact hebben en gepaard gaan met aan-
zienlijkee commitments in termen van eigen investeringen. Consolidatie vindt men terug in de 
efficiencyy en kwaliteitsbeheersing van de routinematige, gestandaardiseerde en (deels) geau-
tomatiseerdee operationele processen, in de control op periodieke budgetten, en in de beperkte 
'vrijee ruimte' van het ondernemerschap. De basiskracht visie is goed ontwikkeld en in de 
eerstee plaats extern georiënteerd, dat wil zeggen op klanten, markten en concurrentiepositie. 
Missiess blijven voor lange perioden stabiel en worden als vanzelfsprekend ervaren. Visies 
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vormenn een noodzakelijke en sturende ondersteuning voor het ondernemerschap, dat in zijn 
initiatievenn door het management op de voet wordt gevolgd. De processen waarmee initiatie-
venn worden omgezet in koersveranderingen kennen een planmatige en projectmatige aanpak, 
diee wordt afgesloten met de implementatie in de operationele processen. De conclusie is: 

DeDe koers van productactiviteiten komt in een planmatig patroon tot stand, en is het re-
sultaatsultaat van door visies gedreven, projectmatig uitgevoerde veranderingsprocessen. 

Inn figuur 18.3 is het krachtenveld weergegeven, dat leidt tot het planmatige patroon van pro-
ductactiviteiten.. Zichtbaar is dat de basiskracht consolidatie van nature een sterkere invloed 
heeftt op de koersvorming dan het ondernemerschap, al wordt dit ondernemerschap wel on-
dersteundd door sterk sturende visies. De basiskrachten ontmoeten elkaar vooral in de arena's 
vann de processen van planvorming en besluitvorming. 

ii  v 

planvorming g 

yy  ̂ / besluitvorming 

o''  C 
figuurr 18.3: koersvorming van productactiviteiten (planmatig patroon). 

18.4.22 Koersvorming van projectactiviteiten 

Dee koersvorming van projectactiviteiten is eveneens geïntegreerd van karakter, omdat ook de 
uitvoeringg van projecten een gecoördineerde inzet van diverse functionele deskundigheden 
vereist.. Bij deze koersvorming is het ondernemerschap van nature leading, omdat dit middels 
acquisitie-inspanningenn zorgdraagt voor continuïteit in de projectenstroom. Veelal is het 
topmanagementt zelf 'de ondernemer', en heeft relatief veel ruimte om in nauw contact met 
dee markt autonoom te werk te gaan. De consolidatie concentreert zich volledig op de plan-
ningg en beheersing van de projectuitvoering, in dit kader worden procedures, methoden en 
budgettenn zeer strikt toegepast, maar veel invloed op het ondernemerschap heeft deze basis-
krachtt niet. Visies vormen in zekere zin een ondersteuning voor de consolidatie, en zijn voor-
all  intern, op de organisatie, haar ervaringen en competenties georiënteerd. Visies zijn echter 
weinigg ontwikkeld en missies worden (met opzet) ruim gedefinieerd. Koersveranderingen 
brengenn nauwelijks eigen investeringen mee en komen niet planmatig, maar in een pragma-
tisch,, organisch proces tot stand. De specifieke organisatorische condities voor een nieuwe 
activiteitt worden gaandeweg gecreëerd. De conclusie is: 

DeDe koers van projectactiviteiten komt in een organisch patroon tot stand, en is het resul-
taattaat van een door ondernemerschap en de markt gedreven, pragmatisch groeiproces. 
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Hett krachtenveld dat leidt tot het organische patroon in de koersvorming van projectactivi-
teitenn is weergegeven in figuur 18.4. Tegenover de dominantie van de basiskracht onderne-
merschapp staan de beperktere invloeden van de basiskrachten consolidatie en visie. Zij ont-
moetenn elkaar met name in de arena van de besluitvormingsprocessen. 

VV  . 

^^  I 
OO c 

figuurr 18.4: koersvorming van projectactiviteiten (organisch patroon). 

18.4.33 Koersvorming van inspanningsactiviteiten 

Dee koersvorming van organisaties met inspanningsactiviteiten heeft een geïsoleerd karakter. 
Dee relatief onafhankelijk opererende groepen ontwikkelen in feite elk apart een koers. Omdat 
hett ondernemerschap zich binnen deze groepen bevindt, en autonoom reageert op de wensen 
vann hun directe relaties, heeft de koersvorming van dit type organisaties van nature een di-
vergerendd patroon. Dit patroon wordt gedragen door de medewerkers en (collectieve) visies 
hebbenn hierop slechts een beperkte invloed. Wanneer de versnippering van activiteiten en 
werkwijzenn echter de cohesie binnen de organisatie en haar profiel naar buiten te veel aantast, 
leidtt dit tot nieuwe, convergerende visies, die intern georiënteerd zijn (organisatie, methoden 
enn cultuur), en die veelal een herdefiniëring van de missie meebrengen. De basiskracht visie 
'dwingt'' het ondernemerschap op deze wijze tot een convergerend patroon, terwijl de conso-
lidatielidatie die, met uitzondering van budgettaire consolidatie, in principe weinig invloedrijk is, 
hiermeee een krachtige ondersteuning krijgt. Deze veranderingen worden veelal ingeleid met 
eenn reorganisatie en kunnen aanzienlijke weerstanden en personeelsverloop tot gevolg heb-
ben.. De koersvorming van inspanningsactiviteiten heeft uiteindelijk een cyclisch verloop, 
waarbijj  divergerende patronen worden afgewisseld met convergerende patronen. De conclu-
siee is: 

DeDe koers van inspanningsactiviteiten is het resultaat van een cyclisch proces met afwis-
selendselend een door autonoom ondernemerschap gedreven divergerend patroon, en een door 
visiesvisies gedreven convergerend patroon. 

Dee afwisseling in koersvormende patronen van inspanningsactiviteiten wordt veroorzaakt 
doorr veranderingen in het krachtenveld. Beide krachtenvelden worden daarom apart weerge-
geven. . 

/ / 
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O O 
figuurr 18.5: koersvorming van inspanningsactiviteiten (divergerend patroon). 

Hett divergerende patroon komt tot stand in een krachtenveld, waarin de basiskracht onder-
nemerschapp dé factor is die de koersvorming direct via de operationele processen beïnvloed 
(figuurr 18.5). Consolidatie is zwak ontwikkeld en visies blijven op de achtergrond. De diver-
see (deel)koersen groeien uit elkaar. 

O O 
figuurr 18.6: koersvorming van inspanningsactiviteiten (convergerend patroon). 

Hett convergerende patroon ontstaat in een krachtenveld, waarin de basiskracht visie domi-
nantt is, en zowel de consolidatie versterkt als het ondernemerschap bijstuurt (figuur 18.6). De 
diversee (deel)koersen groeien weer naar elkaar. 

18.55 SAMENVATTIN G 

Bijj  de start van het VOC-onderzoek werd een hoofddoelstelling geformuleerd, en daarvan 
afgeleidd vier centrale vraagstellingen. In dit hoofdstuk werden deze vragen beantwoord, in de 
vormm van de conclusies. Hiermee is mijns inziens inzicht ontstaan in de samenhang tussen 
koersvormingg en context. 
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EVALUATI E E 

Dee afronding van het VOC-onderzoek vraagt nog om een kritische terugblik op de ontwik-
keldee concepten, de uitvoering van het onderzoek en de conclusies. Deze laatste worden bo-
vendienn bezien vanuit enkele actuele opvattingen over strategie en geplaatst binnen de ont-
wikkelingg van vakgebied. 

19.11 HET VOC-MODEL 

Hett VOC-model is ontwikkeld als een theoretisch framework waarmee de koersvorming van 
ondernemingenn kan worden benoemd en geanalyseerd. In de loop van het onderzoek is het 
modell  uitgekristalliseerd in een combinatie van een proces- en een krachtenveldbenadering. 
Dee koers van een onderneming wordt opgevat als de uitkomst van een complex van proces-
sen,, die onder invloed van krachten staan. Om de eenvoud te kunnen handhaven zijn de be-
grippenn soms enigszins abstract gedefinieerd. De toepassing van het model als onderzoeks-
hulpmiddell  behoeft mede daardoor wellicht nog enige toelichting. 

19.1.11 De processenn van koersvorming 

Inn het onderzoek hebben steeds de daadwerkelijke koersvormende processen en hun specifie-
kee context centraal gestaan. De koers van een onderneming op moment x is opgevat als de 
uitkomstt van processen die aan moment x zijn voorafgegaan. Teneinde deze processen te 
kunnenn bestuderen is in elke case-studie de totstandkoming van één aspect van de bestaande 
koerss in kaart gebracht. Hierbij is er vanuit gegaan dat elke koersverandering start met een 
initiatieff  waarvoor op een of andere wijze voldoende ruimte is ontstaan om het verder te ont-
wikkelenn en te realiseren. De kenmerkende overeenkomsten in de koersvormende processen 
zijnn per activiteittype op een rij gezet en beschreven, waarna een vertaalslag naar het VOC-
modell  is gemaakt. De gevonden processen zijn getransponeerd naar de meer algemene, voor-
aff  gedefinieerde processen van koersvorming. Met deze vertaalslag werd in het vooronder-
zoekk in iets andere vorm ervaring opgedaan, en tijdens de analyses van het case-studie onder-
zoekk hebben zich geen grote interpretatieproblemen voorgedaan. Wel moesten soms keuzen 
wordenn gemaakt. Zo is bij de organisaties met projectactiviteiten een voorbereidend plan 
voorr een nieuw type project opgevat als een actieplan, het diende immers als basis voor be-
sluitvormingg voor een koerswijziging, en niet als een onderdeel van de operationele proces-
sen,, die voor élk project een voorlopig projectplan vereisen. Dergelijke keuzen werden diver-
see keren gemaakt, en steeds is daarbij hetzelfde uitgangspunt gehanteerd, namelijk het ver-
krijgenn van een zo zuiver mogelijk beeld van de daadwerkelijke processen van koersvorming. 
Dee toegevoegde waarde van de omzetting naar het VOC-model is mijns inziens dat het de 
specifiekee verschillen in koersvorming tussen de drie activiteittypen verscherpt weergeeft. Zo 
iss het beeld verhelderd dat (actie)planvorming bij productactiviteiten een hoofdrol vervult, 
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besluitvormingg bij projectactiviteiten en dat de koers van inspanningsactiviteiten in feite vol-
ledigg binnen de operationele processen tot stand komt. 

19.1.22 De basiskrachten VOC 

Ookk het onderzoek naar het krachtenveld vergt enige toelichting. De basiskrachten visie, on-
dernemerschapp en consolidatie lijken moeilijk feitelijk te onderzoeken fenomenen. Zij wor-
denn opgevoerd als invloeden op de basisprocessen van koersvorming, maar wellicht is niet 
altijdd direct duidelijk geweest op welke wijze deze invloeden zijn geconstateerd. 

Dee invloed van de basiskracht ondernemerschap was tijdens het case-studie onderzoek rela-
tieff  eenvoudig te bepalen, omdat vernieuwende initiatieven en hun ontwikkelingsproces ge-
makkelijkk te achterhalen zijn. Zo is van elk koerselement nagegaan waar het initiatief van-
daann kwam, door wie de diverse fasen van de realisatie 'getrokken' werden, en wie hieraan 
bijdragenn leverden. Aangezien erop is toegezien dat de geselecteerde koerselementen repre-
sentatieff  zijn voor andere, is mijns inziens een betrouwbaar zicht ontstaan op de invloeden 
vann het ondernemerschap op de koersvorming. De invloed van de basiskracht consolidatie 
werdd allereerst vastgesteld door in elke case-studie de basismechanismen voor planning en 
control,, budgettering en processtandaardisatie te inventariseren. Hierdoor werd een overzicht 
verkregenn van de kracht en werking van de budgettaire consolidatie en de procesconsolidatie. 
Vervolgenss werd de invloed van beide op de totstandkoming van het koerselement vastge-
steldd door stap voor stap de invloeden van planvorming en budgetten op dit proces te bekij-
ken.. Het beeld van de strategische consolidatie werd op indirecte wijze afgeleid van de in-
vloedenn die hiervan zichtbaar waren op de vrije ruimte van het ondernemerschap. Een onder-
nemerschapp dat autonoom, zonder veel belemmeringen vanuit het management of de organi-
satiee te werk kon gaan, is geïnterpreteerd als een beperkte invloed van de strategische conso-
lidatie,, terwijl een ondernemerschap dat sterk 'ingekapseld' was en voor elke beweging fiat 
nodigg had, is opgevat als het tegendeel. Om de invloed van de basiskracht visie te bepalen 
werdd tijdens het eerste interview van elke case-studie via het management een indruk opge-
daann van de aanwezige missie en visies. Op basis hiervan, en van eventueel beschikbare do-
cumenten,, kon een typering worden gegeven van de aandachtsgebieden van de 'officiële' 
visie.. De invloed van deze of andere visies op de koersvorming werd vervolgens weer vast-
gesteldd op basis van de analyse van de koerselementen. Geïnventariseerd werd of de koers-
veranderingenn deel uitmaakten van of pasten in een vooraf bepaalde visie. Bovendien werd 
bijj  elk fiatteringsmoment doorgevraagd in welke mate toetsing aan visies invloed had op de 
besluitvorming.. Toetsing aan visies is hierbij opgevat als het maken van een bewuste, collec-
tievee keuze voor de koersverandering als onderdeel van een gewenste koersontwikkeling. 

Opp de beschreven wijze is naar mijn mening een redelijk concreet beeld ontstaan van de wer-
kingg van het krachtenveld binnen elke onderzochte case. Met name de verschillen tussen de 
driee typen organisaties zijn hierbij goed naar voren gekomen. Deze verschillen konden in veel 
gevallen,, zij het niet in alle, worden bevestigd door de resultaten van de gesloten vragen. 

19.1.33 Het spanningsveld VOC 

Hett krachtenveld van de drie basiskrachten vormt in feite ook een spanningsveld. De span-
ningenn tussen ondernemerschap en consolidatie, tussen verandering en continuïteit, zijn in het 
voorgaandee uitvoerig belicht. De basiskracht visie heeft zich hierbij geprofileerd als een on-
afhankelijkee 'scheidsrechter', die nu eens het ondernemerschap ondersteunde en dan weer de 
consolidatie.. Het lijk t daarmee een kracht te zijn die boven de partijen staat. Deze weergave 
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vann zaken onttrekt echter het zicht op de complexiteit van de onderlinge relaties tussen visie 
enn de beide andere basiskrachten. 

Visiess worden door iedereen ontwikkeld en dus ook door mensen die het ondernemerschap 
enn de consolidatie vertegenwoordigen. Deze visies kunnen, zoals ook in hoofdstuk 7 werd 
gesteld,, in de praktijk sterk uiteenlopen. Visie krijgt als basiskracht echter pas impact op de 
koersvorming,, wanneer visies ontstaan die tot op zekere hoogte door de leden van een orga-
nisatiee gedeeld worden. De vraag is dus welke visies de kans krijgen tot collectieve visies uit 
tee groeien. De centrale gedachte van het VOC-onderzoek is dat dit (mede) zal afhangen van 
dee context en de daarbij behorende commitments. De context leidt tot een strategische situa-
tie,, die ten aanzien van de langere termijn een bepaald type onzekerheden met zich mee-
brengt.. Visies die in staat zijn 'antwoorden' te geven op deze onzekerheden kunnen uiteinde-
lij kk als collectieve visies geaccepteerd worden en invloed uitoefenen op de koers vorming (zie 
verderr hoofdstuk 20). Visies komen dus tot stand in een wederzijds spanningsveld met de 
beidee andere basiskrachten, maar kunnen hier soms bovenuit stijgen wanneer consensus ont-
staatt over de noodzakelijke koersontwikkeling voor de langere termijn. 

19.1.44 Missie en visie 

Dee basiskracht visie werd eerder gedefinieerd als de (collectieve) opvattingen omtrent de 
identiteitt en cultuur van de organisatie (missie) en de gewenste ontwikkelingsrichting van de 
koerss (visie). De keuze voor deze terminologie, waarbij het begrip visie in twee betekenissen 
wordtt gebruikt, namelijk als basiskracht én als onderdeel hiervan, komt de duidelijkheid mo-
gelijkk niet ten goede. In eerdere fasen van het onderzoek werd dit reeds gesignaleerd en is de 
toepassingg van alternatieve begrippen overwogen. Deze leidden echter niet tot verheldering, 
ofwell  omdat de terminologie te ver af kwam te staan van de gangbare literatuur, ofwel omdat 
dee eenvoud en toepasbaarheid van het VOC-model zelf onder druk kwamen te staan. Beslo-
tenn is om de begrippen te handhaven en in hoofdstuk 7 uitgebreid toe te lichten. Bovendien is 
doorr de tekst heen zo zorgvuldig mogelijk gebruik gemaakt van de term 'visie' wanneer het 
gingg om visie als onderdeel van de basiskracht, en van 'de basiskracht visie' wanneer deze 
integraall  werd aangeduid. 

19.1.55 Het politieke karakter  van koersvorming 

Dee werking van het VOC-model als krachtenveldmodel geeft aan dat, hoewel dit niet met 
zoveell  woorden is gezegd, koersvorming voornamelijk als een politiek proces wordt gezien. 
Krachtenn die in arena's met elkaar confrontaties aangaan, het geven en nemen van ruimte, 
beïnvloedingg van processen en besluitvorming, veel wijst in die richting. De politieke factor 
wordtt hierbij echter niet in enge zin geïnterpreteerd als het 'pure' nastreven van macht en 
eigenbelangenn van groepen of individuen, maar als een spanning tussen verschillende opvat-
tingenn omtrent het (gewenste) functioneren van de onderneming. Deze opvattingen worden 
gekleurdd door eenzijdige ervaringen en denkwijzen, maar het functioneren dient uiteindelijk 
eenn gezamenlijk belang, namelijk het voortbestaan van de organisatie op langere termijn. Dit 
voortbestaann is voor marktgerichte organisaties vooral afhankelijk van de transacties en rela-
tiess met hun afnemers. En juist omdat deze transacties en relaties voor elk type activiteiten 
specifiekk zijn, worden ook de politieke ruimtes verschillend ingevuld. Met andere woorden, 
hett politieke karakter van de processen van koersvorming staat niet op zichzelf, maar is sterk 
afhankelijkk van de context. 
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19.1.66 Koersvorming en cultuur 

Dee processen van koersvorming worden daarnaast beïnvloed door de cultuur van een organi-
satie.satie. Hoewel cultuur geen hoofdrol heeft gekregen in het VOC-onderzoek, het is 'verwerkt' 
inn de basiskrachten visie (missie), ondernemerschap en consolidatie, is het op de achtergrond 
voortdurendd aanwezig geweest. De autonomie van het ondernemerschap, het primaat van 
consoliderendee krachten, een sterke aanwezigheid van planning en control, al dit soort uit-
sprakenn zijn, naast politiek getint, evenzeer op te vatten als uitingen van cultuur. Zij ver-
woordenn de 'normale', al of niet bewust beleefde, maar door de meeste leden van een organi-
satiee geaccepteerde gang van zaken. In de vorm van 'basiswaarden' zijn zij soms verwoord in 
eenn missie. In een eerdere fase van het onderzoek werd vermoed dat er relaties zouden be-
staann tussen cultuurkenmerken en de drie activiteittypen, en naar deze relaties is ook expliciet 
gezocht.. Met behulp van de beschikbare meetinstrumenten bleken zij echter niet aantoonbaar 
(Dee Vries & Weeteling, 1994; Hartog, 1997). Mede op grond van deze uitkomsten is uitein-
delijkk besloten in het VOC-model cultuur geen eigen plaats te geven en geen hypothesen op 
ditt punt te formuleren. 

Opp grond van het onderzoek zijn dus geen uitspraken te doen over de relaties tussen cultuur, 
koersvormingg en context. Niettemin suggereren de typische patronen in de koersvorming, 
zoalss deze in de conclusies zijn verwoord, het bestaan van typische denk-, gedrags- en waar-
depatronen.. Zo lijk t men binnen een organisatie met productactiviteiten een procesgericht 
strevenn naar kwaliteitsbeheersing en efficiency als normaal en gewenst gedrag te beschou-
wen,, terwijl binnen een organisatie met inspanningsactiviteiten juist ondernemingszin en 
klantgerichtheidd centraal lijken te staan. Culturen zouden zich dus kunnen vormen naar het-
geenn in de betreffende omstandigheden het meest functioneel is. Deze gedachtegang sluit ook 
aann bij de wijze waarop Schein de vorming van culturen heeft verklaard als de fixering van 
succesvoll  denken en handelen in het verleden (zie hoofdstuk 8). Wanneer een organisatie 
derhalvee lange tijd vanuit een bepaald activiteittype opereert, is het niet onwaarschijnlijk dat 
zichh gaandeweg ook een 'passende' cultuur ontwikkelt. Van de andere kant is duidelijk dat 
culturenn binnen één activiteittype, als gevolg van verschillende ervaringen en opvattingen, 
ookk grote verschillen kunnen laten zien. Nader onderzoek zal rond deze problematiek meer 
inzichtt moeten verschaffen. 

19.22 DE BASIS ACTIVITEITE N TYPOLOGI E 

Eenn van de conclusies van het onderzoek was dat de Basis Activiteiten Typologie een rele-
vantt onderscheid maakt tussen strategisch verschillende contexten. Om als basis te kunnen 
dienenn voor algemene, situationele theorievorming zal de typologie evenwel op een voldoen-
dee groot gedeelte van de totale populatie van organisaties, liefst alle organisaties, van toepas-
singg moeten zijn. Dit vraagt om een nadere beschouwing. 

19.2.11 De toepasbaarheid van de typologie 

Hett uitgevoerde case-studie onderzoek is niet ontworpen om een nauwkeurige schatting te 
makenn van het percentage ondernemingen dat in de Basis Activiteiten Typologie kan worden 
ondergebracht.. De onderzoekservaringen geven hierover echter wel vingerwijzingen. In het 
selectieprocess voor de case-studies werden allereerst, zonder hieraan al te veel aandacht te 
besteden,, lijsten opgesteld met potentiële cases. Bij de bespreking hiervan werden de criteria 
langsgelopen,, maar slechts bij een beperkt aantal organisaties deden zich twijfels voor om-
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trentt de typering van hun activiteiten. Hoewel de steekproef natuurlijk niet aselect was, is dit 
mijnss inziens een indicatie dat plaatsing binnen de typologie voor een meerderheid van de 
ondernemingen,, zeker op businessniveau, weinig problemen zal opleveren. 

Desondankss is het in de praktijk niet moeilijk ondernemingen of 'businesses' te vinden, die 
zichh niet eenduidig manifesteren binnen de typologie. Zo was tijdens een onderzoeksproject 
mett studenten van de Universiteit van Amsterdam een case-studie aan de orde, betreffende 
eenn bureau dat verantwoordelijk is voor de tweejaarlijkse organisatie van een autotentoon-
stelling.. Hoewel het organiseren van dit evenement op het eerste gezicht gemakkelijk kan 
wordenn opgevat als een projectactiviteit, primaire processen, managementstructuur en finan-
cieell  beheer hebben vele kenmerken hiervan, blijkt het bij nadere analyse in essentie toch om 
eenn productactiviteit te gaan. De producent definieert namelijk vooraf het product (de ten-
toonstelling),, en de klant (de bezoeker) heeft tot op het 'koopmoment' de keuze of hij het zal 
afnemenn of niet. Het bureau is echter zeker niet te kenschetsen als een 'typische' organisatie 
mett productactiviteiten. Ook binnen de populatie van onderzoekscases deden zich enkele 
gevallenn voor waarbij achteraf gezien de plaatsing binnen de Basis Activiteiten Typologie 
niett volledig zuiver was. Zo is case PD5 opgevat als een producent van het product autobus-
sen,, maar deze bussen bleken soms 'op maat' te worden geproduceerd en slechts een onder-
deell  uit te maken van veel ruimere 'integrale transportoplossingen', dus projecten. Daarnaast 
iss case PJ9 (waterbouw) een organisatie die projecten uitvoert, maar zij blijkt commitments te 
hebben,, die sterk doen denken aan productactiviteiten, namelijk omvangrijke eigen investe-
ringenn in productiefaciliteiten, in gespecialiseerd varend materieel. 

Dee voorbeelden laten zien dat de activiteiten van sommige organisaties niet volledig passen 
inn de ideaaltypische onderverdeling in product-, project- en inspanningsactiviteiten, of hier-
vann tot op zekere hoogte mengvormen zijn. De typologie kan echter ook hier, wellicht vooral 
hier,, een zinvolle bijdrage leveren aan het begrip van het functioneren van de betreffende 
organisaties.. Wanneer in de kern de conclusies van het VOC-onderzoek worden geaccep-
teerd,, namelijk dat er een samenhang bestaat tussen activiteittypen en organisatiekenmerken, 
dann is het mijns inziens een kleine stap om tevens aan te nemen dat dit inzicht evenzeer 
bruikbaarr is in mengvormen of afwijkingen van de activiteittypen. Juist bij de analyse van dit 
typee situaties biedt de typologie een conceptueel houvast om de oorzaak van spanningen te 
benoemen,, en probleemoplossende denkrichtingen te bieden (zie hoofdstuk 20). 

19.2.22 De typologie en netwerken 

Inn vele bedrijfstakken is een trend zichtbaar in de richting van uitbesteding van activiteiten en 
hett aangaan van allianties en samenwerkingsverbanden. In toenemende mate lijken onderne-
mingenn zich te willen beperken tot waar ze echt goed in zijn en andere zaken over te laten aan 
ondernemingenn die dóar goed in zijn. Dit geldt zowel voor ondersteunende diensten als cate-
ring,, onderhoud, werving van personeel en informatica, als ook voor onderdelen van het pri-
mairee proces zelf. Deze ontwikkeling is interessant omdat hierdoor netwerken ontstaan met 
tall  van ondernemingen die zich in een specifieke strategische situatie bevinden, namelijk die 
vann een toeleverancier. Hoewel in de strategische literatuur de fenomenen uitbesteding en 
netwerkenn veelvuldig aan de orde zijn, ligt het accent hierbij vrijwel altijd op de strategieën 
vann organisaties die een netwerk organiseren en besturen, en praktisch nooit op die van de 
toeleverendee ondernemingen. Er is derhalve niet veel bekend over de strategische afwegingen 
diee deze laatste organisaties maken en over de wijze waarop hun strategieën zich ontwikke-
len.. Ook dit onderzoek kan hieraan slechts een bescheiden bijdrage leveren. Wat het wel dui-
delijkk maakt is dat het soort transacties dat een organisatie aangaat van grote invloed is op 
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haarr koersvormende processen, en dat specifieke typen transacties dus om een toegesneden 
theorievormingg vragen. De Basis Activiteiten Typologie voorziet hier in haar huidige vorm 
slechtss beperkt in, omdat toeleverende organisaties niet eenduidig onder te brengen zijn. Zij 
wordenn vooralsnog beschouwd als specifieke mengvormen van de drie basisactiviteiten, maar 
eenn uitbreiding van de typologie, namelijk met 'activiteiten op contract', zou noodzakelijk 
kunnenn zijn (zie hoofdstuk 10). Gezien het toenemende belang van netwerken is op dit punt 
verderr onderzoek gewenst. 

19.2.33 De typologie en de factor  'commitment' 

Hett begrip commitment is in het onderzoek op een specifieke wijze ingevuld, namelijk als de 
matee waarin ondernemingen gebonden zijn aan hun huidige koers. Deze gebondenheid wordt 
inn feite geïnterpreteerd als een economische gebondenheid, omdat zij met name gekoppeld is 
aann investeringen en transactieverplichtingen. Commitments bestaan wanneer het financieel 
ongunstigg is van koers te veranderen. Deze invulling van het begrip commitment heeft ertoe 
geleidd dat andere vormen van gebondenheid, zoals bijvoorbeeld aan mensen, een missie, een 
cultuurr of een visie, niet zijn beschouwd als commitments. Dit roept wellicht vragen op, met 
namee voor organisaties met inspanningsactiviteiten, omdat deze, op enkele uitzonderingsge-
vallenn na, consequent aangeduid zijn als organisaties met lage commitments. De genoemde 
gebondenhedenn kunnen hier echter wel sterk aanwezig zijn. De kern van de afweging is ech-
terr steeds geweest of organisaties daadwerkelijk en 'onontkoombaar' aan hun huidige koers 
gebondenn zijn. Dit is bij de meeste organisaties met inspanningsactiviteiten niet het geval. De 
veelall  zelfgekozen gebondenheid aan mensen, missie en cultuur laat over het algemeen vol-
doendee ruimte voor diverse koersontwikkelingen, en wanneer de resultaten van de huidige 
koerss hiertoe aanleiding geven zal deze ruimte zeer waarschijnlijk ook worden benut. Hoewel 
dee genoemde gebondenheden zeker invloed kunnen uitoefenen op de koers vorming van de 
betreffendee organisaties, is deze niet het gevolg van commitments, maar van interne overwe-
gingenn die aan verandering onderhevig kunnen zijn. 

Dee factor 'commitment' heeft in het VOC-onderzoek een ondersteunende functie gehad bij 
hett definiëren en uitwerken van de Basis Activiteiten Typologie, bij het formuleren van de 
hypothesenn en bij de analyses van de case-studies. Tijdens het vooronderzoek is besloten de-
zee factor in de theorievorming geen zelfstandige plaats te geven. Even goed zou echter ver-
dedigdd kunnen worden dat bijvoorbeeld het grote verschil in strategische flexibiliteit tussen 
organisatiess met projectactiviteiten en productactiviteiten vooral veroorzaakt wordt door het 
verschill  in type commitments. Voor eerstgenoemde organisaties worden bij de afronding van 
eenn project ook de commitments afgesloten, waardoor zij vrij zijn om verplichtingen in een 
anderee richting aan te gaan. Voor organisaties met productactiviteiten hebben commitments 
daarentegenn een stabieler karakter, waardoor zij grotere belemmeringen vormen voor strate-
gischee veranderingen. De vraag is of het commitment zelf hierbij de bepalende factor is of 
eenn 'bijproduct' is van het activiteittype? In de conclusies van dit onderzoek is van het laatste 
uitgegaan,, maar uitgesloten is niet dat het eerste toch een kern van waarheid bevat. Door 
Ghemawatt zelf worden hierover geen uitspraken gedaan. Nader onderzoek kan hierin meer 
helderheidd brengen. 

19.33 HET CASE-STUDIE ONDERZOEK 

Hett VOC-onderzoek is in diverse fasen uitgevoerd. In de eerste fasen is op basis van litera-
tuurverkenningen,, aangevuld met een twintigtal case-studies, het theoretische kader opge-
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bouwdd en zijn de hypothesen geformuleerd. Deze zijn vervolgens in het hoofdonderzoek ge-
toetstt met behulp van nog eens dertig case-studies, waarvan in deze dissertatie verslag wordt 
gedaan. . 

19.3.11 Meervoudige case-studies 

Inn het case-studie onderzoek werd een relatief groot aantal cases geanalyseerd. Hierdoor kon 
eenn breed scala aan organisaties in het onderzoek worden betrokken, afkomstig uit diverse 
bedrijfstakken,, zowel uit de industrie als uit de dienstverlening, en werd een optimaal beeld 
verkregenn van de kenmerken die specifiek zijn voor elk van de drie activiteittypen. Een ge-
volgg was echter dat elke case-studie op zich met minder diepgang kon worden uitgevoerd dan 
wanneerr het aantal beperkt was geweest. Bij elke organisatie zijn twee interviews gehouden, 
iss één koerselement onderzocht en is een beperkt aantal documenten geanalyseerd. Ter ver-
hogingg van de betrouwbaarheid van de gegevens is bij elk interview een vragenlijst afgeno-
men.. Door deze wat summiere werkwijze is niet van alle facetten een even goed beeld ver-
kregen.. Zo zijn de processen van strategische planvorming en besluitvorming maar net vol-
doendee in kaart gebracht om hun functie bij de koersvorming te achterhalen, maar het inzicht 
blijf tt incompleet. De hypothese over strategische planvorming (7) kon onder andere om deze 
redenn niet worden bevestigd, die omtrent besluitvorming (9) wel, maar hier zaaiden de resul-
tatenn van de gesloten vragen enige twijfel. Een onderzoeksontwerp dat meer op deze proces-
senn zou zijn toegesneden, zou echter ten koste zijn gegaan van de hoofddoelstelling van het 
onderzoek,, het verkrijgen van inzicht in de processen van koersvorming. 

19.3.22 Gegevensverzameling en analyse 

Hett case-studie onderzoek is uitgevoerd met behulp van studenten, die in het kader van hun 
afstudeeronderzoekk ieder een vijftal case-studies voor hun rekening hebben genomen. Deze 
werkwijzee brengt het risico mee van onvergelijkbare gegevensverzamelingen en analyses. Dit 
risicoo is zoveel mogelijk uitgesloten door het onderzoek projectmatig aan te pakken, en door 
vooraff  de nodige maatregelen te nemen. Zo is bij aanvang van het onderzoek veel tijd besteed 
aann het theoretische kader ervan, zodat de studenten zich dit goed eigen hebben kunnen ma-
ken.. Daarnaast bezat het onderzoek een duidelijke structuur van vragen en gespreksonder-
werpen.. Het werd bovendien zo georganiseerd dat de studenten voortdurend in teams van 
tweee met elkaar samenwerkten en regelmatig met de andere teams en de projectleider hun 
ervaringenn uitwisselden. Last but not least is de projectleider zelf bij elke individuele case-
studiee nauw betrokken geweest. In de meeste gevallen werd het eerste interview (op mana-
gementniveau)) door projectleider en studenten gezamenlijk afgenomen. Voorts werden alle 
interviewtapess afgeluisterd en werden alle verslagen en analyses uitvoerig doorgesproken. Op 
dezee wijze is het onderzoeksteam erin geslaagd de gegevensverzameling goed op één lijn te 
houden.. Iets anders lag dit bij de analyse van de gegevens. Deze zijn in eerste instantie door 
dee studenten gemaakt. Hoewel de kwaliteit hiervan niet ter discussie staat, bleken de analyses 
niett altijd volledig vanuit hetzelfde gezichtspunt te zijn uitgevoerd. De projectleider heeft 
daaromm alle analyses, case voor case, achteraf nogmaals uitgevoerd. Het zijn deze analyses 
diee in de hoofdstukken van deel V en in de bijlagen van deze dissertatie zijn opgenomen. Ook 
iss achteraf het materiaal van de gesloten vragen nog statistisch bewerkt (zie hoofdstuk 13). 

Tijdenss het onderzoek zijn steeds de criteria van Yin gehanteerd (zie hoofdstuk 4). De con-
structvaliditeitt is gewaarborgd door in elke case-studie uit meerdere gegevensbronnen te 
puttenn (twee interviews, documenten en gesloten vragen), de gegevens terug te koppelen en 
zee op hun consistentie te toetsen. In enkele gevallen bleken zodanige tegenstrijdigheden, dat 
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gegevenss als onbetrouwbaar terzijde zijn geschoven. De interne validiteit is versterkt door 
uitgebreidee theorievorming (hypothesen) vooraf en door de resultaten van elke case-studie 
kritischh door te nemen. De externe validiteit is voor een case-studie onderzoek optimaal door 
hett grote aantal cases en hun spreiding. Over de betrouwbaarheid kan slechts worden vermeld 
datt het onderzoeksmateriaal zo toegankelijk mogelijk is gemaakt. 

19.3.33 Toetsing van de hypothesen 

Dee toetsing van de hypothesen heeft in diverse fasen plaatsgevonden. Allereerst werden op 
gedetailleerdd niveau per case-studie aanwijzingen gezocht die een bevestiging, dan wel een 
ontkenningg vormden van de tien werkhypothesen die voor het betreffende activiteittype wa-
renn geformuleerd. Vervolgens zijn deze aanwijzingen voor alle tien cases van één activiteit-
typee op een rij  gezet ter toetsing van de werkhypothesen. Daarbij is geanalyseerd of op grond 
vann de aanwijzingen een typerend, dat wil zeggen bij een ruime meerderheid van de cases 
herkenbaarr beeld rond de aspecten van de werkhypothesen te schetsen was. Bij alle bevestig-
dee werkhypothesen kwam dit beeld overwegend overeen met de verwachtingen, maar leverde 
hieropp soms wel aanvullingen. Bij de niet bevestigde werkhypothesen was, met uitzondering 
vann werkhypothese 17, geen eenduidig beeld te geven. 

Gezienn het feit dat de basishypothesen in feite samenstellingen vormen van drie bijbehorende 
werkhypothesen,, zijn bij de toetsing ervan de toetsingsresultaten van de drie werkhypothesen 
bijj  elkaar geplaatst en is op basis hiervan een conclusie geformuleerd. Wanneer alle drie 
werkhypothesenn waren bevestigd volgde ook een integrale bevestiging van de basishypothe-
se.. Om een herhaling van zetten te voorkomen is hierbij een toelichting verder achterwege 
gelaten,, tenzij vanuit de integrale analyse, mede gebaseerd op de uitkomsten van de gesloten 
vragen,, een nuancering noodzakelijk was. Wanneer één van de drie werkhypothesen niet was 
bevestigdd (basishypothesen 2 en 3), is de betreffende basishypothese 'grotendeels bevestigd'. 
Inn een toelichting is aangeven op welke aspecten de onderzoeksresultaten afweken van de 
hypothese.. Bij één basishypothese (7) waren twee van de drie werkhypothesen niet bevestigd, 
hetgeenn ertoe heeft geleid dat ook de basishypothese niet is bevestigd. 

Bijj  het formuleren van de conclusies (hoofdstuk 18.4) is tenslotte voornamelijk teruggegre-
penn op de typerende beelden, zoals deze bij de toetsing van de werkhypothesen zijn geschetst. 
Dezee beelden zijn hier met elkaar en met de achterliggende theorievorming in verband ge-
bracht. . 

19.3.44 De exploratieve doelstelling 

Hoewell  het case-studie onderzoek in de eerste plaats is opgezet ter toetsing van de hypothe-
sen,, is daarnaast een exploratieve doelstelling gehanteerd. Een van de meest in het oog sprin-
gendee resultaten die dit heeft opgeleverd is het divergerende en convergerende patroon in de 
koersvormingg van de organisaties met inspanningsactiviteiten. Dit patroon was in de hypo-
thesenn niet voorzien, maar deed zich duidelijk voor. Bij nadere analyse bleek het bovendien 
binnenn het ontwikkelde theoretische kader goed verklaarbaar, en nergens in strijd te zijn met 
dee vooraf geformuleerde hypothesen. Alle tien werkhypothesen voor de organisaties met in-
spanningsactiviteitenn konden worden bevestigd. De exploratieve analyse van de onderzoeks-
resultatenn heeft hier dus geleid tot een uitbreiding van het vooraf verwachte beeld. 
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19A19A DE CONCLUSIES 

Inn de conclusies van het VOC-onderzoek worden de patronen geschetst van de koersvorming 
bijj  de drie verschillende typen activiteiten. Deze patronen lijken in sommige opzichten op 
gespannenn voet te staan met de hedendaagse opvattingen over strategie. Vanuit deze opvat-
tingenn worden de conclusies daarom nog eens tegen het licht gehouden. 

19.4.11 De conclusies nader  bekeken 

Wanneerr de uitkomsten van het onderzoek per activiteittype worden bekeken, bevatten zij 
verrassendd weinig verrassingen. Voor elk type activiteiten wordt een logisch patroon ge-
schetst,, dat past bij de organisaties in kwestie. Gezien het feit dat het hier om descriptieve 
theorievormingg gaat, zou het weinig hoopvol zijn geweest wanneer dit anders was. Niettemin 
kunnenn sommige lezers zijn overvallen door een gevoel van teleurstelling. De 'verrassingen' 
vann de uitkomsten van het VOC-onderzoek worden pas zichtbaar wanneer men de patronen 
vann koersvorming van de drie typen activiteiten tegen elkaar afzet. De verschillen blijken dan 
groott te zijn. Koersvorming en de sturing hiervan nemen in verschillende contexten totaal 
anderee verschijningsvormen aan. Ook deze constatering zal voor velen, en vooral voor prak-
tijkprofessionals,, niet echt nieuw zijn. De uitwerking van het theoretisch kader kan hier en 
daarr wel tot nieuwe inzichten hebben geleid. Het meest verrassende van de conclusies is wel-
lichtt dat zij op nuchtere wijze laten zien dat strategische theorievorming zonder situationele 
componentt in feite onmogelijk is. 

19.4.22 De conclusies en enkele actuele benaderingen 

Hett denken over strategie maakt een continue ontwikkeling door. Was de aandacht in eerste 
instantiee gericht op het strategische planningsproces en op vraagstukken van positionering, 
gedurendee het afgelopen decennium hebben enkele meer organisatiegerichte benaderingen 
sterkk aan populariteit gewonnen. Vanuit twee van deze benaderingen worden de conclusies 
vann het VOC-onderzoek nu belicht. 

Volgenss sommigen binnen het vakgebied leven we in een tijd van turbulente veranderingen 
(Ansofff  & McDonnell, 1990), hyperconcurrentie (D'Aveni, 1994) en 'time based competiti-
on'' (Stalk, 1988). Dit vraagt van ondernemingen in vergelijking met een aantal jaren geleden 
eenn aanzienlijk grotere organisatorische en strategische flexibiliteit en het vermogen tot con-
tinuee innovatie. Hiertegen afgezet lijken de conclusies van het VOC-onderzoek wellicht 
enigszinss behoudend. Projectactiviteiten en inspanningsactiviteiten laten weliswaar een aan-
zienlijkee flexibiliteit zien, maar voor productactiviteiten geldt dit in veel mindere mate. Ge-
zienn alle turbulentie lijk t dit een ongewenste situatie. Hoewel hyperconcurrentie, flexibiliteit 
enn innovatie thema's zijn waarover veel wordt geschreven in de managementliteratuur, wordt 
eenn en ander slechts door weinigen goed uitgewerkt tot een consistente theorie. Een van de 
uitzonderingenn hierop vormt de dynamische contingentietheorie van Volberda (1998), die op 
consistentee wijze omgevingsturbulentie en flexibiliteit met elkaar in verband brengt (zie 
hoofdstukk 9). Wanneer de conclusies van het VOC-onderzoek naast deze contingentietheorie 
wordenn gelegd, dan valt in de eerste plaats op dat in de conclusies géén uitspraken worden 
gedaan,, die gerelateerd zijn aan de omgevingsturbulentie. In de theorievorming van het on-
derzoekk heeft deze factor geen rol gespeeld, maar dit betekent niet dat hij wordt ontkend. Wat 
dee resultaten van het onderzoek in feite aangeven is dat vanuit de verschillende activiteitty-
penn ondernemingen verschillend op turbulentie zullen reageren. In de terminologie van Vol-
berdaa zullen organisaties met productactiviteiten neigen naar de geplande organisatievorm, 
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organisatiess met projectactiviteiten naar de flexibele organisatievorm, terwijl organisaties met 
inspanningsactiviteitenn zich in een continu spanningsveld bevinden tussen de chaotische en 
dee flexibele organisatievorm. Hoewel het belang van flexibiliteit, en met name van relatieve 
flexibilitei tt ten opzichte van andere ondernemingen in eenzelfde bedrijfstak, zeker niet mag 
wordenn onderschat, laat het VOC-onderzoek mijns inziens zien dat flexibiliteit haar grenzen 
heeft.. Met name het type en de mate van commitments waarmee een onderneming te maken 
heeftt stellen deze grenzen. In feite is commitment de directe tegenhanger van strategische 
flexibiliteit . . 

Eenn andere actuele opvatting binnen het strategische vakgebied is dat in de loop van de tijd 
hett 'inside-out' perspectief prominenter is geworden dan het 'outside-in' perspectief, hetgeen 
will  zeggen dat bij strategische analyses in toenemende mate aandacht besteed zou worden 
aann de resources en capabilities van een organisatie. De conclusies van het VOC-onderzoek 
bevestigenn dit beeld slechts ten dele. Met name in de visie-ontwikkeling rond productactivi-
teitenn blijkt het 'outside-in' perspectief in de praktijk (nog steeds) overheersend te zijn, ter-
wij ll  dit toch de categorie ondernemingen is waarop de meeste theoretici van het 'inside-out' 
perspectieff  zich richten. Publicaties als 'Competing on capabilities' (Stalk, e.a., 1992) en 
'The'The core competence of the corporation' (Hamel & Prahalad, 1994) lijken in dat opzicht 
minderr invloedrijk te zijn geweest. Uit het onderzoek blijkt overigens dat de beide andere 
typenn organisaties zich in hun visieontwikkeling wel veel meer thuis voelen bij een 'inside-
out'' perspectief, maar dit zal minder te maken hebben met de actualiteit van het strategische 
debat,, dan wel met het feit dat hun activiteiten strategisch fundamenteel flexibeler zijn dan 
productactiviteiten. . 

19.55 DE BIJDRAGE AAN DE THEORIEVORMIN G ° 

Wanneerr men vanuit een breder perspectief naar de theorievorming rond strategie kijkt, ont-
staatt het beeld van een relatief jong vakgebied met een grote diversiteit aan paradigma's, be-
grippenkaderss en onderzoeksfilosofieën. Door Mintzberg werd onlangs nog een poging on-
dernomenn deze diversiteit in kaart te brengen en dit leverde maar liefst tien sterk uiteenlopen-
dee 'Schools of Thougt' op (Mintzberg e.a., 1998). Het multidisciplinaire karakter dat het 
strategischh vakgebied vanaf de start heeft gehad, is in de loop van de tijd verrijkt met denk-
richtingenn uit tal van disciplines, zoals de psychologie, biologie, politicologie, informatica en 
zelfss de natuurkunde (bijvoorbeeld de chaostheorieën). Dit multidisciplinaire karakter is 
enerzijdss een kracht, omdat hiermee steeds nieuwe invalshoeken een kans krijgen om betere 
inzichtenn te bieden, maar is anderzijds een zwakte daar de disciplinaire basis onder het vak-
gebiedd hierdoor diffuus is gebleven. Zo kon in ruim vijfendertig jaar tijd zelfs geen consensus 
overr de definitie van het begrip strategie worden bereikt. Veel actuele strategiebenaderingen 
hebbenn de neiging het accent te leggen op één specifiek aspect of één specifieke succesfactor, 
waardoorr zij een prescriptief karakter krijgen. Hoewel de diverse benaderingen elkaar zeker 
niett altijd uitsluiten, staan de verschillende auteurs niet zelden in een soort concurrentiever-
houdingg tot elkaar. Zij lijken te strijden om de aandacht van de manager, waarbij ze veelal 
trachtenn hun 'gelijk' te bewijzen met behulp van empirische studies bij 'visionary' (Collins & 
Porras,, 1994), 'intelligent' (Quinn, 1992), 'living' (De Geus, 1997) of 'flexible' (Volberda, 
1998)) ondernemingen. 

Dee hier geformuleerde opvattingen werden in meer uitgewerkte vorm gepubliceerd in de Holland Manage-
mentt Review (Banens, 2000). 
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Vanuitt de actuele, wat verwarrende situatie binnen het strategisch vakgebied lijk t de ver-
wachtingg gerechtvaardigd dat meer en meer behoefte zal gaan ontstaan aan 'ordescheppende' 
benaderingen,, met verbindende structuren. Deze verbindende structuren zullen echter ruimte 
moetenn laten voor de disciplinaire diversiteit, omdat deze op zich een van de meest waarde-
vollee kenmerken van het vakgebied is. Eén manier waarop dit naar mijn mening zou kunnen 
gebeuren,, is door in de theorievorming meer aandacht te besteden aan situationele compo-
nenten,, dat wil zeggen aan expliciete relaties tussen strategische variabelen en hun context. In 
toenemendee mate zal dan blijken dat de diverse theoretische invalshoeken in sommige con-
textenn uitstekend hun waarde bewijzen, en in andere wat minder. Daarnaast zal steeds duide-
lijkerr worden dat de verschillende benaderingen elkaar uiteindelijk niet zozeer beconcurreren, 
alss wel op essentiële onderdelen aanvullen en versterken. Er zijn bovendien nog andere goede 
redenenn om het contextuele denken meer te betrekken in de strategische theorievorming. De 
contingentiebenaderingenn van de organisatiekunde hebben al tientallen jaren geleden laten 
zienn dat organisaties onder verschillende omstandigheden heel verschillende structuren en 
kenmerkenn ontwikkelen. De resultaten van het VOC-onderzoek bieden ondersteuning aan de 
gedachtee dat deze verschillen zich ook uitstrekken tot de dynamiek van strategievorming. De 
ontwikkeldee Basis Activiteiten Typologie is daarbij slechts één mogelijkheid om de context 
tee definiëren en het VOC-model is slechts één manier om de dynamiek van koersvorming in 
kaartt te brengen. Hoewel beide in het onderzoek hun waarde hebben bewezen, wordt niet 
geclaimdd dat hiermee de 'best descriptive theory possible' (Mintzberg, 1979) ontwikkeld is. 
Err zal nog veel theorievorming volgen en hopelijk zullen daarbij in toenemende mate situati-
onelee invalshoeken worden gebruikt. 

19.66 SAMENVATTIN G 

Terr afsluiting van het VOC-onderzoek werden in dit hoofdstuk de ontwikkelde modellen en 
concepten,, het case-studie onderzoek en de resultaten hiervan geëvalueerd. Deze resultaten 
blijkenn in sommige opzichten af te wijken van actuele strategiebenaderingen. Zij vormen 
hieropp veelal een aanvulling of nuancering. Het onderzoek levert een bijdrage aan de situati-
onelee theorievorming binnen het strategisch vakgebied. Dit type theorievorming is nog niet 
wijdd verbreid, maar zal wellicht na verloop van tijd in staat zijn bruggen te slaan tussen de 
velee uiteenlopende denkrichtingen die het vakgebied rijk is. 
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KOERSMANAGEMENT T 

Opp de eerste pagina's van deze dissertatie werd aangegeven dat de doelstelling van het VOC-
onderzoekk is geweest om tot bruikbare inzichten te komen in de processen van koersvorming. 
Inn alle vorige hoofdstukken heeft het accent gelegen op de opbouw van de inzichten, nu 
wordtt het verschoven naar de bruikbaarheid. Wat betekenen de opgebouwde inzichten voor 
hett management van de koersvorming? Uiteindelijk zal elke praktijkprofessionele lezer dit op 
grondd van de voorgaande informatie alleen zelf kunnen bepalen. In dit hoofdstuk wordt de 
visiee van de schrijver gegeven. De inzichten uit het onderzoek worden vertaald naar een spe-
cifiekee kijk op de essentie van koersmanagement. Deze essentie is voor elk van de drie acti-
viteittypenn wezenlijk anders. Dit maakt vooral het management van combinaties van activi-
teitenn tot een uitdagend vraagstuk, waarvoor in elke situatie passende vormen moeten worden 
gevonden.. Wellicht kan vanuit het gekozen standpunt van dit onderzoek een streepje licht 
wordenn geworpen op de complexiteit van deze en andere vraagstukken rond koersmanage-
ment. . 

20.11 DE ESSENTIE VAN KOERSMANAGEMENT 

Hett ultieme doel van koersmanagement is het voortbestaan van een organisatie. Daartoe 
moetenn successen geboekt worden, zowel op korte als op langere termijn. Koersmanagement 
omvatt het totaal van leidinggevende activiteiten, waarmee wordt getracht de koersvorming 
vann een organisatie zodanig in banen te leiden, dat de voorwaarden voor het realiseren van 
dezee successen optimaal zijn. Koersmanagement beweegt zich daarbij in een spanningsveld, 
waarinn voortdurend afwegingen worden gemaakt tussen verandering en continuïteit. Veran-
deringg (ondernemerschap) houdt de onderneming bij de tijd, maakt aanpassingen aan gewij-
zigdee omstandigheden mogelijk of creëert nieuwe kansen, terwijl continuïteit (consolidatie) 
nodigg is om veranderingen de gelegenheid te geven zich uit te kristalliseren tot beheersbare, 
efficiëntee en succesvolle primaire activiteiten. Het voortbestaan van een organisatie is van 
zowell  verandering als continuïteit afhankelijk, maar er bestaat niet zoiets als een stabiel 
evenwichtt tussen de twee. Uit het VOC-onderzoek blijkt dat binnen elke organisatie krachten 
bestaann die de balans verstoren, maar ook mechanismen die deze trachten te herstellen. Wan-
neerr een organisatie uit balans raakt, dat wil zeggen te star wordt of juist onbeheersbaar, leidt 
ditt (veelal via tegenvallende resultaten) tot spanningen, waarvoor oplossingen worden ge-
zocht.. Het zoekproces naar oplossingen is in feite een zoekproces naar nieuwe visies. Koers-
managementt heeft met name betrekking op het versterken van deze visievorming, teneinde de 
kansenn op succes te vergroten en daarmee de kansen op het voortbestaan van de organisatie. 
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20.1.11 Koersmanagement als het creëren van denkkaders 

Aann de basis van elke visie ligt een bewustzijn omtrent de identiteit van een organisatie, de 
missie.missie. De missie geeft aan wat een organisatie in essentie doet, voor wie zij dit doet en 
waaromm dit belangrijk is. Hoewel het formuleren van een missie in de praktijk vaak wordt 
gezienn als een abstracte exercitie met weinig praktische betekenis, bestaan binnen elke orga-
nisatie,, bewust of onbewust, opvattingen over de missie. Deze opvattingen hoeven niet voor 
iedereenn dezelfde te zijn, maar vormen voor de betrokkenen hoe dan ook de 'buitengrenzen' 
voorr hun visievorming. Zij bakenen het terrein af waarbinnen gezocht wordt naar oplossingen 
voorr spanningen en waarbinnen ideeën worden ontwikkeld over de gewenste koersontwikke-
lingg voor de onderneming. 

Visiess vormen zich op grond van in het verleden opgedane kennis, inzichten en ervaringen. 
Vann hieruit wordt een bewustzijn opgebouwd van actuele knelpunten, ontwikkelingen, mo-
gelijkhedenn en uitdagingen. Op basis van de ambities van de organisatie leidt dit bewustzijn 
tott het stellen van prioriteiten ten aanzien van de toekomstige koersontwikkeling. Ook voor 
visiess geldt dat zij in elke organisatie aanwezig zijn, maar niet vanzelfsprekend door iedereen 
wordenn gedeeld. Niettemin vormen ze de richtinggevende denkkaders, van waaruit mensen 
dee spanningen tussen verandering en continuïteit beoordelen, en van waaruit ze standpunten 
innemenn in koersbeïnvloedende discussies en besluitvorming. Visies worden in de dagelijkse 
praktijkk op onderdelen veelvuldig uitgewisseld en in de meeste grotere organisaties gebeurt 
ditt periodiek op meer georganiseerde en integrale wijze bij de formulering van een strate-
gischh plan. Dit plan wordt vervolgens veelal als de 'officiële', collectieve visie binnen de 
organisatiee gecommuniceerd. Visies ontwikkelen zich echter continu, waardoor het plan 
meestall  wat achter de feiten en de werkelijke visies aanloopt. Visievorming is een dynamisch 
process dat door velen wordt beïnvloed. In alle hoeken van de organisatie ontwikkelen zich 
elkee dag ideeën over relevante ontwikkelingen, over kansen en bedreigingen, en over de wen-
selijkheidd of onwenselijkheid van bepaalde koersveranderingen. Deze ideeën zijn gebaseerd 
opp een diversiteit aan informatie en op eigen opvattingen over de missie, ambities en priori-
teiten.. De functie van het koersmanagement is om een zinvolle uitwisseling van informatie en 
opvattingenn te stimuleren, de gemeenschappelijkheid hiervan te bevorderen, maar tevens om 
ruimtee te bieden voor tegendraadse ideeën. Dat de leiding hierbij vanuit haar overzichtsposi-
tiee eveneens opvattingen inbrengt is evident, maar niet per se doorslaggevend. Anderen staan 
vaakk dichter bij ontwikkelingen in de markt of technologie, of hebben voor de organisatie 
frisse,, nieuwe ideeën opgedaan bij een vorige werkgever of tijdens een opleiding. 

20.1.22 Denkkaders en commitments 

Koersvormingg is daarnaast nauw verbonden met de commitments van een organisatie. Com-
mitmentss zijn die onderdelen van de koers waaraan de organisatie voor langere tijd gebonden 
is.. Zij beperken de mogelijkheden voor verdere koersontwikkeling en beïnvloeden dus het 
denkenn hierover substantieel. Dit uit zich bijvoorbeeld in de vanzelfsprekendheid waarmee de 
meestee organisaties geneigd zijn hun missie in het verlengde van hun commitments te zien. 
Zoo zal men bij Philips het realiseren van elektronische componenten en producten ervaren als 
missiee van de organisatie (wat zij in essentie doet), omdat juist in de elektronica de grootste 
commitmentss in research, productontwikkeling en productiemogelijkheden liggen. Van hier-
uitt wordt verder beredeneerd voor wie dit eigenlijk van belang is en waarom. De identiteit 
vann een onderneming is dus vaak nauw verbonden met aanwezige commitments. Hoewel dit 
doorgaanss functioneel is, kunnen er aanleidingen zijn een missie ter discussie te stellen, 
waardoorr voor de langere termijn nieuwe mogelijkheden voor de koersontwikkeling ontstaan. 
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Zoo heeft IBM zijn voortbestaan gered door een herdefiniëring van de missie. De commit-
mentss aan de ontwikkeling en productie van hardware zijn sterk teruggebracht en nieuwe zijn 
opgebouwdd aan een serviceorganisatie. 

Commitmentss leiden tot onzekerheden over de toekomst. Hoewel veel theoretici stellen dat 
onzekerheidd wordt veroorzaakt door de snelheid en onvoorspelbaarheid van ontwikkelingen 
inn de omgeving van een organisatie, gaat het mijns inziens veeleer om de mate waarin organi-
satiess zichzelf in staat achten op deze 'turbulentie' te reageren. Niet de ontwikkelingen zelf 
makenn de organisatie onzeker, maar de wijze waarop deze zich verhouden tot de eigen ge-
bondenheidd aan eerder gemaakte keuzen. Onzekerheden laten zich het sterkst voelen op mo-
mentenn dat keuzes moeten worden gemaakt, dus wanneer nieuwe commitments worden aan-
gegaan.. Deze keuzes worden, zoals gezegd, gemaakt op basis van visies. Met behulp van 
visiess tracht men geloofwaardige projecties van de toekomst te maken, juist op de gebieden 
diee in relatie tot de nieuwe commitments het meest essentieel zijn. Visies vormen tot op zeke-
ree hoogte dus een tegenwicht voor de onzekerheden, veroorzaakt door het (moeten) aangaan 
vann commitments. 

20.1.33 Koersmanagement en context 

Processenn van koersvorming vergen, zoals gezegd, steeds weer afwegingen tussen verande-
ringg en continuïteit. Deze afwegingen worden gemaakt op basis van visies, die op hun beurt 
weerr worden beïnvloed door de commitments van de organisatie. Koersvorming krijgt hier-
doorr binnen elke organisatie een specifieke invulling. De resultaten van het VOC-onderzoek 
biedenn echter aanwijzingen dat deze invulling voor organisaties van een zelfde activiteittype 
overeenkomstenn vertonen. 

20.22 KOERSMANAGEMEN T EN ACTIVITEITTYPE N 

Dee processen van koersvorming volgen bij productactiviteiten, projectactiviteiten en inspan-
ningsactiviteitenn duidelijk van elkaar te onderscheiden patronen. Bij organisaties met pro-
ductactiviteitenn is dit een planmatig patroon, bij organisaties met projectactiviteiten een or-
ganischganisch patroon en bij organisaties met inspanningsactiviteiten afwisselend een divergerend 
enn een convergerend patroon. Deze specifieke patronen zijn het gevolg van fundamentele 
verschillenn in de aard van de transacties die met klanten worden aangegaan. Deze leiden per 
activiteittypee tot andere commitments, afwegingen, denkkaders en prioriteiten in het koers-
management. . 

20.2.11 Koersmanagement bij  productactiviteiten 

Organisatiess met productactiviteiten zijn specifiek ten aanzien van hun commitments aan 
eigenn investeringen in de ontwikkeling van producten, technologieën, productiefaciliteiten en 
markten.. Hierdoor zijn ze gebonden aan wat ze doen. Investeringen kunnen zeer hoog zijn en 
dee flexibiliteit van organisaties ten aanzien van hun koersontwikkeling aanzienlijk beperken. 
Hoewell  commitments in principe kunnen worden verminderd, bijvoorbeeld door uitbesteding 
vann (onderdelen van) processen, zijn de mogelijkheden hiertoe in de praktijk begrensd. De 
gebondenheidd aan investeringen leidt ertoe dat organisaties in de afweging tussen verande-
ringg en continuïteit, van nature geneigd zijn te kiezen voor continuïteit. Maximale aandacht 
enn energie wordt besteed aan de succesvolle exploitatie van gedane investeringen. Middels de 
primairee activiteiten moeten deze worden terugverdiend. Consolidatie in de vorm van proces-
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beheersing,, kwaliteit, efficiency en marktbewerking, is een vanzelfsprekende prioriteit. Ver-
anderingenn binnen deze processen komen niet gemakkelijk tot stand. Binnen de door consoli-
datiee gedomineerde organisaties vergen koersveranderingen een gecontroleerde en planmati-
gee aanpak, dit geeft de koersvorming het planmatige patroon. 

Koersveranderingenn brengen nieuwe investeringen met zich mee en beslissingen hierover 
wordenn op meer of minder onzekere gronden genomen. Organisaties met productactiviteiten 
zijnn kwetsbaar voor verkeerde inschattingen van marktontwikkelingen, omdat wanneer de 
marktt onvoldoende mogelijkheden blijkt te bieden investeringen terug te verdienen, bijstel-
lingg van de koers met (grote) verliezen gepaard gaat. Hoe hoger de commitments, die aan 
investeringenn verbonden zijn, hoe groter de risico's. Hoewel deze onvermijdelijk zijn, kunnen 
onzekerhedenn worden verminderd door de vorming van visies. Zij vormen het enige reële 
houvastt bij investeringsbeslissingen. Voor het koersmanagement van organisaties met pro-
ductactiviteitenn is de kwaliteit van visies derhalve cruciaal. (Kern)competenties en resources 
zijnn daarbij geen onbelangrijke aandachtsgebieden, maar de grootste onzekerheden liggen 
extern.. Visies op marktontwikkelingen, in de breedste zin des woords, vormen de kern van 
hett koersmanagement. Juist dit type organisaties heeft een managementstijl nodig, die door 
Abelll  treffend is omschreven als 'managing with dual strategies' (Abell, 1993), vrij vertaald: 
koersmanagementt met dubbele denkkaders, één voor kortere termijn concurrentiestrategieën 
enn één voor langere termijn ontwikkelingen. De eerste zijn doorgaans goed ontwikkeld, de 
tweedee krijgen soms minder aandacht dan ze verdienen. 

Visiess zijn voor organisaties met productactiviteiten dus essentieel voor een goede balans 
tussenn verandering en continuïteit. Visies geven richting aan het ondernemerschap en bieden 
hett de noodzakelijke ondersteuning om veranderingen te realiseren. Andersom heeft het on-
dernemerschapp ook een relatief sterke invloed op de visievorming. Initiatiefrijke mensen zijn 
ookk bij dit type organisaties altijd op zoek naar 'vrije ruimte', overtreden daarbij soms de 
regels,, maar hun experimenten 'in de marge', met bijvoorbeeld nieuwe technieken of markt-
relaties,, leggen niet zelden de basis voor nieuwe visies op de koersontwikkeling. Hoewel de 
missiee bij productactiviteiten relatief stabiel is, kan het soms toch nodig zijn de opvattingen 
hieroverr onder de loep te nemen, bijvoorbeeld wanneer men in de visievorming op 'ondenk-
bare'' of onbespreekbare grenzen stuit. Dit zijn dan waarschijnlijk de grenzen die door (op-
vattingenn over) de missie worden aangegeven. 

20.2.22 Koersmanagement bij  projectactiviteiten 

Voorr organisatie met projectactiviteiten zijn investeringen slechts bij uitzondering een bron 
vann commitment. Investeringen worden veelal op basis van één project afgeschreven of be-
treffenn technische en andere hulpmiddelen, die in verschillende typen projecten kunnen wor-
denn toegepast. De commitments die bij dit type organisaties het meest in het oog springen 
zijnn de projectverplichtingen zelf. De realisatie van projecten is contractueel gebonden aan 
voorwaardenn rond planning en kwaliteit, en aan 'fixed price'. De onzekerheden die dit mee-
brengtt worden zoveel mogelijk uitgesloten door maximaal aandacht te besteden aan gede-
tailleerdee projectplanning en -control. Hoewel commitments aan projectverplichtingen zeer 
groott kunnen zijn, leiden zij niet tot inflexibiliteit in de koersontwikkeling. Na afloop van een 
projectt kunnen immers weer andere wegen worden ingeslagen. Elk project is een nieuwe uit-
daging,, met specifieke eisen en omstandigheden, die een 'op maat gesneden' aanpak en orga-
nisatievormm vereist. Organisaties met projectactiviteiten zijn hierop volledig ingesteld, zij 
veranderenn relatief gemakkelijk van activiteiten, structuur, markt en locatie. In de afwegingen 
tussenn verandering en continuïteit ligt de natuurlijke prioriteit bij verandering. De koers van 
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ditt type organisaties vormt zich gaandeweg als een opeenvolging van uitgevoerde projecten, 
duss als een organisch patroon. 

Hett voortbestaan van organisaties met projectactiviteiten is primair afhankelijk van acquisi-
tie-inspanningen,, waarmee de projectenstroom op gang gehouden wordt. Projectacquisitie 
wordtt veelal vanuit het topmanagement aangestuurd en hoe groter de projecten, hoe directer 
dee betrokkenheid van de top. Het topmanagement heeft in de hoedanigheid van ondernemer 
veelall  goede 'antennes' voor marktontwikkelingen. Deze worden in kaart gebracht op basis 
vann algemene marktinformatie, maar vooral middels talrijke contacten met mogelijke op-
drachtgevers.. In theorie biedt de markt altijd kansen, maar in de praktijk zijn de mogelijkhe-
denn niet onbeperkt. Projectacquisitie vergt namelijk het winnen van het vertrouwen van een 
opdrachtgever,, en daartoe moet men kunnen aantonen over voor het betreffende project vol-
doendee kennis en ervaring te beschikken. Deze kennis en ervaring bouwt een organisatie op 
mett de projecten die zij in de loop der tijd uitvoert. 

OpOp de koersvorming van organisaties met projectactiviteiten zijn dus niet zozeer commit-
mentss aan investeringen of projectverplichtingen van invloed, als wel commitments aan spe-
cifiekee competenties en specialisaties. Ze zijn gebonden aan wat ze kunnen. De grootste on-
zekerhedenn zitten voor dit type organisaties niet zozeer in marktontwikkelingen, als wel in de 
vraagg of men, ook in een minder gunstige markt, in staat zal zijn geloofwaardige en concurre-
rendee aanbiedingen te doen. Deze onzekerheden kunnen wederom worden verminderd door 
dee vorming van visies, in dit geval met name op de concurrentiekracht van de organisatie, op 
haarr onderscheidend vermogen in de markt. Huidige en toekomstige acquisitiekansen zijn 
voorall  afhankelijk van een consistente ontwikkeling en consolidatie van onderscheidende 
competentiess en specialisaties. Visies hierop vormen bij dit type organisaties derhalve de 
kernn van het koersmanagement. 

Inn de balans tussen verandering en continuïteit zijn visies voor organisaties met projectacti-
viteitenn vooral een ondersteuning voor de continuïteit, namelijk in de competentieontwikke-
ling.. Dit leidt tot 'bijsturing' van de acquisitie-inspanningen, maar niet tot inperking van ac-
quisitiemogelijkheden.. In tegendeel zelfs, visies vormen aanleiding de markt 'inside-out' te 
benaderen,, waardoor men op basis van het bewustzijn van de eigen specialisaties relatief ge-
makkelijkk nieuwe marktmogelijkheden aanboort. Enkele case-studies uit het onderzoek lieten 
hiervann frappante voorbeelden zien. Wat het onderzoek daarnaast liet zien, is dat visies bij 
organisatiess met projectactiviteiten over de gehele linie weinig ontwikkeld zijn. De redenen 
hiervoorr liggen wellicht in de wat paradoxale situatie dat visies bij dit type organisaties een 
consoliderendee oriëntatie hebben, terwijl het topmanagement bij uitstek het ondernemerschap 
vertegenwoordigt. . 

20.2.33 Koersmanagement bij  inspanningsactiviteiten 

Organisatiess met inspanningsactiviteiten ondervinden weinig invloed van commitments op 
hunn koersvorming. Opdrachten zijn veelal beperkt van omvang en brengen geen resultaatver-
plichtingenn met zich mee, nieuwe competenties kunnen relatief gemakkelijk in huis worden 
gehaaldd en nieuwe klanten zijn, indien nodig, relatief snel gevonden. Individuele medewer-
kerss zijn voor de koersvorming van dit type organisaties cruciaal. Omdat de waarderealisatie 
weinigg gespecificeerd is, is de tevredenheid van klanten, en daarmee de reputatie van een 
organisatiee en de kansen op vervolgopdrachten, sterk afhankelijk van de professionaliteit, 
werkwijzenn en het gedrag van de medewerkers. Omdat deze ruimte nodig hebben om inspan-
ningenn op inventieve wijze vorm te geven, vallen voor dit type organisaties van nature de 
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afwegingenn tussen verandering en continuïteit in het voordeel van verandering uit. Dit kan 
eenn diffuse koersontwikkeling tot gevolg hebben, waardoor organisaties op den duur zowel 
voorr klanten als medewerkers hun herkenbaarheid, en daarmee aantrekkelijkheid verliezen. 
Klantenn stellen alleen vertrouwen in een onderneming die geloofwaardige en heldere ver-
wachtingenn wekt, terwijl medewerkers zich alleen binden aan een organisatie die herkenbare 
uitdagingenn voor hun eigen ontwikkeling biedt. 

Opmerkelijkk genoeg is de afwezigheid van commitments voor organisaties met inspannings-
activiteitenn de grootste bedreiging voor hun voortbestaan. Doordat er weinig natuurlijke be-
grenzingenn zijn aan de koersontwikkeling, zullen zij deze op basis van eigen visies moeten 
aanbrengen.. Visies worden binnen dit type organisaties door alle medewerkers gevormd, vi-
siess op kansen in de markt, op mogelijke bijdragen aan klanten, op werkwijzen en competen-
ties.. Deze visies worden weliswaar binnen kleine groepen in de organisatie uitgewisseld en 
opp elkaar afgestemd, maar de verschillen met die van ander groepen kunnen aanzienlijk zijn, 
omdatt werkterreinen uiteenlopen en onafhankelijk van elkaar worden ontwikkeld. Indien 
dezee visies eenvoudigweg top-down worden bijgestuurd, kunnen organisaties aan concurren-
tiekrachtt inboeten en medewerkers van zich vervreemden. De begrenzingen zullen dus zo 
moetenn worden vormgegeven, dat medewerkers zich hierdoor aangesproken voelen en vol-
doendee ruimte vinden voor verdere ontwikkeling van visies en activiteiten. Dit kan alleen 
middelss de missie. 

Eenn missie is voor organisaties met inspanningsactiviteiten minder vanzelfsprekend dan voor 
dee beide andere typen organisaties, omdat geen duidelijke relatie kan bestaan tussen missie en 
commitments.. Organisaties met inspanningsactiviteiten zijn genoodzaakt hun eigen identiteit 
tee creëren, te bewaken en te onderhouden, en zo als het ware zichzelf commitments op te leg-
genn aan wat ze zijn. Koersmanagement is hier dus in feite de 'besturing' van de identiteit van 
dee organisatie. Deze identiteit omvat veelal zowel een omschrijving en afbakening van de 
activiteitenn zelf -welke typen inspanningen leveren we aan wie en hoe-, als de basiswaarden 
enn houdingen van waaruit de activiteiten worden aangepakt. Dit resulteert in een zekere nor-
meringg voor het gedrag van medewerkers, en in herkenbare standaardconcepten en filosofie-
ën.. Ook een missie kan niet zomaar van bovenaf worden opgelegd, noch voor eens en altijd 
wordenn vastgesteld. In de dagelijkse praktijk interpreteert iedereen de gedragsnormen en 
standaardenn op eigen wijze. Als deze interpretaties niet op elkaar worden afgestemd, groeien 
zee in de dynamiek van opdrachten en klanten gemakkelijk uit elkaar. Het management zal 
vann tijd tot tijd het initiatief nemen om op grond van een interne discussie weer duidelijke 
grenzenn te trekken. Op deze wijze ontstaat het divergerende en convergerende patroon van 
koersvorming.. Hoewel dit voor organisaties met inspanningsactiviteiten een normaal patroon 
is,, zijn extreme vormen ervan risicovol. Spanningen lopen dan hoog op en leiden tot een 
scheidingg der geesten, waaruit slechts winnaars en verliezers naar voren dreigen te komen. 
'Verliezers'' zullen zich niet meer bij de organisatie thuis voelen en elders hun heil zoeken. 

20.33 COMBINATIE S EN MENGVORME N 

Velee ondernemingen zullen in staat zijn hun activiteiten in hoofdlijnen te typeren als product-
activiteiten,, projectactiviteiten of inspanningsactiviteiten, en zullen in voorgaande beschrij-
vingenn enige herkenning hebben gevonden. Voor sommige ondernemingen geldt dit in min-
deree mate. Met name organisaties die toeleverancier zijn voor productactiviteiten zullen voor 
zichzelff  wellicht even zovele elementen van product- als van projectactiviteiten hebben te-
ruggevonden.. Bij alle ondernemingen doen zich bovendien in de dagelijkse praktijk gemak-
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keiijkk sluipende ontwikkelingen voor, veelal op grond van volstrekt logische en marktge-
richtee afwegingen, die kunnen leiden tot combinaties van activiteittypen of mengvormen. 
Gezienn het sterk uiteenlopende karakter van de activiteittypen kunnen hierdoor spanningen 
ontstaan.. De Basis Activiteiten Typologie kan een hulpmiddel zijn om deze spanningen tijdig 
tee signaleren, en de oorzaken ervan beter te doorzien. Hierdoor zal het soms mogelijk zijn 
organisatorischee vormen te vinden om activiteittypen naast elkaar te laten functioneren, zoals 
bijj  Overtoom bv helemaal aan het begin van deze dissertatie, terwijl het in andere situaties 
noodzakelijkk kan zijn de ontwikkelingen terug te draaien. Een en ander wordt met enkele, 
wellichtt eveneens herkenbare, voorbeelden toegelicht. Ik laat het aan de lezer over te beoor-
delenn of de Basis Activiteiten Typologie voor dit type situaties meerwaarde biedt. 

PhilipsPhilips Nederland heeft een opdracht verworven van een projectontwikkelaar, die de bouw 
vanvan een groot stadion onderhanden heeft. In dit stadion zal Philips de lichtinstallatie verzor-
gen,gen, maar ook het geluid, een beveiligingssysteem, een intern tv-circuit en een telefooncen-
trale.trale. Alles dient uiteraard volledig geïnstalleerd en getest te worden opgeleverd en omdat 
genoemdegenoemde producten van vier verschillende productdivisies van Philips afkomstig zijn, neemt 
iemandiemand op het hoofdkantoor van Philips Nederland de coördinatie op zich. De klant verwacht 
nietniet anders dan dat Philips, als professionele organisatie, zijn zaakjes intern voor elkaar 
heeft.heeft. Voor Philips is een dergelijk project echter niet gemakkelijk. Elke divisie maakt eigen 
planningen,planningen, hanteert eigen normen en kwaliteitsmaatstaven, en zet eigen mensen in 

Dee uitvoering van projecten is voor Philips geen core-business. De projectcoördinatie op het 
hoofdkantoorr zal zich beperken tot het op elkaar afstemmen van de activiteiten van onafhan-
kelijkee divisies, die elk hun koersmanagement baseren op eigen, marktgeoriënteerde visies. 
Hett uitvoeren van projectactiviteiten vereist echter meer dan coördineren. Zo vergt het een 
goedd ontwikkelde projectmanagementfunctie, die in staat is, met ondersteuning van een be-
drijfsbureau,, op gedetailleerde wijze projectplanning en control uit te voeren. Bovendien 
vergtt het een organisatie die gewend is zichzelf continu om te vormen naar de specifieke ei-
senn van een klant. Voor een organisatie met productactiviteiten is dit wezensvreemd, organi-
satievorm,, systemen en visies zijn hierop niet afgestemd. De ontwikkeling van projectactivi-
teitenn binnen Philips vraagt waarschijnlijk om een verregaande verzelfstandiging ervan. Mo-
gelijkk roept dit later weer de vraag op of projecten eigenlijk wel core-business zijn, of wel-
lichtt beter kunnen worden afgestoten. 

BinnenBinnen de particuliere sector van een grote Nederlandse bank/verzekeraar wordt op strate-
gischegische gronden gekozen voor een specifieke benadering van het segment 'private banking', 
datdat wil zeggen de vermogende particulieren. Dit segment wordt in kaart gebracht en elke 
privateprivate banking cliënt krijgt binnen de organisatie een speciale adviseur toegewezen. Voor de 
cliëntcliënt treedt deze op als dé vertegenwoordiger van de organisatie en intern is hij een soort 
accountmanager.accountmanager. Een van deze adviseurs heeft voor zijn cliënt een constructie uitgewerkt, 
waarvanwaarvan oversluiting van een lopende hypothecaire lening, beleggingen, een levensverzeke-
ringring en een lijfrenteverzekering onderdelen zijn, en waarin hij voor sommige producten spe-
cialeciale tarieven aanhoudt teneinde het totaalpakket voor de cliënt aantrekkelijk te maken. Bin-
nennen de organisatie praat hij de blaren op zijn tong om alle mensen bij de productafdelingen 
ervanervan te overtuigen dat deze tarieven verantwoord zijn. Iedereen blijkt doordrongen van het 
strategischestrategische belang van private banking cliënten en beoordeelt de constructie als doordacht 
enen commercieel verantwoord. De volgende dag belt de cliënt echter met de mededeling dat 
hijhij  een (standaard)mailing heeft ontvangen, waarin hem een 'speciale' aanbieding wordt 
gedaangedaan zijn hypotheek over te sluiten voor een tarief dat ver boven het met de adviseur afge-
sprokensproken tarief ligt 
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Dee hier beschreven vorm van accountmanagement is eveneens een vorm van projectmana-
gement.. De accountmanagers hebben de taak het aanbod van de organisatie voor de klant in 
eenn specifieke vorm te gieten, aansluitend bij diens 'unieke' eisen. Dit kan binnen een organi-
satiee die ingesteld is op producten tal van fricties opleveren. De oorzaken hiervan zijn veelal 
terugg te voeren op een onverenigbaarheid van verantwoordelijkheden. De productafdelingen 
wordenn beoordeeld op het rendement op hun producten, terwijl de accountmanager verant-
woordelijkk wordt gehouden voor het rendement dat zijn cliënten opleveren. Los van het feit 
datt de meeste organisaties met productactiviteiten nauwelijks of niet in staat zijn dit laatste 
uitt te rekenen, zal het accountmanagement, zolang visies voornamelijk gericht zijn op pro-
ductomzet,, positionering en marktaandelen, niet gemakkelijk een zelfstandige positie kunnen 
veroveren.. Ook hier is waarschijnlijk een zekere loskoppeling van de koersontwikkeling van 
privatee banking nodig, waardoor ruimte ontstaat voor een eigen organisatie, eigen visies en 
eenn zelfstandige 'inkooprelatie' met de productafdelingen. 

EenEen ander voorbeeld is te vinden in de sofhvare-onderneming, die in hoofdstuk 10 reeds 
werdwerd geïntroduceerd. Deze organisatie realiseert voor klanten in de detailhandel internetap-
plicatiesplicaties op projectbasis, maar besluit daarnaast een standaardapplicatie te ontwikkelen. De 
bouwbouw hiervan kost veel meer tijd en geld dan vooraf was ingeschat. Het management is danig 
ontevreden,ontevreden, en slechts met moeite krijgt de groepsleiding gedaan dat het project niet afgebla-
zenzen wordt. Wanneer het pakket op de markt komt, blijkt het evenwel geen succes. Hoewel de 
verkopersverkopers hun uiterste best doen, blijft  de bekendheid van het product in de branche mini-
maal,maal, terwijl bovendien de functionaliteit en betrouwbaarheid ervan, in vergelijking met con-
currerendecurrerende producten, tekort schiet. Weer gaan boze blikken naar groepsleider en groep, het 
isis duidelijk dat ze hun werk niet goed hebben gedaan 

Hett ontwikkelen van een informatiseringsproduct is iets wezenlijk anders dan het realiseren 
vann maatwerk voor een klant. Een product moet in staat zijn in verschillende organisaties 
betrouwbaarr te functioneren, en aan een groot aantal verschillende eisen en wensen tegemoet 
tee komen. Dit vraagt om gedegen visies op de markt en op de positionering van het product 
hierin.. Bovendien vergt de productontwikkeling zelf een aanzienlijke investering en een uit-
stekendd kwaliteitsbeheer, terwijl de verkoop een product- en merknaamgerichte ondersteu-
ningg nodig heeft. Het management van een organisatie met projectactiviteiten is niet gewend 
inn deze termen te denken. Dat beide activiteiten zich moeilijk laten combineren wordt weer-
spiegeldd in de ontwikkeling van de soft ware-branche, waarin sommige ondernemingen zich 
toeleggenn op producten, zoals Microsoft, SAP en Exact, terwijl andere klantspecifieke oplos-
singenn en installaties realiseren. 

EenEen metaalbewerkende onderneming is toeleverancier van afvoermaterialen voor diverse 
fabrikantenfabrikanten van CV-ketels. Elke serie ketels heeft zijn eigen specificaties, en door de organi-
satiesatie worden hiervoor de bijbehorende afvoersystemen ontworpen en geproduceerd. Dit ge-
beurtbeurt op basis van een contract dat voor elke nieuwe serie ketels moet worden verworven. In 
ditdit contract worden alle voorwaarden vastgelegd, waaronder de leveringen zullen plaatsvin-
den.den. De CV-fabrikant geeft daarbij verwachtingen af (geen garanties) omtrent de te bestellen 
aantallen,aantallen, en in onderhandeling komt een prijs voor de afvoersystemen tot stand. 

Dee producent van afvoermaterialen doet productactiviteiten, noch projectactiviteiten. Hoewel 
dee specificaties voor een groot deel door de afnemer worden bepaald, wordt geen eenmalig 
projectresultaatt gerealiseerd, en ondanks investeringen in productontwikkeling en productie-
mogelijkheden,, worden geen eigen producten op de markt gebracht. Niettemin doen zich hier 
niett de spanningen voor, zoals deze bij voorgaande voorbeelden werden geschetst, omdat hier 
niett twee activiteittypen met elkaar botsen, maar in feite versmolten zijn in één specifiek, 
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andersoortigg activiteittype. De balans tussen productachtige en projectachtige kenmerken is 
afhankelijkk van de inhoud van het contract. Hoe meer zekerheden dit voor de toeleverancier 
biedt,, hoe meer projectachtig de organisatie zal zijn. Wanneer de zekerheden beperkt zijn, zal 
menn meer moeten vertrouwen op eigen visies op de 'markt'. 

EenEen ingenieursbureau heeft een uitstekende reputatie in het ontwerpen van technische in-
stallatiesstallaties voor de chemische industrie. De bouw van deze installaties wordt uitgevoerd door 
gespecialiseerdegespecialiseerde aannemers en installateurs. Het ingenieursbureau begeleidt de klant bij de 
bouwbouw en ziet erop toe dat alle specificaties van het ontwerp daadwerkelijk worden gehaald. 
BijBij  een volgend project vraagt de klant echter of het bureau niet zelf als hoofdaannemer zou 
willenwillen optreden 

Hett management van het ingenieursbureau aarzelt. De organisatie heeft veel technische ken-
niss in huis en onderhoudt contacten met vrijwel alle gespecialiseerde partijen in de branche, 
duss in principe moet zij in staat zijn het project tot een goed einde te brengen. Hoewel binnen 
dee organisatie momenteel een professionele projectmanagementfunctie en een bedrijfsbureau 
ontbreken,, kan het als een kans worden gezien deze op te bouwen. Van de andere kant, het 
bureauu bezit nu een duidelijke identiteit en reputatie binnen de branche. Wat zal hiermee ge-
beurenn als het project minder succesvol verloopt? En wat als het wél een succes is? 

20.44 SAMENVATTIN G 

Dee resultaten van het VOC-onderzoek bieden geen kant en klare recepten of succesformules. 
Zijj  schetsten de sterk uiteenlopende afwegingen en visies die aan het koersmanagement van 
dee drie activiteittypen ten grondslag liggen. In de dagelijkse dynamiek van koersvorming 
kunnenn binnen een organisatie geleidelijk combinaties van activiteittypen ontstaan, hetgeen 
gemakkelijkk aanleiding geeft tot spanningen. De bruikbaarheid van de hier opgebouwde in-
zichtenn is wellicht het duidelijkst voelbaar bij het analyseren van deze fricties en het vinden 
vann oplossingen hiervoor. 
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Situationelee theorievorming is binnen het strategische vakgebied geen gemeengoed. Niette-
minn is er voldoende aanleiding te veronderstellen dat de strategievorming van een onderne-
mingg als Unilever zich zal onderscheiden van die van een bouwonderneming of een ingeni-
eursbureau.. In deze dissertatie staan deze verschillen centraal. Het onderzoek heeft zich daar-
bijj  gericht op de processen waarmee strategieën tot stand komen, of in de terminologie van 
dezee dissertatie, de processen van koersvorming. Doel van het onderzoek was om een bruik-
baarr inzicht in deze processen, en hun samenhang met de specifieke context, te verkrijgen. 
'Bruikbaarr inzicht' refereert aan de twee ambities van het onderzoek, namelijk enerzijds het 
ontwikkelenn van wetenschappelijk inzicht en het leveren van een bijdrage aan de strategische 
theorievorming,, en anderzijds de bruikbaarheid van dit inzicht voor praktijkprofessionals. 

Hett onderzoeksdoel is vertaald naar een viertal centrale vraagstellingen: 
1.. Op welke wijze kan het krachtenspel dat binnen organisaties leidt tot koersvorming (lees: 

koerswijzigingen)) worden benoemd en onderzocht? 
2.. Welke patronen zijn te herkennen in de koersvorming van organisaties? 
3.. Op welke wijze kan een voor de processen van koersvorming relevante situationele con-

textt worden gedefinieerd? 
4.. Op welke wijze hangen de patronen in de processen van koersvorming samen met de re-

levantee situationele context? 
Dezee vier vragen omvatten het gehele onderzoek en worden nu in kort bestek beantwoord. 

Hett  VOC-model van koersvorming 

Koersvormingg is het totaal van denk-, besluitvormings- en uitvoeringsprocessen, waarmee 
eenn koers tot stand komt. Het basismodel dat in het onderzoek is toegepast om koersvorming 
tee beschrijven en te analyseren, het VOC-model, vormt een combinatie van een procesbena-
deringg en een krachtenveldbenadering (figuur 1). De koers van een organisatie wordt hierin 
opgevatt als het resultaat van drie basisprocessen, die onder invloed staan van drie basis-
krachten. . 

V V 

\ -- planvorming \ 

// operatie / 

OO c 
figuurr 1: het VOC-model van koersvorming. 
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Dee drie basisprocessen omvatten planvorming, besluitvorming en operationele processen. In 
dee processen van planvorming werkt een organisatie voor een meerjarige periode haar voor-
nemenss ten aanzien van (onderdelen van) de koersontwikkeling uit. Hierbij wordt nog onder-
scheidd gemaakt tussen twee typen plannen, namelijk actieplannen en strategische plannen. 
Hett eerste type vormt een directe voorbereiding op de besluitvorming over concrete koers-
wijzigingen,, terwijl het tweede type bredere beleidsvoornemens weergeeft met betrekking tot 
dee integrale koersontwikkeling. Onder de processen van besluitvorming worden die proces-
senn verstaan waarmee al of niet acceptatie en fiat binnen de organisatie worden verkregen 
voorr een koers verleggende vernieuwing. De operationele processen zijn de processen waarin 
dee koers van de organisatie uiteindelijk wordt gerealiseerd en 'verzilverd'. Het zijn de primai-
ree waardescheppende processen. 

Dee basisprocessen van koersvorming staan niet op zichzelf, maar worden beïnvloed door een 
krachtenveld.. De basiskracht ondernemerschap vertegenwoordigt hierin de drang naar ver-
nieuwingg en verandering binnen de organisatie. De basiskracht visie heeft op meer indirecte 
wijzee invloed op de koersvorming. Visie staat voor een (collectief) bewustzijn van de identi-
teitt (missie), ambities en de gewenste ontwikkelingsrichting van een organisatie en haar acti-
viteiten.. De basiskracht consolidatie beïnvloedt de koersontwikkeling juist doordat zij geori-
ënteerdd is op het behoud en de uitbouw van de bestaande koers en het realiseren van succes-
senn hiermee. 'Idealiter' houden de drie basiskrachten elkaar in evenwicht. In de praktijk kan 
somss echter het ondernemerschap overheersend zijn, waardoor het risico bestaat dat verande-
ringenn te snel, onvolledig of ondoordacht worden geïmplementeerd. Andersom kan ook de 
invloedd van de consoliderende krachten te veel overheersen, waardoor initiatieven tot veran-
deringg in de verdrukking komen en de organisatie te lang dezelfde koers blijf t varen. In beide 
situatiess is visie nodig om tot een beter evenwicht te komen. 

Patronenn van koersvorming 

Dee processen van koersvorming kunnen volgens verschillende patronen verlopen, afhankelijk 
vann de mate waarin zij door visies gestuurd worden of autonoom zijn, en van de mate waarin 
zijj  zich geïntegreerd, dat wil zeggen in de richting van één koers, of geïsoleerd, in diverse 
relatieff  onafhankelijke koersen, ontwikkelen (figuur 2). 

Gestuurde e 
koersvorming g 

Autonome e 
koersvorming g 

Geïntegreerd d 
karakter r 

Geïsoleerd d 
karakter r 

planmatigg patroon 
vann koersvorming 

organischh patroon 
vann koersvorming 

convergerendd patroon 
vann koersvorming 

divergerendd patroon 
vann koersvorming 

figuurr 2: patronen van koersvorming. 

Hett geïntegreerde of geïsoleerde karakter van de koersvorming is afhankelijk van het soort 
activiteitenn dat een onderneming uitvoert. Gestuurde patronen komen voor in organisaties, 
waarr goed ontwikkelde visies relatief veel invloed hebben op de koersontwikkeling, terwijl 
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menn autonome patronen aantreft in organisaties met minder uitgesproken visies en meer vrije 
ruimtee voor het ondernemerschap. 

Dee Basis Activiteiten Typologie 

Voorr het definiëren van verschillende contexten, is in dit onderzoek een typologie ontwik-
keld,, de zogenaamde Basis Activiteiten Typologie. Deze typologie maakt onderscheid tussen 
driee typen activiteiten, namelijk product-, project-, en inspanningsactiviteiten. Deze drie acti-
viteittypenn verschillen fundamenteel van elkaar in de aard van de transacties die tussen aan-
biederss en afnemers worden aangegaan. In samenhang hiermee verschillen ook de aard en 
matee van commitments, die worden aangegaan. Commitments geven de gebondenheid van 
organisatiess aan hun huidige koers aan. 

ProductactiviteitenProductactiviteiten zijn activiteiten waarbij de aanbiedende organisatie een assortiment pro-
ductenn of diensten zelf specificeert en op een markt afzet. Productactiviteiten vergen investe-
ringenn in productontwikkeling, productiefaciliteiten en marketing, hetgeen tot aanzienlijke 
commitmentss kan leiden. Bij projectactiviteiten bepaalt de opdrachtgever hoe het eindpro-
duct,, het projectresultaat, er precies uitziet en aan welke eisen het moet voldoen. De aanbie-
derr neemt de verplichting op zich dit eindproduct te realiseren. Commitments liggen vooral in 
dee projectverplichtingen zelf, en in de competenties en ervaringen van de organisatie. In-
spanningsactiviteitenspanningsactiviteiten worden uitgevoerd op basis van transacties waarmee een inspannings-
verplichtingg wordt aangegaan. De afnemer heeft weliswaar een doel voor ogen, maar afnemer 
nochh aanbieder zijn in staat de te realiseren waarde vooraf scherp te definiëren. Commitments 
zijnn hierdoor doorgaans laag. 

Dee drie typen basisactiviteiten zijn ideaaltypen. Niet alle organisaties en activiteiten die zich 
inn de praktijk voordoen, zijn eenduidig in de typologie onder te brengen. Activiteiten kunnen 
mengvormenn zijn van meerdere typen, en bovendien kunnen ondernemingen meerdere ide-
aaltypenn naast elkaar uitvoeren. 

Koersvormingg in context 

Dee kerngedachte van het VOC-onderzoek is dat de dynamiek van koersvorming het best be-
grepenn kan worden in directe relatie met de context. De samenhang wordt weergegeven in 
figuurr 3. Elk activiteittype blijkt een 'ideaaltypisch' patroon van koersvorming te hebben. 

Gestuurde e 
koerss vorming 

Autonome e 
koersvorming g 

Geïntegreerd d 
karakter r 

Geïsoleerd d 
karakter r 

PRODUCTACTIVITElTEN N 
(planmatigg patroon) 

PROJECTACTIVITEITEN N 
(organischh patroon) 

INSPANNINGSACTIVITEITEN N 
(convergerendd patroon) 

INSPANNINGSACTIVITEITEN N 
(divergerendd patroon) 

figuurr 3: samenhang tussen patronen van koersvorming en context. 

Organisatiess die productactiviteiten uitvoeren, hebben een geïntegreerde koersvorming, om-
datt de gecoördineerde inzet van alle functionele disciplines nodig is om producten te ontwik-
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kelen,, produceren, distribueren en onder de aandacht van de klant te brengen. De basiskracht 
consolidatiee oefent bij dit type organisaties van nature een aanzienlijk sterkere invloed op de 
koersvormingg uit dan de basiskracht ondernemerschap. Dit hangt direct samen met het feit 
datt koersveranderingen een relatief lange termijn impact hebben en gepaard gaan met aan-
zienlijkee commitments in termen van eigen investeringen. Consolidatie vindt men terug in de 
efficiencyy en kwaliteitsbeheersing van de routinematige, gestandaardiseerde en (deels) geau-
tomatiseerdee operationele processen, in de control op periodieke budgetten en in de beperkte 
'vrijee ruimte' van het ondernemerschap. De basiskracht visie is goed ontwikkeld en in de 
eerstee plaats extern georiënteerd, dat wil zeggen op klanten, markten en concurrentiepositie. 
Missiess blijven voor lange perioden stabiel en worden als vanzelfsprekend ervaren. Visies 
ondersteunenn en sturen de initiatieven van het ondernemerschap, die door het management op 
dee voet gevolgd worden, en koersveranderingen komen op projectmatige wijze tot stand. Het 
krachtenveldd waarin het planmatige patroon van de koersvorming van productactiviteiten 
ontstaatt is in figuur 4 weergegeven. De basiskrachten ontmoeten elkaar vooral in de proces-
senn van planvorming en besluitvorming. 
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figuurr 4: koersvorming van productactiviteiten (planmatig patroon). 

Dee koersvorming van projectactiviteiten heeft eveneens een geïntegreerd karakter, omdat ook 
dee uitvoering van projecten een gecoördineerde inzet van diverse functionele deskundigheden 
vereist.. Bij deze koersvorming is het ondernemerschap van nature leading, omdat dit middels 
acquisitie-inspanningenn zorgdraagt voor continuïteit in de projectenstroom. Veelal is het 
topmanagementt zelf 'de ondernemer', en heeft aldus relatief veel ruimte om in nauw contact 
mett de markt autonoom te werk te gaan. Consolidatie concentreert zich op de planning en 
beheersingg van de projectuitvoering. Procedures, methoden en budgetten worden op project-
niveauu strikt toegepast, maar veel invloed op het ondernemerschap heeft deze basiskracht 
niet.. Visies vormen in zekere zin een ondersteuning voor de consolidatie, en zijn vooral in-
tern,, op de ervaringen en competenties van de organisatie zelf georiënteerd. Sterk ontwikkeld 
zijnn ze echter niet en missies worden (met opzet) ruim gedefinieerd. Koersveranderingen 
brengenn geen eigen investeringen mee en komen niet planmatig, maar in een pragmatisch, 
organischh proces tot stand. Gaandeweg worden daarbij de specifieke organisatorische condi-
tiess voor een nieuwe activiteit gecreëerd. Het krachtenveld dat tot het organische patroon in 
dee koersvorming van projectactiviteiten leidt, is weergegeven in figuur 5. De basiskrachten 
ontmoetenn elkaar hier met name in de besluitvormingsprocessen. 
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figuurr 5: koersvorming van projectactiviteiten (organisch patroon). 

Dee koersvorming van organisaties met inspanningsactiviteiten is geïsoleerd van karakter. De 
relatieff  onafhankelijk opererende eenheden binnen deze organisaties ontwikkelen in feite elk 
eenn eigen koers. Omdat het ondernemerschap zich binnen deze eenheden bevindt, en auto-
noomm reageert op de wensen van hun directe relaties, heeft de koersvorming van dit type or-
ganisatiess van nature een divergerend patroon, waarbij de diverse (deel)koersen uit elkaar 
groeienn (figuur 6). Dit patroon wordt door alle medewerkers gedragen, en (collectieve) visies 
hebbenn hierop slechts een beperkte invloed. 

O O 
figuurr 6: koersvorming van inspanningsactiviteiten (divergerend patroon). 

Wanneerr de versnippering van activiteiten en werkwijzen de cohesie binnen de organisatie en 
haarr profiel naar buiten toe aantast, leidt dit tot nieuwe, convergerende visies die intern geori-
ënteerdd zijn (organisatie, methoden en cultuur) en veelal een herdefiniëring van de missie 
meebrengen.. De basiskracht visie 'dwingt' het ondernemerschap op deze wijze tot een con-
vergerendd patroon, terwijl de consolidatie die, met uitzondering van budgettaire consolidatie, 
inn principe weinig invloedrijk is, hiermee een krachtige ondersteuning krijgt (figuur 7). Deze 
veranderingenn worden veelal ingeleid met een reorganisatie en kunnen aanzienlijke weer-
standenn en personeelsverloop tot gevolg hebben. De koersvorming van inspanningsactivitei-
tenn heeft uiteindelijk een cyclisch verloop, waarbij divergerende patronen worden afgewis-
seldd met convergerende patronen. 
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figuurr 7: koersvorming van inspanningsactiviteiten (convergerend patroon). 

Koersmanagement t 

Dee resultaten van het VOC-onderzoek bieden geen kant en klare recepten of succesformules 
voorr het management van de koers van ondernemingen. Wel worden hiermee de sterk uit-
eenlopendee afwegingen en visies die aan het koersmanagement van de drie activiteittypen ten 
grondslagg liggen, geschetst. Zo concentreren organisaties met productactiviteiten zich vooral 
opp hun investeringsbeslissingen, waarbij heldere visies op marktontwikkelingen onmisbaar 
zijn.. De concurrentiekracht van organisaties met projectactiviteiten is vooral afhankelijk van 
dee aanwezige capaciteiten, ervaringen en competenties, maar visies hierop blijken in de prak-
tijkk weinig ontwikkeld te zijn. Organisaties met inspanningsactiviteiten kennen van nature 
eenn divergerende koersontwikkeling, waardoor het koersmanagement zich richt op conver-
gentie,, vooral in de vorm van het definiëren en herdefiniëren van de missie. 

Dee verschillen in oriëntatie van visies leiden tot aanzienlijke verschillen in organisatievorm 
enn aansturing. Combinaties van activiteittypen kunnen echter binnen een organisatie onder 
invloedd van de markt op natuurlijke wijze ontstaan, hetgeen gemakkelijk aanleiding geeft tot 
fricties.. De in het VOC-onderzoek opgebouwde inzichten zijn wellicht het best bruikbaar bij 
hett analyseren van deze fricties en het vinden van oplossingen hiervoor. 
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SUMMARY Y 

Inn the strategy field situational theory is not very common. Nevertheless, there are reasons to 
assumee that the strategy formation of an industrial firm will be different from that of a build-
ingg or an engineering company. These differences have been the primary focus of this thesis. 
Thee research concentrated at the processes in which strategy comes about, or in the terminol-
ogyy of this text, the processes of course formation. The central purpose has been to provide a 
usefull  insight in these processes, and in their relations with the context in which they take 
place.. 'Useful insight' refers to the two ambitions of the research, on the one hand to make a 
contributionn to strategy theory, and on the other hand its usefulness for strategy practitioners. 

Thee central purpose has been translated into four research questions: 
1.. How can the forces leading to the course formation of an organisation (read: course 

changes)) be appointed and analyzed? 
2.. Which patterns can be recognized in the course formation of organizations? 
3.. How is a relevant context to be defined? 
4.. Which relations can be defined between patterns of course formation and context? 
Thesee four questions include the entire research and will now be briefly answered. 

Thee VOC-model of course formation 

Coursee formation is the sum of all thinking, decision and acting processes, which result in the 
coursee of an organization. The basic model applied to describe and analyze course formation, 
thee VOC-model11, has been constructed as a combination of a process model and a forces 
modell  (figure 1). The course of an organization is understood as the result of three basic pro-
cesses,, which constantly are under the influence of three basic forces. 

figurefigure 1: the VOC-model of course formation. 

Thee VOC-model is named after the sixteenth and seventeenth century Dutch trading company 'Verenigde 
Oostindischee Compagnie', the United East-Indian Company. In this research VOC stands for Vision, 
Entrepreneurshipp (Ondernemerschap) and Consolidation. 
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Thee three basic processes include planning, decision making and operational processes. In 
planningplanning an organization elaborates its intentions regarding (elements of) its course. A further 
distinctionn has been made between two types of plans, action plans and strategic plans. The 
firstt type is a direct preparation for decision making on concrete course changes, while the 
secondd type contains more broadly defined intentions for the course development as a whole. 
Thee processes of decision making may or may not lead to the acceptance within an organiza-
tionn of a change in course. The operational processes are the processes in which the course is 
finallyy realized and converted into results. These are the primary value creating activities. 

Thee basic processes of course formation do not take place isolated, but are under the influ-
encee of forces. The force of entrepreneurship represents the pressure for innovation and 
changee within the organization. The force of vision has a more indirect influence on the 
coursee of actions. It includes both the (collective) consciousness of the identity (mission), and 
thatt of the ambitions and desired direction of development for the organization and its activi-
ties.. The force of consolidation influences the course by its orientation on preserving and 
elaboratingg the existing course and the realization of successes on this basis. Ideally the three 
basicc forces are in balance, but in practice they often are not. Sometimes entrepreneurs are 
dominating,, which implies the risk of changes being not well enough considered, or imple-
mentedd too quickly and incompletely. In other situations consolidating forces can be leading, 
whichh discourages initiatives for change and may keep the organization on the same course 
tooo long. In both cases vision is needed to stimulate a better balance. 

Patternss of course formation 

Coursee formation can follow different patterns, depending on two elements. One is the extent 
inn which processes are being given direction by visions, and the other is the level of integra-
tionn of the course formation itself (figure 2). An integrated course development leads to one 
orr a few course(s) for the entire organization, an isolated course development brings about 
manyy independent courses for different units. 

Directed d 
coursee formation 

Autonomous s 
coursee formation 

Integrated d 
character r 

Isolated d 
character r 

plannedd pattern 
off  course formation 

organicc pattern 
off  course formation 

convergentt pattern 
off  course formation 

divergentt pattern 
off  course formation 

figurefigure 2: patterns of course formation. 

Thee integrated or isolated character of course formation is directly connected with the kind of 
activitiess the organization executes. Directed patterns are to be found in organizations with 
welll  developed visions that have a relatively strong influence on course formation, while 
autonomouss patterns are to be seen in organizations leaving more free space for the entrepre-
neurs. . 
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summary summary 

Thee Basic Activities Typology 

Too define the context of course formation, a typology has been developed under the name of 
thee Basic Activities Typology, in which three types of activities have been defined: product 
activities,, project activities and effort activities. The three activity types show fundamental 
differencess because they are connected with specific types of transactions between suppliers 
andd buyers. These transactions also lead to a different kind and level of commitments for the 
organizationss involved. Commitments have been defined as the way organizations are tied to 
theirr present course. 

Ann organization that performs product activities specifies its own products, creates them and 
sellss them in the marketplace. Product activities are accompanied by investments in product 
development,, production facilities and marketing, which usually lead to considerable com-
mitmentss to former choices. Most industrial companies perform product activities, as do 
manyy service providers. Where project activities are involved, it is the buyer that specifies the 
endd product or project result. The supplier accepts the obligation to realize this end product. 
Thesee obligations do create commitments for the supplier, but their main sources of commit-
mentt are the competencies and experiences they built up in time. Examples of project activi-
tiess are easily to be found in the building and software businesses. Effort activities are being 
performedd on the basis of transactions containing effort obligations only. The buyer does 
havee a goal to achieve, but the value creation itself cannot be fully specified in advance. 
Lawyers,, engineering companies and consultancy firms are excellent examples of this kind of 
activities.. For the suppliers of effort activities commitments are generally low. 

Thee three types of activities are ideal types. Not all existing organizations or activities can be 
givenn an exact place in the typology. Activities can bring together qualities of more than one 
type,, and moreover organizations can perform more than one type of activities. 

Coursee formation in context 

Thee main thought of the VOC-research is that the dynamics of course formation can best be 
understoodd in direct relation with its context. This relationship is shown in figure 3. Each 
activityy type appears to have its own pattern in course formation. 

Directed d 
coursee formation 

Autonomous s 
coursee formation 

Integrated d 
character r 

Isolated d 
character r 

PRODUCTT ACTIVITIE S 
(plannedd pattern) 

PROJECTT ACTIVITIE S 
(organicc pattern) 

EFFORTT ACTIVITIE S 
(convergentt pattern) 

EFFORTT ACTIVITIE S 
(divergentt pattern) 

figurefigure 3: relations between patterns of course formation and context. 

Organizationss performing product activities usually have an integrated course formation. 
Productt development, production and marketing are possible only by coordinating the efforts 
off  many functional disciplines. In this type of organization the basic force of consolidation 
takess the natural lead in course formation, because course changes are connected with in-
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vestments,, and therefor have a long-term impact. Consolidation is to be found in the effi-
ciencyy and quality control of the routine-based, standardized and (partly) automated opera-
tionall  processes, in the control of yearly and monthly budgets, and is also reflected in the 
absencee of 'free space' for entrepreneurs. Visions are well developed and externally oriented, 
thatt is on buyers, markets and competitive positions. Missions are relatively stable and taken 
forr granted. Entrepreneurial initiatives must be supported and directed by visions, are closely 
beingg observed by management and changes in course come about on a project basis. The 
fieldd of forces that leads to the planned pattern of course formation has been made visible in 
figuree 4. The meeting points of the basic forces are mainly the processes of (action) planning 
andd decision making. 

ii  v 

planning g 

ii  F _^g / decision making 

o''  C 
figuree 4: course formation of product activities (planned pattern). 

Thee course formation of organizations performing project activities also has an integrated 
character.. The realization of project results requires the coordinated efforts of many different 
functionall  experts. However, here the entrepreneurs are leading in course formation, because 
organizationss are highly dependent on the acquisition of new project contracts. Generally top 
managementt itself is responsible for this, which leads to a relatively autonomous attitude in 
closee contact with the market. Consolidation is concentrated on planning and control of the 
projectt realization. On this level procedures, methods and budgets are extremely strict, but 
consolidationn has littl e influence on the behavior of the entrepreneurs. Visions are more or 
lesss supportive to consolidation, and are mostly internally oriented on the experiences and 
competenciess of the organization. However, they are less developed and missions are (con-
sciously)) broadly defined. Course changes are not accompanied by significant investments, 
norr developed in a planned way. They are merely the result of a pragmatic, organic process. 
Alongg the way the conditions for new activities are created within the organization. The field 
off  forces that leads to the organic pattern in course formation of project activities is shown in 
figuree 5. The main meeting points for the basic forces are the processes of decision making. 
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decisionn making 

O O 
figuree 5: course formation of project activities (organic pattern). 

Thee course formation of organizations performing effort activities has an isolated character. 
Thee relatively independently operating units in fact all develop their own course. Because 
entrepreneurss are spread over these units and react autonomously on their client's require-
ments,, course formation for this type of activities naturally showes a divergent pattern, with 
severall  courses growing into different directions (figure 6). This pattern is caused by the ac-
tionss of many employees and influences of (collective) visions are relatively weak. 

O O 
figuree 6: course formation of effort activities (divergent pattern). 

Whenn activities and working methods grow apart, the cohesion within the organization and 
itss profile to the outside world will diminish. Therefore converging visions on the organiza-
tionn (structure, concepts and culture) are being developed, often accompanied by a redefini-
tionn of the mission. These visions force the entrepreneurs to a more convergent pattern, while 
effectivelyy supporting the by nature less influential consolidation (figure 7). These changes 
generallyy start with a major reorganization and sometimes face fierce opposition and large 
numberss of employees leaving the organization. The course formation of effort activities can 
bee characterized by the alternation of periods with a divergent pattern and periods with a 
convergentt pattern. 
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O O 
figuree 7: course formation of effort activities (convergent pattern). 

Coursee management 

Thee results of the VOC-research do not provide ready-made recipes or success formulas for 
thee management of a firm's course. What they do provide is an insight in the differences in 
considerationss and visions that underlie the course management of organizations that perform 
specificc activity types. Those that perform product activities concentrate on investment deci-
sionss and need clear visions on market developments in order to make these decisions. The 
competitivee advantages of firms that perform project activities are mainly dependent on their 
capacities,, experiences and competencies, but visions on these aspects appear to be less de-
veloped.. Organizations that perform effort activities naturally tend to a divergent course pat-
ternn and therefore management concentrates on convergence, mostly through definition and 
redefinitionn of the mission. 

Thesee differences in orientation of visions lead to considerable differences in organizational 
thinkingg and control, and make combinations of activity types difficult to manage. Under 
markett pressures these combinations do however easily arise and may lead to considerable 
frictions.. The developed insights of the VOC-research may be useful in analyzing these fric-
tionss and finding ways to solve them. 
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vragenlijstenvragenlijsten case-studies 

OUTLIN EE INTERVIE W KOERSVORMIN G 

1.. Inleiding op het onderzoek en het VOC-model 
Kortee uiteenzetting van de achtergronden en doelstellingen van het VOC-onderzoek 
Kortee uiteenzetting van het VOC-model van koersvorming 
Terugkoppelingen,, anonimiteit en verdere informatie 
Opzett van het interview: 
**  totale duur ongeveer 1 uur 
**  inleiding en identificatie koerselement (  10 minuten) 
**  onderzoeksvragen m.b.t. koerselement (  30 minuten) 
**  algemene onderzoeksvragen (  10 minuten) 
**  gesloten vragen ( + 5 minuten) 
**  afsluiting (  5 minuten) 
Introductiee van het begrip koerselement 
Keuzee van het koerselement. 

2.. Bespreking van het koerselement 
Zoektochtt naar de processen van koersvorming. Om deze processen inzichtelijk te maken, 
wordtt één concreet voorbeeld (koerselement) onderzocht. 
'Terugfilmen'' van de ontstaansgeschiedenis van dit koerselement. 
Toetsingg op representativiteit voor koersvorming in het algemeen. 

3.. Bespreking algemene vragen 
Algemenee vragen over commitments, heroriëntaties, strategische planning, missie- en 
visieformuleringen,, planning, budgettering en control. 

4.. Gesloten vragen 
Voorleggenn van gesloten vragen aan respondent. Scores noteren. 

5.. Afsluiting 
Dankk voor de tijd en informatie 
Terugkoppelingg toezeggen 
Verzoekk om tweede interview en aanvullend schriftelijk materiaal. 
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vragenlijstenvragenlijsten case-studies 

ONDERZOEKSVRAGE NN VOOR HET KOERSELEMEN T 

II  Initiatief 

Waarr lag het initiatief voor deze nieuwe activiteit? Bijvoorbeeld op welke afdeling? 
Kuntt u aangeven bij wie specifiek? 
Watt was de oorsprong van het idee? 
Inn hoeverre was het initiatief afwijkend van de huidige 'gewone' activiteiten? 
Inn hoeverre paste het initiatief in een 'nieuwe', reeds uitgedachte strategie (eventueel na een 
heroriëntatiee op deze strategie)? Of stond het initiatief feitelijk los van enig 
gemeenschappelijkee beleid? 
Iss een dergelijk initiatief 'normaal' voor de organisatie, c.q. representatief voor andere 
initiatieven?? Komen de meeste initiatieven van deze zelfde afdeling? 
Inn welk stadium werd er (management-)steun gezocht voor het idee? 
Werdd het initiatief snel opgepikt (d.w.z. snel geaccepteerd)? 
Inn hoeverre zijn er richtlijnen t.a.v. hoe te handelen t.a.v. nieuwe initiatieven? 

III  Ontwerp (uitwerking van het initiatiefin een voorstel) 

Wass er een uitgewerkt plan vereist, voordat besluiten konden worden genomen? 
Wienss beslissing was het om het idee uit te werken tot een concreet plan? 
Wienss initiatief was het om het (eventuele) plan te maken? 
Wiee waren precies betrokken bij de uitwerking van het plan? Was er sprake van een 
'individuelee actie' of van 'teamwork'? 
Kuntt u aangeven hoeveel pagina's het plan bevatte? 
Kuntt u aangeven uit welke onderdelen het plan bestond? 
Omvattee het plan ook een budget/investeringsvoorstel? 
Iss een dergelijk plan 'normaal' bij nieuwe initiatieven die in de organisatie genomen worden? 
Iss het idee in deze fase in de markt getest? Was er überhaupt enige testing? 

II II  Fiattering (acceptatie van het initiatief/voorstel binnen de organisatie) 

Hoee vond de fiattering plaats en wie 'trok' de fiattering? 
Wiee waren allemaal bij de fiattering/besluitvorming betrokken? Op welke wijze? 
Wass er sprake van deelbesluiten of was de goedkeuring in één keer rond? 
Vondd de fiattering gemakkelijk plaats? D.w.z. zonder veel discussie? 
Hadd het fiat grote consequenties voor de bestaande organisatie? Welke? 
Hadd het fiat financiële consequenties, bijvoorbeeld in termen van investeringen? 
Wass er daarbij sprake van sterk uiteenlopende belangen c.q. invloeden? 
Opp welke wijze is aandacht besteed aan het draagvlak binnen de organisatie (t.a.v. 
veranderingen)? ? 
Wass er sprake van duidelijke weerstanden tegen het initiatief of voorstel? Van wie? 
Wass er sprake van informele krachten buiten officiële besluitvorming om? Op welke wijze? 
Watt was de tijdspanne tussen het initiatief en de fiattering van het plan? 
Inn hoeverre was dit fiatteringsproces een 'normaal' of 'afwijkend' proces voor de organisatie? 
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IVV Voorbereiding (voorbereidende activiteiten voor de uitvoering) 

Wiee kreeg de verantwoordelijkheid voor de realisatie? Was er sprake van een duidelijke 
projectleiderr of 'trekker'? Wie was dit' 
Werdd het fiat gevolgd door oprichting van een apart team of meteen opgenomen in de 
staandee organisatie? 
Vergdee de uitvoering van het voorstel veel voorbereiding? Welke? 
Iss het voorstel nog terugverwezen voor verdere uitwerking en hernieuwde fiattering? 
Wass er in deze fase (nog) sprake van weerstanden? 

VV Uitvoering (implementatie en opname in de reguliere activiteiten) 

Opp welke wijze werd het koerselement geïntroduceerd binnen de organisatie? 
Opp welke wijze werd het geïntroduceerd bij de klanten? 
Wass er in deze fase sprake van een expliciete overdracht van taken en 
verantwoordelijkheden?? Zo ja, van wie naar wie? 
Wanneerr en hoe vond de opname plaats in de reguliere systemen en processen? 
Wanneerr en hoe vond de integratie plaats in plannings- en controlmechanismen? 
Watt bleken in de praktijk de belangrijkste gevolgen voor de organisatie? 
Watt is er gedaan om de activiteit tot een succes te maken? 
Zijnn er naderhand nog verbeteringen doorgevoerd? 

VII  Commitment 

Hoee lang verwacht u dat, vanaf het moment van introductie, nodig zal zijn om alle 
inspanningenn en investeringen rond het koerselement 'terug te verdienen'? 
Mochtt het koerselement nu of later blijken niet meer succesvol te zijn, wat zijn daarvan dan 
dee consequenties? 
Inn hoeverre zou de organisatie momenteel in staat zijn het koerselement weer 'terug te 
draaien? ? 
Inn hoeverre zijn inspanningen en investeringen dan elders inzetbaar? 

5 5 



vragenlijstenvragenlijsten case-studies 

ONDERZOEKSVRAGENN ALGEMEEN 

Mett onderstaande vragen wordt getracht inzicht te verwerven in enkele algemene aspecten van de 
strategiee en bedrijfsvoering van uw specifieke business eenheid. Het gaat dus niet in de eerste plaats 
omm aspecten van een eventueel concernniveau. 

1.. Elke organisatie heeft in haar koersontwikkeling te maken met commitments, dat wil zeggen 
keuzess die in het verleden expliciet of impliciet zijn gemaakt en die voor langere tijd de keuze- en 
ontwikkelingsvrijheidd beïnvloeden. Te denken is hierbij aan know how die is opgebouwd, 
investeringenn die zijn gedaan in systemen en technologie, productontwikkeling etc. 

Hoee zou u de commitments van uw organisatie beschrijven en hoe belangrijk zijn ze naar uw 
mening? ? 

2.. Is in uw organisatie gedurende de afgelopen vijfjaar sprake geweest van een 'strategische 
heroriëntatie'!heroriëntatie'! Zo ja, in welke vorm heeft deze plaatsgevonden en welke consequenties heeft deze 
gehadd voor de koersbeïnvloedende keuzes die na die tijd zijn gemaakt? 

3.. In hoeverre worden planningen en budgetten gehanteerd in de besturing van uw organisatie? 
Wordenn deze strikt genomen, of zijn zij meer globaal hulpmiddel? 

4.. Welke rol spelen strategische documenten in de koersontwikkeling van uw organisatie? In 
hoeverree worden ze beschouwd als concreet uit te voeren (strategische) plannen of als een globale 
leidraadd (bijvoorbeeld missie statements of visie documenten)? In hoeverre zijn lange termijn 
doelenn geformuleerd? 

Hoeveell  aandacht wordt besteed aan de opstelling van dergelijke plannen? Op welke wijze vindt 
ditt plaats? 

6 6 



vragenlijstenvragenlijsten case-studies 

GESLOTENN VRAGEN KOERSVORMIN G 

A.. In hoeverre acht u de volgende uitspraken herkenbaar voor  uw organisatie? 

A.. Volledig herkenbaar 
B.. Behoorlijk herkenbaar 
C.. Enigszins herkenbaar 
D.. Volledig onherkenbaar. 

Volledigg Volledig 
herkenbaarr onherkenbaar 

Nieuwee activiteiten worden binnen onze organisatie nooit opgestart A B C D 
zonderr dat daar, aan de hand van een uitgewerkt plan, een 
managementbesluitt over is genomen. 

Bijj  belangrijke besluiten speelt informeel overleg op de achtergrond A B C D 
eenn grote rol. 

Strategischee discussies zijn binnen de organisatie vooral van belang A B C D 

omm de neuzen te richten. 

Meerjarenplanningg is in feite een zinloze activiteit. A B C D 

Nieuwee activiteiten worden over het algemeen planmatig (of A B C D 
projectmatig)) ingevoerd. 
Belangrijkee besluiten worden in de praktijk nog wel eens uitgesteld of A B C D 
kortee tijd later feitelijk weer teruggedraaid. 

Bijj  belangrijke besluiten stelt iedere betrokkene altijd het belang van A B C D 
dee organisatie voorop. 

Nieuwee activiteiten ontstaan vaak als vanzelf. Ze zijn niet gepland en A B C D 
err wordt geen formeel besluit over genomen. 

Visiess ontstaan in onze organisatie meestal pas achteraf. 

Belangrijkee besluiten worden over het algemeen snel genomen. 

Aann opleidingen wordt in de organisatie relatief veel geld uitgegeven. 

B B 

B B 

B B 

C C 

C C 

C C 

D D 

D D 

D D 
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vragenlijstenvragenlijsten case-studies 

VERVOLGG GESLOTEN VRAGEN KOERSVORMING 

B.. In hoeverre spelen de volgende zaken een belangrijke rol in uw organisatie? 

A.. Een zeer belangrijke rol 
B.. Een belangrijke rol 
C.. Een rol op de achtergrond 
D.. Een volstrekt onbelangrijke rol. 

Investeringsbudgetten. . 

Vastee werkwijzen, neergelegd in procedures. 

Eenn uiterst selectief aanname-beleid voor nieuw personeel. 

Richtinggevendee doelstellingen op elk niveau van de organisatie. 

Kwartaal-- en maandbudgetten voor omzet en kosten. 

Openn onderlinge communicatie over binnen de organisatie gebruikte 
methodenn en technieken. 

Projectplanningenn en -budgetten. 

Uren-- en weekrapportages t.a.v. tijdsbesteding (en eventueel 
declarabelee uren) 

Zeer r 
belangrijk k 

A A 

A A 

A A 

A A 

A A 

A A 

A A 

A A 

B B 

B B 

B B 

B B 

B B 

B B 

B B 

B B 

Volstrekt t 
onbelangrijk k 

C C 

c c 

c c 

c c 

c c 

c c 

c c 

c c 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 



vragenlijstenvragenlijsten case-studies 

VERVOL GG GESLOTEN VRAGEN KOERSVORMIN G 

C.. Hoe belangrijk acht u de volgende zaken voor  het lange termijn succes van uw organisatie? 

Geeftt u s.v.p. de volgorde van belangrijkheid aan. 
(rankingg van 1 t/m 8) 

Ranking g 

Gedetailleerdee meerjarige activiteitenplanning 

Specifiekee doelen/ambities voor de langere termijn 

Ondernemendee medewerkers 

Striktee kostenbeheersing 

Dee juiste contacten in de markt 

Optimalee kwaliteit mensen in huis hebben 

Beterr benutten van aanwezige kennis en ervaring 

Gedetailleerdee planning van het onderhanden werk _ _ 

9 9 
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analyseanalyse gesloten vragen 

ANALYSEE GESLOTEN VRAGEN 

HERKENBAARHEIDD VOOR DE ORGANISATIE: SCORES 

Uitspraak k 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 0 

11 1 

PD1 1 

6 6 

7 7 

6 6 

3 3 

5 5 

4 4 

3 3 

1 1 

4 4 

4 4 

6 6 

PD2 2 

7 7 

6 6 

3 3 

5 5 

7 7 

2 2 

6 6 

2 2 

3 3 

3 3 

5 5 

PD3 3 

4 4 

7 7 

1 1 

7 7 

2 2 

6 6 

2 2 

1 1 

6 6 

6 6 

PD4 4 

4 4 

6 6 

7 7 

2 2 

7 7 

2 2 

5 5 

3 3 

1 1 

5 5 

7 7 

PD5 5 

5 5 

4 4 

7 7 

7 7 

3 3 

6 6 

4 4 

1 1 

6 6 

4 4 

PD6 6 

6 6 

6 6 

4 4 

4 4 

3 3 

3 3 

2 2 

5 5 

2 2 

6 6 

PD7 7 

7 7 

7 7 

5 5 

1 1 

7 7 

2 2 

6 6 

t t 
1 1 

5 5 

5 5 

PD8 8 

7 7 

6 6 

7 7 

1 1 

6 6 

3 3 

5 5 

2 2 

1 1 

3 3 

7 7 

PD9 9 

5 5 

6 6 

2 2 

1 1 

7 7 

2 2 

6 6 

2 2 

1 1 

6 6 

7 7 

PD10 0 

7 7 

7 7 

3 3 

3 3 

5 5 

1 1 

6 6 

3 3 

2 2 

6 6 

6 6 

PD D 
Gemiddelde e 

5,80 0 

6,20 0 

4,89 9 

2,33 3 

6,44 4 

2,40 0 

5,20 0 

2,20 0 

2,00 0 

4,60 0 

5,90 0 

PD D 
Variantie e 

1,511 1 

0,844 4 

3,861 1 

2,250 0 

0,778 8 

0,711 1 

1,511 1 

0,844 4 

2,222 2 

2,267 7 

0,989 9 

Resultatenn gesloten vragen 'herkenbaarheid voor de organisatie' (productactiviteiten) 

Uitspraak k 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 0 

11 1 

PJ1 1 

5 5 

4 4 

5 5 

1 1 

6 6 

3 3 

5 5 

1 1 

2 2 

6 6 

6 6 

PJ2 2 

5 5 

7 7 

6 6 

4 4 

6 6 

4 4 

4 4 

3 3 

3 3 

6 6 

PJ3 3 

7 7 

7 7 

7 7 

2 2 

7 7 

6 6 

5 5 

1 1 

7 7 

4 4 

PJ4 4 

5 5 

6 6 

6 6 

4 4 

3 3 

4 4 

1 1 

1 1 

5 5 

3 3 

PJ5 5 

7 7 

7 7 

7 7 

1 1 

7 7 

1 1 

5 5 

4 4 

1 1 

7 7 

6 6 

PJ6 6 

6 6 

6 6 

6 6 

1 1 

5 5 

1 1 

3 3 

3 3 

3 3 

7 7 

PJ7 7 

5 5 

3 3 

6 6 

4 4 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

4 4 

4 4 

6 6 

PJ8 8 

1 1 

7 7 

5 5 

7 7 

1 1 

6 6 

4 4 

7 7 

7 7 

PJ9 9 

6 6 

7 7 

5 5 

2 2 

7 7 

5 5 

3 3 

3 3 

5 5 

7 7 

3 3 

PJ10 0 

5 5 

6 6 

5 5 

2 2 

6 6 

5 5 

6 6 

2 2 

3 3 

6 6 

3 3 

PJ J 
Gemiddelde e 

5,20 0 

6,00 0 

5,80 0 

1,86 6 

5,80 0 

3,22 2 

4,50 0 

2,90 0 

2,56 6 

5,78 8 

5,10 0 

PJ J 
Variantie e 

2,844 4 

2,000 0 

0,622 2 

1,143 3 

1,511 1 

3,694 4 

1,611 1 

1,878 8 

2,028 8 

2,194 4 

2,767 7 

Resultatenn gesloten vragen 'herkenbaarheid voor de organisatie' (projectactiviteiten) 

Uitspraak k 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 0 

11 1 

II I 

2 2 

6 6 

6 6 

4 4 

5 5 

2 2 

3 3 

6 6 

4 4 

5 5 

6 6 

12 2 

2 2 

7 7 

6 6 

6 6 

3 3 

6 6 

4 4 

5 5 

4 4 

5 5 

4 4 

13 3 

1 1 

6 6 

3 3 

2 2 

2 2 

4 4 

5 5 

6 6 

4 4 

4 4 

7 7 

14 4 

6 6 

3 3 

3 3 

5 5 

1 1 

5 5 

3 3 

3 3 

4 4 

7 7 

15 5 

4 4 

4 4 

6 6 

4 4 

5 5 

4 4 

3 3 

4 4 

6 6 

6 6 

6 6 

16 6 

5 5 

6 6 

4 4 

2 2 

5 5 

2 2 

4 4 

2 2 

3 3 

6 6 

5 5 

17 7 

5 5 

7 7 

7 7 

3 3 

6 6 

3 3 

2 2 

6 6 

4 4 

6 6 

18 8 

3 3 

7 7 

7 7 

3 3 

6 6 

3 3 

4 4 

4 4 

2 2 

4 4 

7 7 

19 9 

6 6 

3 3 

7 7 

3 3 

4 4 

2 2 

4 4 

5 5 

1 1 

6 6 

5 5 

110 0 

5 5 

7 7 

7 7 

3 3 

6 6 

5 5 

3 3 

3 3 

2 2 

4 4 

5 5 

I I 
Gemiddelde e 

3,67 7 

5,90 0 

5,60 0 

3,30 0 

4,70 0 

3,20 0 

3,70 0 

4,22 2 

3,50 0 

4,80 0 

5,80 0 

I I 
Variantie e 

3,000 0 

1,878 8 

2,711 1 

1,344 4 

1,789 9 

2,400 0 

0,900 0 

1,944 4 

2,722 2 

0,844 4 

1,067 7 

Resultatenn gesloten vragen 'herkenbaarheid voor de organisatie' (inspanningsactiviteiten) 
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analyseanalyse gesloten vragen 

ANALYSEE GESLOTEN VRAGEN 

BELANGG VOOR DE ORGANISATIE: SCORES 

Element t 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

PD1 1 

6 6 

5 5 

5 5 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

2 2 

PD2 2 

5 5 

2 2 

6 6 

6 6 

6 6 

6 6 

5 5 

2 2 

PD3 3 

7 7 

4 4 

6 6 

7 7 

7 7 

7 7 

6 6 

2 2 

PD4 4 

3 3 

4 4 

5 5 

5 5 

6 6 

5 5 

5 5 

2 2 

PD5 5 

3 3 

5 5 

7 7 

7 7 

7 7 

7 7 

7 7 

6 6 

PD6 6 

6 6 

6 6 

6 6 

3 3 

6 6 

6 6 

6 6 

5 5 

PD7 7 

7 7 

4 4 

6 6 

7 7 

7 7 

6 6 

7 7 

1 1 

PD8 8 

6 6 

5 5 

6 6 

7 7 

7 7 

6 6 

6 6 

3 3 

PD9 9 

5 5 

5 5 

7 7 

6 6 

5 5 

7 7 

6 6 

3 3 

PD10 0 

6 6 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

6 6 

5 5 

1 1 

PD D 
Gemiddelde e 

5.40 0 

4,40 0 

5,90 0 

5,60 0 

6,10 0 

6,00 0 

5,80 0 

2,70 0 

PD D 
Variantie e 

2,044 4 

1,156 6 

0,544 4 

3,156 6 

1,656 6 

0,889 9 

0,622 2 

2.678 8 

Resultatenn gesloten vragen 'belang voor de organisatie' (product-activiteiten) 

Element t 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

PJ1 1 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

7 7 

7 7 

7 7 

5 5 

PJ2 2 

6 6 

5 5 

5 5 

4 4 

5 5 

7 7 

6 6 

PJ3 3 

5 5 

6 6 

7 7 

6 6 

7 7 

5 5 

7 7 

7 7 

PJ4 4 

5 5 

5 5 

6 6 

7 7 

5 5 

7 7 

7 7 

7 7 

PJ5 5 

3 3 

7 7 

6 6 

7 7 

7 7 

7 7 

7 7 

7 7 

PJ6 6 

5 5 

7 7 

6 6 

6 6 

7 7 

6 6 

7 7 

6 6 

PJ7 7 

6 6 

5 5 

3 3 

4 4 

6 6 

5 5 

6 6 

7 7 

PJ8 8 

7 7 

6 6 

7 7 

6 6 

7 7 

7 7 

7 7 

7 7 

PJ9 9 

6 6 

5 5 

6 6 

3 3 

6 6 

5 5 

7 7 

4 4 

PJ10 0 

7 7 

6 6 

5 5 

4 4 

7 7 

3 3 

6 6 

4 4 

PJ J 
Gemiddelde e 

5,50 0 

5,70 0 

5,60 0 

5,20 0 

6,56 6 

5,70 0 

6,80 0 

6,00 0 

PJ J 
Variantie e 

1,389 9 

0,678 8 

1,378 8 

1,956 6 

0,528 8 

1,789 9 

0,178 8 

1,556 6 

Resultatenn gesloten vragen 'belang voor de organisatie' (project-activiteiten) 

Element t 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

II I 

3 3 

5 5 

5 5 

6 6 

5 5 

6 6 

7 7 

7 7 

12 2 

3 3 

3 3 

7 7 

3 3 

6 6 

6 6 

7 7 

7 7 

13 3 

3 3 

4 4 

6 6 

6 6 

3 3 

7 7 

4 4 

7 7 

14 4 

3 3 

4 4 

7 7 

6 6 

6 6 

5 5 

6 6 

7 7 

15 5 

4 4 

5 5 

7 7 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

7 7 

16 6 

4 4 

5 5 

7 7 

5 5 

6 6 

7 7 

6 6 

6 6 

17 7 

5 5 

4 4 

6 6 

4 4 

5 5 

7 7 

5 5 

7 7 

18 8 

4 4 

3 3 

7 7 

3 3 

5 5 

7 7 

6 6 

7 7 

19 9 

6 6 

7 7 

6 6 

4 4 

7 7 

5 5 

6 6 

7 7 

110 0 

6 6 

6 6 

7 7 

5 5 

7 7 

5 5 

6 6 

7 7 

I I 
Gemiddelde e 

4,10 0 

4.60 0 

6,50 0 

4,70 0 

5,50 0 

6,00 0 

5,80 0 

6,90 0 

I I 
Variantie e 

1,433 3 

1,600 0 

0,500 0 

1,344 4 

1,389 9 

0,889 9 

0,844 4 

0,100 0 

Resultatenn gesloten vragen 'belang voor de organisatie' (inspanningsactiviteiten) 

14 4 



analyseanalyse gesloten vragen 

ANALYSEE GESLOTEN VRAGEN 

RANKINGG 'BELANG VOOR LANGE TERMIJN SUCCES': SCORES 

Element t 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

PD1 1 

2 2 

1,5 5 

7 7 

5 5 

4 4 

4,5 5 

7 7 

PD2 2 

7 7 

2,5 5 

1,5 5 

5 5 

2,5 5 

5 5 

7 7 

PD3 3 

5,5 5 

1 1 

4,5 5 

6 6 

6 6 

2 2 

3 3 

8 8 

PD4 4 

6 6 

3 3 

1,5 5 

6 6 

5 5 

1,5 5 

7 7 

PD5 5 

7 7 

1,5 5 

2,5 5 

6 6 

3,5 5 

3,5 5 

6,5 5 

PD6 6 

2 2 

7 7 

5 5 

3 3 

4 4 

1 1 

6 6 

8 8 

PD7 7 

7,5 5 

2 2 

2 2 

5 5 

3,5 5 

5 5 

7,5 5 

PD8 8 

2 2 

6,5 5 

6,5 5 

3 3 

5 5 

PD9 9 

1 1 

5,5 5 

7 7 

3,5 5 

3 3 

5,5 5 

PD10 0 

6 6 

4,5 5 

1,5 5 

3,5 5 

1,5 5 

6,5 5 

7 7 

PD D 
Gemiddelde e 

5,86 6 

2,65 5 

2,83 3 

5,56 6 

4,67 7 

2,44 4 

5,19 9 

7,13 3 

Resultatenn gesloten vragen ranking 'belang voor lange termijn succes' (product-activiteiten) 

Element t 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

PJ1 1 

7 7 

2,5 5 

6 6 

3 3 

2,5 5 

6 6 

PJ2 2 

8 8 

2,5 5 

4,5 5 

2 2 

2,5 5 

5 5 

6,5 5 

PJ3 3 

4,5 5 

2,5 5 

6,5 5 

1,5 5 

2 2 

6,5 5 

6,5 5 

PJ4 4 

8 8 

4 4 

4 4 

6,5 5 

1 1 

4 4 

PJ5 5 

6,5 5 

3,5 5 

2,5 5 

5,5 5 

1 1 

4,5 5 

7 7 

PJ6 6 

7,5 5 

6 6 

3,5 5 

1,5 5 

2 2 

4,5 5 

7 7 

PJ7 7 

6 6 

4 4 

3 3 

7,5 5 

2,5 5 

4 4 

1,5 5 

7,5 5 

PJ8 8 

7,5 5 

7,5 5 

1,5 5 

5,5 5 

3,5 5 

2,5 5 

5 5 

PJ9 9 

7,5 5 

7,5 5 

4,5 5 

3,5 5 

1,5 5 

1,5 5 

5,5 5 

4,5 5 

PJ10 0 

3,5 5 

2,5 5 

1,5 5 

6,5 5 

5,5 5 

2,5 5 

6,5 5 

7,5 5 

PJ J 
Gemiddelde e 

6,83 3 

4,75 5 

3,15 5 

5,44 4 

3,06 6 

2,15 5 

4,86 6 

6,15 5 

Resultatenn gesloten vragen 'belang voor lange termijn succes' (project-activiteiten) 

Element t 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

II I 

7,5 5 

5,5 5 

1 1 

6,5 5 

2,5 5 

3 3 

4 4 

6 6 

12 2 

8 8 

5 5 

2 2 

3,5 5 

2,5 5 

2,5 5 

6,5 5 

6 6 

13 3 

7 7 

4,5 5 

2 2 

7,5 5 

3,5 5 

1,5 5 

3,5 5 

6,5 5 

14 4 

6 6 

1 1 

2 2 

7,5 5 

3,5 5 

4,5 5 

4 4 

7,5 5 

15 5 

8 8 

3 3 

6,5 5 

3 3 

2 2 

4 4 

6,5 5 

16 6 

7,5 5 

4 4 

2 2 

7 7 

3,5 5 

1,5 5 

4 4 

6,5 5 

17 7 

7,5 5 

4 4 

7,5 5 

3 3 

2 2 

6 6 

18 8 

8 8 

4,5 5 

2,5 5 

6 6 

2,5 5 

1 1 

4,5 5 

7 7 

19 9 

6,5 5 

4,5 5 

5,5 5 

3 3 

1,5 5 

1,5 5 

7 7 

6,5 5 

110 0 

4 4 

2,5 5 

6 6 

5,5 5 

1 1 

3,5 5 

7,5 5 

I I 
Gemiddelde e 

7,33 3 

4,13 3 

2,65 5 

6,10 0 

3,10 0 

2,06 6 

4,30 0 

6,60 0 

Resultatenn gesloten vragen ranking 'belang voor lange termijn succes' (inspanningsactiviteiten) 

15 5 



analyseanalyse gesloten vragen 

ANALYSEE GESLOTEN VRAGEN 

HERKENBAARHEIDD VOOR DE ORGANISATIE: GRAFIEKEN 

1.. Nieuwe activiteiten worden binnen 

onzee organisatie nooit opgestart 
zonderr dal daar. aan de hand van een 

100 - uitgewerkt plan, een managemenl-

8 8 

7 7 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

0 0 

besluitt over is genomen. 

11 . 
ill  l 

'U U 
11 1 I  1 nn n ï l l 

1 22 3 4 5 6 7 

•PU U 
•PJ J 
•I I 

Volledigg onherkenbaar Volledig herkenbaar 

ondernemerschap p 

3.. Strategische discussies zijn binnen de 
organisatiee vooral van belang om de 

neuzenn te richten. 

100 -I 

9 9 

8 8 

66 -
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2.. Bij belangrijke besluiten speelt 

informeell overleg op de achtergrond 
eenn grote rol. 
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4.. Meerjarenplanning is in feite een 

zinlozee activiteit. 
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analyseanalyse gesloten vragen 

ANALYSEE GESLOTEN VRAGEN 

HERKENBAARHEIDD VOOR DE ORGANISATIE: GRAFIEKEN 

5.. Nieuwe activiteiten worden over het 
algemeenn planmatig (of projectmatig) 
ingevoerd. . 

1 22 3 4 5 6 7 
Volledigg onherkenbaar Volledig herkenbaar 

ondernemerschap p 

6.. Belangrijke besluiten worden in de 

praktijkk nog wel eens uitgesteld of 
kortee tijd later feitelijk weer terug-

l 00 ___ gedraaid. 

9 --

11,111144 li, ii 

 PD 

 PJ 

Dl l 

11 2 3 4 5 6 7 
Volledigg onherkenbaar Volledig herkenbaar 

besluitvorming g 

7.. Bij belangrijke besluiten stelt iedere 

betrokkenee altijd het belang van de 
organisatiee voorop. 
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8.. Nieuwe activiteiten ontstaan vaak als 

vanzelf.. Ze zijn niet gepland en er 

wordtt geen formeel besluit over geno-
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analyseanalyse gesloten vragen 

ANALYSEE GESLOTEN VRAGEN 

HERKENBAARHEIDD VOOR DE ORGANISATIE 

9.. Visies ontstaan in onze organisatie 

meestall  pas achteraf. 
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visie e 

10.. Belangrijke besluiten worden over het 
algemeenn snel genomen. 
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11.. Aan opleidingen wordt in de organi

satiee relatief veel geld uitgegeven. 
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analyseanalyse gesloten vragen 

ANALYSEE GESLOTEN VRAGEN 

BELANGG VOOR DE ORGANISATIE: GRAFIEKEN 

100 j 

99 •• 

33 --

I.. Investeringsbudgetten 

•• PD 

IPJ J 

Jb b 
1 22 3 4 5 6 7 

Eenn volstrekt Een zeer 
onbelangrijkee rol belangrijke rol 

2.. Vaste werkwijzen, neergelegd in 
procedures s 
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3.. Een uiterst selectief aanname-beleid 
voorr nieuw personeel 
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4.. Richtinggevende doelstellingen op elk 

niveauu van de organisatie 

— f »» t -^B-

11 2 3 
Eenn volstrekt 
onbelangrijkee rol 

I I 

UIT T 
I P D D 

66 7 
Eenn zeer 

belangrijkee rol 

strategischee consolidatie 

19 9 



analyseanalyse gesloten vragen 

ANALYSEE GESLOTEN VRAGEN 

BELANGG VOOR DE ORGANISATIE: GRAFIEKEN 

5.. Kwartaal- en maand-budgetten voor 

omzett en kosten 

100 -

9 9 

Eenn volstrekt 
onbelangrijkee rol 

6.. Open onderlinge communicatie over 
binnenn de organisatie gebruikte 
methodenn en technieken 

b b t t 
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7.. Projectplanningen en 

projectbudgelten n 
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S.. Uren- en weekrapportages t.a.v. 

tijdsbestedingg (en eventueel declarabele 
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analyseanalyse gesloten vragen 

KRUSKAL-WALLI SS TEST 

H l l 

H2 2 

H3 3 

H4 4 

H5 5 

H6 6 

H7 7 

H8 8 

H9 9 

H10 0 

TYPE E 
PD D 
PJ J 
I I 
Total l 

PD PD 
PJ J 
I I 
Total l 

PD D 
PJ J 
I I 
Total l 

PD D 
PJ J 
I I 
Total l 

PD PD 
PJ J 
I I 
Total l 

PD D 
PJ J 
I I 
Total l 

PD D 
PJ J 
I I 
Total l 

PD PD 
PJ J 
I I 
Total l 

PD PD 
PJ J 
I I 
Total l 

PD D 
PJ J 
I I 
Total l 

N N 
10 0 
10 0 
9 9 
29 9 

10 0 
10 0 
10 0 
30 0 

9 9 
10 0 
10 0 
29 9 

9 9 
7 7 
10 0 
26 6 

9 9 
10 0 
10 0 
29 9 

10 0 
9 9 
10 0 
29 9 

10 0 
10 0 
10 0 
30 0 

10 0 
10 0 
9 9 
29 9 

10 0 
9 9 
10 0 
29 9 

10 0 
9 9 
10 0 
29 9 

Meann Rank 
18,90 0 
16,40 0 
9,11 1 

15,75 5 
16,00 0 
14,75 5 

12,89 9 
15,60 0 
16,30 0 

12,00 0 
9,43 3 
17,70 0 

20,28 8 
15,80 0 
9,45 5 

12,40 0 
16,22 2 
16,50 0 

20,40 0 
15,65 5 
10,45 5 

10,00 0 
14,35 5 
21,28 8 

11,25 5 
14,56 6 
19,15 5 

12,70 0 
19,67 7 
13,10 0 

Testt  Statistics 

Chi-Square Chi-Square 
df df 
Asymp.Asymp. Sig. 

Chi-Square Chi-Square 
df df 

Asymp.Asymp. Sig. 

Chi-Square Chi-Square 
df df 
Asymp.Asymp. Sig. 

Chi-Square Chi-Square 
df df 
Asymp.Asymp. Sig. 

Chi-Square Chi-Square 
df df 
Asymp.Asymp. Sig. 

Chi-Square Chi-Square 
df df 
Asymp.Asymp. Sig. 

Chi-Square Chi-Square 
df df 
Asymp.Asymp. Sig. 

Chi-Square Chi-Square 
df df 
Asymp.Asymp. Sig. 

Chi-Square Chi-Square 
df df 
Asymp.Asymp. Sig. 

Chi-Square Chi-Square 
df df 
Asymp.Asymp. Sig. 

7,067 7 
2 2 
,029 9 

,132 2 
2 2 
,936 6 

,887 7 
2 2 
,642 2 

5,648 8 
2 2 
,059 9 

8,390 0 
2 2 
,015 5 

1,493 3 
2 2 
,474 4 

6,807 7 
2 2 
,033 3 

8,764 4 
2 2 
,013 3 

4,603 3 
2 2 
,100 0 

4,145 5 
2 2 
,126 6 

21 1 



analyseanalyse gesloten vragen 

Hl l l 
TYPE E 
PD PD 
PJ J 
I I 
Total l 

N N 
10 0 
10 0 
10 0 
30 0 

Meann Rank 
17,05 5 
13,20 0 
16,25 5 

Testt  Statistics 

Chi-Square Chi-Square 
df df 
Asymp.Asymp. Sig. 

1,150 0 

,563 3 

BI I 

B2 2 

B3 3 

B4 4 

B5 5 

B6 6 

B7 7 

B8 8 

PD D 
PJ J 
I I 
Total l 

PD D 
PJ J 
I I 
Total l 

PD D 
PJ J 
I I 
Total l 

PD D 
PJ J 
I I 
Total l 

PD D 
PJ J 
I I 
Total l 

PD D 
PJ J 
I I 
Total l 

PD PD 
PJ J 
I I 
Total l 

PD PD 
PJ J 
I I 
Total l 

10 0 
10 0 
10 0 
30 0 

10 0 
10 0 
10 0 
30 0 

10 0 
10 0 
10 0 
30 0 

10 0 
10 0 
10 0 
30 0 

10 0 
9 9 
10 0 
29 9 

10 0 
10 0 
10 0 
30 0 

10 0 
10 0 
10 0 
30 0 

10 0 
10 0 
10 0 
30 0 

18.10 0 
18,30 0 
10,10 0 

12,00 0 
21,55 5 
12,95 5 

13,85 5 
12,50 0 
20,15 5 

18,75 5 
15,55 5 
12,20 0 

15,95 5 
18,72 2 
10,70 0 

16,15 5 
14,45 5 
15,90 0 

11,90 0 
22,20 0 
12,40 0 

6,20 0 
17,70 0 
22,60 0 

Chi-Square Chi-Square 
df df 
Asymp.Asymp. Sig. 

Chi-Square Chi-Square 
df df 
Asymp.Asymp. Sig. 

Chi-Square Chi-Square 
df df 
Asymp.Asymp. Sig. 

Chi-Square Chi-Square 
df df 
Asymp.Asymp. Sig. 

Chi-Square Chi-Square 
df df 
Asymp.Asymp. Sig. 

Chi-Square Chi-Square 
df df 
Asymp.Asymp. Sig. 

Chi-Square Chi-Square 
df df 
Asymp.Asymp. Sig. 

Chi-Square Chi-Square 
df df 
Asymp.Asymp. Sig. 

5,973 3 
2 2 
,050 0 

7.778 8 
2 2 
,020 0 

4,850 0 
2 2 
,088 8 

2,901 1 
2 2 
,234 4 

4,990 0 
2 2 
,083 3 

,240 0 
2 2 
,887 7 

9,895 5 
2 2 
,007 7 

20,470 0 
2 2 
,000 0 

22 2 



MANN-WHITNE YY TEST 

analyseanalyse gesloten vragen 

TYPEE N Mean Rank Sum of Ranks 
HI I 

HI I 

HI I 

PD D 
PJ J 
Total l 

PD D 
I I 
Total l 

PJ J 
I I 
Total l 

10 0 
10 0 
20 0 

10 0 
9 9 
19 9 

10 0 
9 9 
19 9 

11,40 0 
9,60 0 

13,00 0 
6,67 7 

12,30 0 
7,44 4 

114,00 0 
96,00 0 

130,00 0 
60,00 0 

123,00 0 
67,00 0 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 

Z Z 
Asymp,Asymp, Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. [2*(1 -tailed Sig.)] 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 

41,000 0 
96,000 0 
-,708 8 
,479 9 
,529 9 

15,000 0 
60,000 0 
-2,492 2 
,013 3 
,013 3 

22,000 0 
67,000 0 
-1,958 8 
,050 0 
,065 5 

TYPEE N Mean Rank Sum of Ranks 
H4 4 

H4 4 

H4 4 

PD D 
PJ J 
Total l 

PD D 
I I 
Total l 

PJ J 
I I 
Total l 

9 9 
7 7 
16 6 

9 9 
10 0 
19 9 

7 7 
10 0 
17 7 

9,00 0 
7,86 6 

8,00 0 
11,80 0 

5,57 7 
11,40 0 

81,00 0 
55,00 0 

72,00 0 
118,00 0 

39,00 0 
114,00 0 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. (2*(1-tailed Sig.)] 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 

27,000 0 
55,000 0 
-,502 2 
,616 6 
,681 1 

27,000 0 
72,000 0 
-1,520 0 
,129 9 
,156 6 

11,000 0 
39,000 0 
-2,414 4 
,016 6 
,019 9 

23 3 



analyseanalyse gesloten vragen 

TYPEE N Mean Rank Sum of Ranks 
H5 5 

H5 5 

H5 5 

PD D 
PJ J 
Total l 

PD D 
I I 
Total l 

PJ J 
I I 
Total l 

9 9 
10 0 
19 9 

9 9 
10 0 
19 9 

10 0 
10 0 
20 0 

11,56 6 
8,60 0 

13,72 2 
6.65 5 

12,70 0 
8,30 0 

104,00 0 
86,00 0 

123,50 0 
66,50 0 

127,00 0 
83,00 0 

Mann-WhitneyMann-Whitney (J 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig.[2*(l-tailed 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 

Sig.)] Sig.)] 

ExactExact Sig. [2*(  1-tailed Sig.)] 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. [2 *( 1 -tailed Sig.)] 

31,000 0 
86,000 0 
-1,246 6 
,213 3 
,278 8 

11,500 0 
66,500 0 
-2,837 7 
,005 5 
,004 4 

28,000 0 
83,000 0 
-1,708 8 
,088 8 
,105 5 

TYPEE N Mean Rank Sum of Ranks 
H7 7 

H7 7 

H7 7 

PD D 
PJ J 
Total l 

PD D 
I I 
Total l 

PJ J 
I I 
Total l 

10 0 
10 0 
20 0 

10 0 
10 0 
20 0 

10 0 
10 0 
20 0 

12,10 0 
8,90 0 

13,80 0 
7,20 0 

12,25 5 
8,75 5 

121,00 0 
89,00 0 

138,00 0 
72,00 0 

122,50 0 
87,50 0 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. [2*(1-tailed 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. [2*(1-tailed 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 

Sig-)] Sig-)] 

Sig.)] Sig.)] 

ExactExact Sig. [2*(  I-tailed Sig.)] 

34,000 0 
89,000 0 
-1,285 5 
,199 9 
,247 7 

17,000 0 
72,000 0 
-2,568 8 
,010 0 
,011 1 

32,500 0 
87,500 0 
-1,367 7 
,172 2 
,190 0 

24 4 
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TYPEE N Mean Rank Sum of Ranks 
H8 8 

H8 8 

H8 8 

PD D 
PJ J 
Total l 

PD D 
I I 
Total l 

PJ J 
I I 
Total l 

10 0 
10 0 
20 0 

10 0 
9 9 
19 9 

10 0 
9 9 
19 9 

8,95 5 
12,05 5 

6,55 5 
13,83 3 

7,80 0 
12,44 4 

89,50 0 
120,50 0 

65,50 0 
124,50 0 

78,00 0 
112,00 0 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. [2*(1 -tailed Sig.)] 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 

34,500 0 
89,500 0 
-1,212 2 
,226 6 
,247 7 

10,500 0 
65,500 0 
-2,883 3 
,004 4 
,003 3 

23,000 0 
78,000 0 
-1,829 -1,829 
,067 7 
,079 9 

TYPEE N Mean Rank Sum of Ranks 
H9 9 

H9 9 

H9 9 

PD D 
PJ J 
Total l 

PD D 
I I 
Total l 

PJ J 
I I 
Total l 

10 0 
9 9 
19 9 

10 0 
10 0 
20 0 

9 9 
10 0 
19 9 

8,90 0 
11,22 2 

7,85 5 
13,15 5 

8,33 3 
11,50 0 

89,00 0 
101,00 0 

78,50 0 
131,50 0 

75,00 0 
115,00 0 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. [2*(  I-tailed Sig.)] 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. ]2*(1 -tailed Sig.)] 

34,000 0 
89,000 0 
-,956 6 
,339 9 
,400 0 

23,500 0 
78,500 0 
-2,062 2 
,039 9 
,043 3 

30,000 0 
75,000 0 
-1,250 0 
,211 1 
,243 3 

25 5 



analyseanalyse gesloten vragen 

TYPEE N Mean Rank Sum of Ranks 
H10 0 

H10 0 

H10 0 

PD D 
PJ J 
Total l 

PD D 
I I 
Total l 

PJ J 
I I 
Total l 

10 0 
9 9 
19 9 

10 0 
10 0 
20 0 

9 9 
10 0 
19 9 

7,85 5 
12,39 9 

10,35 5 
10,65 5 

12,28 8 
7,95 5 

78,50 0 
111,50 0 

103,50 0 
106,50 0 

110,50 0 
79,50 0 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. [2*(1-tailedSig.)J 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. [2*(l-tailed Sig.)] 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. [2*(l-tailed Sig.)] 

23,500 0 
78,500 0 
-1,799 9 
,072 2 
,079 9 

48,500 0 
103,500 0 
-,118 8 
,906 6 
,912 2 

24,500 0 
79,500 0 
-1,727 7 
,084 4 
,095 5 

26 6 



analyseanalyse gesloten vragen 

TYPEE N Mean Rank Sum of Ranks 
Bl l 

Bl l 

Bl l 

PD D 
PJ J 
Total l 

PD D 
I I 
Total l 

PJ J 
I I 
Total l 

10 0 
10 0 
20 0 

10 0 
10 0 
20 0 

10 0 
10 0 
20 0 

10,60 0 
10,40 0 

13,00 0 
8,00 0 

13,40 0 
7,60 0 

106,00 0 
104,00 0 

130,00 0 
80,00 0 

134,00 0 
76,00 0 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. [2*(  I-tailed Sig.)] 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. [2*(  I-tailed 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. [2*(  I-tailed 

Sig.)] Sig.)] 

Sig.)] Sig.)] 

49,000 0 
104,000 0 
-,079 9 
,937 7 
,971 1 

25,000 0 
80,000 0 
-1,949 9 
,051 1 
,063 3 

21,000 0 
76,000 0 
-2,248 8 
,025 5 
,029 9 

TYPEE N Mean Rank Sum of Ranks 
B2 2 

B2 2 

B2 2 

PD D 
PJ J 
Total l 

PD D 
I I 
Total l 

PJ J 
I I 
Total l 

10 0 
10 0 
20 0 

10 0 
10 0 
20 0 

10 0 
10 0 
20 0 

7,15 5 
13,85 5 

10,35 5 
10,65 5 

13,20 0 
7,80 0 

71,50 0 
138,50 0 

103,50 0 
106,50 0 

132,00 0 
78,00 0 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. [2*(  J-tailed Sig.)] 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. [2*0-tailed Sig.)] 

Mann-WhitneyMann-Whitney (J 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 

16,500 0 
71,500 0 
-2,678 8 
,007 7 
,009 9 

48,500 0 
103,500 0 
-,119 9 
,906 6 
,912 2 

23,000 0 
78,000 0 
-2,125 5 
,034 4 
,043 3 
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analyseanalyse gesloten vragen 

TYPEE N Mean Rank Sum of Ranks 

B3 3 

B3 3 

B3 3 

PD D 
PJ J 
Total l 

PD D 
I I 
Total l 

PJ J 
I I 
Total l 

10 0 
10 0 
20 0 

10 0 
10 0 
20 0 

10 0 
10 0 
20 0 

11,05 5 
9,95 5 

8,30 0 
12,70 0 

8,05 5 
12,95 5 

110,50 0 
99,50 0 

83,00 0 
127,00 0 

80,50 0 
129,50 0 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. [2*(  1 -tailed Sig.)] 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. [2*(!-tailed Sig.)] 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 

44,500 0 
99,500 0 
-,444 4 
,657 7 
,684 4 

28,000 0 
83,000 0 
-1,787 7 
,074 4 
,105 5 

25,500 0 
80,500 0 
-1,966 6 
,049 9 
,063 3 

TYPEE N Mean Rank Sum of Ranks 
B5 5 

B5 5 

B5 5 

PD D 
PJ J 
Total l 

PD D 
I I 
Total l 

PJ J 
I I 
Total l 

10 0 
9 9 
19 9 

10 0 
10 0 
20 0 

9 9 
10 0 
19 9 

9,15 5 
10,94 4 

12,30 0 
8,70 0 

12,78 8 
7,50 0 

91,50 0 
98,50 0 

123,00 0 
87,00 0 

115,00 0 
75,00 0 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. [2*(l-tailed Sig.)] 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. [2*(  I-tailed Sig.)] 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. ]2*(1-tailed Sig.)] 

36,500 0 
91,500 0 
-,782 2 
,434 4 
,497 7 

32,000 0 
87,000 0 
-1,422 2 
,155 5 
,190 0 

20,000 0 
75,000 0 
-2,162 2 
,031 1 
,043 3 
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TYPEE N Mean Rank Sum of Ranks 

B7 7 

B7 7 

B7 7 

PD D 
PJ J 
Total l 

PD D 
I I 
Total l 

PJ J 
I I 
Total l 

10 0 
10 0 
20 0 

10 0 
10 0 
20 0 

10 0 
10 0 
20 0 

7,10 0 
13,90 0 

10,30 0 
10,70 0 

13,80 0 
7,20 0 

71,00 0 
139,00 0 

103,00 0 
107,00 0 

138,00 0 
72,00 0 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. 12*(1-tailed Sig.)} 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 

16,000 0 

71,000 0 
-2,801 1 
,005 5 
,009 9 

48,000 0 

103,000 0 
-,162 2 
,872 2 
,912 2 

17,000 0 

72,000 0 
-2,733 3 
,006 6 
,011 1 

TYPEE N Mean Rank Sum of Ranks 

B8 8 

B8 8 

B8 8 

PD D 
PJ J 
Total l 

PD PD 
I I 

10 0 
10 0 
20 0 

10 0 
10 0 

6,15 5 
14,85 5 

5,55 5 
15,45 5 

Totall  20 

PJ J 
I I 
Total l 

10 0 
10 0 
20 0 

8,35 5 
12,65 5 

61,50 0 
148,50 0 

55,50 0 
154,50 0 

83,50 0 
126,50 0 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 

Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. [2^(1-tailed Sig.)] 

Mann-WhitneyMann-Whitney U 
WilcoxonWilcoxon W 
Z Z 
Asymp.Asymp. Sig. (2-tailed) 
ExactExact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 

6,500 0 
61,500 0 
-3,336 6 
,001 1 
,000 0 

,500 0 
55,500 0 
-3,944 4 
,000 0 
,000 0 

28,500 0 
83,500 0 
-2,009 9 
,044 4 
,105 5 

29 9 
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CASEE PD1: Bankdiensten (retailsector) 

1.. Inleiding 

Case-studiee PD1 speelt zich af bij een grote onderneming in de banksector, in de sfeer van de 
dienstverleningg in het betalingsverkeer. De case-studie beperkt zich tot de divisie Nederland. Het 
koerselementt betreft de introductie van de zgn. 'chipknip' voor de relaties van de bank. Interviews 
hebbenn plaatsgevonden met een Senior Consultant van de Nederlandse divisie en met het Hoofd 
Retaill  Payment Systems. 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee activiteiten van de afdeling Retail Payment Systems betreffen het bevorderen en realiseren van 
efficiëntee vormen van betalingsverkeer. Automatisering speelt hierbij een hoofdrol. De missie van de 
afdelingg luidt: "migratie naar goedkopere betaalvormen en uitbouw van het 'card'gebruik". 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de afdeling zijn hoog. In de eerste plaats is betalingsverkeer voor de bank een 
'coree product' en wordt gezien als de 'lifeline' met de klant. Bovendien zijn grote investeringen 
gedaann in informatie-infrastructuur, distributiekanalen en promotie, investeringen die een lange 
terugverdientijdd kennen. Bovendien hebben de investeringen een zeer specifiek karakter, zodat er 
sprakee is van een zeer lage mate van verhandelbaarheid. De organisatie is feitelijk niet in staat haar 
gekozenn strategie te verlaten, hooguit om hierin langs geleidelijke weg aanpassingen aan te brengen. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Opp het niveau van de Divisie Nederland heeft zich enkele jaren geleden een heroriëntatie voorgedaan. 
Naastt een beperkte verschuiving van prioriteiten betrof deze met name een heroriëntatie op de 
organisatiestructuurr en de interne werkwijzen. Doelstellingen waren duidelijker 
resultaatverantwoordelijkhedenn en een strakker management van vernieuwingsprojecten. In feite was 
geenn sprake van een strategische heroriëntatie, maar van een versterking van de mogelijkheden van de 
organisatiee de huidige strategie uit te voeren. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Strategischee plannen worden binnen de divisie op vele plaatsen en niveaus gemaakt. Er is echter geen 
sprakee van één integraal strategisch plan voor bijvoorbeeld de divisie Nederland. De rol van de 
diversee plannen als sturingsmiddel voor de dagelijkse activiteiten kan als beperkt worden getypeerd. 
Err vindt geen strikte control op plaats. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap ten aanzien van de activiteiten in het betalingsverkeer is sterk projectgebonden. 
Voorstellenn tot vernieuwing worden altijd eerst in de eerder genoemde stuurgroep besproken aan de 
handd van concrete voorstellen op papier. Initiatieven kunnen van meerdere kanten komen, maar 
komenn veelal van commercieel verantwoordelijken. Zij worden altijd getoetst aan de visie van een 
goedkoperr betalingsverkeer. Beslissingen tot vernieuwingen worden uiteindelijk altijd genomen op 
basiss van een uitgewerkt projectplan, waarin investeringen en verwachte baten zijn doorgerekend. 
Realisatiee vindt op projectbasis plaats onder leiding van een door de stuurgroep benoemde 
projectleider. . 

Investeringen Investeringen 
All ee vernieuwingen binnen het betalingsverkeer van de bank gaan gepaard met grotere of kleinere 
investeringenn in systeemontwikkeling, soms ook hardware en marketing. De investeringsruimte wordt 
voorall  beperkt door een krapte in systeemontwikkelingscapaciteit. Financiële ruimte is in mindere 
matee een bottle-neck. 
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JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Perr jaar worden voor alle activiteiten en vernieuwingsprojecten plannen en budgetten opgesteld en 
goedgekeurd.. Control hierop wordt uitgevoerd, maar kan niet als zeer strikt worden getypeerd. 

Vernieuwingsprojectenn worden ook per project gepland en gebudgetteerd. De control hierop is 
strikter,, met name ook ten aanzien van de doorlooptijd van de projecten. Elk project moet in enkele 
stadiaa worden goedgekeurd door een stuurgroep waarin het hoogste management van de divisie is 
vertegenwoordigd.. Ook control vindt door middel van rapportages van de projectleider in deze groep 
plaats. . 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen in het betalingsverkeer zijn sterk systeem- en proceduregedreven en hierdoor 
gestandaardiseerd.. Voor de medewerkers binnen deze processen zijn weinig tot geen mogelijkheden 
dee processen naar eigen inzicht in te richten of hierin veranderingen aan te brengen. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingg rond aspecten van het betalingsverkeer is sterk gecentraliseerd in de genoemde 
stuurgroep.. Als gevolg van de 'strijd' om de automatiseringscapaciteit speelt informeel overleg en 
belangenbehartigingg een belangrijke rol. Sommigen weten ook de besluitvorming te omzeilen door 
rechtstreekss 'zaken te doen' met de automatiseringsafdeling. De planningen van deze afdeling bieden 
hiervoorr soms de ruimte. Besluitvorming in de stuurgroep gaat over het algemeen redelijk snel 
wanneerr goed onderbouwde plannen op tafel liggen. 

3.. Analyse koerselement 

Hett koerselement betreft de introductie van een nieuw betaalmiddel in de Nederlandse markt, de zgn. 
'chipknip'.. Het gaat hier om een activiteit die in nauwe coördinatie met andere banken plaatsvindt. 
Doordatt enkele concurrenten kozen voor een ander systeem is er op het project een extreme druk 
komenn te staan. Het is een prestigeproject geworden, waarbij alles op alles is gezet om het product als 
eerstee op de markt te krijgen en de acceptatie te winnen van het grote publiek. Dit aspect maakt het 
koerselementt enigszins afwijkend van andere, met name in de besluitvormende fasen. Echter de 
gevolgdee werkwijzen zijn volledig vergelijkbaar met die van andere vernieuwingsprojecten. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan het koerselement is hoog. Dit is enerzijds het gevolg van interbancaire afspraken 
enn anderzijds van de enorme investeringen die in het project zijn gedaan. De investeringen betreffen 
software-ontwikkeling,, apparatuur (o.a. betaalautomaten), de 'cards' zelf en marketinginspanningen. 
Zijj  bedragen in totaliteit enkele honderden miljoenen en zullen naar verwachting pas in een periode 
vann vijf tot tien jaar kunnen worden terugverdiend in de vorm van lagere kosten in het 
betalingsverkeer.. De introductie van het nieuwe product zal slechts tegen zeer hoge verliezen zijn 
terugg te draaien. 

Initiatief Initiatief 
Hett initiatief voor het koerselement lag in het interbancaire overleg, dus in feite buiten de organisatie. 
Hett kwam direct voort uit de gemeenschappelijke strategie om de kosten van het betalingsverkeer (in 
ditt geval het chartale betalingsverkeer) terug te dringen. 

Fiattering Fiattering 
Fiatteringg van het project vond op normale wijze plaats, zij het zeer snel en zonder veel weerstand, in 
hett eerder genoemde managementoverleg. De go-beslissing werd genomen op basis van een 
uitgewerktt plan van aanpak, voorzien van een kosten/batenanalyse en een planning van de benodigde 
capaciteitt (met name automatiseringscapaciteit) en doorlooptijd. 
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ProcesProces van realisatie 
Dee realisatie van het nieuwe product vond projectmatig plaats. Een projectleider gaf leiding aan een 
multidisciplinairr projectteam, dat weer werd ondersteund door diverse subwerkgroepen. Door de 
topprioriteitt van het project hebben zich geen moeilijkheden voorgedaan in termen van 
beschikbaarheidd van capaciteit of weerstanden. De aandacht verschoof tijdens de looptijd van het 
projectt van de technische realisatie vaar de operationele en commerciële aspecten van de introductie. 
Dee totale doorlooptijd bedroeg 1.5 tot 2 jaar. Introductie vond plaats begin 1997. 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van de koerselementen en de 
antwoordenn op de open vragen van case-studie PD1 aanwijzingen zijn te vinden ter toetsing van de 
werkhypothesen. . 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

7. . 

8. . 

9. . 

10. . 

Hypothesen n 

Natuurlijkk primaat consolidatie. 

Visiee als afwisselende paradigma's op externe aandachtsgebieden. 

Visiee stimuleert en geeft richting aan ondernemerschap (koers uitzetten). 

Ondernemerschapp intern en gestuurd. 

Ondernemerschapp als teamwork (A). 
Initiatievenn in commercie of R&D (B). 

Veell  aandacht voor procesconsolidatie (standaardisaties) (A). 
Budgettairee consolidatie op basis van omzet en kosten (B). 

Strategischee planvorming gericht op visievorming. 

Koersbeïnvloedendee besluiten gericht op investeringen (A). 
Besluitenn altijd op basis van een meerjarig actieplan (B). 

Besluitvormingg intern gericht en politiek beladen (A). 
Besluitvormingg langdurig proces (B). 

Operationelee processen afgeleide rol bij koersvorming. 

Aanwijzingen? ? 

++ + 

--
++ + 

++ + 

++ + 
+ + 

++ + 
+ + 

geenn aanwijzingen 

++ + 
++ + 

++ + 

++ + 

Voorlopigee analyse werkhypothesen case PD 1. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE PD2: Verzekeringsconcern 

1.. Inleiding 

Case-studiee PD2 speelt zich af bij een verzekeringsonderneming, die zich zowel toelegt op levens-, 
alss op schadeverzekeringen. Het concern heeft ongeveer 900 medewerkers, is eigendom van een 
Duitsee aandeelhouder, maar functioneert strategisch zelfstandig. Distributie vindt vrijwel uitsluitend 
plaatss d.m.v. onafhankelijke tussenpersonen. Het koerselement betreft de introductie van een nieuw 
typee dienstverlening in de sfeer van 'Employee Benefit' verzekeringen, gericht op ondernemingen 
mett minder dan 100 medewerkers. De dienstverlening bevat naast verzekeringen, die bij derden 
wordenn ondergebracht, ook ondersteuning op het gebied van de personeelsadministratie. Interviews 
hebbenn plaatsgevonden met de voorzitter van de concerndirectie en met de projectleider Employee 
Benefit. . 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee organisatie heeft geen expliciet missie statement. Wel wordt het adagium "profit before growth" 
algemeenn gehanteerd. Ongeveer vier jaar geleden is, na het aantreden van een nieuwe directie, een 
visiee voor een periode van vijfjaar ontwikkeld en vastgelegd. Deze visie is tussentijds niet expliciet 
bijgesteld.. Dit zal op korte termijn gaan gebeuren. Dit visiedocument behandelde onder anderen de 
ontwikkelingenn in de verzekeringsbranche, zoals bijvoorbeeld de die rond de zorgverzekeringen (zie 
hett koerselement). 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn gemiddeld van niveau te noemen. Enerzijds bestaan er 
commitmentss aan 'verzekeren' en aan bestaande contracten, die een zeer lange looptijd kunnen 
hebben.. Anderzijds zijn er commitments aan de distributiestructuur waarvoor in het verleden is 
gekozen.. Investeringen worden gedaan in systeemontwikkeling, maar deze zijn beperkt van omvang 
enn redelijk breed inzetbaar. In termen van producten en medewerkers is de organisatie behoorlijk 
flexibell  te noemen. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Eenn echte strategische heroriëntatie heeft zich de laatste vijfjaar niet voorgedaan. Weliswaar heeft het 
reedss eerder genoemde visiedocument geleid tot het afstoten van één (kleinere) activiteit en tot het 
startenn van enkele nieuwe projecten, een echte heroriëntatie is dit niet te noemen. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Elkk jaar wordt bij de budgettering een trendmatige forecast gemaakt voor twee jaar. Dit is echter geen 
echtee planning te noemen. Er vindt geen control op plaats. 

OndeOnde rnemerschap 
Ondernemerschapp heeft een 'ad hoc' karakter. De organisatie wordt als informeel getypeerd, en 
ideeënn vinden hun weg gemakkelijk naar de directie. Deze is altijd nauw betrokken bij 
vernieuwingen,, soms als fiatteur, soms als sponsor, en soms ook als 'trekker', zoals in de eerste fase 
vann de totstandkoming van het koerselement. Realisatie van innovaties vinden altijd projectmatig 
plaats,, omdat altijd vele disciplines betrokken zijn. 

Investeringen Investeringen 
All ee vernieuwingen binnen de verzekeringsonderneming gaan gepaard met grotere of kleinere 
investeringenn in systeemontwikkeling, soms ook hardware en marketing. Deze investeringen worden 
echterr als beperkt van omvang beschouwd en de financiële ruimte hiertoe wordt niet gezien als een 
bottle-neck. . 
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JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Perr jaar worden voor alle activiteiten operationele plannen en budgetten opgesteld en door de directie 
goedgekeurd.. Control hierop wordt strikt uitgevoerd, maar vooral op de financiële resultaten. In 
sommigee sectoren (vooral levensverzekeringen) wordt ook omzet als een belangrijke maatstaf gezien, 
bijj  schadeverzekeringen is dit te gevaarlijk, omdat ook de kwaliteit van de portefeuille essentieel is. 
Ookk vernieuwingsprojecten worden gepland en gebudgetteerd. De control hierop is echter niet zeer 
strikt. . 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen van het concern zijn veelal georganiseerd rond systemen en procedures en zijn 
hierdoorr gestandaardiseerd van aard. Voor de medewerkers binnen deze processen zijn weinig tot 
geenn mogelijkheden de processen te beïnvloeden of producten en voorwaarden te wijzigen. Wel 
vindenn uiteraard wel de nodige inschattingen (bijvoorbeeld van risico's en schadesituaties) plaats. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingg binnen de organisatie is sterk gecentraliseerd in de concerndirectie. Rond de 
besluitvormingg wordt informeel overleg en 'lobbying' als een belangrijke factor ingeschat. Overigens 
iss in de interviews niet gebleken dat er binnen de organisatie sprake is van scherpe 
belangentegenstellingen.. Besluitvorming is niet snel te noemen. Opgemerkt werd dat "verzekeraars 
doorgaanss veel tijd nemen voor kleinere besluiten". 

3.. Analyse koerselement 

Hett koerselement betreft de introductie van een nieuw type dienstverlening aan kleinere 
ondernemingen.. De diensten richten zich op zorgverzekeringsproducten voor het personeel (ingekocht 
vann een collega-concurrent) en zijn omgeven met aanvullende administratieve ondersteuning, zoals 
eenn salarisadministratie, etc. Distributie van de nieuwe diensten verloopt via de tussenpersonen, de 
administratievee operatie wordt aan derden uitbesteed. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan het koerselement kan als gemiddeld worden gekwalificeerd. Weliswaar worden 
enkelee miljoenen geïnvesteerd in softwareontwikkeling, maar deze investering wordt voor het concern 
beperktt van omvang geacht. De software is zeer gespecialiseerd van aard en niet direct voor andere 
toepassingenn inzetbaar. De terugverdientijd voor het totale project wordt op 2 a 3 jaar geschat. De 
nieuwee activiteit is in een aparte werkmaatschappij ondergebracht en wanneer een en ander in een 
laterr stadium geen succes zou blijken te zijn, kan deze gemakkelijk weer worden gestopt. De eigen 
organisatiee is bewust zeer klein gehouden, het merendeel van de activiteiten is uitbesteed en belegd 
bijj  derden. 

Initiatief Initiatief 
Hett initiatief voor het koerselement lag in eerste instantie bij de directie. Tijdens de visie-
ontwikkelingg van vier jaar geleden werd gekozen voor een uitbreiding op het terrein van de 
zorgverzekeringen.. Allereerst werd getracht dit d.m.v. een overname te realiseren, maar dit bleek 
onmogelijk.. Zo ontstond gaandeweg het idee van een samenwerking met een zorgverzekeraar, waarbij 
dee producten van deze zorgverzekeraar op een eigen wijze aan klanten worden aangeboden, omgeven 
mett een aantal aanvullend diensten. Nadat de samenwerking tot stand gekomen was is een 
projectleiderr benoemd die een en ander verder in project verband moest realiseren en vervolgens ook 
dee verantwoordelijkheid zou gaan dragen voor de nieuwe activiteit. 

Fiattering Fiattering 
Fiatteringg van het project vond in de directie plaats, zonder veel weerstand, omdat de directie vanaf 
hett begin ook intiatiefnemer was. Het uiteindelijke besluit werd genomen op basis van een uitgewerkt 
businessplan,, voorzien van een kosten/batenanalyse en een planning van het project. De projectleider 
rapporteerdee tijdens de looptijd van het project elk kwartaal aan de directie, waarbij ook wijzigingen 
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inn de oorspronkelijke opzet aan de orde kwamen. De projectleider onderhield en onderhoudt 
tussentijdss ook meer informele contacten met de directie. 

ProcesProces van realisatie 
Dee realisatie van het nieuwe product vond projectmatig plaats, waarbij met name veel aandacht is 
besteedd aan de ontwikkeling van 'state of the art' en gebruiksvriendelijke software. De projectleider 
gaff  hierbij leiding aan een multidisciplinair projectteam, waarin ook een aantal tussenpersonen 
betrokkenn waren. Uitgebreide tests en pilots hebben plaatsgevonden, eerst intern, later met klanten. 
Dee totale doorlooptijd bedroeg 3 jaar, d.w.z. eerst 1,5 jaar tot de samenwerkingsovereenkomst met de 
zorgverzekeraar,, en vervolgens nog eens 1,5 jaar voor de realisatie van het totale concept. Introductie 
vondd plaats rond de zomer van 1997. 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van de koerselementen en de 
antwoordenn op de open vragen van case-studie PD2 aanwijzingen zijn te vinden ter toetsing van de 
werkhypothesen. . 

ii  1 . 

2 . . 

 3. 

:4. . 

. . 

6. . 

7. . 

8. . 

|9. . 

10. . 

Hypothesen n 

Natuurlijkk primaat consolidatie. 

Aanwijzingen? ? 

++ + 

Visiee als afwisselende paradigma's op externe aandachtsgebieden. 
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CASEE PD3: Telecommunicatiediensten 

1.. Inleiding 

Case-studiee PD3 betreft een jonge onderneming in de telecommunicatiesector, die ten tijde van het 
intervieww ruim anderhalfjaar actief was op de Nederlandse markt. Bij de onderneming zijn ruim 500 
medewerkerss in dienst en er is sprake van een zeer snelle groei. De organisatie is eigendom van 
enkelee grote investeerders, maar functioneert strategisch zelfstandig. Aangeboden worden met name 
dienstenn op het terrein van mobiele communicatie. Distributie vindt plaats d.m.v. onafhankelijke 
distributeurs,, de zgn. service providers. De branche kenmerkt zich door een hoge dynamiek, waarbij 
"telkenss nieuwe spelers kunnen binnentreden, die de spelregels continu veranderen". 

Hett koerselement betreft de introductie van een nieuw type tarifering aan de gebruikers van mobiele 
communicatiee onder de naam "bellen per seconde, betalen per seconde". Interviews hebben 
plaatsgevondenn met de algemeen directeur en met de projectleider van "betalen per seconde". 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee organisatie heeft geen expliciet missie statement. Wel is er een duidelijke visie op de gewenste 
ontwikkelingg van de onderneming, namelijk in een zo kort mogelijke tijd een marktpositie opbouwen 
inn concurrentie met het grote voormalige staatsbedrijf. De wijze waarop dit gebeuren moet is 
gebaseerdd op scherpe tarieven en innovativiteit in de dienstverlening. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn zonder meer hoog te noemen. Zeer hoge investeringen zijn 
gedaann in de technische infrastructuur ten behoeve van de mobiele communicatie (650 miljoen) en 
dezee wordt nog steeds uitgebreid. Deze investeringen zullen slechts op de langere termijn 
terugverdiendd kunnen worden uit de tarifering van de diensten. Daarnaast zijn zeer hoge investeringen 
gedaann in marketing, naamsbekendheid en het opbouwen van een distributienetwerk. Met andere 
woorden,, de opzet van de onderneming is een lange termijnaangelegenheid, de eerste winstcijfers 
wordenn pas over enkele jaren verwacht. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Dee onderneming bestaat nog zo kort dat onmogelijk sprake kan zijn geweest van een strategische 
heroriëntatie. . 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Strategischee meerjarenplanning (drie tot vier jaar) is voor de organisatie zeer belangrijk in verband 
mett het lange termijn perspectief van de activiteiten en de planning van de infrastructuur. 
Uitbreidingenn hiervan hebben een technische implementatietijd van bijna eenjaar. Planningen worden 
echterr wel, gezien de dynamiek van de markt, elk kwartaal bijgesteld. Daarnaast wordt ook veelvuldig 
mett diverse (financiële) groeiscenario's gewerkt. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap van de organisatie is voornamelijk geconcentreerd bij de algemeen directeur, 
diee gerekend kan worden tot commerciële onderdeel van de organisatie. Er is sprake van een echte 
'entrepreneuriall  organisatie' (Mintzberg, 1979). Ondernemerschap is hierdoor nauw verbonden met 
dee visie van de organisatie. De realisatie van vernieuwingen vindt zonder uitzondering in 
interdisciplinairee projectteams plaats. De organisatie heeft gespecialiseerde projectleiders in dienst. 

Investeringen Investeringen 
Zoalss gezegd spelen investeringen een zeer belangrijke rol in de onderneming. Bij 
investeringsbeslissingenn wordt planmatig te werk gegaan en zorgvuldig gebudgetteerd. Een en ander 
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houdtt ook verband met de nauwe betrokkenheid van de investeerders, middels de raad van 
commissarissen. . 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Perr jaar worden door de directie voor alle activiteiten operationele plannen en budgetten opgesteld. 
Dezee planningen zijn afgeleid van de meerjarenplannen en zijn ook voortdurend aan wijziging 
onderhevig.. Control op de plannen wordt uitgevoerd, maar kan onmogelijk zeer strikt zijn. Ook 
vernieuwingsprojectenn worden gepland en gebudgetteerd, maar ook de control hierop is niet zeer 
strikt. . 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen van de organisatie zijn veelal systeem- en proceduregedreven en hierdoor 
gestandaardiseerd.. Zij zijn echter ook voortdurend in verandering. De organisatie is jong en flexibel. 
Voorr de medewerkers binnen deze processen zijn er slechts beperkte mogelijkheden deze direct te 
beïnvloeden,, veranderingen vinden projectmatig plaats. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingg binnen de organisatie is sterk gecentraliseerd in de directie. Rond de besluitvorming 
vindtt veel informeel overleg plaats. Daarbij is slechts beperkt sprake van belangentegenstellingen, 
maarr wel soms van weerstanden tegen al te snelle en al te veel veranderingen. Door de directie 
wordenn nauwe contacten onderhouden met de externe investeerders. Besluitvorming is over het 
algemeenn snel. 

3.. Analyse koerselement 

Hett koerselement betreft de introductie van een nieuw type tarifering van de dienstverlening aan de 
gebruikerss van de mobiele communicatie. De invoering hiervan werd bewust gepland één jaar na de 
startt van de onderneming in Nederland. Het koerselement paste perfect in de strategie van de 
organisatiee om middels prijsconcurrentie en innovaties de positie in de markt uit te bouwen. De 
vernieuwingg werd ingepast in een totaal nieuw pakket van diensten en tarieven. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan het koerselement kan als gemiddeld worden gekwalificeerd. De investeringen 
diee ervoor gedaan moesten worden waren beperkt, omdat bij de start van de organisatie reeds een 
dergelijkee vorm van tarifering was voorzien. Het commitment naar de klant is echter wel groot, omdat 
naa invoering van "betalen per seconde" dit marketingtechnisch onmogelijk weer is terug te draaien. 
Well  is de tariefstructuur op vele manieren verder door te ontwikkelen, waardoor de initiële 
tariefsverlagingg van 15% mogelijk weer gecompenseerd kan worden. 

Initiatief Initiatief 
Hett koerselement was feitelijk al opgenomen in de oorspronkelijke overeenkomst die ten grondslag 
lagg aan het verkrijgen van een licensie voor de dienstverlening in de Nederlandse markt. Het moment 
vann implementatie is echter aanzienlijk naar voren gehaald. Het initiatief hiervoor lag bij de algemeen 
directeur,, die het eerst besprak met het Hoofd Finance van de organisatie. De rest van de organisatie 
waswas er in eerste instantie niet bij betrokken. 

Fiattering Fiattering 
Fiatteringg van de implementatie vond in eerste instantie in de directie plaats, op basis van een 
discussiee over diverse financiële scenario's van de gevolgen ervan. Hoewel er wel bedenkingen 
waren,, kan niet worden gesproken van grote weerstanden. Het idee werd vervolgens voorgelegd aan 
dee raad van commissarissen ter fiattering. Het uiteindelijke besluit werd genomen op basis van een 
uitgewerktt projectplan, waarbij ook een projectleider werd aangewezen als 'trekker' voor de 
realisatiefase. . 
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ProcesProces van realisatie 
Dee realisatie van de nieuwe tarifering vond projectmatig plaats, waarbij met name veel aandacht is 
besteedd aan de software voor de facturering, de marketing en aan de informatievoorziening aan de 
servicee providers. Het project had een zeer hoge prioriteit, omdat realisatie zeer snel diende plaats te 
vinden.. Zeer belangrijk waren de testfasen voor de software, waarin op elk moment de implementatie 
opp de voorgenomen datum nog kon worden afgeblazen. De totale doorlooptijd bedroeg ongeveer een 
halfjaar,, vanaf het moment van het eerste idee tot aan de implementatie. Introductie vond plaats op 1 
oktoberr 1996. 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van de koerselementen en de 
antwoordenn op de open vragen van case-studie PD3 aanwijzingen zijn te vinden ter toetsing van de 
werkhypothesen. . 
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Visiee stimuleert en geeft richting aan ondernemerschap (koers uitzetten). 

Ondernemerschapp intern en gestuurd. 

Ondernemerschapp als teamwork (A). 
Initiatievenn in commercie of R&D (B). 

Veell  aandacht voor procesconsolidatie (standaardisaties) (A). 
Budgettairee consolidatie op basis van omzet en kosten (B). 

Strategischee planvorming gericht op visievorming. 

Koersbeïnvloedendee besluiten gericht op investeringen (A). 
Besluitenn altijd op basis van een meerjarig actieplan (B). 

Besluitvormingg intern gericht en politiek beladen (A). 
Besluitvormingg langdurig proces (B). 
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Aanwijzingen? ? 

--
geenn aanwijzingen 

++ + 

++ + 

+ + 

+ + 
+ + 

--
++ + 
++ + 

--

++ + 

Voorlopigee analyse werkhypothesen case PD3. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
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CASEE PD4: Exploitati e stationsruimten 

1.. Inleiding 

Case-studiee PD4 heeft plaatsgevonden bij een onderdeel van een grote openbaar vervoersorganisatie 
inn Nederland. Het onderdeel is enkele jaren geleden ontstaan uit een reorganisatie van het 
moederconcernn en houdt zich bezig met de (commerciële) exploitatie van de stationsruimten. 
Daarnaastt is de organisatie verantwoordelijk voor het technische en operationele beheer van de 
stations. . 

Hett koerselement betreft de introductie van een nieuwe winkelformule voor kleinere stations, waarbij 
eenn integratie plaatsvindt van een supermarktformule en kaartverkoop aan reizigers, functies die tot 
nuu toe altijd gescheiden zijn geweest. Interviews hebben plaatsgevonden met de Manager Commercial 
Developmentt en met de Development Manager Retail, tevens de projectleider van het koerselement. 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee organisatie heeft als missie: "stations maken tot prettige, veilige en schone plekken, waar klanten 
graagg komen". Daarnaast is de visie erop gericht om een winstgevende exploitatie van de stations 
mogelijkk te maken d.m.v. een optimaal gebruik van de ruimten voor commerciële doeleinden. Hierbij 
wordtt het 'klaverbladprincipe' gehanteerd: food, non-food, horeca en diensten. Commerciële 
exploitatiee gebeurt in de meeste gevallen in partnership met anderen. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn hoog te noemen. In de eerste plaats zijn deze gelegen in de 
stationsruimtenn zelf en hun ligging. Deze zijn in de loop van de tijd uit overwegingen van 
infrastructuur,, bouwtechniek en reizigersbelangen ontstaan, maar zijn niet altijd gunstig voor 
commerciëlee exploitatie. Daarnaast bestaan commitments aan de moederorganisatie. Zo moeten 
commercieell  gunstige plekken ter beschikking worden gesteld voor kaartverkoop en voor 
bijvoorbeeldbijvoorbeeld beveiligingsorganisaties. Daarnaast bestaan belangrijke commitments aan de partners in 
dee commerciële exploitatie. De organisatie is derhalve aan alle kanten gebonden in haar strategische 
vrijheid. . 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Dee onderneming is, zoals gezegd, enkele jaren geleden ontstaan uit een reorganisatie van het 
moederbedrijf.. Deze reorganisatie was op haar beurt weer het gevolg van een strategische 
heroriëntatie,, die in de loop van een aantal jaren voor de positie van de moederorganisatie belangrijke 
gevolgenn heeft. Er is sprake van een losmaking van de overheid en van het verdwijnen van de 
nationalee monopoliepositie die op dit terrein van openbaar vervoer vele jaren lang werd ingenomen. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Vann strategische meerjarenplanning is bij de stationsorganisatie nog geen sprake. In de opbouw van 
dee organisatie is men hieraan nog niet toegekomen, maar dit wordt in de nabije toekomst wel 
verwacht. . 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap van de organisatie is voornamelijk geconcentreerd bij de afdeling Commercial 
Development.. Binnen deze commerciële stafafdeling worden de nieuwe formules uitgedacht en 
projectmatigg ontwikkeld, die vervolgens in de stations worden toegepast. Bij nieuwe initiatieven is 
overigenss ook de directie van de stationsorganisatie altijd nauw betrokken. Op termijn wordt ook van 
dee regionale business managers meer ondernemerschap verwacht. 
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Investeringen Investeringen 
Dee investeringen van de stationsorganisatie betreffen met name de ontwikkeling van commerciële 
formuless en de inrichting van de bijbehorende ruimten. De bouw van nieuwe stations is niet de 
verantwoordelijkheidd van de besproken organisatie. De investeringen kunnen hoog zijn, maar zijn tot 
opp zekere hoogte wel redelijk flexibel te hanteren. Zo worden nieuwe formules altijd eerst op enkele 
locatiess uitgetest voordat zij op grotere schaal worden geïmplementeerd. Bij investeringen van meer 
dann een miljoen gulden is goedkeuring van de moederorganisatie nodig. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Perr jaar worden voor de stationsorganisatie begrotingen opgesteld, die als leidraad dienen voor de 
exploitatie-activiteitenn van de business managers. De planningssystematiek is echter nog in 
ontwikkelingg en 'afrekening' op resultaten vindt nog niet plaats. Wel is sprake van kostenbeheersing 
inn de exploitatie. Ook vernieuwingsprojecten worden gepland en gebudgetteerd, maar ook de control 
hieropp is niet zeer strikt. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen binnen de operatie op de stations zijn veelal routinematig van karakter. Voor 
dee afdeling Business Development is dit niet het geval. Hier wordt uitsluitend projectmatig gewerkt. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingg binnen de organisatie is geconcentreerd in de directies van de stationsorganisatie en 
hett moederbedrijf. Rond de besluitvorming vindt het nodige aan informeel overleg plaats 
("vlechtwerken").. De stationsorganisatie is redelijk commercieel en dynamisch, van de 
moederorganisatiee kan dit niet altijd worden gezegd. Besluitvorming neemt daar soms veel tijd in 
beslag,, onder andere door de invloed die direct en indirect wordt uitgeoefend door de vakorganisaties. 

3.. Analyse koerselement 

Hett koerselement betreft, zoals aangegeven, de introductie van een nieuwe 'convenience-store' 
formule,, die een integratie inhoudt van de traditionele kaartverkoop en een kleine supermarkt. Dit 
koerselementt paste goed in de visie van de organisatie om ook voor de kleinere stations een leefbare 
situatiee te creëren en tegelijkertijd commerciële exploitatie mogelijk te maken. De formule wordt 
toepasbaarr geacht op 50 tot 80 stations in Nederland. Deze stations dreigden op termijn onbemand te 
wordenn vanwege het beperkte aantal reizigers. Dit wordt, ook vanuit veiligheidsoogpunt, als 
ongewenstt beschouwd. De nieuwe formule wordt, vanwege het specifieke karakter, in eigen beheer 
ontwikkeldd en geëxploiteerd. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan het koerselement kan als hoog worden gekwalificeerd. De investeringen die 
ervoorr gedaan moesten worden zijn aanzienlijk, 1,5 tot 2 miljoen gulden. Deze investeringen 
betreffenn de ontwikkeling van de formule, de bouw van een proefmodel ten behoeve van de interne 
besluitvormingg en marktonderzoek, en het opzetten van een administratie voor de exploitatie. Op dit 
momentt zijn zes pilotwinkels in gebruik en voor verdere expansie zullen nog aanvullende 
investeringenn nodig zijn. De verwachting is dat wanneer de winkels operationeel zijn, het moeilijk zal 
zijnn om ze weer te sluiten, vanwege de gevolgen die dit voor de betreffende stations zal hebben. Op 
ditt moment echter zou een en ander, met de nodige financiële consequenties, nog terug te draaien zijn. 

Initiatief Initiatief 
Hett initiatief is ontstaan uit groepsdiscussies over de problematiek van de kleinere stations. Het is 
uiteindelijkk door de Developmanager Retail opgepakt en omgezet in een concreet voorstel (5-10 
pagina's)) aan de directie van de stationsorganisatie. Zoals gezegd paste het initiatief in de visie van de 
organisatie,, maar een dergelijke formule was niet vooraf gepland. 
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Fiattering Fiattering 
Dee fiattering rond het koerselement heeft in diverse fasen plaatsgevonden. Op basis van het eerste 
voorstell  werd fiat verkregen voor de verdere ontwikkeling van de formule en de opzet van een 
proefwinkell  zonder commerciële exploitatie. Met behulp van deze proefwinkel werd draagvlak 
gecreëerdd bij management en medewerkers van de zusterorganisatie die verantwoordelijk is voor het 
reizigersvervoerr en de kaartverkoop. De implementatie van de formule zou namelijk inhouden dat 
medewerkerss van deze organisatie overgenomen zouden worden. Dit aspect heeft een belangrijke rol 
gespeeldd in de verdere besluitvorming. Men was bang voor een verslechtering van de 
arbeidsvoorwaardenn en voor verlies aan status ("van lokettist naar winkelbediende"). Het bereiken 
vann dit draagvlak heeft veel tijd in beslag genomen. Uiteindelijk zijn de directies van beide 
organisatiess akkoord gegaan met de opening van pilotwinkels op zes stations. Op basis van de 
ervaringenn hiermee is uiteindelijk besloten tot verdere expansie. 

ProcesProces van realisatie 
Dee realisatie van de nieuwe winkelformule vond projectmatig plaats, waarbij met name veel aandacht 
iss besteed aan de ontwikkeling van de winkel zelf en aan marktonderzoek bij reizigers. In een later 
stadiumm is ook een organisatie en administratie opgezet voor de permanente exploitatie van de 
winkels.. Deze organisatie is in werking getreden bij de opening van de zes winkels. Op dat moment 
heeftt ook overdracht plaatsgevonden van de verantwoordelijkheid van de projectleider naar een 
speciaall  hiervoor benoemde business manager. De totale doorlooptijd van het eerste initiatief tot de 
openingg van de eerste pilotwinkel bedroeg 1,5 tot 2 jaar, tot de beslissing voor expansie over een 
groott aantal stations bedroeg deze 2,5 jaar. 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van de koerselementen en de 
antwoordenn op de open vragen van case-studie PD4 aanwijzingen zijn te vinden ter toetsing van de 
werkhypothesen. . 
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CASEE PD5: Autobussen 

1.. Inleiding 

Case-studiee PD5 betreft een leverancier van 'automotive' producten voor het (inter)lokale 
personengroepsvervoer,, ofwel autobussen. Het bedrijf is ontstaan als een van de 'doorstarts' na het 
faillissementt van de oorspronkelijke moederorganisatie enige jaren geleden. Ook deze 
moederorganisatie,, een vrachtwagenfabrikant, heeft een doorstart gemaakt en is nog steeds voor 19% 
eigenaarr van de organisatie. Tevens bestaan er nog altijd nauwe operationele banden. De organisatie 
heeftt ca. 150 medewerkers in dienst en is voor 80% van haar afzet gericht op het buitenland. 

Hett koerselement betreft de introductie van een nieuwe technische vinding (gepantenteerd) ten 
behoevee van de bediening van het handgeschakelde versnellingssysteem van de bussen. Hoewel dit 
eenn betrekkelijk kleine verbetering aan het systeem betrof, is zij voor de klant zeer herkenbaar en is de 
totstandkomingg ervan representatief te noemen voor hoe de organisatie met dergelijke innovaties 
omgaat.. Interviews hebben plaatsgevonden met de Algemeen Directeur en met de Adjunct Directeur 
Technischee Zaken, tevens de projectleider van het koerselement. 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee organisatie heeft als expliciete missie "het 'vermarketen' van transportoplossingen voor het 
vervoerr van groepen mensen en hun bagage over de weg". Deze transportoplossingen bestaan 
enerzijdss uit de producten van de organisatie, maar anderzijds ook uit aanvullende diensten. 

Dee visie van de organisatie is erop gericht om klantspecifieke, 'maatwerk' oplossingen te realiseren, 
waarbijj  de onderneming optreedt als hoofdaannemer, assemblagebedrij f en dienstverlener. De 
productiee van veel van de onderdelen, waaronder ook hele carrosserieën, wordt uitbesteed bij derden. 
Assenn en motoren worden ingekocht bij de voormalige moederorganisatie. Ten aanzien van de eigen 
productenn is het streven erop gericht deze steeds weer te onderscheiden met technische innovaties 
('uniquee selling points'). Deze visie is enkele jaren geleden geformuleerd (zie ook strategische 
heroriëntatie)) en wordt elk jaar op onderdelen bijgesteld. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn gemiddeld te noemen. Commitments zijn in de eerste plaats 
gelegenn in de relatie met de voormalige moeder. Dit geldt niet alleen haar positie als toeleverancier, 
maarr ook inkoop, distributie, onderdelenvoorziening en after sales service worden gezamenlijk 
ondernomen.. Daarnaast wordt ook gezamenlijk aan productontwikkeling gedaan. Andere 
commitmentss zijn gelegen in de 'customer base'. Klanten venvachten een optimale, regionaal 
gespreidee en langdurige service. Door de flexibele opzet van de organisatie en de nadruk op inkoop en 
uitbesteding,, zijn de commitments aan eigen productiefaciliteiten en investeringen echter geringer dan 
menn zou verwachten. De organisatie is in staat op projectbasis in te spelen op steeds nieuwe 
ontwikkelingenn in de markt, zonder hiervoor zelf zwaar te investeren. In deze zin lijk t de organisatie 
enigszinss op een organisatie met projectactiviteiten. Gezien echter het feit dat eigen producten altijd 
centraall  blijven staan, is de conclusie gerechtvaardigd dat productactiviteiten toch de essentie zijn van 
dee onderneming. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Dee organisatie heeft de laatste drie tot vier jaar een belangrijke strategische heroriëntatie ondergaan. 
Beschouwdee men zich toen als een toeleverancier van chassis en motoren aan andere 
busondernemingen,, nu bestaat 70% van de activiteiten uit klantspecifieke eindproducten, die onder 
eigenn beheer worden gerealiseerd. De heroriëntatie hing samen met de komst van de huidige 
algemeenn directeur en heeft tot gevolg gehad dat de organisatie veel flexibeler en projectmatiger 
werkt,, en dat inmiddels ook een carrosseriebedrijf is overgenomen. 
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StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Vann een reguliere strategische meerjarenplanning is binnen de organisatie niet echt sprake. Zoals 
gezegdd is enkele jaren geleden wel een visiedocument opgesteld, dat qua strekking ongewijzigd is 
gebleven,, maar elk jaar wordt bijgesteld op accenten en prioriteiten. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Tenn aanzien van het ondernemerschap van de organisatie speelt de algemeen directeur een centrale 
rol.. Dit neemt echter niet weg dat initiatieven op diverse plaatsen kunnen worden genomen. De 
belangrijkstee zijn de marketingafdeling, die uit contacten met (potentiële) klanten nieuwe 
mogelijkhedenn inbrengt, R&D met technische innovatievoorstellen en after sales service, die signalen 
ontvangtt van bestaande klanten. Soms is ook gewijzigde wetgeving (bijvoorbeeld t.a.v. 
geluidsnormenn of emissies) reden voor innovatie. Alle ideeën worden ingebracht in het Product 
Innovatiee Team, waarin de directie ook zitting heeft. Hierin worden prioriteiten gesteld en wordt de 
realisatiee van innovaties verder gecoördineerd. Realisaties komen to stand in een informele 
projectstructuur,, waarin vele disciplines van de organisatie betrokken zijn. 

Investeringen Investeringen 
Dee organisatie beschikt over beperkte middelen om te investeren. Veelal wordt ernaar gestreefd 
investeringenn te doen in het kader van een concrete opdracht, waarbij soms ook subsidiegelden 
wordenn verkregen, bijvoorbeeld in verband met milieu-innovaties of gehandicaptenvoorzieningen in 
hett openbaar vervoer. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Elkk jaar worden planningen en budgetten opgesteld. Deze worden echter beschouwd als prognoses, en 
controll  vindt er niet strikt op plaats. Sturing vindt meer plaats "op de inhoud van de activiteiten" van 
opp de cijfers. De algemeen directeur heeft elders de ervaring opgedaan dat mensen "heel goed zijn in 
hett uitleggen waarom budgetten niet zijn gehaald", dit tracht hij in zijn huidige organisatie te 
vermijden.. De operationele planningen binnen de productie zijn wel strikter. Voor maat werkprojecten 
wordenn urenregistraties aangehouden. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen zijn deels gestandaardiseerd van karakter, deels gebaseerd op projectmatige 
'customization'.. Coördinatie vindt plaats door middel van een "orderoverleg", onder leiding van de 
adjunctt directeur. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingg binnen de organisatie is geconcentreerd bij de directie, die tevens zitting heeft in de 
belangrijkstee andere overlegorganen. PD5 is een betrekkelijk kleine organisatie, besluitvorming heeft 
veelall  een informeel karakter en vindt vaak 'ad hoc' plaats. Belangentegenstellingen doen zich soms 
voor,, bijvoorbeeld tussen R&D en after sales service. Deze worden echter in goed overleg en door de 
directee betrokkenheid van de directie opgelost. Besluitvorming vindt relatief snel plaats. 

3.. Analyse koerselement 

Hett koerselement betreft, zoals aangegeven, een technische innovatie aan het schakelsysteem van de 
bussen.. Het nieuwe (mechanische) systeem levert dezelfde prestaties als een elektronische variant, 
maarr is veel goedkoper te maken. Deze innovatie was in eerste instantie bedoeld voor de nieuwe 
bussen,, maar al snel werden ook de mogelijkheden voor de "retrofit" markt (achteraf inbouwen in 
reedss operationele bussen) onderkend. Deze zijn in de verdere ontwikkeling meegenomen. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan het koerselement kan als gemiddeld worden gekwalificeerd. De technische 
investeringenn zijn beperkt van omvang (ca. 150.000) en de terugverdientijd wordt geschat op minder 
dann een jaar. Dit laatste geldt voor de meeste technische investeringen. De innovatie is breeduit 
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gepresenteerdd aan de markt en versterkt het innovatieve imago van de onderneming. Als zodanig is zij 
niett vrijblijvend. 

Initiatief Initiatief 
Hett initiatief voor het nieuwe schakelsysteem kwam van een medewerker van R&D. 

Fiattering Fiattering 
Hett idee werd gepresenteerd in het Product Innovatie Team en het potentieel ervan werd snel herkend. 
Dee voordelen waren duidelijk en de benodigde investeringen beperkt. De fiattering leverde dan ook 
weinigg problemen op. Zij vond plaats in drie fasen. Allereerst werd besloten het plan verder uit te 
werken,, vervolgens om de ontwikkeling van een proefmodel ter hand te nemen, en tenslotte om het 
systeemm in productie te nemen en het te introduceren. 

ProcesProces van realisatie 
Dee realisatie van het koerselement vond projectmatig plaats, zij het niet in een formele 
projectstructuur.. De adjunct-directeur kreeg de verantwoordelijkheid voor de technische realisatie en 
err werd capaciteit voor vrijgemaakt. Geen sprake was echter van expliciete projectbudgetten of een 
strakkee tijdsplanning. Veel aandacht werd besteed aan de commerciële introductie. De totale 
doorlooptijdd van idee tot introductie bedroeg 1 tot 1,5 jaar. 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van de koerselementen en de 
antwoordenn op de open vragen van case-studie PD5 aanwijzingen zijn te vinden ter toetsing van de 
werkhypothesen. . 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

7. . 

8. . 

9. . 

10. . 

Hypothesen n 

Natuurlijkk primaat consolidatie. 

Visiee als afwisselende paradigma's op externe aandachtsgebieden. 

Visiee stimuleert en geeft richting aan ondernemerschap (koers uitzetten). 

Ondernemerschapp intern en gestuurd. 

Ondernemerschapp als teamwork (A). 
Initiatievenn in commercie of R&D (B). 

Veell  aandacht voor procesconsolidatie (standaardisaties) (A). 
Budgettairee consolidatie op basis van omzet en kosten (B). 

Strategischee planvorming gericht op visievorming. 

Koersbeïnvloedendee besluiten gericht op investeringen (A). 
Besluitenn altijd op basis van een meerjarig actieplan (B). 

Besluitvormingg intern gericht en politiek beladen (A). 
Besluitvormingg langdurig proces (B). 

Operationelee processen afgeleide rol bij koersvorming. 
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Voorlopigee analyse werkhypothesen case PD5. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE PD6: Copiers en printer s 

1.. Inleiding 

Case-studiee PD6 betreft een grote leverancier van hoogwaardige kopieer- en printapparatuur voor 
professioneell  gebruik. De onderneming heeft ca. 17.000 medewerkers in dienst en kenmerkt zich door 
eenn sterk accent op technologie en innovatie. De organisatie is onderverdeeld in diverse Business 
Units.. Assemblage vindt meerendeels in eigen huis plaats, maar verder wordt zoveel mogelijk gebruik 
gemaaktt van toeleveranciers. Soms worden zelfs integrale producten ingekocht en onder eigen label 
inn de markt gezet. Verkoop gebeurt in aanzienlijke mate op basis van lease-constructies, waardoor de 
organisatiee ook een aanzienlijke financieringsfunctie heeft. De organisatie is in hoge mate 
internationaall  georiënteerd. 

Hett koerselement betreft de introductie van een nieuwe type printer, waarvoor een geheel nieuwe 
technologiee moest worden ontwikkeld. Ten tijde van het onderzoek was de nieuwe printer nog niet 
geïntroduceerd.. De totstandkoming van het koerselement wordt representatief geacht voor andere 
vernieuwingenn binnen de organisatie. Eén interview heeft plaatsgevonden met het hoofd Personeel & 
Organisatie,, die zeer goed is ingevoerd in de organisatie. Aanvullend is gebruik gemaakt van een 
congrespresentatiee van een External Project Manager en van algemeen toegankelijk materiaal over de 
onderneming. . 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee organisatie hanteert een korte en krachtige missie: "making marks on paper". 

Dee visie van de organisatie is gericht op technologie-ontwikkeling en het verwerven van patenten op 
ditt gebied. Dit kenmerkt ook de branche. Technische prestaties (snelheid, kwaliteit en operationele 
kostenn voor de gebruiker) zijn hét onderscheidende element in deze business to business markt. Ten 
aanzienn van haar visie lijk t de organisatie echter geen trendsetter te zijn, maar eerder een trendvolger. 
Veell  strategische ontwikkelingen houden verband met samenwerkingsverbanden met collega-
concurrenten. . 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn zonder meer hoog. Commitments zijn in de eerste plaats 
gelegenn in de zeer hoge investeringen die gepaard gaan met het ontwikkelen van technologie en 
producten.. Deze nemen soms zeer lange perioden in beslag (5 tot 10 jaar). De R&D uitgaven van de 
organisatiee beslaan 7% van de omzet. Daarnaast bestaan grote commitments in de sfeer van 
langlopendee lease-contracten en after sales service. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Tijdenss het onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden dat zich in de jaren hieraan voorafgaand een 
strategischee heroriëntatie heeft voorgedaan. Wel zijn de printeractiviteiten versterkt door op dit gebied 
eenn overname te doen. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Strategischee meerjarenplanning speelt een zeer belangrijke rol in de onderneming. Elke twee jaar 
wordtt een uitgebreid planningsproces doorlopen (concern én business units), terwijl in de 
tussenliggendee jaren bijstelling plaatsvindt. Gezien de lange looptijd van ontwikkelingen en de hoge 
investeringenn wordt planning van groot belang geacht. Tijdens het planningsproces vinden ook 
discussiess plaats over de visie van de organisatie op nieuwe ontwikkelingen. Deze discussies zijn 
echterr niet tot het planningsproces beperkt. 
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Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap van de organisatie ligt op business unit niveau. De business unit directie speelt 
hierinn een belangrijke rol, deels d.m.v. deelname in de zgn. Product Planning Groups. In deze groepen 
komenn nieuwe ideeën op tafel en worden de prioriteiten van de business unit bepaald. Vanuit deze 
groepenn ook worden innovatieprojecten gestart en gevolgd. 

Investeringen Investeringen 
Investeringenn spelen een zeer belangrijke rol in de koersontwikkeling van de organisatie. Alle 
vernieuwingenn in de markt worden voorafgegaan door ontwikkelingsprojecten, waarin zeer veel geld 
gaatt zitten. Investeringsbeslissingen worden altijd genomen op basis van een gedetailleerd uitgewerkt 
businesss plan, waarin vijf tot tien jaar vooruit wordt gekeken. Voor belangrijke technologie-
ontwikkelingenn soms soms ook gebruik gemaakt van subsidiegelden. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Dee organisatie is in hoge mate planning- en budgetgestuurd. Dit geldt voor de operationele 
activiteiten,, de afzet in de markt en de ontwikkeling van innovaties. Het realiseren van planningen is 
vann levensbelang voor de organisatie. Control op deze realisatie krijgt veel aandacht, maar er heerst 
geenn strikte 'afrekencultuur'. Budgetcontrol wordt eerder opgevat als "bezinningspunten" waarop 
bijstellingg van de activiteiten kan plaatsvinden. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen binnen de operatie zijn grotendeels gestandaardiseerd van karakter. In de 
ontwikkelingsactiviteitenn wordt met geformaliseerde projectstructuren gewerkt. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingg binnen de organisatie is geconcentreerd bij de directies van de business units, die 
tevenss zitting hebben in de Product Planning Groups. De besluitvorming vindt altijd plaats op basis 
vann gedetailleerde plannen waarin voor langere termijn commerciële mogelijkheden en kosten zijn 
uitgewerkt.. De besluitvorming gaat gepaard met veel informeel overleg en soms met verschillen van 
belangenn en inzichten. Besluitvorming is niet snel te noemen. 

3.. Analyse koerselement 

Hett koerselement betreft, zoals aangegeven, de ontwikkeling van een geheel nieuwe 
printertechnologie.. Deze wordt voor het lange termijn succes van de organisatie van essentieel belang 
geacht,, omdat de concurrentie vergelijkbare technologieën in ontwikkeling heeft. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan het koerselement kan zonder twijfel als hoog worden gekwalificeerd. De 
noodzakelijkee investeringen zijn groot (175 miljoen door de onderneming gedragen en daarnaast nog 
500 miljoen aan subsidie) en succes is noodzakelijk om in de markt van professionele printers mee te 
blijvenn spelen. 

Initiatief Initiatief 
Dee oorsprong van het initiatief voor de nieuwe technologie kan niet precies worden achterhaald, maar 
iss in ieder geval door concurrentie-overwegingen ingegeven. De Product Planning Group van de 
printereenheidd heeft zich het initiatief eigen gemaakt en de opdracht tot ontwikkeling van de 
technologiee gegeven. 

Fiattering Fiattering 
Tenn aanzien van de Fiattering heeft de Product Planning Group een centrale rol gespeeld. Daarnaast 
wass ook, gezien de omvang van de investering, goedkeuring van de concerndirectie noodzakelijk. 
Fiatteringg vond plaats in diverse fasen, op basis van steeds verder uitgewerkte plannen en voorstellen. 
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ProcesProces van realisatie 
Dee realisatie van het koerselement vindt in een strikte projectstructuur plaats. In eerste instantie staat 
daarbijj  de technologie-ontwikkeling centraal, in een latere fase zal de aandacht verschuiven naar de 
productie-aspectenn en de marktintroductie. Deze laatste wordt voorbereid door de productmanager die 
vanaff  de introductie ook verantwoordelijk wordt voor het commerciële succes van het product. Bij de 
marktintroductiee hoort ook de training van de eigen sales en service medewerkers, etc. De totale 
doorlooptijdd van idee tot introductie wordt geschat op 5 tot 10 jaar. 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van de koerselementen en de 
antwoordenn op de open vragen van case-studie PD6 aanwijzingen zijn te vinden ter toetsing van de 
werkhypothesen. . 

1. . 
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Hypothesen n 

Natuurlijkk primaat consolidatie. 

Visiee als afwisselende paradigma's op externe aandachtsgebieden. 

Visiee stimuleert en geeft richting aan ondernemerschap (koers uitzetten). 

Ondernemerschapp intern en gestuurd. 

Ondernemerschapp als teamwork (A). 
Initiatievenn in commercie of R&D (B). 

Veell  aandacht voor procesconsolidatie (standaardisaties) (A). 
II  Budgettaire consolidatie op basis van omzet en kosten (B). 

!!  Strategische planvorming gericht op visievorming. 

;; Koersbeïnvloedende besluiten gericht op investeringen (A). 
|| Besluiten altijd op basis van een meerjarig actieplan (B). 

Besluitvormingg intern gericht en politiek beladen (A). 
:: Besluitvorming langdurig proces (B). 

Operationelee processen afgeleide rol bij koersvorming. 
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Voorlopigee analyse werkhypothesen case PD6. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE PD7: Zuivelproducten 

1.. Inleiding 

Case-studiee PD7 betreft een massaproducent van zuivelproducten. De onderneming kent een 
coöperatievee structuur en is onderverdeeld in 30 tot 40 business units. 70% van de afzet is gericht op 
hett buitenland en er zijn ca. 7.500 medewerkers werkzaam. Het onderzoek vond plaats in een van de 
Nederlandsee business units. Het koerselement betreft de introductie van een nieuw type houdbare 
melk.. De interviews vonden plaats met de Marketing Manager Kaas en met de voormalige 
verkoopmanagerr van de business unit waarin het koerselement tot stand kwam. 

2.. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee organisatie hanteert als missie dat men zich richt op houdbare zuivel- en kaasproducten. Dagvers 
productenn worden niet (meer) gevoerd. 

Dee visie van de organisatie is gericht op optimale marktposities (nummer 1 of 2) in elk marktsegment 
waarinn men actief is. Dit tracht men te bereiken op basis van sterke, eigen merken. Groei wordt 
nagestreefd,, maar selectief. De visie van de organisatie is sterk marketinggedreven. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn hoog. In de eerste plaats zijn deze verbonden aan de 
coöperatievee structuur. De organisatie is verplicht melk af te nemen van haar "aandeelhouders", en 
well  tegen een prijs die gegarandeerd behoort tot de hoogste in de markt. Dit bindt de onderneming 
aann strategieën waarbij veel waarde wordt toegevoegd aan de ingekochte melk. Daarnaast kent de 
organisatiee commitments aan specialistische know how en productiefaciliteiten. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Inn de jaren voorafgaand aan het onderzoek heeft de onderneming op verschillende momenten 
strategischee heroriëntaties uitgevoerd. In de eerste plaats is de organisatie ongeveer vijfjaar geleden 
ontstaann uit een grote fusie tussen twee coöperaties. Op dat moment is ook de relatie met de 
aandeelhouderss opnieuw gedefinieerd, met onder andere bovenstaande prijsafspraak als uitvloeisel. 
Tegelijkertijdd is ook een omvangrijke sanering uitgevoerd. 

Ongeveerr één jaar geleden heeft opnieuw een heroriëntatie plaatsgevonden. Gekozen is daarbij om het 
aantall  activiteiten te beperken en zich als onderneming nog uitsluitend te richten op houdbare zuivel 
enn kaas. Dit heeft weer geleid tot het afstoten van een aantal afwijkende activiteiten en tot een 
intensiveringg van de activiteiten in deze richting. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Strategischee meerjarenplanning speelt een belangrijke rol in de onderneming. Elk jaar wordt een 
uitgebreidd planningsproces doorlopen voor een driejaarlijkse periode, binnen zeer strakke kaders die 
doorr het concern worden uitgezet. Het proces start met een indicatieve visie van het topmanagement, 
waarnaa de business units de plannen zeer gedetailleerd invullen. Hierbij worden niet alleen 
operationelee activiteiten gepland, maar worden ook voorstellen opgenomen tot productinnovaties en 
investeringen.. Op concernniveau worden alle plannen vervolgens financieel doorgerekend op hun 
haalbaarheid,, investeringsmogelijkheden en consequenties voor cash flow en valutarisico. Na 
eventuelee discussies en correcties worden de plannen vervolgens door de concerndirectie vastgesteld. 
Hett eerste jaar wordt vervolgens uitgewerkt tot operationeel budget. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap van de organisatie ligt op business unit niveau, en dan voornamelijk bij het 
managementt en bij marketing. Nieuwe initiatieven worden vrijwel altijd vanuit marketingperspectief 
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ondernomen,, en worden altijd door het concernmanagement getoetst aan de heersende visie. 
Mogelijkee innovaties worden veelal eerst in de planningsronde onderbouwd en besproken. Geschat 
wordtt dat minimaal 70% van de activiteiten op deze wijze 'intended strategy' is. 

Investeringen Investeringen 
Investeringenn spelen een zeer belangrijke rol in de koersontwikkeling van de organisatie. Alle 
vernieuwingenn in de markt worden voorafgegaan door een planmatige ontwikkeling van een product 
off  variant, en gaan meestal gepaard met grote investeringen in marktbewerking bij de introductie. 
Voorr een dergelijke ontwikkeling wordt altijd een investeringsbudget gehanteerd, bij bedragen van 
meerr dan 250.000 is daarvoor de goedkeuring van het concern nodig. De financiële control van het 
concernn is strikt. Investeringsbeslissingen worden altijd genomen op basis van een gedetailleerd 
uitgewerktt business plan. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Zoalss reeds bleek is de organisatie in hoge mate planning- en budgetgestuurd. Dit geldt zowel voor de 
operationelee activiteiten, de kosten, de omzetten in de markt, voorraden, debiteuren, etc. Op het 
realiserenn van planningen en budgetten wordt op vierwekelijkse basis strikt toegezien door het 
concern.. Er heerst een echte 'afrekencultuur', of zoals een van de respondenten het uitdrukte: 
"wanneerr er afwijkingen zijn, dan mag je even langskomen". 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen binnen de operatie zijn grotendeels planninggestuurd en gestandaardiseerd van 
karakter.. Voor de medewerkers binnen deze processen bestaan weinig mogelijkheden deze te 
veranderen.. Voor de commerciële processen geldt dit in mindere mate. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingg binnen de organisatie is geconcentreerd bij de directies van de business units en op 
concernniveau.. In veel gevallen is het business unit management "de verdediger van de plannen bij 
hett concern". Besluitvorming wordt getypeerd als een sterk rationeel proces, dat altijd plaatsvindt op 
basiss van argumenten en gedetailleerde plannen. De besluitvorming gaat evenwel ook altijd gepaard 
mett het nodige informeel overleg. Besluitvorming is over het algemeen niet snel te noemen. 

3.. Analyse koerselement 

Hett koerselement betreft, zoals gezegd, de introductie van een nieuw type (hooggepasteuriseerde) 
houdbaree melk op de Nederlandse markt. Doel was een houdbare melk te maken met een 
gelijkwaardigee smaak als dagverse melk. Op deze wijze kon het bestaande merk een andere, hogere 
positioneringg in de markt innemen en zouden hogere marges mogelijk zijn. Om een en ander te 
bereikenn is een nieuwe technologie ontwikkeld en gepantenteerd. Momenteel worden ook andere 
productenn met deze technologie houdbaar gemaakt (bijvoorbeeld karnemelk). 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan het koerselement kan als hoog worden gekwalificeerd. De noodzakelijke 
investeringenn in technologie-ontwikkeling, productiefaciliteiten (de bestaande fabriek is geheel 
omgebouwd)) en marketing waren hoog. De terugverdientijd wordt geschat op 3 jaar. Bovendien is het 
oudee product uit de markt genomen, dus er is feitelijk geen weg terug. Het nieuwe product is echter 
eenn groot succes. 

Initiatief Initiatief 
Hett initiatief voor het nieuwe product lag bij de marketing manager van de betreffende business unit. 
Hett was mede ingegeven door de geformuleerde visie dat men per jaar met twee nieuwe producten de 
marktt op wilde. Een nieuwe houdbare melk was een van de vijftien mogelijkheden die hiervoor in het 
strategischee plan waren opgenomen. Het initiatief ontmoette in eerste instantie veel weerstand. 
Houdbaree melk werd nu eenmaal gezien als een product met een laag profiel en de smaak benaderen 
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vann dagverse melk werd voor onmogelijk gehouden. Met steun van het business unit management 
werdd het idee echter toch doorgezet. 

Fiattering Fiattering 
Dee fiattering vond in twee fasen plaats. Allereerst werd door het business unit management het 
startschott gegeven voor het (geheime) ontwikkelingstraject. Toen het mogelijk bleek het product te 
ontwikkelenn werd een volledig onderbouwd voorstel, mede op basis van marktonderzoek, aan de 
concerndirectiee voorgelegd. Na goedkeuring kon het product verder worden uitontwikkeld, inclusief 
verpakking,, introductiestrategie, e tc 

ProcesProces van realisatie 
Dee realisatie van het koerselement vond in een projectstructuur plaats. In eerste instantie stond daarbij 
dee technologie-ontwikkeling centraal, in een latere fase verschoof de aandacht naar de productie-
aspectenn en de marktintroductie. Na de introductie vond overdracht plaats naar de brandmanager, die 
verderverder verantwoordelijk is voor de commerciële exploitatie van het product. De totale doorlooptijd 
vann idee tot introductie heeft ongeveer 1,5 jaar in beslag genomen. 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van de koerselementen en de 
antwoordenn op de open vragen van case-studie PD7 aanwijzingen zijn te vinden ter toetsing van de 
werkhypothesen. . 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

7. . 

8. . 

9. . 

10. . 

Hypothesen n 

Natuurlijkk primaat consolidatie. 

Visiee als afwisselende paradigma's op externe aandachtsgebieden. 

Visiee stimuleert en geeft richting aan ondernemerschap (koers uitzetten). 

Ondernemerschapp intern en gestuurd. 

Ondernemerschapp als teamwork (A). 
Initiatievenn in commercie of R&D (B). 

Veell  aandacht voor procesconsolidatie (standaardisaties) (A). 
Budgettairee consolidatie op basis van omzet en kosten (B). 

Strategischee planvorming gericht op visievorming. 

Koersbeïnvloedendee besluiten gericht op investeringen (A). 
Besluitenn altijd op basis van een meerjarig actieplan (B). 

Besluitvormingg intern gericht en politiek beladen (A). 
Besluitvormingg langdurig proces (B). 

Operationelee processen afgeleide rol bij koersvorming. 

Aanwijzingen? ? 
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Voorlopigee analyse werkhypothesen case PD7. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE PD8: Bier 

1.. Inleiding 

Case-studiee PD8 betreft een massaproducent van bieren. Het is een grote, internationaal opererende 
ondernemingg (170 landen), met meer dan 30.000 medewerkers. De case-studie speelde zich af in de 
Nederlandsee organisatie. Het koerselement betrof de introductie van een nieuw speciaalbier onder een 
eigenn merk. Doelstelling was enerzijds een verbreding van het productenpakket en anderzijds het 
versterkenn van het imago van het hoofdmerk ("best brewership"). De interviews vonden plaats met de 
Brandd Manager, die verantwoordelijk is voor het nieuwe product en met een National Account 
ManagerManager die bij de introductie betrokken was. 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee organisatie hanteert geen expliciet missie statement. De missie is het zijn van een mondiale 
bierbrouwer. . 

Dee visie van de organisatie richt zich op optimale marktposities voor met name de beide hoofdmerken 
vann het concern, die zich in het 'premium' segment bevinden. Deze marktposities zijn gebaseerd op 
hogee kwaliteit "van graan tot kraan" en goed imago. De organisatie is zeer marketinggedreven. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn hoog. In de eerste plaats zijn deze verbonden aan de beide 
hoofdmerken.. Een van de hoofdmerken draagt ook de naam van de onderneming. Daarnaast zijn hoge 
investeringenn gedaan in productiefaciliteiten overal ter wereld. Een aanvullend commitment voor de 
Nederlandsee organisatie wordt gevormd door de langlopende contracten die zijn aangegaan met de 
horeca. . 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Inn de jaren voorafgaand aan het onderzoek heeft zich geen belangrijke strategische heroriëntatie 
voorgedaan.. Wel zijn kleinere aanpassingen geweest van het beleid. Zo is bijvoorbeeld, zij het 
enigszinss laat, gereageerd op de trend in de markt naar speciaalbieren door zelf ook dergelijke bieren 
opp de markt te brengen (zie ook het koerselement). 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Strategischee meerjarenplanning speelt binnen de onderneming een belangrijke rol. Op concernniveau 
wordtt gewerkt met plannen die meer dan vijfjaar vooruit kijken, terwijl per business eenheid concreet 
uitgewerktee plannen bestaan voor een periode van driejaar. Hierin worden de operationele activiteiten 
enn bijbehorende kosten gebudgetteerd, en wordt tevens specifiek aandacht besteed aan 
productvernieuwingenn en marketinginspanningen. De totstandkoming van de operationele plannen is 
bottomm up, waarbij in een later stadium toetsing plaatsvindt aan het concernbeleid. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap ligt binnen de Nederlandse organisatie duidelijk bij de commercie, en wel 
voornamelijkk bij het Brand Management. Het ondernemerschap is echter sterk aan het 
planningsprocess gebonden. Nieuwe ideeën worden over het algemeen eerst, in algemene termen, via 
hett planningsproces gecommuniceerd, om dan vervolgens in een concreet voorstel te worden 
omgezet.. Voorstellen worden altijd in de vorm van plannen aan een 'stuurgroep' ("Commercie Bier") 
voorgelegd,, voordat aan verdere ontwikkeling kan worden gedaan. 

Investeringen Investeringen 
Investeringenn spelen een zeer belangrijke rol in de organisatie. Allereerst worden grote bedragen 
geïnvesteerdd in productiefaciliteiten en in de marktwaarde van de gevoerde merken. Daarnaast wordt 
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bijj  de ontwikkeling van nieuwe producten veel geld besteed aan marktonderzoek en smaaktests. Pas 
naa uitvoerige tests kunnen producten op de markt worden gebracht. Investeringen zijn altijd gebonden 
aann budgetten, die slechts op basis van een goed plan verworven kunnen worden. Control hierop vindt 
doorr het management van de business eenheid plaats. De financiële control is strikt. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Zoalss reeds gezegd is de organisatie in hoge mate planning- en budgetgestuurd. Dit geldt zowel voor 
dee operationele activiteiten, de kosten, de omzetten (en volumes) in de markt, de marktaandelen, als 
voorr de vernieuwingsprojecten. Budgetten zijn bindend. Op het realiseren van planningen en 
budgettenn wordt strikt toegezien door het management van de business eenheid. Commerciële 
medewerkerss worden aangesproken op het halen van hun doelstellingen. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen binnen de operatie zijn grotendeels planninggestuurd en gestandaardiseerd van 
karakter.. Voor de medewerkers binnen deze processen bestaan weinig mogelijkheden deze te 
veranderen.. De hele organisatie is ingericht op massaproductie en massaverkoop ("hectoliters"). 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingg binnen de organisatie is geconcentreerd bij het management van de business 
eenheden,, en in sommige gevallen ook bij het concern. Besluitvorming vindt altijd plaats op basis van 
gedetailleerdee plannen en gaat veelal gepaard met het nodige informeel overleg en het "creëren van 
draagvlak".. Besluitvorming is over het algemeen niet snel te noemen. 

3.. Analyse koerselement 

Hett koerselement betreft, zoals gezegd, de introductie van een nieuw type speciaalbier op de 
Nederlandsee markt. Het is een bier dat zich minder leent voor massaconsumptie, maar dat meer 
geschiktt is voor specifieke "genietmomenten". Het is sterker van smaak en heeft een hoger 
alcoholpercentagee dan normale pils. De introductie was een reactie op het succes van andere, veelal 
kleinere,, brouwers die dergelijke bieren al eerder op de markt brachten. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan het koerselement kan als gemiddeld worden gekwalificeerd. De noodzakelijke 
investeringenn in productontwikkeling en marketing waren voor een dergelijk product aanzienlijk 
(enkelee miljoenen), maar speciale productiefaciliteiten waren er niet voor nodig. Commitments zijn 
verderr gelegen in het imagokarakter van het speciaalbier. De onderneming kan zich als grote brouwer 
niett veroorloven een dergelijk product weer snel uit de markt te nemen. De terugverdientijd wordt 
geschatt op 3 jaar. Voor de organisatie als geheel zijn de investeringen echter niet bijzonder groot, en 
hett financiële risico is beperkt. 

Initiatief Initiatief 
Hett idee voor het nieuwe product maakte reeds deel uit van het strategische plan van de business 
eenheid.. Het concrete initiatief om het op deze wijze te realiseren lag echter bij de Brand Manager. In 
eenn "informele ronde" heeft hij het idee eerst binnen de organisatie besproken, alvorens het op papier 
tee zetten voor het commerciële management. Dit laatste gebeurde in de vorm van een plan met een 
vastestructuur,, zoals dit binnen de onderneming gebruikelijk is. Hierin wordt aandacht besteed aan het 
"productconcept",, de gewenste smaak, de doelgroep, de positionering en prijsstelling, geschatte 
omzetpotentie,, etc. Ook de initiële kosten werden erin aangegeven. 

Fiattering Fiattering 
Dee fiattering vond in twee fasen plaats. Eerst werd op basis van bovengenoemd plan in de 
commerciëlee 'stuurgroep' ("Commercie Bier") fiat verkregen voor de verdere ontwikkeling van het 
product,, de verpakking, het marktonderzoek en de verdere voorbereiding van het introductieplan. Het 
definitievee fiat voor de introductie moest tenslotte worden verkregen in het managementteam van de 
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businesss eenheid. Dit definitieve fiat, dat ook ter toetsing aan het concern werd voorgelegd, werd 
verkregenn op basis van een gedetailleerd productplan, dat voor een periode van tien jaar (de eerste 
driejaarr zijn "hard") ook financieel was doorgerekend in termen van verkopen, promotiebudgetten en 
kosten.. Daarbij moesten de nodige weerstanden worden overwonnen. De productie was nauwelijks 
geïnteresseerdd in een product met kleine volumes en ook de verkoop zag er aanvankelijk weinig in. 
Ookk daar denkt men liever in hectoliters en legt zich niet graag vast op onzekere doelstellingen met 
betrekkingg tot de verkoop van losse flesjes. Door echter gebruik te maken van de juiste 
"ambassadeurs""  bij de diverse afdelingen, mensen die vanaf het begin waren betrokken en enthousiast 
waren,, slaagde de Brand Manager er tenslotte toch in de introductie doorgang te laten vinden. 

ProcesProces van realisatie 
Dee realisatie van het koerselement vond in een projectstructuur plaats, waarbij de Brand Manager zelf 
optradd als projectleider. In eerste instantie stond daarbij de productontwikkeling centraal en het 
bijbehorendee marktonderzoek, in een latere fase verschoof de aandacht naar de verpakking (het 
etiket),, productie-aspecten, de marktintroductie en de verkoopplanning. Na de introductie bleef de 
Brandd Manager verder verantwoordelijk voor de commerciële exploitatie van het product. De totale 
doorlooptijdd van idee tot introductie bedroeg ongeveer een jaar. 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van de koerselementen en de 
antwoordenn op de open vragen van case-studie PD8 aanwijzingen zijn te vinden ter toetsing van de 
werkhypothesen. . 

|| | Hypothesen 

|| 1. i Natuurlijk primaat consolidatie. 

|| 2. ! Visie als afwisselende paradigma's op externe aandachtsgebieden. 

3.. ! Visie stimuleert en geeft richting aan ondernemerschap (koers uitzetten). 

4.. 1 Ondernemerschap intern en gestuurd. 

5.. \ Ondernemerschap als teamwork (A). 
|| Initiatieven in commercie of R&D (B). 

6.. ; Veel aandacht voor procesconsolidatie (standaardisaties) (A). 
;; Budgettaire consolidatie op basis van omzet en kosten (B). 

11 7. | Strategische planvorming gericht op visievorming. 

8.. : Koersbeïnvloedende besluiten gericht op investeringen (A). 
jj  Besluiten altijd op basis van een meerjarig actieplan (B). 

|| 9. | Besluitvorming intern gericht en politiek beladen (A). 
|| Besluitvorming langdurig proces (B). 

Aanwijzingen? ? 
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|| 10. | Operationele processen afgeleide roi bij koersvorming. j ++ 

Voorlopigee analyse werkhypothesen case PD8. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE PD9: Wasmiddelen 

1.. Inleiding 

Case-studiee PD9 betreft een massaproducent van wasmiddelen. Het is een grote, wereldwijd 
opererendee onderneming. De case-studie speelde zich af in de Nederlandse organisatie, en wel in de 
businesss unit 'Detergents' (wasmiddelen). Deze business unit is weer onderverdeeld in 
productgroepenn (bijvoorbeeld vaatwasmiddelen). De branche kenmerkt zich door een continue en 
fellee concurrentiestrijd tussen een beperkt aantal grote internationale concerns. Het koerselement 
betroff  de introductie van een variant op een bestaand machinevaatwasmiddel, namelijk een 
vaatwasmiddell  in tabletvorm. De interviews vonden plaats met een National Account Manager en met 
dee projectleider, die verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van het nieuwe product. 

2.. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Hett concern hanteert als missie: "het voorzien in de dagelijkse behoefte aan voedsel en hygiëne". 

Dee visie van de business unit Detergents richt zich op optimale marktposities voor de hoofdmerken 
vann de groep. Dit tracht men te bereiken door naast een uitgekiende marketingaanpak veel aandacht te 
bestedenn aan het product zelf, "best cleaning, best caring". De onderneming besteedt zeer veel geld 
aann R&D. Hiernaast wordt de organisatie vooral gedreven door de marketingactiviteiten en door de 
concurrentie.. De visie van de productgroep vaatwasmiddelen is tevens gericht op het verhogen van de 
opbrengstenn van het product ("meer centjes per afwasbeurt"). 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn hoog te noemen. In de eerste plaats zijn deze verbonden aan 
dee gevoerde merken, die overigens per land kunnen verschillen. In elk merk is zeer veel geïnvesteerd 
inn termen van marketing en promotie. Daarnaast worden hoge investeringen gedaan in knowhow, 
R&DD en productiefaciliteiten. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Inn de jaren voorafgaand aan het onderzoek heeft zich binnen het onderzochte onderdeel geen 
belangrijkee strategische heroriëntatie voorgedaan. Wel zijn kleinere aanpassingen geweest van het 
beleid.. Op concernniveau zijn wel andere prioriteiten gesteld en zijn bedrijfsonderdelen afgestoten. 
Voortss hebben zich belangrijke organisatorische veranderingen voorgedaan ten einde de organisatie 
platter,, meer marktgericht en flexibeler te maken. Deze veranderingen hadden echter eerder ten doel 
dee bestaande strategie te versterken dan dat zij een heroriëntatie van deze strategie inhielden. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Strategischee meerjarenplanning speelt binnen de onderneming een belangrijke rol. Per productgroep 
enn product worden jaarlijks gedetailleerde plannen gemaakt voor een periode van drie jaar. Deze 
plannenn zijn echter meer indicatief van aard (visie), zij geven de richting aan waarin de activiteiten 
vann een productgroep zich zullen gaan ontwikkelen. De totstandkoming van de plannen is bottom up, 
waarbijj  in een later stadium toetsing plaatsvindt aan het beleid van de business unit en het concem. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap ligt binnen de Nederlandse organisatie voornamelijk bij de marketingfunctie. 
Concurrentiemotievenn spelen altijd een belangrijke rol bij het ondernemen van nieuwe activiteiten. 
Hett wordt veelal als uitdaging gezien de concurrentie voor te blijven met innovaties. Soms komen 
vernieuwendee initiatieven ook van R&D. Nieuwe activiteiten kunnen echter altijd pas worden 
ondernomenn na goedkeuring van het management van de productgroep. Deze goedkeuring vindt altijd 
plaatss op basis van onderbouwde plannen. Binnen de productgroep is tevens een innovatiemanager 
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aangesteldd die tot taak heeft innovatieve ideeën te verzamelen, te selecteren en aan het management 
voorr te leggen. 

Investeringen Investeringen 
Investeringenn spelen een zeer belangrijke rol in de organisatie. Allereerst worden grote bedragen 
geïnvesteerdd in R&D. Dit is een van de kurken waarop de onderneming drijft. Daarnaast zijn de 
investeringenn in productiefaciliteiten en marketing zeer groot. Investeringen zijn altijd gebonden aan 
budgetten,, die slechts op basis van een goed plan verworven kunnen worden. "Voor een goed idee is 
echterr altijd geld". Control op de budgetten vindt strikt plaats. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Dee organisatie is in hoge mate planning- en budgetgestuurd. Elk jaar wordt per productgroep een 
gedetailleerdd budget opgesteld, waarin zowel de verkopen (voor targets worden "handtekeningen 
gezet")) als de kosten en investeringen zijn vastgelegd. Deze budgetten worden op hoger niveau 
goedgekeurdd en zijn bindend. Op het realiseren van planningen en budgetten wordt strikt toegezien 
doorr het management van de productgroep. Per kwartaal worden alle medewerkers geïnformeerd over 
dee stand van zaken rond de budgetrealisatie. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen binnen de operatie zijn grotendeels planninggestuurd en gestandaardiseerd van 
karakter.. Het betreft hier 'fast moving' business. Voor de medewerkers binnen deze processen bestaan 
weinigg mogelijkheden deze te veranderen. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingg omtrent koersbeïnvloedende initiatieven is binnen de organisatie geconcentreerd bij 
hett management van de productgroepen en business units. Besluitvorming vindt altijd plaats op basis 
vann plannen ("statements"), waarin alle relevante aspecten zijn uitgewerkt. Informeel overleg speelt 
daarbijj  een rol, maar de besluitvorming is, onder continue druk van de concurrentie, over het 
algemeenn wel snel te noemen. 

3.. Analyse koerselement 

Hett koerselement betreft, zoals gezegd, de introductie van een bestaand machinevaatwasmiddel in 
tabletvorm.. Deze introductie had enerzijds een verdedigend karakter, omdat de marktleiderspositie 
vann het merk van de onderneming in gevaar werd gebracht door concurrenten die eerder met een 
dergelijkee variant op de markt dreigden te komen. Daarnaast paste het koerselement uitstekend in de 
visievisie van de productgroep om "meer centjes per wasbeurt" te realiseren. Tabletten zijn gemakkelijker, 
maarr ook aanzienlijk duurder in het gebruik. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan het koerselement kan als betrekkelijk laag worden gekwalificeerd. De 
noodzakelijkee investeringen in productontwikkeling waren beperkt, omdat het tabletprincipe reeds 
"opp de plank lag". De organisatie had hiermee reeds enige ervaring opgedaan. Wel moest het nodige 
geldd in de marketing en promotie van het nieuwe product worden gestoken. Wanneer het nieuwe 
productt echter geen succes zou zijn geworden, zouden de consequenties beperkt zijn geweest. 

Initiatief Initiatief 
Zoalss eerder opgemerkt was het initiatief voor het nieuwe product in eerste instantie een reactie op de 
informatiee dat de concurrentie eerder met een dergelijke productvariant op de markt zou komen. Als 
marktleiderr in het segment van machinevaatwasmiddelen meende de organisatie zich dit niet te 
kunnenn veroorloven. Door de marketingafdeling werd het initiatief met betrokkenheid van anderen 
zeerr snel omgezet in een voorstel aan het management van de productgroep. Het voorstel bevatte 
tevenss een projectplanning en een investeringsbudget. 
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Flattering Flattering 
Dee eerste fiattering van het voorstel vond zeer snel plaats. In een latere fase was nog op basis van de 
testresultatenn een definitief fiat nodig voor de introductie. Ook dit werd snel verkregen. 

ProcesProces van realisatie 
Dee realisatie van het koerselement vond in een projectstructuur plaats, waarbij gelijktijdig werd 
gewerktt aan de ontwikkeling en het testen van het product, en aan de voorbereiding van de 
introductie.. In feite waren dit twee verschillende projecten die op verschillende plaatsen binnen de 
ondernemingg plaatsvonden. De totale doorlooptijd van idee tot introductie was (ook voor de 
organisatie)) extreem kort en bedroeg ongeveer drie maanden. 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van de koerselementen en de 
antwoordenn op de open vragen van case-studie PD9 aanwijzingen zijn te vinden ter toetsing van de 
werkhypothesen. . 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

7. . 

8. . 

9. . 

10. . 

Hypothesen n 

Natuurlijkk primaat consolidatie. 

Visiee als afwisselende paradigma's op externe aandachtsgebieden. 

Visiee stimuleert en geeft richting aan ondernemerschap (koers uitzetten). 

Ondernemerschapp intern en gestuurd. 

Ondernemerschapp als teamwork (A). 
Initiatievenn in commercie of R&D (B). 

Veell  aandacht voor procesconsolidatie (standaardisaties) (A). 
Budgettairee consolidatie op basis van omzet en kosten (B). 

Strategischee planvorming gericht op visievorming. 

Koersbeïnvloedendee besluiten gericht op investeringen (A). 
Besluitenn altijd op basis van een meerjarig actieplan (B). 

Besluitvormingg intern gericht en politiek beladen (A). 
Besluitvormingg langdurig proces (B). 

Aanwijzingen? ? 
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geenn aanwijzingen 

Operationelee processen afgeleide rol bij koersvorming. j ++ 

Voorlopigee analyse werkhypothesen case PD9. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE PD10: Sigaren 

1.. Inleiding 

Case-studiee PD 10 betreft een massaproducent van sigaren. Het is een kleinere, zelfstandig opererende 
onderneming,, die onderdeel is van een groter internationaal concern op het gebied van rookwaren. De 
organisatiee is vrijwel uitsluitend op export gericht. Het koerselement betrof de toetreding op een 
nieuwee markt in een groot Oost Europees land. De interviews vonden plaats met de Brand Group 
Managerr (marketing) en met een Area Manager. 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Hett concern hanteert geen expliciet missie statement. Niettemin lijk t het voor eenieder binnen de 
organisatiee duidelijk in welke business men zit: sigaren. Een verbreding naar bijvoorbeeld pijptabak 
zouu nog denkbaar zijn, naar sigaretten is echter uitgesloten. Dit wordt beschouwd als een volstrekt 
anderee markt, waarin zich bovendien veel problemen voordoen met pressiegroepen. Sigaren hebben 
eenn zodanig ander karakter dat deze buiten de discussie blijven, en dat moet vooral zo blijven. 

Alss ambitie (visie) hanteert de organisatie de slogan "de grootste worden in kleine sigaartjes", dat wil 
zeggenn met men een beperkt aantal merken (twee hoofdmerken, met varianten) van kleine sigaartjes 
wereldwijdd een hoog marktaandeel tracht te bereiken. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn hoog te noemen. Men is op vele manieren strategisch 
gebondenn aan de productie van de huidige range sigaren. Dit wordt in de eerste plaats veroorzaakt 
doorr de investeringen in de gevoerde hoofdmerken, maar ook door de gespecialiseerde know how van 
dee organisatie en bijvoorbeeld door de tabaksvoorraad (voor twee jaar productie) die wordt 
aangehoudenn om aanvoer- en kwaliteitsverschillen te kunnen overbruggen. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Ongeveerr vijf jaar geleden heeft zich een belangrijke strategische heroriëntatie voorgedaan. 
Fundamentelee keuzen zijn toen gemaakt ten aanzien van de hoofdmerken en de 'area's' waarop men 
zichh ten aanzien van de afzet ging richten. Bovendien heeft zich kort geleden een wijziging 
voorgedaann in de eigendomstructuur van de onderneming, waardoor nauwere banden zijn ontstaan 
mett een nieuwe, buitenlandse zusterorganisatie. Dit biedt voor de toekomst nieuwe kansen. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Dee organisatie werkt met een Company Plan dat voor drie jaar wordt opgesteld. Hierin wordt met 
namee aandacht besteed aan de marktverwachtingen, volumes en omzetten. In hoeverre het Company 
Plann moet worden opgevat als planning of als visiedocument is niet goed te zeggen. De indruk bestaat 
datt planning het belangrijkste aspect is. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap ligt binnen de organisatie voornamelijk bij de marketingfunctie (brand 
management)) en het area management. Volumegroei in de afzet is de hoofdzaak voor de 
onderneming,, terwijl het brand management verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het 
assortiment.. All e andere functies binnen de organisatie zijn meer volgend wanneer het om de 
koersontwikkelingg gaat. 

Investeringen Investeringen 
Investeringenn spelen een belangrijke rol in de organisatie. Investeringsbeslissingen worden over het 
algemeenn op basis van een investeringsplan (een "decision") genomen en zijn veelal ook voorzien in 
hett jaarlijkse budget. In sommige gevallen zijn investeringen echter ook buiten het budget mogelijk. 
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JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Dee organisatie stelt jaarlijks een budget op dat als leidraad dient voor de operationele activiteiten. 
Hierinn worden doelstellingen opgenomen voor omzetten, marketinguitgaven, operationele kosten en 
investeringen.. De control is echter niet zeer strikt te noemen. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen binnen de operatie zijn grotendeels planninggestuurd en gestandaardiseerd van 
karakter.. Voor de medewerkers binnen deze processen bestaan weinig mogelijkheden deze te 
veranderen. . 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingg omtrent koersbeïnvloedende initiatieven is binnen de organisatie geconcentreerd bij 
hett management van de organisatie. Besluitvorming vindt altijd plaats op basis van plannen 
("statements"),, waarin alle relevante aspecten zijn uitgewerkt. Informeel overleg speelt daarbij een 
belangrijkee rol, maar van grote belangenverschillen is daarbij in het onderzoek niets gebleken. 
Besluitvormingg vindt over het algemeen redelijk snel plaats. 

3.. Analyse koerselement 

Hett koerselement betreft, zoals gezegd, de toetreding op een nieuwe markt in Oost Europa. Deze stap 
pastee goed in de visie van de organisatie om wereldwijd de grootste te willen zijn in kleine sigaren. 
Dee ontwikkeling van de nieuwe activiteit heeft een sterk 'entrepreneurial' karakter en is daardoor niet 
inn alle opzichten representatief voor alle nieuwe activiteiten van de organisatie. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan het koerselement kan als betrekkelijk laag worden gekwalificeerd. De 
noodzakelijkee investeringen in promotie en distributiemogelijkheden waren gering van omvang, maar 
hett risico was, gezien de onzekerheden, groot. Wanneer de nieuwe markt geen succes zou blijken, is 
terugtrekkingg zonder veel consequenties te realiseren. 

Initiatief Initiatief 
Hett initiatief voor de toetreding van de nieuwe markt kwam in eerste instantie van het management. 
Inn een vergadering werden de gesignaleerde politieke ontwikkelingen (de val van de 'muur') 
besprokenn en werd besloten "eens te gaan kijken". Een commerciële medewerker werd erheen 
gestuurdd voor het leggen van contacten met een mogelijke lokale agent en in een iets later stadium 
werdd een container sigaren gestuurd "om te kijken hoe het gaat". 

Fiattering Fiattering 
Zoalss gezegd was het management van de organisatie vanaf het begin sterk betrokken bij het 
koerselement.. Fiattering was daarmee feitelijk impliciet ingebouwd. Ook in latere fasen van het 
process bleef het management nauwkeurig op de hoogte en fiatteerde daarmee steeds de stappen die 
gezett werden. Van planmatigheid was echter weinig sprake. Er was meer sprake van een proces van 
'triall  and error'. 

ProcesProces van realisatie 
Dee realisatie van het koerselement vond plaats op een wijze waarbij "entrepreneurship gekoppeld 
werdd aan gezond verstand". Rond de eerste container deden zich bijvoorbeeld direct juridische 
problemenn voor rond de accijnsafdracht. Met behulp van de lokale agent en anderen werden deze 
weerr opgelost. Verder werd met betrekking tot de promotie in een latere fase besloten op prominente 
plaatsenn zelf twee winkels te openen, in de verwachting dat hiervan een positieve uitstraling op de 
naamsbekendheidd zou uitgaan. Van een doorlooptijd van de realisatie is feitelijk niet te spreken. 
Omdatt het een continu ontwikkelingsproces betreft. Wel kan worden gesteld dat het marktgebied na 
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ongeveerr een jaar is overgedragen aan een reguliere area manager, en dat het afzetgebied werd 
opgenomenn in de reguliere planningen, budgetten en rapportagesystemen. 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van de koerselementen en de 
antwoordenn op de open vragen van case-studie PD10 aanwijzingen zijn te vinden ter toetsing van de 
werkhypothesen. . 
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Voorlopigee analyse werkhypothesen case PD 10. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE PJ1: Bouwonderneming 1 

1.. Inleiding 

Case-studiee PJ1 speelt zich af bij een middelgrote Nederlandse bouwonderneming. De onderneming is 
onderverdeeldd in tien werkmaatschappijen en omvat in totaal 2.100 medewerkers. Het concern heeft 
eenn achtergrond in spoorweggerelateerde activiteiten en deze maken nog steeds ongeveer 40% van de 
huidigee omzet uit. Ongeveer een kwart van de omzet wordt in het buitenland behaald. Het 
koerselementt betrof een strategische heroriëntatie van een van de werkmaatschappijen 
(gespecialiseerdd in staalbouwactiviteiten), gepaard gaande met een sanering en een keuze voor een 
specifiekee niche in de markt. Interviews zijn gehouden met de groepsdirecteur en met de directeur van 
dee besproken werkmaatschappij. Daarnaast is gebruik gemaakt van het jaarverslag van de Groep 
(1996)) en van een rapport van een extern consultancybureau met betrekking tot de werkmaatschappij. 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee missie van de Groep is om een vooraanstaande bouwonderneming te zijn met kerncompetenties in 
betonbouw,, staalbouw, spoorwegbouw, kabel- en elektrificatiewerken, geprefabriceerde 
betonelementen,, utiliteits- en woningbouw, alsmede engineering en consultancy binnen de 
verschillendee vakgebieden. De onderneming richt zich daarbij op het leveren van kwalitatief 
hoogwaardigee producten en diensten voor zowel nieuwbouw als onderhoud en renovatie, waarbij 
veelall  sprake is van complexe situaties, zoals bouwen bij doorgaande exploitatie (jaarverslag 1996). 
Dee visie van de Groep is voorts om zich in toenemende mate te richten op "de gebouwde en 
bebouwdee omgeving van vervoersknooppunten". Gesproken wordt binnen de onderneming in dit 
verbandd over een "mobiliteitsfocus". 

Dee visie van de besproken werkmaatschappij is het zich expliciet richten op een niche in de 
staalbouwmarkt,, namelijk "de (projectmatige) instandhouding van stalen objecten bij doorgaande 
exploitatie".. Gedoeld wordt daarbij op onderhouds- en renovatieprojecten van stalen bruggen, 
viaducten,, kapconstructies, etc. De organisatie heeft veel specifieke kennis en ervaring in huis voor 
dergelijkee complexe en moeilijke projecten. Nieuwbouw van staalconstructies wordt vermeden 
vanwegee de moordende concurrentie op dit vlak en de hoge investeringen die gemoeid zijn met 
fabrieksfaciliteiten. . 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de Groep als geheel zijn hoog te noemen. Zij liggen deels in de achtergrond, 
ervaring,, competenties en contactennetwerken in de sfeer van railinfrastructuur en 
vervoersknooppunten.. Daarnaast zijn er uiteraard ook commitments aan vooral grotere onderhanden 
projecten,, aan (railgebonden) materieel en aan een betonelementenfabriek. Deze laatste 
investeringsgebondenn commitments tracht men terug te brengen. De commitments van de 
werkmaatschappijj  zijn hoog. Gekozen is voor de bovengenoemde niche en alternatieven hiervoor 
zullenn moeilijk te vinden zijn. Het kostenniveau van de organisatie is relatief hoog, en zij zal het 
blijvendd moeten hebben van complexere renovatiegebonden projecten. Wel tracht men zijn 
werkterreinn voorzichtig naar het buitenland uit te breiden. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Strategischee heroriëntaties hebben zich zowel op groepsniveau als op het niveau van de 
werkmaatschappijj  voorgedaan. Op groepsniveau betreft dit de expliciete keuze voor het genoemde 
'mobiliteitsfocus'.. De werkmaatschappij heeft enkele jaren geleden specifiek gekozen voor de 
bovenbeschrevenn niche, hetgeen grote consequenties had voor de omzet en de organisatie. Dit wordt 
verderr beschreven als koerselement. 
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StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Dee strategische meerjarenplanning heeft in de eerste plaats een functie als visie-ontwikkeling. Elk jaar 
wordtt op groepsniveau een beleidsnota opgesteld (tien jaar vooruit), die als uitgangspunt dient voor de 
plannenn van de werkmaatschappijen. Deze plannen zijn vooral op het eerste jaar gericht, maar 
bevattenn ook een "doorkijkje" naar de volgende jaren. In dit doorkijkje wordt ook aandacht besteed 
aann het huidige onderhanden werk en eventuele grote prospects. Ook voor de werkmaatschappij is 
duidelijkk sprake geweest van visie-ontwikkeling. De keuze voor de niche is hiervan het duidelijkste 
gevolg,, maar verder zijn ook enkele marktgerichte speerpunten geformuleerd, met een perspectief van 
vijfjaar. . 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap concentreert zich bij de directies van de werkmaatschappijen. De groepsdirectie 
steltt zich op als een "strategische holding", maar heeft wel fiatteringsbevoegdheid voor grotere 
projecten.. Het management van de werkmaatschappij Staalbouw houdt wekelijks overleg over 
projectaanvragenn en prospects. Vele aanvragen komen overigens vanzelf binnen, veelal via de vaste 
contactenn in de sfeer van de spoorwegen of via de zusterwerkmaatschappijen. In dit overleg wordt 
beslistt op welke aanvragen men serieus wil aanbieden en op welke niet. De directeur heeft hierin een 
belangrijkee stem. Het streven is gericht op een permanente basis van enkele grote projecten, 
aangevuldd met een aantal kleinere activiteiten. 

Investeringen Investeringen 
Investeringenn in materiële activa doet de organisatie zo beperkt mogelijk. Over de laatste vijfjaar lag 
hett investeringsniveau gemiddeld op ca. 4% van de omzet. Investeringen worden bijna uitsluitend 
goedgekeurdd door de groepsdirectie wanneer zij in het directe verlengde liggen van het 
'mobiliteitsfocus'.. Anders is men "zeer terughoudend1'. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Elkk jaar wordt op basis van het genoemde beleidsplan een begrotingsronde doorlopen. 
Omzetdoelstellingenn zijn hierin relatief onbelangrijk, rendementsdoelstellingen staan centraal. 
Begrotingenn worden per werkmaatschappij opgesteld, waarbij het onderhanden werk per project 
wordtt doorgerekend. De begroting wordt door de groep goedgekeurd. Per kwartaal vindt vervolgens 
eenn managementmeeting plaats waarin de realisatie wordt besproken. Control op 
werkmaatschappijj  niveau vindt vrijwel uitsluitend plaats per project in een tweewekelijkse 
managementvergadering. . 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen binnen Staalbouw zijn volledig projectmatig van aard. Elk aangenomen project 
iss vooraf zorgvuldig gepland en doorgerekend en wordt geleid door een projectleider (projecten groter 
dann 10 M) of door een uitvoerder (kleinere projecten). Een projectadministrateur is verantwoordelijk 
voorr de financiële rapportages en tussentijdse prognoses per project. De organisatie is bezig met het 
behalenn van een kwaliteitscertificering volgens ISO 9000. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Koersvormendee besluitvorming is vooral gebonden aan projectaanbiedingen. Deze worden zoals 
gezegdd besproken in een wekelijkse managementbijeenkomst in de werkmaatschappij. Alleen bij 
groteree projecten is goedkeuring vereist van het groepsmanagement, dat een eigen risico-analyse laat 
uitvoeren.. Er is sprake van een open overleg. Geen signalen zijn verkregen over 
belangentegenstellingenn of weerstanden tegen specifieke besluiten. Korte communicatielijnen worden 
benadruktt en de besluitvorming is snel. 
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3.. Analyse koerselement 

InleidingInleiding koerselement 
Hett koerselement betreft een strategische heroriëntatie van de werkmaatschappij. Als gevolg van 
slechtee resultaten in de staalbouwsector heeft allereerst een analyse plaatsgevonden door een externe 
consultant,, en in een later stadium is de directie gewisseld. Gekozen is voor de niche van 
"(projectmatige)) instandhouding van stalen objecten bij doorgaande exploitatie". Dit had aanzienlijke 
gevolgenn voor de organisatie (sanering van kosten en personeel) en de omzet (daling met ca. 30%). 
Hett koerselement is ingrijpend van aard en kan niet in alle opzichten representatief worden geacht 
voorr alle koerswijzigingen van de organisatie. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan het koerselement lijk t hoog. In feite is er op korte termijn voor de 
werkmaatschappijj  geen alternatief. Wanneer deze strategie zou mislukken, zo wordt gesteld, is de 
kanss zeer groot dat de groep zijn handen van de werkmaatschappij zal aftrekken. Uitgesloten kan 
echterr niet worden dat wanneer de werkmaatschappij op basis van haar expertise en ervaring toch 
anderee mogelijkheden weet te creëren, dit toch door de groep zal worden aanvaard. De 
werkmaatschappijj  is redelijk flexibel bezit bijvoorbeeld slechts in beperkte mate gespecialiseerde 
productiefaciliteiten.. Al met al wordt het commitment aan het koerselement hierdoor als gemiddeld 
gekwalificeerd. . 

Initiatief Initiatief 
Hett initiatief voor de koerswijziging lag in eerste instantie bij de groepsdirecteur. Later werd het 
overgenomenn door de nieuw benoemde directeur van de werkmaatschappij. Op basis van analyses van 
hett externe adviesbureau en eigen onderzoek werd vastgesteld dat de beperkte omvang van de 
Staalbouworganisatiee en de specifieke kostenstructuur zodanig waren dat concurrerend aanbieden in 
grotee delen van de staalbouwmarkt (met name nieuwbouw) niet haalbaar werd geacht. Concentratie 
opp complexe onderhouds- en renovatieprojecten was, gezien de achtergrond van de werkmaatschappij 
enn de groep, en gezien het feit dat de organisatie op dit terrein reeds veel know how en ervaring had 
opgebouwd,, een logische keuze. Een en ander werd door de nieuwe directeur van de 
werkmaatschappijj  vastgelegd in een plan en aan de groepsdirectie voorgelegd. 

Fiattering Fiattering 
Hett herstructureringsplan werd in hoofdlijnen in de groepsdirectie goedgekeurd. In de details echter 
lagg de fiatteringsbevoegdheid feitelijk bij de directeur van de werkmaatschappij. Binnen de 
organisatiee was er nauwelijks sprake van weerstand. Men was na een aantal jaren van slechte 
resultatenn "blij " dat er eindelijk wat gebeurde. Belangrijk was verder ook om bij de directies van de 
anderee werkmaatschappijen draagvlak voor het besluit te creëren. Dit gebeurde door middel van 
presentatiess in de gezamenlijke vergaderingen. 

ProcesProces van realisatie 
Uitvoeringg van het plan bracht in eerste instantie een aantal harde maatregelen met zich mee. Personeel werd 
overgeplaatstt naar andere werkmaatschappijen of vloeide af. Kosten werden (tijdelijk) rigoureus teruggebracht, 
bijvoorbeeldd opleidingskosten, en locaties werden gesloten en samengevoegd. Aan de markt werd uitgelegd wat 
dee nieuwe strategie inhield, nieuwe speerpunten werden geformuleerd en op zoek werd gegaan naar nieuwe 
projectenn binnen de grenzen van de gedefinieerde niche. In een periode van twee tot driejaar is op deze wijze de 
organisatiee weer gezond gemaakt. De strategische heroriëntatie kan als een succes worden beschouwd. 
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4. . VoorlopigeVoorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie PJ1 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

Hypothesen n Aanwijzingen? ? 

1 1 .!!  Natuurlijk primaat ondernemerschap. 

12.. | Visie gericht op interne aandachtsgebieden, de ontwikkeling van de organisatie. 

13.. \ Visie versterkt consolidatie (bestendiging gerealiseerde koers). 

14.. \ Ondernemerschap extern en autonoom. 

15.. I Ondernemerschap individueel aanwijsbaar en hoog in lijnmanagement. 

16. . Consolidatiee d.m.v. standaardisatie van projectaanpak (A). 
Consolidatiee d.m.v. control op projectplannen en -uitvoering (B). 

17.. | Strategische planvorming gericht op beheersbaarheid projectenaanbod. 

18.. [ Koersbeïnvloedende besluiten gericht op projectoffertes (A). 
Besluitenn op basis van een (voorlopig) projectplan (B). 

19.. | Besluitvorming extern gericht en open proces (A). 
!!  Besluitvorming relatief snel (B). 

20.. i Operationele processen afgeleide rol bij koersvorming. 
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Voorlopigee analyse werkhypothesen case PJ1. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE PJ2: Bouwonderneming 2 

1.. Inleiding 

Case-studiee PJ2 heeft plaatsgevonden bij een grote Nederlandse bouwonderneming (8.750 
medewerkers)) die actief is in drie hoofdsectoren: bouw, grond-/water-/wegenbouw en 
gespecialiseerdee technieken en dienstverlening. De organisatie is in tien landen actief, maar 84% van 
dee omzet (1996) wordt in Nederland behaald. Het koerselement betreft het toepassen van een nieuwe 
techniekk op het gebied van tunnelbouw en vond plaats bij één van de vele werkmaatschappijen, 
gerichtt op grote infrastructurele werken (tunnels, viaducten, bruggen, etc.) De belangrijkste 
opdrachtgeverr hiervoor is de overheid, vertegenwoordigd door Rijkswaterstaat (RWS). Interviews 
hebbenn plaatsgevonden met de manager Business Development (holding) en de directeur van de 
genoemdee werkmaatschappij. Verder is gebruik gemaakt van het jaarverslag 1996 en diverse 
brochures. . 

2.. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee missie van de organisatie luidt als volgt: "PD2 wil blijvend een erkende plaats innemen als een 
Nederlandsee onderneming, die nationaal en internationaal op moderne en verantwoorde wijze een 
bijdragee levert aan de realisering, instandhouding en het beheer van de gebouwde omgeving van de 
samenleving.. Daarin wil PD2 zich onderscheiden door inventiviteit, degelijkheid en 
betrouwbaarheid".. Deze missie heeft binnen de organisatie geen leidende rol, maar wordt meer gezien 
alss een samenvatting van wat men in de huidige situatie doet. 

Dee visie van de onderneming richt zich in het algemeen op het aanbieden van projecten waarin een 
hogee kwaliteit wordt gevraagd en waarin sprake is van een hoge mate van (technische) complexiteit. 
Opp deze punten tracht men zich te onderscheiden. Daarnaast wordt elk jaar intern gerichte actiepunten 
enn thema's geformuleerd, zoals 'ondernemerschap' en 'winstverbetering'. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn gemiddeld te noemen. Zij zijn met name verbonden met de 
(vaakk omvangrijke) projectverplichtingen. Daarnaast zijn de contactennetwerken met opdrachtgevers 
belangrijk.. Investeringen in productiemiddelen zijn beperkt. Wel staat op de balans voor 77 miljoen 
aann grondbezit in verband met projectontwikkelingsactiviteiten. Op werkmaatschappij niveau wordt 
verderr nog gesproken over commitments aan specifieke competenties en ervaring. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Eenn strategische heroriëntatie heeft ca. tien jaar geleden plaatsgevonden door middel van een keuze 
vann de organisatie om zich terug te trekken uit grote, internationale, eenmalige, risicovolle projecten. 
Doorr een van de respondenten werd dit "hit and run"projecten genoemd. Na financiële problemen 
rondd deze projecten is de keuze gemaakt zich alleen nog te richten op langduriger relaties in een 
aantall  geselecteerde 'thuismarkten'. Het proces van terugtrekking heeft in totaal vijfjaar in beslag 
genomen.. Verder is soms ook sprake van 'heroriëntaties' als gevolg van veranderingen in de markt, 
bijvoorbeeldd toen ca. vijf jaar geleden weinig grote infrastructurele projecten voorhanden waren 
moestt de onderneming overschakelen op kleinere, regionale projecten. Het kostte enkele jaren voordat 
dee organisatie hierop goed was ingesteld (en met 10% afgeslankt). 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Strategischee meerjarenplanning heeft met name de vorm van visie-ontwikkeling en wordt neergelegd 
inn een jaarlijkse beleidsnota (holding) en beleidsplannen (werkmaatschappijen). Deze omvatten beide 
eenn periode van drie jaar. Beide plannen bestaan uit externe en interne analyses en actielijsten. Zij 
hebbenn niet het karakter van een echte projectenplanning ("het projectaanbod is moeilijk te plannen, 
éénn stormvloedkering wel of niet mogen bouwen maakt nogal wat verschil") en worden flexibel 
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opgevat.. "Het feit dat de mensen over strategie met elkaar in gesprek zijn is belangrijker dan het 
schrijvenn van een perfecte nota". De actiepunten worden eenmaal per kwartaal doorgenomen op hun 
voortgang.. Er is echter ook ruimte voor ontwikkelingen buiten de plannen om. Een voorbeeld hiervan 
iss de projectontwikkelingsactiviteit. Deze is pas na enkele jaren in de beleidsplannen opgenomen en 
wordtt nu gezien als een belangrijke speerpunt in het beleid. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap van de organisatie concentreert zich in de top van de werkmaatschappijen. Hier 
vindtt de projectacquisitie plaats en worden de risico's genomen. Bij grotere (> 50 M) of extra 
risicovollee projecten is wel goedkeuring van de holding nodig. De verantwoordelijkheid blijf t echter 
volledigg bij de werkmaatschappij. De werkmaatschappijen zijn echter wel gebonden aan afspraken 
binnenn het concern over de verdeling van de markt. Zij kunnen geen aanbiedingen doen in de 
segmentenn van anderen. Formeel speelt het beleidsplan een rol bij het sturen van de acquisitie-
activiteiten,, maar informeel "zijn we vaak nogal opportunistisch" en wordt de marktvraag gevolgd. 
Bijj  nieuwe ontwikkelingen, die in principe overal binnen het concern kunnen ontstaan, is ook vaak de 
afdelingg Business Development betrokken. Deze nieuwe ontwikkelingen kunnen gebaseerd zijn op 
eenn concrete vraag uit de markt, maar zijn vaker techniekgedreven. 

Investeringen Investeringen 
Investeringenn in materiaal zijn beperkt. In 1996 bedroegen zij 72 M (< 3% van de omzet). Zoals reeds 
opgemerkt,, zijn ook investeringen gedaan in grondaankopen. Over het algemeen worden 
investeringenn zoveel mogelijk op een concreet project afgeschreven. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Elkk jaar wordt door de werkmaatschappijen op basis van het beleidsplan een budget opgesteld, waarin 
dee onderhanden projecten zijn verwerkt. Dit budget wordt besproken met en goedgekeurd door de 
holding.. Binnen de werkmaatschappij vindt planning en control vooral op projectniveau plaats. Per 
projectt is er een 'hard' budget en tweewekelijks worden in een productievergadering alle onderhanden 
werkenn besproken. Hetzelfde gebeurt een maal per maand ook voor de ontwerp- en 
voorbereidingsactiviteiten. . 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire activiteiten van de organisatie zijn volledig projectmatig van karakter. Voor elke 
activiteitt is een projectmanager benoemd. De projectmanagementaanpak is gestandaardiseerd, waarbij 
eenn gedetailleerde projectvoorbereiding en -budgettering een centrale rol speelt. De organisatie is 
ISO-gecertificeerd.. Bij elk project wordt een nacalculatie gemaakt ten behoeve van het vaststellen van 
hett definitieve projectresultaat, maar er is geen sprake van integrale projectevaluaties. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Binnenn de organisatie is sprake van veelvuldig en snel formeel en informeel overleg. Door de 
respondentenn wordt aangegeven dat besluiten echter wel op basis van gedegen vooronderzoek worden 
genomen.. Men wil eerst "het verhaal duidelijk hebben". Dit kan soms enige tijd in beslag nemen. Van 
belangentegenstellingen,, weerstanden of politieke spelletjes is tijdens de interviews niets gebleken. 

3.. Analyse koerselement 

InleidingInleiding koerselement 
Hett koerselement betreft de toepassing van een nieuwe techniek voor de tunnelbouw, namelijk het 
tunnelboren.. Een proefproject met deze techniek (ter waarde van 150 M) wordt met drie partners 
(samengebrachtt in een aparte v.o.f.) uitgevoerd. Vervolgopdrachten worden verwacht. De 
boormethodee werd door de onderneming al langer toegepast voor het aanleggen van leidingen en 
kabelss (max. doorsnede 1,5 meter), terwijl in het buitenland reeds ervaring is opgedaan met grotere 
tunnels.. De specifieke eigenschappen van de bodem maakt echter de toepassing in Nederland toch 
'nieuw'' en risicovol. 
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CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan het koerselement gaat in principe niet verder dan de oplevering van het eerste 
proefproject.. Alle hiervoor benodigde investeringen worden binnen dit project afgeschreven. Het 
commitmentt aan het koerselement is derhalve laag. Zoals één van de respondenten het uitdrukte: "als 
hett verder niet doorgaat, zitten we niet met een hoeveelheid oud ijzer voor de deur". Wel is in een 
eerderee fase een boorexpert aangetrokken, maar deze is ook voor andere activiteiten inzetbaar. In het 
contractt met de partners is vastgelegd dat de opgedane ervaring met het proefproject in het consortium 
zall  blijven en dat bij eventuele vervolgopdrachten ook weer in deze samenstelling zal worden 
aangeboden.. Door RWS is echter bedongen dat ervaringsgegevens uit het proefproject ook breder 
zullenn worden uitgedragen binnen de Nederlandse bouwwereld. 

Initiatief Initiatief 
Dee aanlooptijd voor het proefproject met de nieuwe boortechniek is een lange geweest, in totaal meer 
dann tien jaar. De initiatiefnemer was RWS. Het voortraject bestond uit studies naar verschillende 
technieken,, eerdere aanbestedingen, die door gebrek aan financiering niet doorgingen, studiereizen 
naarr het buitenland, rapporten, congressen, etc. Uiteindelijk ontstond er voldoende (politiek) 
draagvlakk voor een eerste toepassing van de techniek. De onderneming heeft het hele proces als een 
vann de gesprekspartners van RWS meegemaakt. De beslissing om dit te doen was enerzijds een 
bewustee strategische keuze ("noblesse oblige" als gerenommeerd tunnelbouwer), maar men heeft zich 
steedss als een volger opgesteld, niet als initiatiefnemer in het proces. In het totale traject was de Raad 
vann Bestuur nauw betrokken, evenals de directie van de betrokken werkmaatschappij. In een bepaalde 
fasee is de trekkersfunctie binnen de organisatie overgedragen aan de afdeling Business Development, 
waarr ook de boorexpert werd ondergebracht. Vanuit deze groep werd deelgenomen aan studies, 
aanbestedingen,, e tc 

Fiattering Fiattering 
Dee fiattering is in feite een "optelsom van vele deelbesluiten" geweest in elke fase van het proces. Er 
iss geen sprake geweest van één plan op basis waarvan besloten werd tot de toepassing van de nieuwe 
techniekk of tot aanbieding op het proefproject. Deelbesluiten hadden betrekking op de uitvoering van 
studies,, deelneming aan overleg, toetreding tot consortia, en uiteindelijk het aanbieden op het 
proefproject. . 

ProcesProces van realisatie 
Naa de definitieve keuze voor het consortium is in nauw overleg met RWS het gedetailleerde ontwerp voor de 
tunnell  en de boormachine uitgewerkt. Het budget werd door beide partijen apart uitgewerkt en is in 
onderhandelingg vastgesteld. Deze fase duurde ca. een half jaar. De uitvoering vindt op basis van een 
gedetailleerdee werkbegroting plaats onder leiding van een projectleider van de werkmaatschappij, die ook door 
dee andere partners als zodanig wordt geaccepteerd. De projectleider legt verantwoording af aan een 
"werkcommissie",, waarin de productiemanagers van de deelnemende bedrijven zitting hebben. Daarnaast 
vinden,, als gevolg van het specifieke karakter van het proefproject, regelmatig terugkoppelingen plaats aan de 
directiedirectie van de werkmaatschappij en aan de Raad van Bestuur van de holding. De uitvoering van het 
proefprojectt neemt in totaal driejaar in beslag. 
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4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie PJ2 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

Hypothesen n 

1 1 .;; Natuurlijk primaat ondernemerschap. 

12.;; Visie gericht op interne aandachtsgebieden, de ontwikkeling van de organisatie. 

13.. Visie versterkt consolidatie (bestendiging gerealiseerde koers). 

!!  14. | Ondernemerschap extern en autonoom. 

KK  n , , . ,. . , , ... , ... 

Aanwijzingen?? | 

++ + 

++ + 

++ ; 

++ + 

15.. Ondernemerschap individueel aanwijsbaar en hoog in lijnmanagement. j ++ 

16.. Consolidatie d.m.v. standaardisatie van projectaanpak (A). ++ 
Consolidatiee d.m.v. control op projectplannen en -uitvoering (B). j ++ 

17.. Strategische planvorming gericht op beheersbaarheid projectenaanbod. ' 

18.. Koersbeïnvloedende besluiten gericht op projectoffertes (A), j + 
Besluitenn op basis van een (voorlopig) projectplan (B). j ++ 

19.. ; Besluitvorming extern gericht en open proces (A). | + 
Besluitvormingg relatief snel (B). ] + 

20.. ', Operationele processen afgeleide rol bij koersvorming. ] ++ 

Voorlopigee analyse werkhypothesen case PJ2. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE PJ3: Scheepsbouw 

1.. Inleiding 

Case-studiee PJ3 heeft plaatsgevonden bij een Nederlandse scheepsbouwonderneming (ca. 650 
medewerkers)) met diverse werkmaatschappijen. Belangrijke activiteitsgebieden zijn nieuwbouw van 
complexee vaartuigen, marinebouw, scheepsreparatie en 'pipe systems'. Ten aanzien van de 
nieuwbouww is een specialisatie opgebouwd in Ro-Ro/passagiersschepen (ferry's). Daarnaast houdt 
eenn van de werkmaatschappijen zich bezig met de inrichting van luchthavens, dat wil zeggen het 
projectmatigg realiseren van balies, geïntegreerde check-in/bagage-afhandelingssystemen, reclame 
units,, telefooncellen en bewegwijzering. Deze werkmaatschappij realiseert ook speciale balies en 
werplekkenn (en hun omgeving) voor spoorwegstations, banken, postkantoren en casino's. De 
ontwikkelingg van de activiteiten in de luchthaveninrichting heeft tevens als koerselement gefungeerd. 
Interviewss hebben plaatsgevonden met een lid van de Raad van Bestuur van de holding en met de 
directeurdirecteur van de bij het koerselement betrokken werkmaatschappij. 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee onderneming heeft geen expliciete missieformulering. Men is al vele jaren scheepsbouwer, zoals 
ookk blijkt uit de lange lijsten met alle gebouwde schepen, die prominent zichtbaar zijn in de entree 
vann het hoofdkantoor. De visie richt zich enerzijds op het feit dat de onderneming een relatief hoog 
kostenniveauu bezit, waardoor men zich steeds meer richt op het bouwen van complexe en unieke 
schepen.. Daarnaast is men zich bewust van het cyclische karakter van de scheepsbouw, waardoor veel 
werkk wordt uitbesteed (50 tot 60%) en een groter accent wordt gelegd op andere activiteiten zoals de 
genoemdee luchthaveninrichting. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn hoog. In de eerste plaats zijn deze gerelateerd aan de 
aangeganee projectverplichtingen. Daarnaast zijn de personele capaciteit en de (overdekte) werf een 
commitment,, dat wil zeggen de beschikbare capaciteit dient gevuld te zijn. Ook bestaan er 
commitmentss aan de bestaande contactennetwerken van de organisatie en haar reputatie. De 
specialisatiee op ferryschepen is in de loop van de laatste jaren ontstaan, maar men is zeer wel in staat 
ookk andere soorten schepen te ontwerpen en te bouwen. De commitments van de werkmaatschappij 
zijnn met name gelegen in de specifieke know how die men in huis heeft en in de contacten in de 
luchtvaartwereldd en met vele andere betrokkenen bij de inrichting van luchthavens. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Binnenn de scheepsbouwactiviteiten hebben zich geen bewuste heroriëntaties voorgedaan. Wel is, 
zoalss gezegd, langzamerhand een verschuiving opgetreden in het type schepen dat men bouwt. Voor 
relatieff  eenvoudige en standaardschepen, zoals olietankers, kan niet meer concurrerend worden 
aangebodenn en er heeft zich dus een verschuiving voorgedaan naar meer complexe en unieke 
vaartuigen.. Deze verandering is echter geleidelijk gegaan en is door de markt ingegeven. 

Binnenn de werkmaatschappij heeft zich wel een duidelijke heroriëntatie op de activiteiten voorgedaan. 
Hierr is enkele jaren geleden een keuze gemaakt om zich te ontwikkelen van toeleverancier van 
kunststoff  elementen tot aanbieder van totale projecten van luchthaveninrichting, waarin ook met vele 
anderee leveranciers en onderaannemers wordt gewerkt (zie verder het koerselement). 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Opp het niveau van de holding worden geen strategische meerjarenplannen gemaakt. Hierin gaat op 
kortee termijn waarschijnlijk wel verandering komen. De werkmaatschappij kent wel beleidsplannen 
mett een scope van vijf jaar, waarin de gewenste ontwikkelingsrichting van de activiteiten wordt 
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geschetst.. Dit document heeft vooral een visiekarakter en dient als communicatiemiddel binnen de 
werkmaatschappijj  en tussen werkmaatschappij en holding. De holding keurt de beleidsplannen goed. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap is geconcentreerd in de directies van de verschillende werkmaatschappijen. 
Hierr wordt de acquisitie gedaan voor nieuwe opdrachten. De holding stelt zich als een strategische en 
financiëlefinanciële holding op. Bij grote projecten wordt de Raad van Bestuur wel vooraf geïnformeerd. 
Binnenn de werkmaatschappij wordt ook acquisitie gedaan vanuit regionale kantoren, maar de 
directeurr wordt bij projecten van enige omvang altijd betrokken. Grote projecten worden altijd vanuit 
Nederlandd aangeboden. 

Investeringen Investeringen 
Dee organisatie heeft in het verleden flink geïnvesteerd in de nieuwbouwwerf. Momenteel zijn de 
investeringenn bescheidener en betreffen met name materieel en aanpassingen aan de 
productiefaciliteiten.. In 1996 werd in totaal 6,4 M geïnvesteerd, ca. 2,5% van de omzet. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Jaarlijkss wordt door de werkmaatschappijen een budget opgesteld, mede op basis van 
omzetdoelstellingenn van de holding. Control op de realisatie hiervan wordt door de holding 
uitgevoerd.. Deze is echter niet zeer strikt: "de verantwoordelijkheid ligt bij de werkmaatschappij". 

Binnenn de onderzochte werkmaatschappij vindt sturing langs twee wegen plaats. Allereerst wordt per 
projectt gedetailleerd gepland en gebudgetteerd, en door de projectleider wordt verantwoording 
afgelegdd over de voortgang en het kostenniveau. Daarnaast wordt aan acquisitieplanning gedaan. Uit 
ervaringg weet men dat ongeveer eenderde van de aanbiedingen in een contract kunnen worden 
omgezet.. Deze acquisitieplannen zijn echter voortdurend aan verandering onderhevig. Projecten zijn 
nuu eenmaal moeilijk te plannen. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen van de onderneming zijn volledig projectmatig gestuurd. Elk project heeft een 
projectleiderr en wordt regelmatig geëvalueerd. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingg verloopt over het algemeen snel. Er is veel sprake van formeel en informeel overleg. 
Overr het karakter hiervan kunnen vanuit de case-studie echter geen concrete uitspraken worden 
gedaan. . 

3.. Analyse koerselement 

Inleiding Inleiding 
Alss koerselement is gekozen voor de ontwikkeling van de activiteiten rond de luchthaveninrichting. 
Dezee activiteiten hebben altijd de vorm van deelprojecten binnen het kader van de bouw of renovatie 
vann een luchthaven. De inrichting is altijd op basis van een specifiek, op klanteneisen gebaseerd 
ontwerp.. De ontwikkeling van de activiteit luchthaveninrichting kan als representatief worden 
beschouwdd voor de totstandkoming van nieuwe activiteiten bij de moederorganisatie. 

CommitmentCommitment koerselement 
Voorr de betrokken werkmaatschappij zijn de luchthavenactiviteiten momenteel verreweg het 
belangrijkst.. Dit betekent echter niet dat het commitment eraan ook extreem hoog is. Men beschouwt 
zichzelff  als deskundig op het gebied van de inrichting van plekken waarop grote mensenstromen 
verwerktt moeten worden, maar dit beperkt zich niet tot luchthavens alleen. Dit is momenteel echter 
well  een belangrijke groeimarkt en heeft een aantal specifieke kenmerken en netwerken van contacten 
enn partners. Investeringen in eigen productiefaciliteiten zijn beperkt en bovendien flexibel inzetbaar. 
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Dee commitments aan concrete projectverplichtingen kunnen wel hoog zijn. Zoals gezegd is de 
inrichtingg altijd een (klein) onderdeel van een veel groter project en hierdoor is de druk om op tijd op 
tee leveren extra groot. Alles bijeen zijn de commitments aan het koerselement gemiddeld van omvang 
tee noemen. 

Initiatief Initiatief 
Hett ontstaan van de luchthavenactiviteiten heeft reeds een lange geschiedenis, die is onder te verdelen 
inn een passieve en een actieve periode. Allereerst werd de organisatie, een polyesterverwerkende 
ondernemingg die toen nog geen deel uitmaakte van de huidige holding, gevraagd een aanbieding te 
doenn voor het maken van de balies bij het te bouwen Schiphol in 1974. Na enige aarzeling in de 
toenmaligee directie werd hierop ingegaan. Later werd men nog enkele keren gevraagd voor een 
luchthavenn en begon men de potentie van deze markt in te zien. Dit is de passieve periode. Vanaf dat 
momentt is men zelf meer het initiatief gaan nemen en is actief acquisitie gevoerd binnen de 
luchtvaartwereld.. De andere activiteiten (voornamelijk als toeleverancier in de bouw) werden in feite 
afgestoten. . 

Fiattering Fiattering 
Aann bovengenoemde keuze heeft nooit een integraal plan ten grondslag gelegen, aan de individuele 
projectaanbiedingenn uiteraard wel. Het was in feite een geleidelijk proces waarover ook niet één 
besluitt is genomen. De luchthavenprojecten waren gewoon aantrekkelijker dan de projecten die men 
tott dan toe uitvoerde. De holding was bij de koerswijziging niet rechtstreeks betrokken, wel heeft zij 
financiëlee ondersteuning aan de werkmaatschappij geboden en werd een en ander formeel wel door de 
Raadd van Bestuur goedgekeurd. Aan dit fiat lag wel een voorstel, onderbouwd met een 
marktonderzoek,, ten grondslag. 

ProcesProces van realisatie 
Dee activiteiten voor de luchthavens zijn geleidelijk opgebouwd. Men kon dit doen omdat tegelijkertijd 
ookk een aantal grote opdrachten werden uitgevoerd voor de moedermaatschappij (kunststof secties 
voorr mijnenjagers). Dit gaf een bezettingsbasis voor de organisatie en genereerde de middelen om 
langzaamm aan de contacten op te bouwen en aan acquisitie te doen. Dit laatste gebeurt inmiddels 
vanuitt enkele regionale kantoren. De uitvoering en coördinatie vindt echter altijd plaats vanuit 
Nederland.. De organisatie is in de loop van de tijd geëvolueerd van een op productie georiënteerd 
kunststofverwerkendd bedrijf tot een aanbieder van totaalprojecten. 

Dee laatste jaren is de luchthavenactiviteit in een versnelling gekomen. De omzet is verdrievoudigd en 
dee activiteiten zijn verbreed. De organisatie wordt nu in snel tempo op deze nieuwe situatie aangepast. 
Eenn en ander is met enige weerstand (zowel in de directie van de werkmaatschappij als bij het 
personeel)) gepaard gegaan, maar is nu volledig geaccepteerd. 
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4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie PJ3 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

\\ Hypothesen 

ii  11-

;; 12. 

!!  13. 

ii  14. 

'.'. 15. 

!!  16. 

\\ 17. 

18. . 

ii  19-

i20. . 

Natuurlijkk primaat ondernemerschap. 

Visiee gericht op interne aandachtsgebieden, de ontwikkeling van de organisatie. 

Visiee versterkt consolidatie (bestendiging gerealiseerde koers). 

:: Ondernemerschap extern en autonoom. 

:: Ondernemerschap individueel aanwijsbaar en hoog in lijnmanagement. 

|| Consolidatie d.m.v. standaardisatie van prqjectaanpak (A). 
!!  Consolidatie d.m.v. control op projectplannen en -uitvoering (B). 

!!  Strategische planvorming gericht op beheersbaarheid projectenaanbod. 

;; Koersbeïnvloedende besluiten gericht op projectoffertes (A). 
]] Besluiten op basis van een (voorlopig) projectplan (B). 

Besluitvormingg extern gericht en open proces (A). 
Besluitvormingg relatief snel (B). 

Operationelee processen afgeleide rol bij koers vorming. 

Aanwijzingen? ? 

+++ j 

+ + 

--

++ + 
++ + 

++ + 
++ + 

+++ j 
+++ 1 

geenn aanwijzingen j 
+ + 

+++ 1 

Voorlopigee analyse werkhypothesen case PJ3. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE PJ4: Stand- en Interieurbouw 

1.. Inleiding 

Case-studiee PJ4 speelt zich af bij een onderneming die is gespecialiseerd in stand- en interieurbouw. 
Dee organisatie is een van de grootste Europese bouwers op dit terrein met ca. 240 medewerkers en 
eenn omzet van ca. 60M. Voor standbouw wordt in principe de hele wereld als werkterrein beschouwd, 
dee interieurbouw is meer lokaal georiënteerd. De organisatie neemt het gehele traject vanaf concept en 
ontwerp,, productie, transport, op- en afbouw op locatie, eventueel opslag, projectmanagement en 
budgetbewakingg voor haar rekening. De onderneming omvat drie werkmaatschappijen: Interieurs & 
Tentoonstellingen,, Interieurbouw en Consultancy & Design. Daarnaast wordt deelgenomen in een 
werkmaatschappijj  die zich richt op museuminrichting en educatieve/recreatieve tentoonstellingen. 
Interviewss hebben plaatsgevonden met de Algemeen Directeur/eigenaar van de onderneming en met 
dee manager van een van de werkmaatschappijen, Interieurbouw. De opbouw van deze laatste activiteit 
vormdee binnen het onderzoek tevens het koerselement. 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee missie van de organisatie is het projectmatig en klantspecifiek realiseren van opvallende, goed 
afgewerktee en praktische ingerichte tentoonstellingsinrichtingen en interieurs. De organisatie legt 
daarbijj  veel nadruk op haar vakmanschap, veelzijdigheid, flexibiliteit, internationale oriëntatie en 
betrouwbaarheid.. Visies richten zich enerzijds op bewegingen in de markt (bijvoorbeeld anticipatie op 
eenn mogelijke terugloop van eenmalige standbouw) en anderzijds op de ontwikkeling van de 
organisatiee zelf (bijvoorbeeld investeringen in computergestuurde faciliteiten en milieuvriendelijke 
voorzieningen).. Visie-ontwikkeling vindt met name in de top van de organisatie plaats. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn laag te noemen. Men is weliswaar, gezien de gehele 
inrichtingg van de organisatie, gebonden aan projectmatige producties, maar hierbinnen is men zeer 
flexibel.. De projecten zelf zijn beperkt van omvang. Investeringen in productiefaciliteiten zijn op vele 
manierenn inzetbaar. Contactennetwerken zijn belangrijk voor de acquisitie van opdrachten, maar 
kunnenn relatief gemakkelijk worden aangepast. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Eenn echte strategische heroriëntatie heeft zich in de periode voorafgaand aan het onderzoek niet 
voorgedaan.. Weliswaar vond een management buy-out plaats, maar strategisch had deze geen 
gevolgenn voor de activiteiten van de organisatie. De opbouw van de interieurbouwactiviteit (het 
koerselement)) is te beschouwen als een aanvulling op de bestaande activiteiten. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Jaarlijkss wordt een strategisch plan opgesteld. De werkmaatschappijen schrijven in eerste instantie 
hiervoorr een concept dat met de algemeen directeur wordt doorgesproken. Overigens is de algemeen 
directeurr tevens manager van de grootste werkmaatschappij. Het plan omvat, naast een externe en 
internee analyse, doelstellingen voor een periode van drie jaar. Voor het totaal van de onderneming 
wordtt door de directeur als een "soort paraplu" nog een kort allesomvattend stuk geschreven. In feite 
hebbenn de plannen een visiekarakter. Een cijfermatige uitwerking wordt later pas toegevoegd door de 
financieell  directeur van de onderneming. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap is duidelijk geconcentreerd bij de leiding van de werkmaatschappijen. 
Opdrachtacquisitiee wordt echter, binnen richtlijnen, ook gedaan door medewerkers van de 
commerciëlee afdelingen. Dit hangt samen met het feit dat de organisatie een relatief groot aantal 
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kleineree opdrachten uitvoert. Offertes gaan echter nooit de deur uit zonder handtekening van de 
verantwoordelijkee managers. 

Investeringen Investeringen 
Zoalss reeds aangegeven zijn de investeringen van de onderneming beperkt. De grootste investeringen 
zijnn de gebouwen geweest en de aanschaf van computergestuurde productiefaciliteiten (max. 300K). 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Elkk jaar worden per werkmaatschappij budgetten opgesteld. Deze bevatten resultaatdoelstellingen op 
basiss van verwachte projectomzet en gedetailleerd uitgesplitste kostenbudgetten. Deze budgetten zijn 
tee beschouwen als schattingen en richtlijnen. Financiële control vindt vervolgens langs twee wegen 
plaats.. In de eerste plaats worden acquisitiedoelstellingen opgesteld voor de commerciële 
medewerkers,, waarmee wordt getracht het projectaanbod veilig te stellen. Vervolgens vindt de control 
opp de uitvoering volledig op projectniveau plaats. Projectbudgetten worden als 'hard' beschouwd. 
Elkee twee weken worden alle onderhanden projecten geëvalueerd en worden door de projectmanagers 
nieuwee schattingen afgegeven van het uiteindelijke projectresultaat. De control op het jaarbudget is 
hiervann uiteindelijk een afgeleide. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen zijn volledig projectmatig ingericht. De commerciële afdeling legt, binnen de 
kaderss van het acquisitieplan, contacten met mogelijke opdrachtgevers en wanneer de organisatie een 
aanbiedingg kan doen wordt als eerste een projectmanager aangewezen. Deze ondersteunt op 
technischee aspecten de commerciële medewerker en laat een kostprijscalculatie uitvoeren door het 
calculatiebureau.. Bij verschil van mening heeft de projectmanager het laatste woord. In overleg met 
dee manager van de betreffende werkmaatschappij wordt vervolgens de opslag op de kostprijs voor de 
offertee en de onderhandelingsmarge voor de commerciële afdeling bepaald. Wanneer de opdracht 
vervolgenss wordt verkregen, krijgt de projectmanager de verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Hij 
instrueertt de werkvoorbereiders (die de inkoop van materialen regelen, werktekeningen en 
werkopdrachtenn maken voor de productie) en de betreffende 'voorwerker' bij de productie-afdeling. 
Voortss coördineert hij alle contacten met eventuele onderaannemers, de buitendienst en de klant. 
Zoalss gezegd is de projectmanager eindverantwoordelijk voor de voortgang, de kwaliteit en de 
budgetbewakingg van het project. 

Opp dit moment is de organisatie bezig met het verwerven van een ISO-certificaat. Dit levert soms 
verrassendee discussies op over gevoerde werkwijzen en administratieve procedures. Dit proces wordt 
doorr de algemeen directeur als nuttig ervaren. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Operationelee besluitvorming vindt in de organisatie snel plaats. Daarbij is soms wel sprake van 
inhoudelijkee discussies omtrent de haalbaarheid van calculaties en afspraken, maar niet van 
werkelijkee belangentegenstellingen. Besluitvorming over meer strategische zaken nemen meer tijd in 
beslag.. Enerzijds omdat een idee tijd nodig heeft om te rijpen en anderzijds om voldoende tijd te 
nemenn voor overleg binnen de organisatie. Bij één besluit binnen de Interieurbouw werkmaatschappij 
iss er sprake geweest van duidelijk weerstanden, namelijk tegen de invoering van een 
computergestuurdd systeem, dat in de ogen van de werknemers de kwaliteit van hun werk aantastte. 
Hett gebruik van het nieuwe systeem is vervolgens gedeeltelijk teruggedraaid. 

3.. Analyse koerselement 

Inleiding Inleiding 
Alss koerselement is binnen PJ4 gekozen voor de ontwikkeling van een nieuwe activiteit, namelijk de 
Interieurbouw.. Deze activiteit werd naast de andere activiteiten opgebouwd, in een aparte 
werkmaatschappij,, op een aparte locatie. 
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CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitments aan het koerselement zijn in feite laag. Wanneer de nieuwe activiteit geen succes 
zouu zijn geworden, had de werkmaatschappij zonder veel consequenties weer kunnen worden 
gesloten.. Productieruimte en machines werden in eerste instantie gehuurd en geleased, en er was bijna 
voldoendee werk in portefeuille om het eerste jaar te overbruggen. Het uiteindelijke financiële risico 
werdd door de algemeen directeur geschat op ca. 1M gulden, een bedrag dat de onderneming niet in 
moeilijkhedenn had gebracht. 

Initiatief Initiatief 
Hett initiatief was ca. acht jaar geleden afkomstig van de algemeen directeur. De aanleiding was 
enerzijdss een verwachte terugloop in de tentoonstellingsbouw, als gevolg van een stopzetting van 
subsidiess voor internationale bedrijfspresentaties. Anderzijds veranderde het karakter van de 
standbouw.. Steeds vaker werden stands niet meer voor eenmalig gebruik gebouwd, maar voor 
hergebruikk op tenminste 10 beurzen. Hierdoor dreigde niet alleen een vermindering van de 
standbouwactiviteitenn te ontstaan, maar ook de kwaliteit waarmee gebouwd werd, steeg 
langzamerhandd naar interieurbouwkwaliteit. 

Omm de afhankelijkheid van tentoonstellingsbouw te verlagen ontstond op basis van diverse 
gesprekkenn binnen en buiten de organisatie het idee om een nieuwe activiteit te ontwikkelen in 
interieurbouw.. Allereerst werd in dit verband getracht een ander bedrijf over te nemen. Dit ketste 
echterr af op een te hoge overnameprijs. Vervolgens werd het idee verder uitgewerkt om een en ander 
inn eigen beheer op te bouwen. Van een integraal plan was in deze fase nog niet direct sprake, later is 
eenn en ander wel op papier gezet en doorgerekend, met name ook om goedkeuring te verkrijgen van 
dee toenmalige moederorganisatie. Bovendien gaf dit ook een zekere onderbouwing aan het in eerste 
instantiee gevoelsmatige idee. Belangrijke vragen hierbij waren "wat zal het gaan kosten?" en "wat 
voorr ellende kan het gaan opleveren?" 

Fiattering Fiattering 
Vann fiattering van het koerselement kan in feite nauwelijks worden gesproken. De moederorganisatie 
heeftt het plan weliswaar formeel goedgekeurd, maar van een werkelijke betrokkenheid bij de 
beslissingg was geen sprake. Het plan is langzamerhand gerijpt en op een gegeven moment in 
uitvoeringg gebracht. 

ProcesProces van realisatie 
Naa het besluit om op een aparte locatie de interieurbouw tot ontwikkeling te brengen, is het 
toenmaligee hoofd van de timmerwerkplaats aangesteld als manager van de nieuwe werkmaatschappij. 
Alss vestigingsplaats werd gekozen voor een gemeente op ca. 20 km afstand van de overige 
werkmaatschappijen.. Dit werd gedaan om arbeidsmarkttechnische redenen (het is moeilijk voldoende 
vakliedenn te vinden) en er waren aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden. Een hal werd gehuurd, enkele 
machiness geleased en de nieuwe manager vertrok met twee medewerkers naar de nieuwe vestiging. 
Terr plaatse werden nieuwe mensen aangetrokken tot de organisatie ongeveer twintig personeelsleden 
telde.. Zoals gezegd was er in de beginfase voldoende werk beschikbaar, ook dit werd meegenomen 
vann de hoofdvestiging, en men kon direct aan de slag. Bij de bestaande klanten werd de nieuwe 
werkmaatschappijj  geïntroduceerd door middel van een mailing en een brochure. 

Dee organisatie is vervolgens snel gegroeid, de productiefaciliteiten zijn gemoderniseerd en na enkele 
jarenn heeft men een nieuw, eigen pand betrokken. Bovendien werd ook de organisatie verder 
geprofessionaliseerdd en enkele jaren geleden is het management vervangen. De activiteit is een groot 
succes.. Het is de snelst groeiende interieurbouwer van Nederland en momenteel werken er meer dan 
500 mensen. 
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4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie PJ4 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

Hypothesenn j Aanwijzingen? 

II .. ' Natuurlijk primaat ondernemerschap. 

12.. j Visie gericht op interne aandachtsgebieden, de ontwikkeling van de organisatie. 

13.. : Visie versterkt consolidatie (bestendiging gerealiseerde koers). 

14.. ! Ondernemerschap extern en autonoom. ++ 

15.. I Ondernemerschap individueel aanwijsbaar en hoog in lijnmanagement. + 

16.. Consolidatie d.m.v. standaardisatie van projectaanpak (A). + 
'' Consolidatie d.m.v. control op projectplannen en -uitvoering (B). + 

17.. Strategische planvorming gericht op beheersbaarheid projectenaanbod. 

18.. ' Koersbeïnvloedende besluiten gericht op projectoffertes (A). 
ii  Besluiten op basis van een (voorlopig) projectplan (B). ++ 

19.. i Besluitvorming extern gericht en open proces (A). ++ 
Besluitvormingg relatief snel (B). + 

20..  Operationele processen afgeleide rol bij koersvorming. ++ 

Voorlopigee analyse werkhypothesen case PJ4. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE PJ5: Constructeur  Technische installaties 

1.. Inleiding 

Case-studiee PJ5 heeft plaatsgevonden bij een Nederlandse constructeur van technische installaties 
voorr de industrie. De organisatie is een van de vijf Strategische Business Units (SBU's) van een 
groteree Nederlandse onderneming (in deze cases studie de Groep genoemd) met in totaal ca. 23.000 
medewerkers.. Onder de vijf SBU's ressorteren in totaal ca. 85 werkmaatschappijen. Bij de besproken 
SBUU werken ca. 2.450 mensen, de omzet in 1996 was meer dam 800M. De SBU bevat tien 
werkmaatschappijenn en werkt wereldwijd vanuit meer dan veertig vestigingen, ondergebracht in drie 
regio's.. Belangrijke markten voor de SBU zijn de olie- en gasindustrie, de procesindustrie, de 
energievoorziening,, de luchtvaart en de ruimtevaart. Indien gewenst neemt de SBU het gehele 
technischee traject voor zijn rekening, van technische consultancy en ontwerp, tot turn key oplevering 
vann de installaties en het onderhoud. Eventueel kan de onderneming ook een rol spelen bij de 
financieringg van een project. Het koerselement betreft een groot renovatieproject van een aantal 
installatiess ten behoeve van de gaswinning in Noord Nederland. Dit langlopende project wordt in een 
partnershipp met enkele andere organisaties wordt uitgevoerd. Interviews hebben plaatsgevonden met 
dee president van de SBU en met de directeur van de v.o.f. waarin het gaswinningsproject wordt 
uitgevoerd.. Daarnaast is gebruik gemaakt van het jaarverslag van 1996 en aanvullend schriftelijk 
materiaal. . 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee missie van de Groep luidt: "het leveren van hoog niveau technologische producten en services aan 
dee industriële gemeenschap." Verder legt men sterk de nadruk op het bieden van "unieke toegevoegde 
waarde""  aan de klanten, die voldoet aan of waar mogelijk nog hoger is dan hetgeen de klant verwacht. 
Dezee toegevoegde waarde wordt gecreëerd op basis van een "creatieve en 'dedicated' aanpak" van elk 
project.. Voorts wordt in de missie als belangrijkste interne succesfactor aangemerkt "de 
beschikbaarheidd van goed getraind en 'selfmotivated' personeel, onder inspirerend leiderschap". 

Dee visie van de SBU volgt de wensen en bewegingen van de markt. Zo legt men een sterk accent op 
langeree termijn partnerships met de klant (bijvoorbeeld in de vorm van onderhoudscontracten en 
services)) en het uitvoeren van innovatieve projecten, waarvan een uitstraling kan uitgaan naar andere 
potentiëlee opdrachtgevers. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de SBU zijn hoog te noemen. Deze zijn allereerst gelegen in de project- en 
contractverplichtingenn aan klanten. Projecten zijn vaak omvangrijk en beslaan meestal meerdere 
jaren.. Daarnaast is er een belangrijk commitment aan de opgebouwde kennis en ervaring in specifieke 
sectorenn en technologieën. Investeringen spelen geen grote rol. De meeste investeringen worden 
binnenn één project afgeschreven. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Dee afgelopen periode heeft zich geen expliciete heroriëntatie op de activiteiten voorgedaan. De 
activiteitenn van de organisatie ontwikkelen zich wel als gevolg van veranderingen in de eisen van de 
markt,, maar dit is voor de onderneming normaal te noemen. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Elkk jaar worden binnen de vijf SBU's strategische plannen opgesteld met een termijn van vijfjaar. 
Dezee hebben duidelijk een visiekarakter. Een belangrijk accent ligt op marktprognoses en 
concurrentie-analyses,, terwijl daarnaast ook aandacht wordt besteed aan financiële aspecten, 
technologischee ontwikkelingen en personeel. De strategische plannen worden doorgesproken met en 
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goedgekeurdd door de Raad van Bestuur van de Groep, en vormen de basis voor de jaarplannen en 
budgetten. . 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap van de organisatie bevindt zich met name bij de directies van de vele 
werkmaatschappijen,, die zich binnen de SBU's bevinden. Het Groepsniveau heeft een overkoepelde 
taakk op strategisch en financieel gebied, en kan soms een rol vervullen bij zeer grote en SBU-
overschrijdendee projecten, zoals het koerselement is. Het SBU-management heeft een coördinerende 
taakk binnen het betreffende werkgebied, maar kan niet direct als de ondernemer worden aangemerkt. 

Investeringen Investeringen 
Dee eigen investeringen van de organisatie zijn beperkt van omvang, in 1996 ca. 2,59c van de omzet. 
Hett betreft voornamelijk gebouwen, informatietechnologie en materieel. Daarnaast wordt ook veel 
geïnvesteerdd in personeel en management development, maar dit wordt in financiële termen niet als 
investeringenn gezien. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Planningg en budgettering vindt voornamelijk op werkmaatschappijniveau plaats. Planningen worden 
alss redelijk 'hard' opgevat, met name voor wat betreft winst en verlies. Omzet is aanmerkelijk minder 
belangrijk.. Control vindt binnen de werkmaatschappijen vooral plaats op projectniveau. Elk project 
kentt een gedetailleerde begroting en tijdens de realisatiefasen wordt binnen de organisatie gewerkt 
mett een gescheiden reviewing van voortgang en kosten. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire activiteiten zijn volledig projectmatig van karakter. Elke activiteit heeft een projectleider, 
diee op basis van een uitgewerkte planning en begroting het project aanstuurt. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingg omtrent projecten en activiteiten vindt over het algemeen plaats binnen de directies 
vann de vele werkmaatschappijen. Deze besluitvorming is gebaseerd op uitgewerkte plannen, 
inschattingenn en argumenten, en is over het algemeen open en redelijk snel te noemen. Wanneer bij 
grotee projecten echter meerdere werkmaatschappijen betrokken zijn, worden ook hogere 
managementniveauss erbij betrokken en kunnen zich belangentegenstellingen voordoen. Het is de taak 
vann het SBU-management en de Raad van Bestuur om het hogere belang van de organisatie te 
waarborgen. . 

3.. Analyse koerselement 

Inleiding Inleiding 
Al ss koerselement is gekozen voor een groot installatie- en onderhoudsproject, dat wordt uitgevoerd in 
eenn uniek samenwerkingsverband van vijf partijen, ondergebracht in een aparte v.o.f.. Het project 
omvatt een grondige renovatie van en vervolgens het blijvende onderhoud op vooralsnog 11 
gasbehandelingsinstallaties,, met een optie voor nog eens 18 installaties. De renovatie betreft 
voornamelijkk de compressiefaciliteiten en de proces-automation. De waarde van het project is nu 
(exclusieff  onderhoud) 1 Mrd, de opties betreffen nog eens 2 Mrd. Het samenwerkingsverband omvat 
eenn drietal werkmaatschappijen van de hier besproken Groep en twee buitenlandse firma's. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan het koerselement is hoog. De projectverplichting is omvangrijk en heeft een 
doorlooptijdd van vele jaren. Bovendien zal de onderhoudsverplichting zelfs een periode van ca. 25 
jaarr beslaan. Een keuze voor dit project is dus een keuze met langere termijn verplichtingen. Voorts 
heeftt men de verwachting dat de kennis die in het project zal worden opgebouwd en de naam die men 
ermeee opbouwt in de toekomst zal leiden tot wereldwijd meer opdrachten in deze richting. 
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Dee eigen investeringen in het project zijn echter gering. All e kosten die zijn gemaakt in de 
aanbestedings-- en aanloopfase zullen zeer snel zijn terugverdiend en alle verdere investeringen 
wordenn binnen het project afgeschreven. 

Initiatief Initiatief 
Hett initiatief voor het project lag bij de president van de SBU en werd vanaf het begin gesteund door 
hett totale SBU-management en de Raad van Bestuur van de Groep. Op basis van contacten met de 
opdrachtgeverr werd door het SBU-management een samenwerkingsverband opgezet en aan één 
persoonn de 'trekkersrol' gegeven voor de verdere uitwerking van de aanbieding. Het initiatief maakte 
géénn deel uit van een eerder geformuleerd plan, maar kwam tot stand op basis van signalen uit de 
markt.. De aanbieding werd in grote onafhankelijkheid in het samenwerkingsverband opgesteld. 
Daartoee werd reeds in een vroeg stadium een aparte kantoorruimte ingericht, waarin de specialisten 
uitt de diverse noodzakelijke disciplines bij elkaar werden gebracht. Dit bracht in de beginfase enige 
gewenningsproblemenn met zich mee, omdat de diverse medewerkers uit volstrekt verschillende 
culturenn afkomstig waren. Deze problemen werden echter al snel overwonnen. 

Bijj  het ontwerp werd zoveel mogelijk uitgegaan van de uiteindelijke behoeften van de opdrachtgever, 
namelijkk een geïntegreerd aanbod van alle uit te voeren activiteiten. De opdrachtgever werd de 
zekerheidd geboden dat de onderlinge coördinatie optimaal zou worden verzorgd. De financiële 
onderbouwingg van het voorstel werd gebaseerd op het principe van Total Cost of Ownerschip, dat wil 
zeggenn de projectkosten én de kosten van het jarenlange onderhoud van de installaties tijdens de 
exploitatie.. Belangrijk aandachtspunt was verder het realiseren van een combinatie van 
standaardisatiee en flexibiliteit. Standaardisatie is nodig om niet op 29 locaties steeds weer het wiel 
opnieuww uit te vinden, terwijl flexibiliteit noodzakelijk blijf t omdat tijdens de lange looptijd van het 
installatieprojectt (meer dan tien jaar) zich ongetwijfeld ook weer onverwachte situaties of 
veranderingenn (bijvoorbeeld in de vraag naar aardgas) kunnen voordoen. 

Fiattering Fiattering 
Dee fiattering van het voorstel vond vanwege de omvang van het project en de samenwerking van de 
diversee werkmaatschappijen op het hoogste niveau plaats, dus in het SBU-management en de Raad 
vann Bestuur. Het totale traject van aanbesteding kende een gefaseerde opbouw (vaststellen van de 
eisen,, kwalificatie van partijen, kwalificatie van consortia en de uiteindelijke keuze tussen de 
verschillendee aanbiedingen) en nam ca. 2,5 jaar in beslag. 

ProcesProces van realisatie 
Nadatt het project werd verkregen (mei 1997) kon de realisatiefase starten. Hiertoe werd allereerst het 
kantoorr van de v.o.f. verplaatst naar een locatie in de buurt van de betreffende gasvelden. Op deze 
locatiee werken nu zo'n 60 mensen permanent, en daarnaast zal de bezetting steeds worden aangepast 
aann de fase van het project. Medewerkers zullen telkens vanuit de diverse partnerorganisaties bij het 
projectt worden ingezet en weer teruggaan wanneer hun taak is afgerond. 

Momenteell  wordt gewerkt aan het definitieve ontwerp, op basis waarvan de renovatie van de eerste 
clusterr zal worden gerealiseerd. Deze wordt beschouwd als een testcluster en zal één jaar 
proefdraaien.. Daarna zullen de andere locaties (steeds drie per jaar) worden aangepakt. Naast de 
technischee installatie zelf speelt zoals gezegd de proces-automation ook een belangrijke rol. Dit houdt 
bijvoorbeeldd in dat per cluster ca. 11.000 meetpunten worden ingebouwd, die elk 200 metingen per 
uurr uitvoeren. Voor de verwerking en opslag van al deze gegevens is nu ook business information 
managerr aangesteld. 
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4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie PJ5 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

11--

12. . 

!!  13. 

:: 14. 

ii  15. 

'' 16. 

ii  17. 

18. . 

19. . 

20. . 

Hypothesenn \ 

Natuurlijkk primaat ondernemerschap. 

Visiee gericht op interne aandachtsgebieden, de ontwikkeling van de organisatie. 

Visiee versterkt consolidatie (bestendiging gerealiseerde koers). 

Ondernemerschapp extern en autonoom. 

Ondernemerschapp individueel aanwijsbaar en hoog in lijnmanagement. 

Consolidatiee d.m.v. standaardisatie van projectaanpak (A), 
Consolidatiee d.m.v. control op projectplannen en -uitvoering (B). 

Strategischee planvorming gericht op beheersbaarheid projectenaanbod. 

Koersbeïnvloedendee besluiten gericht op projectoffertes (A). 
Besluitenn op basis van een (voorlopig) projectplan (B). 

Besluitvormingg extern gericht en open proces (A). 
Besluitvormingg relatief snel (B). 

Operationelee processen afgeleide rol bij koersvorming. 

Aanwijzingen? ? 

++ + 

+ + 

--
++ + 

++ + 

++ + 

++ + 

--
++ + 
++ + 

+1-+1-
+ + 

++ ++ 

Voorlopigee analyse werkhypothesen case PJ5. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE PJ6: Technisch Installatiebedrij f 

1.. Inleiding 

Case-studiee PJ6 speelt zich af bij een onderneming die zich richt op het realiseren van technische 
installatiess en dienstverlening in de utiliteitsbouw, industrie, infrastructuur en maritieme markt. Het 
werkgebiedd is voornamelijk Nederland, maar er zijn ook vestigingen in België en Duitsland. De 
activiteitenn omvatten het ontwerp, de realisatie, het onderhoud en het beheer van vele soorten 
technischee installaties, zoals elektrotechnische, telematica-, beveiligings- en 
klimaatbeheersingsinstallaties.. Daarnaast voert de onderneming activiteiten uit op het gebied van 
industriëlee werktuigbouw, koudetechniek en de realisatie van scheeps- en offshore-installaties. De 
organisatiee bestaat uit een kleine holding en meer dan 80 zelfstandige, resultaatverantwoordelijke 
vestigingen.. Door middel van deze structuur is men zowel in staat op lokaal niveau kleine opdrachten 
uitt te voeren, als in onderlinge samenwerkingsverbanden op nationaal niveau zeer grote opdrachten, 
zoalss bijvoorbeeld op Schiphol. In totaal werken er meer dan 7.000 medewerkers bij de onderneming, 
dee omzet bedroeg in 1996 ruim 1,5 Mrd. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de vestigingen 
Amsterdamm en Haarlem. Het koerselement betrof de ontwikkeling van een nieuwe activiteit op het 
gebiedd van inbraakbeveiligingsinstallaties. Interviews zijn gehouden met de directeur van de vestiging 
Amsterdamm en met het hoofd van de afdeling Beveiliging van de vestiging in Haarlem. Daarnaast is 
gebruikk gemaakt van het jaarverslag over 1996, diverse brochures en diverse interne (strategische) 
documenten. . 

2.. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee missie van de organisatie is in feite een opsomming, zoals boven aangegeven, van de activiteiten 
diee worden uitgevoerd. Daarnaast wordt in de missieformulering ook een accent gelegd op de 
betrouwbaarheid,, kwaliteit, veiligheid, service en flexibiliteit waarmee deze activiteiten worden 
gedaan. . 

Visiess zijn binnen de organisatie veelal volgend op marktontwikkelingen. Wanneer in de markt 
bepaaldee verschuivingen optreden in opdrachten en werkgebieden, tracht de onderneming hier goed 
opp in te spelen door de organisatie aan te passen en de noodzakelijke know how op te bouwen. Verder 
wordtt veel belang gehecht aan kwaliteits- en rendementsverbetering, aan klantgerichtheid en aan het 
optimaliserenn van de bedijfsprocessen. Ook wordt veel aandacht besteed aan personeel en 
opleidingen.. Men beseft dat de organisatie voor haar succes vooral afhankelijk is van de 
deskundigheidd en motivatie van de medewerkers. De organisatie kent ook een winstdelingssysteem en 
bovendienn is een belangrijk deel van de aandelen van de onderneming in handen van het personeel. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn in feite laag. De belangrijkste commitments zijn de 
projectverplichtingen.. Deze zijn soms groot, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de nieuwbouw van het 
hoofdkantoorr van de ABN AMRO bank. Dit project betreft over enkele jaren een omzet van in totaal 
zo'nn 30M. Veelal zijn projecten echter aanzienlijk kleiner. Commitments bestaan verder aan 
contactennetwerkenn ten behoeve van de acquisitie en aan de opgebouwde kennis en competenties. 
Materiëlee investeringen doet de organisatie echter weinig. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Eenn strategische heroriëntatie heeft zich eigenlijk in 25 jaar niet voorgedaan. Dat betekent niet dat het 
werkk inhoudelijk niet sterk is veranderd. Dit is echter geleidelijk gegaan als reactie op 
marktontwikkelingenn en ontwikkelingen in de techniek. De laatste jaren is een discussie op gang 
gekomenn die er toe moet leiden de structuur van de organisatie te wijzigen. Van 80 zelfstandige 
vestigingenn wil men naar een beperkt aantal (8 tot 10) regionale organisaties, met hieraan gekoppelde 
lokalee uitvoeringskantoren. Deze herindeling wordt voornamelijk ingegeven door de sterke groei van 
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dee organisatie en door coördinatieproblemen bij grote projecten. Deze organisatieverandering wordt 
hierr echter niet beschouwd als een strategische heroriëntatie. Zij is eerder bedoeld om de inmiddels 
ontstanee strategie beter te kunnen uitvoeren. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Eenmaall  per drie jaar wordt door de holding, in overleg met de vestigingen, een strategisch plan 
opgesteld.. Hierin worden de belangrijkste ontwikkelingen in de economie, de markt, de concurrentie 
enn de techniek geïnventariseerd. Tevens worden voor een periode van driejaar nieuwe doelstellingen 
geformuleerdd ten aanzien van omzet en resultaat. Op vestigingsniveau worden geen meerjarenplannen 
opgesteld. . 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap van de organisatie is feitelijk geconcentreerd bij de directeuren van de 
vestigingen.. Deze worden binnen de onderneming aangeduid als de "primary salespersons". Door de 
afdelingshoofdenn van de vestigingen worden ook contacten onderhouden met bestaande relaties. 
Offertess worden altijd door de directeur (tot 5M) of enkele procuratiehouders (tot lagere bedragen) 
getekendd op basis van door het bedrijfsbureau opgestelde voorcalculaties (zie verder bij primaire 
processen).. Offertes hoger dan 5M worden om juridische redenen door de directie van de holding 
getekend,, maar worden volledig binnen een vestiging voorbereid. Ook nieuwe activiteiten worden 
veelall  binnen een vestiging opgestart (zie ook het koerselement). 

Investeringen Investeringen 
Zoalss gezegd zijn de materiële investeringen van de organisatie laag (1996: 1,4% van de omzet). Dit 
betreftt met name meetapparatuur en informatiesystemen (bijvoorbeeld ten behoeve van 
projectcalculatiess en -planningen). Daarnaast heeft men een aantal vestigingsgebouwen in eigendom. 
Dezee zijn echter over het algemeen goed verhandelbaar. Veel meer wordt geïnvesteerd in opleidingen 
vann de medewerkers, zowel ten aanzien van technische kennis en vaardigheden als van attitude. Zo 
bezitt de organisatie eigen bedrijfsscholen. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Elkk jaar wordt op vestigingsniveau op basis van centrale richtlijnen een jaarplan opgesteld. Deze 
bevattenn een aantal algemene aspecten, zoals marktontwikkelingen, personeelsplannen (waaronder 
opleidingen)) en een actielijst. Daarnaast worden verwachtingscijfers afgegeven omtrent 
opdrachtverwerving,, kosten en resultaat. Bij dit plan wordt tevens een "doorschatting" gemaakt voor 
hett volgende jaar op basis van extrapolatie en eventueel in portefeuille zijnde projecten. Control vindt 
binnenn de vestiging voornamelijk plaats op projectbasis, terwijl eenmaal per kwartaal een rapportage 
aann de holding wordt gedaan in de vorm van een directieverslag. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen zijn volledig projectgeoriënteerd. Elke activiteit begint met een aanbieding die 
aann een potentiële opdrachtgever wordt gedaan. Deze wordt opgesteld op basis van een globale 
voorcalculatie,, die door het bedrijfsbureau met behulp van een centraal informatiesysteem wordt 
gemaakt.. In dit systeem is een centrale databank met de meest actuele normen en materiaalprijzen 
opgenomen.. De voorcalculatie wordt besproken door het hoofd Bedrijfsbureau, het hoofd Uitvoering 
enn de beoogde projectleider. Wanneer de opdracht wordt verkregen wordt weer met behulp van het 
informatiesysteemm de opdracht uitgesplitst in diverse onderdelen, zoals het mechanische deel 
(kabelgoten,, etc), het elektrische gedeelte (de kabels) en de afmontage (aansluiten van de 
componentenn en tests). Bovendien wordt ook het te installeren gebouw 'in stukken geknipt' 
(bijvoorbeeldd per etage) en op deze wijze komen uiteindelijk weektaken voor de medewerkers uit het 
systeemm rollen. Wanneer deze taken zijn uitgevoerd vindt een afmelding plaats, zodat met behulp van 
hett systeem exact gevolgd kan worden in hoeverre een project is gerealiseerd ten opzichte van de 
planning,, en wat de gemaakte kosten zijn. De projectleider is verantwoordelijk voor de realisatie en 
rapporteertt hierover op basis van een zgn. "onderhanden werkenblad" regelmatig aan het hoofd 
Uitvoering.. Hierbij wordt ook van hem gevraagd een schatting te geven van het uiteindelijke 
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projectresultaatt en hij zet hiervoor zijn handtekening. De control hierop is strikt. Voor kleinere 
projectenn wordt geen onderhanden werkenblad gemaakt, maar deze worden gegroepeerd in staatjes 
vann ca. 12 projecten. Per vier weken rapporteren de afdelingshoofden omtrent de onderhanden 
activiteitenn aan de vestigingsdirecteur. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingg vindt binnen een vestiging op een open wijze plaats, op basis van concrete planningen 
enn calculaties. Dit heeft wellicht ook te maken met het technische karakter van de activiteiten. 
Besluitvormingg gaat over het algemeen ook snel, omdat de markt dit vereist. Bij grotere projecten, 
waarbijj  meerdere vestigingen betrokken zijn, is de besluitvorming meer politiek van aard. Dit wordt 
veroorzaaktt door de natuurlijke gerichtheid op het eigen vestigingsbelang en de verschillen in 
culturen. . 

3.. Analyse koerselement 

Inleiding Inleiding 
Zoalss reeds gezegd is als koerselement gekozen voor de totstandkoming van een nieuw 
activiteitengebied,, namelijk de inbraakbeveiliging. Dit gebied is de laatste jaren sterk in opkomst en 
vraagtt om specialistische kennis en certificering. Om die reden is ervoor gekozen om de activiteit niet 
vanuitt elke vestiging aan te bieden, maar vanuit een vijftal "speerpuntvestigingen". De specialisten uit 
dezee vestigingen werken ook aan opdrachten uit andere regio's. Het ontstaansproces van dit 
activiteitengebiedd wordt door de respondenten als volledig representatief beschouwd. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan het koerselement is relatief laag. Er is met name geïnvesteerd in kennis en 
personeel,, maar dit is indien nodig veel breder inzetbaar. Commitments aan projectverplichtingen zijn 
beperkt,, omdat zij veelal slechts een klein onderdeel vormen van een veel groter project. Ook 
specifiekee contactennetwerken zijn om deze reden niet van groot belang. De beveiligingsafdelingen 
doenn geen eigen acquisitie. Wel zijn er contacten met branche-organisaties en certificerende 
instellingenn op het gebied van beveiliging. Specifieke materiële investeringen zijn gering. 

Initiatief Initiatief 
Hett initiatief tot de nieuwe activiteit komt uit de markt. Naast de brandbeveiliging, die al veel langer 
bestond,, zijn met name verzekeringsmaatschappijen de laatste tien jaar steeds hogere eisen gaan 
stellenn aan systemen voor inbraakbeveiliging. Deze eisen werden neergelegd in concrete 
voorschriften,, die door speciale bureaus in opdracht van de verzekeraars worden gecontroleerd. 
Binnenn de organisatie werden deze nieuwe ontwikkelingen gesignaleerd en door een aantal 
"enthousiastelingen""  opgepakt. Al snel werd echter duidelijk dat een meer gestructureerde aanpak 
nodigg was ten aanzien van het opleiden van mensen en gericht investeren in kennis en 
certificatiemogelijkheden. . 

Fiattering Fiattering 
Opp hoog niveau (holding) werd besloten de nieuwe activiteit onder te brengen in een beperkt aantal 
speerpuntvestigingen,, omdat versnippering van de know how niet efficiënt en effectief zou zijn. Nadat 
ditt besluit in feite al genomen was, er was immers een directe marktnoodzaak, werd per 
speerpuntvestigingg een ondernemingsplan opgesteld, waarin schattingen werden afgegeven over de 
verwachtee omzetten in de nieuwe activiteit, de noodzakelijke personeelsvoorziening, materialen, 
opleidingen,, certificeringen, etc. Vervolgens werden deze ondernemingsplannen weer gefiatteerd. 

ProcesProces van realisatie 
Dee realisatie van de nieuwe activiteit heeft in een geleidelijk proces in de vijf gespecialiseerde 
afdelingenn plaatsgevonden. Begonnen werd met het aantrekken (deels door middel van overplaatsing) 
vann personeel, de opleiding hiervan (ca. twee jaar tot specialist) en het verwerven van de 
ceitificeringsbevoegdheid.. Tegelijkertijd werden direct al projecten uitgevoerd, hetgeen in het begin 
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tott een enigszins rommelig proces leidde. Dit wordt door de organisatie echter niet als abnormaal 
beschouwd.. Langzamerhand kregen de groepen vorm en in Haarlem bestaat de betreffende afdeling 
nuu uit tien personen, die alleen de specialistische werkzaamheden uitvoeren, zoals het ontwerp van de 
systemen,, de calculatie en voorbereiding ervan, de afmontage en inbedrijf stelling, de certificering en 
dee nazorg (garanties en storingen). Vanaf het moment dat de afdelingen bestonden werden ze direct 
ookk meegenomen in de normale plannings- en budgetteringsprocedures. 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie PJ6 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

Hypothesenn Aanwijzingen? 

11.. | Natuurlijk primaat ondernemerschap. 

12.. | Visie gericht op interne aandachtsgebieden, de ontwikkeling van de organisatie. | 

13.. | Visie versterkt consolidatie (bestendiging gerealiseerde koers). 

14.. | Ondernemerschap extern en autonoom. 

15.. i Ondernemerschap individueel aanwijsbaar en hoog in lijnmanagement. 

16.. j Consolidatie d.m.v. standaardisatie van projectaanpak (A). 

++ + 

++ + 

++ + 
Consolidatiee d.m.v. control op projectplannen en -uitvoering (B). ] ++ 

17.. I Strategische planvorming gericht op beheersbaarheid projectenaanbod. 

18.. i Koersbeïnvloedende besluiten gericht op projectoffertes (A). 
!!  Besluiten op basis van een (voorlopig) projectplan (B). 

19.. | Besluitvorming extern gericht en open proces (A). 
jj  Besluitvorming relatief snel (B). 

20.. \ Operationele processen afgeleide rol bij koersvorming. 

+/--

Voorlopigee analyse werkhypothesen case PJ6. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE PJ7: Informatietechnologie Dienstverlener  1 

1.. Inleiding 

Case-studiee PJ7 betreft een internationale onderneming die zich profileert als een "full service IT 
provider".. Het concern werkt met meer dan 13.000 medewerkers in meer dan 31 landen over de 
gehelee wereld. Activiteiten betreffen een breed scala van IT-diensten, van consultancy, 
systeemontwikkeling,, implementatie, training, onderhoud en nazorg, tot aan langlopende outsourcing 
overeenkomstenn ten aanzien van facilities management en netwerkbeheer. De onderneming richt zich 
mett name op grotere, internationaal opererende klanten. Deze bevinden zich voor het merendeel in de 
industrie.. De onderneming is ruim een jaar geleden ontstaan uit een fusie van twee grote IT-
ondememingen,, waarvan de een gespecialiseerd was in IT-services (software ontwikkeling, systeem 
integratie,, consultancy en implementatie), terwijl de andere zich voornamelijk bezig hield met IT-
systemss (facilities management, operations en netwerkbeheer). Dit laatste onderdeel maakte voorheen 
deell  uit van een grote Nederlandse electronicafirma, die nu ook in meerderheid eigenaar is van de 
nieuwee gefuseerde onderneming. Bovendien is deze firma ook de grootste klant (> 40% van de 
omzet)) van de hier besproken organisatie. Interviews zijn gehouden met een Business Consultant van 
dee organisatie en met de Marketing Manager van de Serviceline Millennium, het organisatieonderdeel 
datt centraal staat als koerselement. Daarnaast is gebruik gemaakt van jaarverslagen en aanvullend, 
schriftelijkk materiaal. 

2.. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee missie van de onderneming is het zijn van een global partner voor hun klanten op het gebied van 
IT-servicess in de breedste zin van het woord ("full service provider"). De visie is erop gericht om 
klantenn in een lange termijn partnership, zowel op centraal niveau als op lokaal niveau terzijde te 
staann bij al hun IT-vraagstukken, projecten en operaties. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn gemiddeld te noemen. In de eerste plaats zijn ze gelegen in 
dee business-afhankelijkheid van één grote klant, die tevens grootaandeelhouder is. Daarnaast zijn in 
hett IT-systems gedeelte ook belangrijke investeringen gedaan ten behoeve van de IT-operaties en het 
netwerkbeheerr van de klanten. Deze investeringen zijn echter wel gedaan op basis van langlopende 
contracten,contracten, zodat het eigen risico ervan beperkt is. Aan deze contracten, en meer in het algemeen aan 
grotee projectverplichtingen, zijn ook commitments verbonden. Zo worden soms projecten ook op 
"fixed-date/fixed-price"basiss uitgevoerd. Daarnaast streeft de organisatie zoals gezegd naar 
langdurige,, wereldwijde partnerships met hun klanten. Dit brengt ook de noodzaak met zich mee om 
opp vele locaties (momenteef meer dan 150) vestigingen te hebben. Ook hiervan gaan commitments 
uit.. Vestigingen worden echter pas geopend wanneer zich in het betreffende land voldoende klanten 
bevinden.. In andere gevallen worden mensen van de onderneming tijdelijk lokaal ondergebracht. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Dee kort geleden uitgevoerde fusie brengt een strategische heroriëntatie met zich mee. Voor beide 
ondernemingenn geldt dat zij zijn verrijkt met belangrijke aanvullende activiteitengebieden. Het heeft 
ookk de positionering van de onderneming veranderd in de positionering die zij nu heeft. De beide 
activiteitenn sluiten goed op elkaar aan en momenteel wordt er hard aan gewerkt om de organisatie tot 
éénn geheel en één cultuur te smeden. Binnen de beide voormalige activiteitengebieden hebben zich 
geenn expliciete heroriëntaties voorgedaan. Anderzijds kan men zeggen dat de IT-business altijd en 
snell  in beweging is, zodat er voortdurend de noodzaak is om zich te heroriënteren. 

Medee in verband met het bovenstaande bevindt de organisatie zich momenteel in een fase waarin veel 
aandachtt bestaat voor consolidatie-aspecten. Te veel, met name internationale, activiteiten zijn 
verliesgevendd en deze worden nu gezond gemaakt. Nieuwe activiteiten worden niet ondernomen, 
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tenzijj  duidelijk is dat ze op korte termijn kunnen bijdragen aan de winst. De aandacht van het 
managementt is in deze fase van de onderneming dus met name intern gericht. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Strategischee plannen worden op diverse niveaus in de organisatie gemaakt. De termijn beslaat over 
hett algemeen driejaar. Zo zijn er de accountteams, die voor de grote relaties hun eigen, internationale 
plannenn opstellen. Daarnaast zijn er de vestigingen, die voor hun regio een strategisch plan maken, en 
tenslottee zijn er de zgn. servicelines, die zich richten op een specifiek activiteitengebied {zie ook het 
koerselement)) en hiervoor strategische plannen formuleren. De vestigingen vallen over het algemeen 
weer,, al of niet in regionale clusters, onder een landendirectie. Over de diverse plannen wordt 
onderlingg overleg gevoerd, omdat bijvoorbeeld de accountgerichte activiteiten toch deels weer op 
lokaall  niveau moeten worden ingevuld. Op holdingniveau worden de diverse plannen bij elkaar 
gebrachtt en tot een geheel gemaakt op basis van de strategische uitgangspunten van het concern. Al 
mett al is de strategische meerjarenplanning toch een tamelijk gedecentraliseerd proces, waarbij een 
vann de respondenten evenwel opmerkte dat het topmanagement meer dan voorheen er een stempel op 
trachtt te drukken. Dit lijk t echter (nog) niet duidelijk geformaliseerd. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap van de organisatie is geconcentreerd in de reeds genoemde groepen: 
accountteams,, vestigings- en landendirecties en servicelines. In alle gevallen is het ondernemerschap 
nauww met de markt verbonden. Men tracht op allerlei manieren in te spelen op de vraagstukken en 
eisenn van de bestaande en nog te verwerven klanten. Dit past ook bij de positionering van full service 
provider. . 

Investeringen Investeringen 
Zoalss eerder opgemerkt zijn de materiële investeringen die de onderneming op eigen risico doet, 
beperktt van omvang. Wel veel wordt geïnvesteerd in de opbouw van kennis en vaardigheden bij de 
medewerkers.. Deze worden gezien als de belangrijkste "asset" van de organisatie. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Hett opstellen van jaarlijkse budgetten vindt op vergelijkbare wijze plaats als de strategische plannen 
enn is een moeizaam proces dat veel onderling overleg vergt. In feite zijn de accountteams en de 
serviceliness hierin 'leading'. Zij plannen het grootste gedeelte van de business en de regionale 
vestigingenn vullen op basis hiervan een aantal zaken aan, zoals de personeelsaspecten, 
supportaspectenn met betrekking tot de vestigingen zelf, administratieve zaken en public relations. 
Daarnaastt hebben de vestigingen ook eigen (national) accounts en mogelijke prospects, die zij in hun 
budgettenn meenemen. Control geschiedt op basis van maandelijkse managementrapportages. 

Daarnaastt worden voor projecten individueel calculaties en budgetten opgesteld. Tijdens de 
uitvoeringg is een projectleider voor de bewaking hiervan verantwoordelijk. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen van de organisatie zijn complex en divers. Zij bevatten enerzijds productie-
achtigee activiteiten in de sfeer van het management van facility-centra en netwerkbeheer, en 
anderzijdss projectmatige activiteiten zoals systeemimplementatie en systeemontwikkeling. Bovendien 
vindenn ze overal ter wereld plaats. De activiteiten zijn bijna zonder uitzondering specialistisch van 
aardd en ook nog eens vaak specifiek afgestemd op de diverse accounts van de onderneming. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Overr besluitvorming binnen de organisatie is moeilijk in zijn algemeenheid iets te zeggen. De 
problematiekk waarop de besluitvorming betrekking heeft kan zeer verschillend zijn, is veelal zeer 
complexx en vergt over het algemeen veel overleg. Besluiten over concrete activiteiten of 
klantopdrachtenn worden daardoor feitelijk vaak op decentrale niveaus genomen, waarbij sprake is van 
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lokalee en culturele verschillen. Omtrent het karakter van de besluitvorming zijn derhalve geen 
algemenee uitspraken te doen. 

3.. Analyse koerselement 

Inleiding Inleiding 
Alss koerselement is in deze case-studie gekozen voor de ontwikkeling van een nieuwe serviceline, 
namelijkk de serviceline Millennium, die zich richt op het aanbieden van gespecialiseerde diensten 
rondd de problematiek bij de milleniumwisseling. Bij de eeuwwisseling zullen zich bij veel, met name 
ouderee maatwerksystemen, problemen kunnen voordoen. De nieuwe serviceline heeft methoden en 
hulpmiddelenn ontwikkeld om deze problemen op te lossen en biedt deze nu wereldwijd, merendeels 
middelss de lokale vestigingen, aan klanten aan. De totstandkoming van deze serviceline wordt door de 
respondentenn als representatief gezien voor de ontwikkeling van servicelines in het algemeen, maar is 
well  te onderscheiden van bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuwe accountrelatie. De 
marketingaanpakk van de diensten van de serviceline Millennium is een actieve. De organisatie 
benadertt zelf potentiële klanten en tracht hen door middel van presentaties ervan te overtuigen dat de 
milleniumproblemenn bij de serviceline in goede handen zijn. Op deze wijze tracht men ook toegang te 
krijgenn bij nieuwe klanten waarmee men vervolgens verder een accountrelatie hoopt te kunnen 
opbouwen. opbouwen. 

CommitmentCommitment koerselement 
Dee commitments aan de serviceline zijn als laag te kwalificeren. De investeringen die zijn gedaan in 
dee ontwikkelingsfase zijn snel terug te verdienen en medewerkers die speciaal voor deze problematiek 
wordenn aangetrokken werken over het algemeen op contractbasis. De kosten voor opleiding, training, 
marketingg en promotie zullen naar verwachting gemakkelijk worden terugverdiend uit de (goede) 
margess die op de projecten zijn te maken. In India is een "update center" opgezet, dat zorg draagt 
voorr het realiseren en testen van nieuwe releases voor klanten. De organisatie is zodanig van opzet dat 
dee serviceline na het jaarr 2000 kan ophouden te bestaan. Waarschijnlijk zal de serviceline echter op 
datt moment worden 'omgebouwd' tot een serviceline die zich gaat richten op de problematiek rond de 
invoeringg van de Euro in het Europese betalingsverkeer. 

Initiatief Initiatief 
Enkelee jaren geleden is, op basis van signalen uit de markt, door het toenmalige management aan een 
internn 'competence center' (een groep specialisten van ca. 10 personen) de opdracht gegeven om 
hanteerbaree oplossingen te ontwikkelen voor de meest voorkomende problemen rond de 
eeuwwisseling.. Deze opdracht had dus met name een researchkarakter, hoewel in deze fase ook reeds 
dee eerste pilotprojecten voor klanten werden uitgevoerd om te zien of de ontwikkelde hulpmiddelen 
enn methoden ook effectief waren in de praktijk. In het verlengde van de ontwikkelde oplossingen is na 
dee totstandkoming van de fusie de serviceline in het leven geroepen om de oplossingen actief en 
wereldwijdd commercieel te gaan uitnutten. De keuze voor één serviceline lag voor de hand, omdat op 
dezee wijze specialistische know how kon worden gebundeld en kosten konden worden bespaard. 
Bovendienn was duidelijk dat het hier om een tijdelijke activiteit zou gaan. Door deze in één groep 
onderr te brengen zou het dagelijkse functioneren van de organisatie slechts beperkt worden ontregeld 
enn zou de noodzakelijke afbouw ook weer beter kunnen worden gecoördineerd. 

Fiattering Fiattering 
Hett besluit om de serviceline op te zetten is door het hoogste management van de organisatie 
genomen.. Aan het besluit lagen enkele korte strategische documenten (twee documenten van ca. 4 
A4'tjes)) ten grondslag, waarin een inventarisatie werd gegeven van de verwachte omvang van de 
markt,, de verwachte concurrentie, de rol van de landenorganisaties en de centrale organisatie die men 
dachtt nodig te hebben. Het ging hier niet om gedetailleerd uitgewerkte plannen. Dat was ook niet 
nodigg want de directie had de beslissing tot het starten van de serviceline in feite reeds genomen. De 
besluitvormingg was in dit geval dan ook snel en informeel. In andere gevallen vindt besluitvorming 
ookk wel meer formeel plaats, aan de hand van meer uitgewerkt (investerings)voorstellen. 
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ProcesProces van realisatie 
Voorr het opzetten van de serviceline werd een directeur aangesteld. Deze is aan te merken als de 
'trekker'' van de nieuwe activiteit. Deze persoon was eerder nog niet bij de milleniumproblematiek 
betrokken.. De eerste maanden werden besteed aan het opbouwen van de organisatie, het aantrekken 
enn trainen van mensen, de ontwikkeling van de marketing, en aan het zodanig formaliseren en 
uitwerkenn van de methoden en hulpmiddelen dat deze in de diverse landen op uniforme wijze zouden 
kunnenn worden toegepast. 

Dee uitvoering van de milleniumprojecten wordt, zoals gezegd, merendeels door de landenorganisaties 
zelff  gedaan. De serviceline ondersteunt de landen met de genoemde tools, trainingen en technische 
support.. Bovendien worden de hulpmiddelen steeds verder verfijnd, twee maal per jaar worden 
nieuwee releases uitgegeven en aanvullende trainingen verzorgd. De serviceline speelt ook een rol in 
dee onderlinge communicatie tussen de vele consultants die zich met de projecten bezighouden, en 
evalueertt continu de voortgang en leereffecten. Daarnaast speelt de serviceline een actieve en 
eindverantwoordelijkee rol in de milleniumprojecten die bij de eigen global accounts worden 
uitgevoerd.. Deze projecten worden vanuit één punt, de serviceline, gecoördineerd. 

4. . VoorlopigeVoorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie PJ7 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 
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|11. . 
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Natuurlijkk primaat ondernemerschap. 

jj  12. i Visie gericht op interne aandachtsgebieden, de ontwikkeling van de organisatie. 
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]19. . 
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Visiee versterkt consolidatie (bestendiging gerealiseerde koers). 

Ondernemerschapp extern en autonoom. 

Ondernemerschapp individueel aanwijsbaar en hoog in lijnmanagement. 

Consolidatiee d.m.v. standaardisatie van projectaanpak (A). 
Consolidatiee d.m.v. control op projectplannen en -uitvoering (B). 

Strategischee planvorming gericht op beheersbaarheid projectenaanbod. 

Koersbeïnvloedendee besluiten gericht op projectoffertes (A). 
Besluitenn op basis van een (voorlopig) projectplan (B). 

Besluitvormingg extern gericht en open proces (A). 
Besluitvormingg relatief snel (B). 

Operationelee processen afgeleide rol bij koersvorming. 
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Voorlopigee analyse werkhypothesen case PJ7. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 

92 2 



case-studiescase-studies projectactiviteiten 

CASEE PJ8: Informatietechnologie Dienstverlener 2 

1.. Inleiding 

Case-studiee PJ8 speelt zich, evenals PJ7, af bij een onderneming die gespecialiseerd is in IT-
gerelateerdee dienstverlening. Het gaat hier om het Nederlandse onderdeel van een grotere Europese 
onderneming,, met in totaal meer dan 27.000 medewerkers. In de Nederlandse organisatie, die ook de 
werkgebiedenn België en Luxemburg omvat, werken ca. 5.200 mensen. De omzet in 1996 bedroeg 
bijnaa 1 Mrd. De activiteiten waarmee de organisatie zich bezighoudt zijn: consultancy, 
projectuitvoering,, systeemmanagement, opleiding & training en software producten. Projectuitvoering 
iss hiervan verreweg het belangrijkste onderdeel (65% van de omzet) en consultancy een goede tweede 
(21%).. De organisatie kan evenals PJ7 worden gezien als een 'full service provider'. Naar de markt is 
dee organisatie onderverdeeld in vier divisies: Industrie, Handel & Diensten, Banken & Verzekeringen, 
Overheidd en Non-profit. Het koerselement betreft de introductie op de markt van een nieuw type 
dienstverlening,, namelijk die met betrekking tot 'intranet'. Interviews hebben plaatsgevonden met een 
consultant/projectleiderr Industrie en met de manager van de unit Advanced Technology Services 
(ATS),, een researchgroep die zich richt op het ontwikkelingen van toepassingsmogelijkheden voor 
technologischee vernieuwingen. Deze groep is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het 
koerselement.. Naast de interviews is gebruik gemaakt van het jaarverslag 1996 en van aanvullend 
materiaal. . 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee missie van de organisatie is het zijn van een professionele dienstverlener op het gebied van 
informatietechnologie.. De onderneming beschouwt zichzelf als een partner voor kwalitatief 
hoogwaardigee diensten en oplossingen op het terrein van het (her)inrichten van bedrijfsprocessen en 
opp het terrein van het realiseren en beheren van de informatiesystemen. Daarnaast speelt de 
verbondenheidd met het netwerk van de internationale moederorganisatie een belangrijke rol 
(uitwisselingg van "best practises" en "lessons learned") en een sterke kwaliteitsgerichtheid ("On Time 
andd Above Customer Expectations"). De visie van de organisatie is gericht op deze kwaliteit en op 
internee flexibiliteit ten aanzien van het inspelen op alle relevante vraagstukken die zich voordoen bij 
klanten.. Tenslotte wil men ook een 'fast follower' zijn ten aanzien van technologische 
ontwikkelingen. . 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn betrekkelijk laag. Hierboven werd reeds gesproken over de 
flexibilitei tt van de organisatie en haar medewerkers. De belangrijkste commitments zijn gelegen in de 
projectverplichtingenn die men aangaat. Deze zijn echter over het algemeen niet op 'fixed-price'basis. 
Investeringenn in materiële activa zijn gering van omvang (gemiddeld ca. 2% van de omzet). 
Bovendienn betreft dit veelal apparatuur die veelzijdig inzetbaar is. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Eenn echte strategische heroriëntatie heeft zich de afgelopen jaren niet voorgedaan. Echter kan evenals 
bijj  PJ7 worden vastgesteld dat de activiteiten wel voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Dit is 
echterr een geleidelijk proces. Ca. vier jaar geleden heeft zich wel een organisatorische verandering 
voorgedaan,voorgedaan, waarbij de twee organisaties van de oorspronkelijke fusiepartners in elkaar zijn 
geschovenn tot één organisatie. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Strategischee meerjarenplanning vindt binnen de onderneming niet gedetailleerd plaats. Voor een 
periodee van maximaal twee a drie jaar worden wel op verschillende niveaus plannen opgesteld (per 
marktgebied,, per activiteitengebied en soms ook per klant). Per divisie worden de diverse plannen 
bijeenn gebracht. Als uitgangspunt van de diverse plannen dienen over het algemeen de 
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marktontwikkelingen.. Over de realisatie van de plannen vindt wel een vorm van reviewing plaats, 
maarr geen strikte control. Ook door de unit ATS worden langere termijnplannen gemaakt. Deze zijn 
meerr gebaseerd op de eigen visies die men heeft op de ontwikkeling van de diverse technologieën en 
hunn toepassingsmogelijkheden. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Ondernemerschapp is binnen de organisatie op vele plaatsen te vinden. Vaak worden in directe reactie 
opp signalen uit de markt initiatieven genomen voor nieuwe activiteiten. Deze kunnen altijd aan het 
divisiemanagementt worden gepresenteerd, maar de beste manier om fiat te krijgen ermee door te gaan 
iss het vinden van een "business case", dat wil zeggen een klant die bereid is een (betaald) pilotproject 
uitt te voeren. Naast deze marktgerichte initiatieven zijn er ook meer technologisch gedreven 
initiatieven,, veelal genomen door de groep ATS (zie ook het koerselement), initiatieven die hun 
oorsprongg hebben in specifieke 'issues' (zoals de Euro) en initiatieven die vanuit het internationale 
hoofdkantoorr komen. Over het algemeen is er in de organisatie veel ruimte voor creativiteit en 
innovatie.. Dit hangt ook samen met de gepropageerde flexibiliteit. 

Investeringen Investeringen 
Zoalss eerder gezegd zijn de materiële investeringen van de organisatie gering en flexibel inzetbaar. 
Well  wordt veel geïnvesteerd in opleiding en training van medewerkers. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Jaarplanningg en budgettering is evenals bij PJ7 hier een complex proces, waarin de marktgerichte 
divisiess het voortouw nemen, maar waarin veel overleg nodig is om doelstellingen en organisatorische 
voorwaardenn af te stemmen met de diverse service lines, de groepen die de activiteiten voor het 
belangrijkstee deel moeten uitvoeren. Wanneer het budget uiteindelijk, met omzet- en 
winstdoelstellingen,, is vastgesteld is het wel 'hard'. Dat wil zeggen, de business verantwoordelijke 
managerss worden erop afgerekend. ATS neemt in dit opzicht een afwijkende positie in. Het is als 
researchgroepp een 'cost center', waaraan alle divisies jaarlijks een financiële bijdrage leveren. ATS 
wordtt wel afgerekend op haar output en kostenbeheer. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen van de organisatie zijn complex en professioneel van karakter. Veelal worden 
zijj  projectmatig uitgevoerd. De meer productie-achtige activiteiten, zoals deze bij PJ7 veelvuldig 
voorkomen,, zijn binnen PJ8 veruit in de minderheid. De acquisitie van opdrachten vindt plaats vanuit 
dee marktgerichte divisies. Veelal wordt een 'selling team' bij elkaar gebracht met de diverse 
specialistenn uit de organisatie die voor de beoogde opdracht noodzakelijk zijn. Aan de andere kant 
trachtt men bij de potentiële opdrachtgever ook een 'buying team' van gelijke professionaliteit te 
bewerkstelligen.. Dit creëert een optimale situatie om over de voorgenomen activiteit te overleggen. 
Tijdenss het acquisitieproces vinden binnen de organisatie op diverse momenten reviews plaats. 

Wanneerr de opdracht is verkregen start de realisatiefase waarvoor een projectleider wordt aangesteld. 
Dezee coördineert alle noodzakelijke werkzaamheden en rapporteert maandelijks aan het 
divisiemanagementt of een lager niveau (afhankelijk van de omvang van het project) over de 
voortgang.. Projecten hebben vaak een zodanig flexibel en innovatief karakter dat strikte 
voorcalculaties,, faseringen en planningen niet mogelijk zijn. Men spreekt in dit verband over een 
"iteratieve""  wijze van projectaanpak. Deze werkwijze is binnen de organisatie wel zoveel mogelijk 
gestandaardiseerdd door middel van een kwaliteitssysteem. Vanwege de moeilijke planbaarheid van 
projectenn worden deze veelal op basis van nacalculatie uitgevoerd. Wel worden vooraf indicaties 
afgegevenn aan de klant, waaraan men zich tracht te houden. 

Besluiti'ormingsprocessen Besluiti'ormingsprocessen 
Dee besluitvorming binnen de organisatie draagt veelal een informeel karakter. Het management heeft 
geenn directieve functie, maar meer een controlerende en corrigerende wanneer dit nodig is. Dit past 
volledigg bij de professionele en complexe aard van de activiteiten. Tijdens de interviews is uit niets 
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geblekenn dat belangentegenstellingen of politieke spelletjes in de besluitvorming een belangrijke rol 
spelen. . 

3.. Analyse koerselement 

Inleiding Inleiding 
Alss koerselement is bij PJ8 gekozen voor de totstandkoming van een nieuwe commerciële activiteit, 
namelijkk intranet. Een intranet is een intern netwerk voor een organisatie waarmee op een vrije manier 
informatiee binnen de organisatie kan worden uitgewisseld en onderlinge communicatie kan 
plaatsvinden.. Qua structuur en fdosofie lijk t het enigszins op het internationale internet. De nieuwe 
activiteitt is een goed voorbeeld van de introductie van een op technologie gebaseerde innovatie en 
wordtt als zodanig door de respondenten gezien als een representatief voorbeeld van de ontwikkeling 
vann een nieuwe activiteit. Bij meer marktgerichte initiatieven is de werkwijze echter wel enigszins 
anders. . 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan intranet als commerciële activiteit is laag te noemen. Intranet werd in eerste 
instantieinstantie ontwikkeld voor eigen gebruik binnen de organisatie en ook de investeringen hierin waren 
beperkt.beperkt. Wanneer de markt een en ander niet had opgepikt, zou dit geen consequenties hebben gehad. 
Zoalss één van de respondenten opmerkte: "de kracht van het bedrijf ligt in het kunnen omschakelen, 
datt is in feite de core competence van de onderneming; wij zijn in staat gewoon weer een nieuw 
onderwerpp op te pakken". 

Initiatief Initiatief 
Zoalss gezegd is intranet in eerste instantie ontwikkeld voor eigen gebruik. Binnen de organisatie werd 
dee behoefte gesignaleerd aan verbetering van de onderlinge communicatie, onder andere omdat veel 
medewerkerss voor langere tijd bij klanten aan het werk zijn. De veel gebruikte 'papieren' 
communicatiee riep steeds meer weerstanden op en bovendien realiseerde men zich dat veel 
opgebouwdee kennis en ervaring ("over de gehele onderneming ca. 150 manjaar per dag") niet 
doorstroomdee in de organisatie. Zo ontstond de gedachte om, in eerste aanleg alleen voor de buiten de 
deurr werkende professionals, een kennis- en informatiebank op te zetten, waaruit men van huis uit 
naarr behoefte en op geschikte momenten zou kunnen putten. Dit was de start van het intranet. Het 
initiatieff  werd op basis van de genoemde signalen genomen door de groep ATS. Aan dit initiatief lag 
niett een uitgewerkt plan ten grondslag, maar er was in het kader van de jaarlijkse budgetteringsronde 
well  een en ander op papier gezet. Er was slechts sprake van een globaal budget. 

Fiattering Fiattering 
Hett besluit om het intranet voor intern gebruik te ontwikkelen werd in het maandelijkse General 
Managementt Overleg, dus op het hoogste niveau binnen de organisatie, genomen. Vervolgens ging 
hett voorstel ook naar het divisiemanagement, omdat actieve steun voor de ontwikkeling vanuit de 
divisiess noodzakelijk was. 

ProcesProces van realisatie 
Nadatt het besluit was genomen hebben zich nog de nodige veranderingen in het concept voorgedaan. 
Hett intranetidee ontwikkelde zich steeds verder. Zo werd bijvoorbeeld besloten het netwerk niet 
alleenn voor thuisgebruik open te stellen, maar ook op de werkplekken op het kantoor. Hiermee werd 
hett voor veel meer medewerkers toegankelijk. Uiteindelijk heeft het zes tot negen maanden geduurd 
voordatt intranet in gebruik kon worden genomen. De ontvangst was zodanig enthousiast, dat het niet 
langg duurde voordat de eerste initiatieven ontstonden het product ook aan klanten aan te bieden. Het 
"werdd zo ongeveer uit de handen van ATS gerukt door de divisies". Het 'uitrollen' van de kennis 
omtrentt intranet vanuit ATS over de organisatie heeft echter nog eens zes tot negen maanden in 
beslagg genomen. Klanten waren zeer geïnteresseerd, niet in de laatste plaats omdat ze het product bij 
dee leverancier 'life' konden bewonderen. Intranet wordt nu in projectvorm door de divisies bij klanten 
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geïmplementeerd.. De totale doorlooptijd van de ontwikkeling, van initiatief tot commerciële 
introductie,, heeft ruim anderhalfjaar in beslag genomen. 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie PJ8 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 
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;; Hypothesen 1 

Natuurlijkk primaat ondernemerschap. 

Visiee gericht op interne aandachtsgebieden, de ontwikkeling van de organisatie. 

Visiee versterkt consolidatie (bestendiging gerealiseerde koers). 

Ondernemerschapp extern en autonoom. 

!!  Ondernemerschap individueel aanwijsbaar en hoog in lijnmanagement. 

Consolidatiee d.m.v. standaardisatie van projectaanpak (A). 
;; Consolidatie d.m.v. control op projectplannen en -uitvoering (B). 

Strategischee planvorming gericht op beheersbaarheid projectenaanbod. 

Koersbeïnvloedendee besluiten gericht op projectoffertes (A). 
Besluitenn op basis van een (voorlopig) projectplan (B). 

Besluitvormingg extern gericht en open proces (A). 
Besluitvormingg relatief snel (B). 
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Voorlopigee analyse werkhypothesen case PJ8. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE PJ9: Natte waterbouwonderneming 

1.. Inleiding 

Case-studiee PJ9 speelt zich af bij een in Nederland gevestigde onderneming die actief is in de natte 
waterbouw.. Het betreft een middelgrote onderneming (ca. 550 vaste medewerkers) met een sterk 
internationalee oriëntatie. Van de netto omzet (392M in 1996) wordt 20-25% in Nederland gehaald, ca. 
50%% in andere Europese landen en 25-30% buiten Europa. De activiteiten zijn te groeperen in drie 
disciplines:: baggeren, offshore (bijvoorbeeld steenstortwerken) en natte waterbouw (waaronder kust-
enn oeverwerken, waterbouwkundige constructiewerken, beddingen voor kabels en leidingen, etc). De 
organisatiee is sterk technisch georiënteerd en innovatief. Zij beschikt over een vloot moderne schepen, 
diee op diverse plaatsen over de wereld operationeel zijn. Als koerselement is gekozen voor de 
ontwikkelingg van een nieuw marktgebied, namelijk Zuid Azië. Interviews hebben plaatsgevonden met 
dee area-manager Midden Oosten en Zuid Azië en met zijn assistent. Beide zijn nauw betrokken 
geweestt bij de ontwikkelingen rond het koerselement. Daarnaast is gebruik gemaakt van het 
jaarverslagg en promotiemateriaal. 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee missie van de organisatie is het uitvoeren van waterbouwkundige werken over de gehele wereld. 
Aann de basis van deze activiteiten ligt de beschikbaarheid van modern materieel, het vakmanschap, 
technischee en innovatieve vermogen van de medewerkers en de jarenlange ervaring van de 
ondernemingg met natte waterbouw. De visie van de organisatie is enerzijds gericht op 
marktontwikkelingenn in de diverse regio's. Zo is er een doelstelling om de positie in Europa minimaal 
tee handhaven en die in Nederland en Zuid Azië uit te breiden. Anderzijds richt de visie zich op de 
kennisontwikkelingg van geavanceerde technieken en het steeds weer vinden van innovatieve 
oplossingenn voor specifieke opdrachtsituaties. In verband met dit laatste wordt een sterk accent gelegd 
opp een verdergaande integratie van de technieken, uitvoeringsmethoden en vaardigheden, die binnen 
dee drie disciplines zijn opgebouwd. Deze multidisciplinaire aanpak van projecten stelt de 
ondernemingg in toenemende mate in staat om technisch en commercieel interessante oplossingen aan 
tee bieden aan haar opdrachtgevers. De slogan "unusual as usual" loopt daarbij als een rode draad door 
hett denken en handelen van de organisatie. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn hoog, aanzienlijk hoger dan bij de meeste andere organisaties 
mett projectactiviteiten. Deze commitments zijn voornamelijk gelegen in de aanwezigheid van een 
uitgebreidee vloot. Deze bestaat momenteel uit meer dan twintig schepen ten behoeve van bagger- en 
stortwerkzaamheden,, aangevuld met meer dan tien stuks ander groot drijvend materieel, zoals 
drijvendee kranen, graafmachines op pontons en lierpontons. Daarnaast is nog het nodige 
hulpmaterieell  beschikbaar zoals sleepboten, vletten en pompen. Momenteel is nog een zeer grote 
sleepzuigerr (waarde 150M) in bestelling. Deze zal in de loop van 1998 in gebruik worden genomen. 
All  met al zijn met dit materieel grote investeringen gemoeid. Niet alleen de investeringen zorgen voor 
hett nodige commitment, mede omdat schepen voor specifieke activiteiten en met een specifieke 
capaciteitt worden aangeschaft, ook het operationeel houden van de schepen (onderhoud en 
bemanning)) is een commitment. Stilliggen van een middelgroot schip kost ca. 250.000 gulden per 
week,, bij de grote schepen kan dit oplopen tot 750.000 gulden per week. Het bezet houden van de 
beschikbaree capaciteit in een bepaalde regio is dus voor de onderneming van het allergrootste belang. 
Ookk verplaatsingen van schepen van de ene regio naar de andere is een kostbare aangelegenheid. 

Daarnaastt zijn commitments gelegen in de aangegane projectverplichtingen. Projecten dienen binnen 
dee gestelde termijn en voor de afgesproken prijs te worden opgeleverd. In sommige situaties kunnen 
bodemgesteldheidd en sterke stromingen echter voor onverwachte problemen zorgen. Tenslotte zijn 
ookk de nodige commitments gelegen in het aanhouden van regionale vestigingen. Dit kan 
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noodzakelijkk zijn om lokaal een contactennetwerk op te bouwen en om voor opdrachten in 
aanmerkingg te komen. In sommige landen is dit zelf een wettelijke vereiste. Een kleine vestiging kost 
all  snel ca. 500.000 gulden per jaar. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Vann strategische heroriëntaties is bij de onderneming de laatste jaren geen sprake geweest. Uiteraard 
ontwikkelenn de activiteiten zich in de loop van de tijd en worden de toegepaste technieken steeds 
geavanceerder,, maar een feitelijk verandering van strategie heeft niet plaatsgevonden. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Aann strategische meerjarenplanning wordt binnen de onderneming veel aandacht besteed. Elk jaar 
wordtt een zogenaamde 'beleidsnotitie' opgesteld, waarin enerzijds aandacht wordt besteed aan de 
marktontwikkelingenn in de diverse regio's, en anderzijds aan de planning en bezetting van het 
materieel.. De beleidsnotitie is deels gebaseerd op analyses van de marketingafdeling, die alle soorten 
vann gegevens verzamelt over landen, geldstromen en ontwikkelingsplannen, en deels op rapporten 
vann de verschillende area-managers. Hierin worden in detail de verwachtingen voor het eerstvolgende 
jaarr beschreven en meer in globale termen de verwachtingen voor de twee jaren daarna. Deze plannen 
bevattenn ook een financieel en een operationeel gedeelte. Ten aanzien van financiën worden 
doelstellingenn afgegeven voor omzet, marges en rendement, terwijl het operationele gedeelte de 
planningg bevat voor concrete projecten, locaties en het benodigde materieel. Een area-rapport omvat 
vijff  a zes pagina's tekst en nog een aantal pagina's planningen en cijfers. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap binnen de organisatie is specifiek gelegen bij de area-managers. Zij zijn 
degenenn die de contacten in de markt onderhouden en de acquisitie van opdrachten doen. Dit laatste 
gaatt echter altijd in nauw overleg met de directie en niet zelden ook met de Raad van 
Commissarissen.. Deze laatste is nauw betrokken bij de gang van zaken bij de onderneming. 

Investeringen Investeringen 
Dee materiële investeringen van de onderneming liggen op hoog niveau. Voor de afgelopen vier jaar 
bedroegenbedroegen deze meer dan 60M per jaar, hetgeen 15 tot 20% van de netto omzet is. Zoals gezegd is 
momenteell  nog een nieuwe sleepzuiger van 150M in bestelling. De afschrijvingstermijn voor de 
meestee schepen bedraagt zo'n 12 tot 15 jaar. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Opp basis van de beleidsnotitie en de area-rapporten wordt jaarlijks een jaarbudget opgesteld. Deze 
bevattenn de omzet- en rendementsdoelstellingen per area, de geplande investeringen en 
kostenbudgettenn voor de centrale afdelingen en de area's. Control vindt met name plaats op het 
rendement.. Op managementniveau komt men twee a drie keer per jaar bijeen om de financiële 
resultatenn door te spreken. Verder vindt gedetailleerde control plaats op het niveau van de concrete 
projecten.. Projectleiders rapporteren hierover wekelijks aan de betreffende area-manager en het hoofd 
vann het bedrijfsbureau. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen zijn volledig projectgericht. De gang van zaken is dat door de area-managers 
contactenn worden gelegd en eventueel met behulp van anderen prekwalificaties worden gedaan. 
Binnenn Europa is dit over het algemeen niet nodig. Wanneer men een concreet project in het vizier 
heeft,, wordt eerst bekeken of een aanbieding zal worden gedaan. De beschikbaarheid van materieel, 
dee risico's en de verwachte marges van het project spelen daarbij een belangrijke rol. Niet zelden 
spelenn daarbij interne discussies een belangrijke rol, waarbij de area-manager 'zijn project' verdedigt 
enn hiervoor prioriteit tracht te krijgen. De strijd om het verkrijgen van materieel is hierbij het 
belangrijkst,, omdat dit soms van de ene area naar de andere verplaatst moet worden. Het 'verliezen' 
off  juist 'verkrijgen' van materieel in een bepaalde regio kan van groot belang zijn voor volgende 
perioden. . 
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Wanneerr een aanbieding kan worden gedaan worden een of enkele medewerkers naar de betreffende 
locatiee gestuurd om informatie te verzamelen over de concrete omstandigheden waaronder het werk 
moett worden uitgevoerd. Deze informatie wordt verder door het bedrijfsbureau in technische, 
capaciteits-- en financiële termen uitgewerkt. Daarna volgt de commerciële interpretatie door de area-
managerr in overleg met de directie en wordt de offerte uitgebracht. Bij verkrijging van de opdracht 
wordtt een projectleider aangesteld en wordt capaciteit voor het project vrijgemaakt. Ook hierbij vindt 
hett nodige 'lobbywerk' plaats in een poging de 'juiste mensen' voor het project beschikbaar te 
krijgen.. De projectleider zet de gegevens uit het offertetraject om in een werkbudget voor het project. 
Ditt werkbudget wordt in overleg met de area-manager vastgesteld. Het werkbudget is vervolgens 
'hard'' en dient als basis voor de uitvoering van het project. Zoals gezegd rapporteert de projectleider 
tijdenss de looptijd van het project wekelijks aan de area-manager, die tot en met de afronding 
verantwoordelijkk blijft , en aan het hoofd van het bedrijfsbureau. 

Sindss kort is de organisatie ISO-gecertifïceerd en vaste procedures worden in alle fasen van het 
projectt aangehouden. De invoering van het kwaliteitssysteem is met de nodige problemen gepaard 
gegaan.. Zo waren er grote weerstanden tegen de toename van het aantal procedures en vonden op 
grotee schaal discussies plaats over gevolgde en te volgen werkwijzen. Na een korte bezinningsperiode 
iss het roer omgegooid. Discussies over verbeterprojecten zijn losgekoppeld van de certificering, 
waarvoorr de bestaande werkwijzen als uitgangspunt werden genomen. Daarnaast heeft men getracht 
hett aantal procedures tot een minimum te beperken. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingsprocessenn zijn binnen de organisatie informeel en snel. Het contact tussen de area-
managers,, de directie en de Raad van Commissarissen is goed. Ook hebben de area-managers 
onderlingg regelmatig overleg, hoewel dit lastig is omdat zij veel op reis zijn. Wel is sprake van de 
nodigee politieke beïnvloeding en belangenbehartiging binnen de organisatie. Er is een "gezonde 
concurrentie""  tussen de area-managers waar het gaat om de verkrijging van materieel en mensen. 

3.. Analyse koerselement 

Inleiding Inleiding 
Hett koerselement betreft de ontwikkeling van een nieuw marktgebied, namelijk Zuid Azië. In feite 
vindtt er een verschuiving van activiteiten plaats van het Midden Oosten naar eerst bijvoorbeeld Hong 
Kongg en Singapore, en nu naar diverse landen in Zuid Azië, zoals India, Bangla Desh en Pakistan. 
Dezee landen zijn in ontwikkeling (hetgeen vaak gepaard gaat met infrastructurele werken) en 
bovendienn is het politieke klimaat veranderd ten gunste van de toelating van buitenlandse 
ondernemingen.. Men richt zich in deze landen voornamelijk op relatief eenvoudige, technisch weinig 
risicovollerisicovolle projecten op het gebied van bagger en natte waterbouw. 

CommitmentCommitment koerselement 
Dee commitments aan het koerselement zijn als gemiddeld te kwalificeren. De onderneming is er altijd 
opp ingesteld golfbewegingen in de wereldeconomie te volgen en verlegt hierdoor nu en dan haar 
aandachtt naar een andere regio. Dit gaat echter wel met de nodige inspanningen en investeringen 
gepaard.. Zo kost het de enige tijd om contacten te leggen (veelal op het hoogste politieke niveau), 
waarvoorr men de hulp inroept van lokale agenten. Bovendien is het veelal nodig om plaatselijk een 
vestigingg te openen. Wanneer de inspanningen echter te weinig resultaat zouden opleveren, kan de 
vestigingg snel weer worden gesloten en het 'jachtterrein' worden verlegd. 

Initiatief Initiatief 
Hett initiatief tot de nieuwe activiteiten is genomen door de area-manager. Ongeveer vier jaar geleden 
iss hij begonnen met het leggen van de eerste contacten. De ontwikkeling van de nieuwe markt was 
reedss opgenomen in de beleidsnotitie, waarin de aangegeven regio werd aangemerkt als een potentieel 
aantrekkelijkk gebied. Met behulp van een lokale agent werden drie typen projecten gesignaleerd, 
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waaropp de onderneming zich zou kunnen richten. Men besloot uiteindelijk in India te proberen in te 
schrijvenn voor enkele technisch niet te complexe baggerprojecten. Op deze wijze kon men risico's 
vermijdenn en rustig ervaring opdoen men de lokale gebruiken en werkwijzen. Na ongeveer twee jaar 
hadd de organisatie haar eerste opdracht binnen. 

Fiattering Fiattering 
Zoalss gezegd was het nieuwe marktgebied reeds onderdeel van de langere termijn strategie van de 
onderneming.. Op basis hiervan werd besloten om de area-manager de ruimte te geven om hier 
contactenn te leggen. Bij de aanbieding van het eerste project werd een en ander echter pas echt 
concreet.. Binnen de organisatie bestonden grote reserves over het project. De onzekere situatie in een 
nieuww land omtrent dounane-faciliteiten, reacties op buitenlandse ondernemingen, belastingen en 
betalingen,, maakte dat de nodige weerstanden moesten worden overwonnen. Een actieve lobby door 
dee area-manager was ook hier nodig. Uiteindelijk lukte het om voldoende draagvlak voor het project 
tee creëren en materieel en capaciteit beschikbaar te krijgen. Een besluit hierover is op directieniveau 
genomen.. Van de Raad van Commissarissen hoefde strikt genomen geen fiat te worden verkregen (dit 
iss wel het geval bij projecten groter dan 50M), maar zij werd wel geïnformeerd. 

ProcesProces van realisatie 
Hett project verliep voorspoedig. Op basis van deze ervaring werd het steeds gemakkelijker om 
nieuwee aanbiedingen te doen. Op dit moment worden diverse projecten uitgevoerd en zijn andere in 
voorbereiding.. In de regio zijn enkele vestigingen geopend en deze zullen naar verwachting 
binnenkortt worden uitgebreid. 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie PJ9 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

jj  Hypothesen j Aanwijzingen? 

11.. Natuurlijk primaat ondernemerschap. ^+ 

12.. Visie gericht op interne aandachtsgebieden, de ontwikkeling van de organisatie. \ ++ 

13.. I Visie versterkt consolidatie (bestendiging gerealiseerde koers). j+̂  

14.. ! Ondernemerschap extern en autonoom. ++ 

15.. | Ondernemerschap individueel aanwijsbaar en hoog in lijnmanagement. j ++ 

16.. | Consolidatie d.m.v. standaardisatie van prqjectaanpak (A). 
|| Consolidatie d.m.v. control op projectplannen en -uitvoering (B). 

17.. i Strategische planvorming gericht op beheersbaarheid projectenaanbod 

18.. | Koersbeïnvloedende besluiten gericht op projectoffertes (A). 
|| Besluiten op basis van een (voorlopig) projectplan (B). 

19.. I Besluitvorming extern gericht en open proces (A). 
Besluitvormingg relatief snel (B). 

20.. ; Operationele processen afgeleide rol bij koersvorming. 

Voorlopigee analyse werkhypothesen case PJ9. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 

++ + 
+ + 

+/--
++ + 

+/--

++ + 
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CASEE PJ10: Maritiem e dienstverlener 

1.. Inleiding 

Case-studiee PJ10 betreft een Nederlandse onderneming die internationaal activiteiten verricht in de 
maritiemee dienstverlening. Deze activiteiten zijn ondergebracht in drie groepen: zeesleepvaart & 
berging,, havensleepdiensten en maritieme diensten. De eerste groep bevat activiteiten als het 
verslepenn van boorplatforms of ander drijvend materieel, de zogenaamde "rescue-towage" (het redden 
vann schepen in nood) en het bergen van schepen en wrakken (inclusief ladingen) die op kusten of 
ondiepee wateren zijn vastgelopen. Bij de tweede groep activiteiten gaat het om het binnen- en 
buitensiepenn van grotere zeeschepen in havens. Deze activiteiten worden op diverse plaatsen ter 
wereldd uitgevoerd op basis van langere termijn contracten met de lokale havenautoriteiten. De 
contractenn worden vaak in samenwerking met een plaatselijke partner uitgevoerd. De derde groep 
activiteitenn betreft een aantal professionele diensten zoals engineering & consultancy, het leveren van 
bemanningenn en het afleveren van schepen (bijvoorbeeld van een werf naar de eigenaar). De 
organisatiee opereert wereldwijd en bezit eigen vestigingen in Dubai, Argentinië, de Verengde Staten 
enn Singapore. Er werken ca. 400 medewerkers in vaste dienst, de omzet is ca. 80M per jaar. Als 
koerselementt is gekozen voor de ontwikkeling van de zeesleepsector. Interviews zijn gehouden met 
dee Managing Director van de onderneming en met de directeur "Salvage" (berging), die nauw 
betrokkenn is geweest bij het koerselement. Daarnaast is gebruik gemaakt van aanvullend schriftelijk 
materiaall  en van een case-beschrijving van de ontwikkelingen in de zeesleepvaart (Douma, 1997). 

2.. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee missie van de onderneming is in feite de activiteiten die men al bijna een eeuw uitvoert: slepen en 
bergen.. Op deze terreinen en de hiermee verbonden diensten heeft men een enorme know how en 
reputatiee opgebouwd, waarbij kwaliteit, veiligheid, innovatief en zwaar materieel en een 'global 
presence'' centraal staan. De visie van de organisatie is er een waarbij men de ontwikkelingen in de 
marktt tracht te volgen. Zo is zeeslepen een tamelijk onzekere activiteit met sterk schommelende 
omzettenn en resultaten. Deze activiteit heeft men nu ondergebracht in een joint venture met een van de 
grootstee concurrenten (zie verder het koerselement). Berging loopt, als gevolg van een steeds veiliger 
wordendee zeescheepvaart, terug in aantallen projecten, maar de complexiteit ervan neemt juist toe, 
onderr andere omdat een groter belang wordt gehecht aan de milieugevolgen van ongelukken op zee. 
Havensleepdienstenn zijn een zekerder inkomstenbron en deze tracht men dan ook uit te breiden. 
Maritiemee diensten werden voorheen als kernactiviteit aangemerkt omdat er veel van verwacht werd. 
Nuu dit toch minder van de grond blijkt te komen wordt het als een aanvullende activiteit gezien. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn hoog, veel hoger dan bij de meeste andere organisaties met 
projectactiviteiten.. Evenals bij case PJ9 is de achtergrond hiervan in de eerste plaats de investeringen 
inn eigen schepen, die bovendien ook bemand moeten zijn en onderhouden moeten worden. De 
organisatiee tracht deze commitments echter terug te brengen. Zo had men vroeger diverse 
"stationsboten""  op verschillende plaatsen ter wereld liggen voor het uitvoeren van 
bergingswerkzaamheden.. Nu huurt men voor bergingen veelal materieel van anderen. Ook heeft men 
inn de loop van de jaren tachtig een aantal schepen afgestoten, waaronder alle zware ladingschepen, 
eenn soort grote zelf voortgedreven pontons. Het meeste materieel van de onderneming wordt nu 
ingezett bij de havensleepdiensten. Zoals gezegd is de bezetting van deze schepen veel meer 
gegarandeerd,, zodat de commitments op dit vlak zijn teruggelopen. 

Daarr staan dan wel de contractverplichtingen weer tegenover. Deze hebben over het algemeen een 
looptijdd van tien jaar of meer. Daarnaast zitten ook aan de zeesleep- en bergingscontracten grote 
commitments,, vooral bij wrakbergingen die soms op 'fixed-price' basis worden uitgevoerd. 
Momenteell  heeft de onderneming bovendien sterk te leiden van een commitment aan een specifiek 
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contractt in Zuid Amerika, waarop grote verliezen worden geleden. Het betreft een overslagcontract 
datt feitelijk buiten de kernactiviteiten van de onderneming valt en waarop de kosten veel hoger 
blijkenn te zijn dan vooraf was geraamd. Tenslotte heeft de onderneming commitments aan haar 
contactenn en expertise op het gebied van zeescheepvaart, slepen en bergen. Deze zijn zodanig 
specifiek,, dat een overstap naar andere activiteiten praktisch ondenkbaar is. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Zoalss gezegd volgt de organisatie in haar strategie de bewegingen van de markt. Van expliciete 
strategischee heroriëntaties op specifieke momenten is daarbij geen sprake. Wel vinden verschuivingen 
plaatss van mogelijkheden en aandachtsgebieden. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Inn 1995 is een strategisch plan opgesteld voor een periode van vijfjaar. Hierin werden op globaal 
niveauu prioriteiten gesteld en groeidoelstellingen geformuleerd. Elk jaar worden "groepsdagen" 
gehoudenn waarop de strategie met de directeuren van de buitenlandse vestigingen wordt 
doorgesproken.. Van echte meerjarenplanning kan echter geen sprake zijn omdat de onderneming sterk 
afhankelijkk is van de marktkansen en de marktvraag. Momenteel is, voornamelijk als gevolg van het 
Zuidd Amerikaanse contract, de financiële situatie zorgwekkend, zodat een sterk accent ligt op de 
kortee termijn. Of zoals een van de respondenten het uitdrukte: "alle ballast wordt overboord gezet, we 
moetenn eerst weer een gezond bedrijf worden". 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap van de organisatie is te vinden in de directies van de diverse activiteitsgroepen 
enn van de buitenlande vestigingen. Door deze mensen worden contacten gelegd met mogelijke 
opdrachtgeverss voor projecten en contracten, zij bereiden de aanbiedingen van de organisatie voor en 
voerenn de onderhandelingen. De groepsdirecteur is bij alle belangrijke zaken ook nauw betrokken. 

Investeringen Investeringen 
Dee investeringen van de onderneming zijn hoog, maar worden momenteel praktisch alleen gedaan 
onderr de zekerheid van een contract. De risico's ervan worden daardoor aanzienlijk beperkt. Zoals 
echterr het Zuid Amerikaanse contract laat zien, kunnen deze risico's toch aanzienlijk zijn en zelfs het 
voortbestaann van de onderneming bedreigen. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Plannenn en budgetteren is voor sommige activiteiten moeilijk. Zo worden de bergingsactiviteiten 
lieverr over perioden van vijf jaar bezien, omdat de omzetten en resultaten per jaar enorm kunnen 
fluctueren.fluctueren. Voor deze activiteit wordt alleen een zogenaamd "nulbudget" opgesteld, dat wil zeggen 
alleenn voor de vaste kosten. Control op de uitvoeringskosten van bergingsoperaties is eveneens 
moeilijkk te realiseren, omdat de bergingsinspecteur ter plaatse vaak onder hoge tijdsdruk beslissingen 
moett nemen over de te kiezen aanpak en het in te huren of aan te schaffen materieel. Het 
bergingsresultaatt en de veiligheid staan daarbij altijd voorop, niet de kosten. De zeesleepdiensten 
wordenn wel per jaar gebudgetteerd, terwijl de havensleepdiensten per jaar per contract worden 
gepland.. Planning en control spelen over het algemeen een toenemende rol binnen de onderneming. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen van de organisatie vinden over de hele wereld, op grote afstand van het 
hoofdkantoorr plaats en zijn sterk afhankelijk van het vakmanschap en de ervaring van de betreffende 
kapiteinss en bemanningen. Toezicht hierop is feitelijk onmogelijk. Ook standaardisaties en 
reglementeringg is moeilijk te realiseren, maar niettemin is in enkele onderdelen van de organisatie een 
kwaliteitssysteemm volgens ISO 9000 geïmplementeerd. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingsprocessenn zijn binnen de organisatie sterk afhankelijk van de situatie. Bij 
bergingscontractenn en -operaties is zeer snelle besluitvorming geboden, terwijl havensleepcontracten 
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somss een zeer lange aanlooptijd hebben. Over het algemeen kan de besluitvorming echter als snel 
getypeerdd worden. Het overleg wordt soms bemoeilijkt door de diverse locaties, maar is volgens de 
respondentenn niet sterk politiek van aard. Het belang van de onderneming staat over het algemeen 
voorop. . 

3.. Analyse koerselement 

Inleiding Inleiding 
Hett vinden van een geschikt koerselement was voor de hier besproken organisatie niet eenvoudig. De 
meestee activiteiten voert men al vele jaren uit en ook de markt is weliswaar op onderdelen veranderd, 
maarr niet structureel. De vraag "wat doet de onderneming vandaag de dag, wat zij enkele jaren 
geledenn nog niet deed" kon slechts met veel moeite beantwoord worden. Eén aspect vormde hierop 
echterr een uitzondering, de totstandkoming van een joint venture met een andere maritieme 
onderneming,, waarin de gezamenlijke zeesleepactiviteiten zijn ondergebracht. Dit is dan ook als 
koerselementt gekozen. De representativiteit van dit element als model voor de koersvorming van de 
organisatiee kan evenwel in twijfel worden getrokken. Het is een eenmalige verandering geweest met 
zeerr specifieke kenmerken en omstandigheden. Het koerselement zal hier kort worden besproken, 
maarr bij de analyse van de case-studie heeft het een beperktere rol gespeeld dan bij de andere case-
studiess het geval is geweest. 

Dee joint venture is enkele jaren geleden ontstaan. De achtergrond van deze samenwerking was de 
overcapaciteitt waarmee beide ondernemingen te kampen hadden en de slechte markt zoals deze 
indertijdd voor de zeesleepvaart bestond. Een saillant detail is verder dat beide partners wel 
concurrentenn van elkaar zijn gebleven op het nauw met het zeeslepen verbonden terrein van bergen. 
Hieroverr zijn goede afspraken gemaakt, maar deze vergen niettemin continu het nodige 
managementoverleg.. Het samenwerkingsverband ten aanzien van zeeslepen is momenteel succesvol. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan de joint venture is gemiddeld te noemen. Het betreft een marketingtechnische, 
organisatorischee en financiële oplossing voor een bestaand probleem. De investeringen in de joint 
venturee zijn beperkt en wanneer zij niet meer succesvol zou zijn (en zou ophouden te bestaan), zou 
well  een beperkt financieel verlies worden geleden, maar het zou de onderneming niet echt raken. Het 
zouu wel het einde betekenen voor de zeesleepvaart, hetgeen historisch en emotioneel voor de 
organisatiee een grote stap zou zijn. 

Initiatief Initiatief 
Dee joint venture is voortgekomen vanuit een pragmatische houding. Waar het initiatief exact is 
genomenn is niet meer terug te halen, maar het was een logische oplossing voor de moeilijke situatie 
waarinn men verkeerde. Bijzonder is wel dat het een samenwerking betreft tussen twee 'gezworen 
concurrenten'.. Nadat echter bij beide organisaties een managementwisseling had plaatsgevonden, 
kwamm het contact tot stand. In het begin verliep een en ander moeizaam, er was over en weer sprake 
vann het nodige wantrouwen. Toen echter duidelijk werd dat de gemeenschappelijke belangen groot 
waren,, werd het wantrouwen overwonnen en kon besproken worden hoe een en ander georganiseerd 
zouu kunnen worden. Bij deze besprekingen was het totale management van de onderneming 
betrokken.. Langzamerhand ontstond een beeld van een joint venture, waaraan beide ondernemingen 
enkelee schepen zouden verkopen, maar waarvan zij de operationele exploitatie wel zouden blijven 
verzorgen.. De nieuwe, samen opgezette organisatie zou zeer klein zijn, zij bestaat slechts uit twee 
mensen.. Deze onderhouden de contacten met de opdrachtgevers (merendeels in de offshore olie- en 
gasindustrie)) en verzorgen de daadwerkelijke acquisitie van sleepopdrachten. Vervolgens zetten zij 
dezee opdrachten weer uit bij de beide partners. Jaarlijks worden afspraken gemaakt over de 
tariefstellingg voor deze uitvoeringsactiviteiten. Toen de contouren voor de samenwerking duidelijk 
werden,, zijn deze op papier gezet en in juridische, administratieve en financiële termen uitgewerkt. 
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Flattering Flattering 
Doordatt het management zelf actief bij alle gesprekken betrokken was kan niet over één 
fiatteringsmomentt worden gesproken. Het was een groeiproces, waarbij het vertrouwen toenam en de 
oplossingg geleidelijk gestalte kreeg. 

ProcesProces van realisatie 
Naa de juridische installatie van de joint venture is deze als een zelfstandige organisatie, in een eigen 
bedrijfsruimte,, van start gegaan met het verwerven van opdrachten. Dit nam niet veel tijd in beslag, 
omdatt sleepcontracten veelal kort van tevoren worden afgesloten. Zodoende kon de organisatie snel 
vann start. Al met al heeft de totstandkoming, van het eerste initiatief tot het operationeel worden, 
ongeveerr één jaar in beslag genomen. Zoals gezegd is de joint venture tot nu toe succesvol gebleken, 
maarr van een sterke groei (bijvoorbeeld uitgedrukt in nieuwe schepen) is niet direct sprake. 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie PJ10 
aanwijzingenn zijn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

|| Hypothesen Aanwijzingen? 

11.. Natuurlijk primaat ondernemerschap. I ++ 

12.. ; Visie gericht op interne aandachtsgebieden, de ontwikkeling van de organisatie. S 

13.. ; Visie versterkt consolidatie (bestendiging gerealiseerde koers). | 

14.. Ondernemerschap extern en autonoom. 

15.. Ondernemerschap individueel aanwijsbaar en hoog in lijnmanagement. j 

16.. ', Consolidatie d.m.v. standaardisatie van projectaanpak (A). j 
II  Consolidatie d.m.v. control op projectplannen en -uitvoering (B). 

17.. | Strategische planvorming gericht op beheersbaarheid projectenaanbod. '. 

18.. ! Koersbeïnvloedende besluiten gericht op projectoffertes (A). 
Besluitenn op basis van een (voorlopig) projectplan (B). 

19.. | Besluitvorming extern gericht en open proces (A). 
'' Besluitvorming relatief snel (B). 

20.. \ Operationele processen afgeleide rol bij koersvorming. 

Voorlopigee analyse werkhypothesen case PJ10. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE II : Ingenieursbureau 

1.. Inleiding 

Case-studiee II heeft plaatsgevonden bij een middelgroot Nederlands Ingenieursbureau (ca. 1.900 
medewerkers),, dat actief is in drie hoofdgebieden: energie, infrastructuur en milieu. Klanten zijn 
voornamelijkk (multinationale) industriële ondernemingen, overheden en internationale financiële 
instituten.. Het bureau is onderdeel van een moedermaatschappij met in totaal 18.000 medewerkers en 
levertt diensten op het gebied van consultancy, projectmanagement, ontwerp & engineering, 
bemiddelingg ('brokership') en constructiemanagement. De organisatie omvat een hoofdkantoor en een 
dertigtall  zelfstandige vestigingen in West Europa, het Midden Oosten, de Carribean en sinds kort ook 
inn Oost Europa. De ontwikkeling van deze laatste regio heeft tijdens het onderzoek tevens als 
koerselementt gediend. Interviews hebben plaatsgevonden met de algemeen directeur van het 
ingenieursbureauu en met de directeur International Operations (IO), die verantwoordelijk is voor de 
ontwikkelingg van het koerselement. 

Dee activiteiten van het ingenieursbureau bevatten zowel projectactiviteiten als inspanningsactiviteiten. 
Tijdenss het onderzoek hebben de laatste centraal gestaan. 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee organisatie beschikt niet over een expliciet missie statement. In het 'bedrijfsprofiel' wordt slechts 
aangegevenn dat het gaat om een "onafhankelijk, multidisciplinair advies- en ingenieursbureau", dat de 
eerderr genoemde diensten "individueel en in onderlinge samenhang" verleent. Als overkoepelende 
slogann wordt gehanteerd "if you can dream it... we can make it". 

Visiess zijn in de organisatie goed ontwikkeld. Zij hebben in het algemeen betrekking op het 
ondernemerschapp en de commerciële houding van de organisatie, terwijl in het bijzonder aandacht 
wordtt besteed aan internationale expansie. Ten aanzien van de activiteiten zelf vindt er een bewuste 
verschuivingg plaats in de richting van consultancy, basisontwerp en projectmanagement, terwijl 
detailontwerpp en engineering steeds meer wordt uitbesteed aan derden. Daarnaast is er een heldere 
visiee op de organisatie, de aansturing van de vestigingen en activiteiten en op de interne cultuur (zie 
bijj  andere onderdelen van deze samenvatting). 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn over het algemeen laag te noemen. Zij betreffen volgens de 
respondentenn vooral de mensen en hun kennis, maar deze is relatief flexibel. Investeringen doet het 
bureauu weinig (alleen hulpmiddelen en vestigingen) en worden altijd in één keer afgeschreven. 
Volgenss de algemeen directeur "reist" de organisatie "licht", terwijl de directeur IO aangaf: "wij 
moetenn elke dag uit een gebied weg kunnen zonder onze broek te scheuren". 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Eenn aantal jaren geleden (1992) heeft een strategische heroriëntatie plaatsgevonden, samenhangend 
mett het aantreden van een nieuwe directeur, de voorganger van de huidige. De heroriëntatie betrof 
mett name de bovengenoemde aspecten van een meer commerciële (en minder technische) benadering 
vann de activiteiten, en een groter accent op ondernemerschap en internationale expansie. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Elkk jaar wordt een Middellange Termijn Plan (MTP) opgesteld. Dit plan dient echter niet zozeer om 
sturingg te geven aan de activiteiten, als wel om de moederorganisatie inzicht te geven in de 
strategischee ontwikkelingen van het ingenieursbureau. Deze ontwikkelingen zelf zijn echter vooral 
eenn gevolg van ondernemerschap, waarbij succesvolle ontwikkelingen vervolgens tot beleid worden 
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verklaard.. Of zoals een van de respondenten het formuleerde: "men vat samen wat we hebben gedaan 
inn eenjaar, en dat wordt gepresenteerd als het beleid voor het volgende jaar". 

OndernOndern emerschap 
Ondernemerschapp speelt, zoals gezegd, een centrale rol in de koersvorming van het ingenieursbureau. 
Hett wordt sterk gestimuleerd en er is zeer veel ruimte voor (zie ook bij besluitvorming). 
Ondernemerschapp is vooral gesitueerd binnen de vestigingen en bij een centrale groep World Wide 
Businesss Development, waarvan ook de directeur 10 deel uitmaakt. In feite wordt van iedereen 
binnenn de organisatie ondernemerschap verwacht, zowel ten aanzien van het binnenhalen van nieuwe 
opdrachten,, als ten aanzien van de ontwikkeling van nieuwe technische mogelijkheden en 
oplossingen.. Binnen de Nederlandse vestigingen ligt het accent meer op het laatste, terwijl in de 
buitenlandsee vestingen de markt- en netwerkontwikkeling meer centraal staat. 

Investeringen Investeringen 
Investeringenn zijn laag en worden in feite niet als zodanig gezien. Zij worden gewoon beschouwd als 
kostenn en in financiële zin direct afgeschreven. Voor nieuwe vestigingen geldt evenwel de stelregel 
datt deze het eerste jaar niet in de reguliere rapportages worden opgenomen om ze de ruimte te geven 
extraa aanloopkosten te maken. Deze zouden als investeringen aangemerkt kunnen worden. Na twee 
jaarr dienen echter ook deze winstgevend te zijn. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Elkk jaar wordt een Korte Termijn Plan (KTP) opgesteld, met daaraan gerelateerd een jaarbudget. Het 
KTPP dient als leidraad voor de sturing van de activiteiten per vestiging, maar wordt niet in alle 
opzichtenn beschouwd als het belangrijkste hulpmiddel voor de control hierop. Control vanuit het 
hoofdkantoorr vindt voor Nederlandse en buitenlandse vestigingen op verschillende wijzen plaats. 
Voorr de Nederlandse vestigingen geldt dat control vooral wordt uitgevoerd op basis van een aantal 
'primairee getallen' (waaronder bezettingsgraad, gemiddeld uurtarief, bruto marges, ontwikkeling in 
hett klantenbestand, etc). Deze vestigingen worden niet in de eerste plaats op hun financiële 
rendementt beoordeeld. Voor de buitenlandse vestigingen geldt dit wel. Hier wordt bovendien een 
benchmarking-achtigg rapportagesysteem toegepast, waarin bijvoorbeeld huisvestingskosten en 
reiskostenn per medewerker zijn opgenomen, waardoor een vergelijking mogelijk is tussen de diverse 
vestigingen.. Hiervan gaat een zelfregulerende werking uit. Binnen de vestigingen is de planning en 
controll  vooral gericht op het niveau van de individuele opdrachten. Op basis van urenregistraties kan 
daarnaastt gemakkelijk inzicht verkregen worden van de bezettingsgraad van de medewerkers. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen van de organisatie zijn professioneel van aard. Veel aandacht wordt enerzijds 
besteedd aan het opleidingsniveau van de medewerkers en aan hun flexibiliteit en bereidheid om die 
initiatievenn te nemen, die nodig zijn voor een optimale opdrachtuitvoering voor de klant. Anderzijds 
bestaatt binnen de organisatie een duidelijke "visie op kwaliteit". Deze is onder andere uitgewerkt in 
eenn kwaliteitssysteem (gecertificeerd volgens ISO 9001 en VCA), waarmee opdrachten van het begin 
tott het eind worden begeleid. De structuur van de organisatie is flexibel en wordt continu afgestemd 
opp de opdrachten die worden uitgevoerd. Of zoals de algemeen directeur het uitdrukte: "structuur 
volgtt succes". 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingg is binnen de organisatie een informeel proces en vindt vaak zelfs niet expliciet plaats. 
Dee algemeen directeur is geen voorstander van formele besluitvorming, want "dit houdt in feite 
impliciett in dat iets niet mag, tenzij met een goedkeuring". Deze cultuur wil men vermijden. De 
organisatiee denkt liever in termen van verantwoordelijkheden dan van bevoegdheden. Men gaat van 
dee ongeschreven regel uit dat medewerkers weten wat goed is voor de onderneming en dat men bij 
twijfell  een vraag voorlegt aan het management. De directeur IO spreekt in dit verband over 
"managementt by default" en zegt verder dat hij "de directie net genoeg vertelt om geen negatieve 
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besluitenn te nemen en toch het gevoel te hebben op de hoogte te zijn". Deze besluitvormingscultuur 
bevestigtt de ruimte die het ondernemerschap binnen het bureau heeft: "succes wordt nooit bestraft". 

3.. Analyse koerselement 

InleidingInleiding koerselement 
Hett koerselement betreft de ontwikkeling van de activiteiten van de organisatie in Oost Europa sinds 
1992/1993.. Deze activiteiten betreffen enerzijds opdrachten die worden uitgevoerd met middelen van 
internationalee geldschieters, zoals de wereldbank en de EU, en anderzijds opdrachten van 
internationalee ondernemingen die zich in Oost Europa vestigen (bijvoorbeeld oliemaatschappijen). 
Opdrachtenn worden, merendeels in samenwerking met lokale partners, uitgevoerd vanuit een aantal 
nieuwee vestigingen, ondersteund door een centrale groep in Nederland onder leiding van de directeur 
IO.. Ondersteuning wordt gegeven bij de acquisitie van opdrachten, het opzetten van vestigingen en 
administraties,, en bij het aantrekken en inzetten van personele capaciteit. De ontwikkeling van de 
Oostt Europese markt is niet geheel representatief voor alle marktontwikkelingen van de organisatie. 
Mett name de situatie binnen Nederland wijkt in gepaalde opzichten hiervan af, omdat hier, zoals 
gezegd,, het accent meer ligt op technologische innovaties. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hoewell  Oost Europa wordt gezien als een belangrijk marktgebied, is het werkelijke commitment 
eraann laag te noemen. Investeringen zijn beperkt, omdat een nieuwe activiteit altijd wordt gestart op 
basiss van een vooraf vanuit Nederland verkregen opdracht. Wanneer een vestiging eenmaal is 
geopend,, moet deze wel verder zijn eigen opdrachten kunnen verwerven. Als dit niet in voldoende 
matee lukt binnen een periode van anderhalf tot twee jaar, wordt de vestiging weer gesloten of in 
sommigee gevallen de manager vervangen. Doordat verder zoveel mogelijk met lokale partners en 
lokaall  personeel wordt gewerkt, zijn de consequenties beperkt. 

Initiatief Initiatief 
Hett initiatief voor de activiteiten in Oost Europa werd genomen door de toenmalige directeur en paste 
inn zijn visie omtrent internationale expansie. Binnen de groep World Wide Business Development 
werdd de directeur IO aangesteld om het nieuwe marktgebied tot ontwikkeling te brengen. Er lag geen 
beschrevenn plan aan ten grondslag en er was ook geen sprake van een investeringsvoorste]. De 
ontwikkelingg heeft volledig op basis van ondernemerschap plaatsgevonden. Gestart is met het 
definiërenn van een aantal mogelijke product/marktcombinaties en het samenstellen van 
informatiemappen,, die zijn rondgestuurd aan diverse instanties. De eerste stap was "laten weten datje 
err bent". Nadat op deze wijze de eerste contacten waren gelegd, met name met de genoemde 
internationalee geldschieters, werd in 1992 de eerste opdracht verkregen door middel van een 
internationalee inschrijving. Omdat een en ander naadloos aansloot bij de wens tot internationalisering 
vann het management, leverde dit binnen de organisatie geen weerstanden of bezwaren op. 

Fiattering Fiattering 
Ookk de fiattering ging min of meer vanzelf. In feite is er nooit een expliciet fiat gegeven voor de 
diversee stappen, die in het proces van marktontwikkeling werden gezet. Wel werd de directie 
regelmatigg op de hoogte gehouden (zie ook bij besluitvorming). 

ProcesProces van realisatie 
Dee realisatie van het koerselement is een geleidelijk proces geweest, gedreven door ondernemerschap. 
Naa de eerste opdracht volgden er meer en werden op diverse plaatsen in Oost Europa vestigingen 
geopendd (en soms ook weer gesloten). De 'trekkers' van deze vestigingen zijn zonder uitzondering 
zeerr jonge, ondernemende professionals, die bereid zijn 'het avontuur aan te gaan'. Zij doen dat boven 
verwachtingg succesvol. Voor het openen van nieuwe vestigingen is in de loop van de tijd een min of 
meerr standaard aanpak ontwikkeld. Zoals gezegd worden de nieuwe activiteiten actief vanuit 
Nederlandd ondersteund door een groep, die inmiddels is uitgegroeid tot 20 medewerkers. Zij leggen 
contactenn met potentiële opdrachtgevers, trekken nieuwe mensen aan, die na een inwerkperiode 
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kunnenn worden uitgezonden, houden contact met de organisatie in Nederland, zoeken hier de juiste 
medewerkerss om op tijdelijke basis aan opdrachten mee te werken en bieden praktische ondersteuning 
bijvoorbeeldd op het gebied van de financiële administratie van de vestigingen. In totaliteit werken in 
Oostt Europa voor het ingenieursbureau nu ca. 440 medewerkers, waarvan ca. 60 Nederlanders. 

Ookk de activiteiten hebben zich inmiddels ontwikkeld. Steeds meer worden opdrachten verkregen van 
grotee multinationale ondernemingen, die investeren in Oost Europa. Hiervan gaat inmiddels ook een 
'spinn back'effect uit naar West Europa. Zoals de directeur IO het stelde: "j e pikt daar klanten op 
waarvann het je in Nederland nooit lukt om voor te werken". 

Dee communicatie binnen de organisatie over de nieuwe Oost Europa activiteiten wordt met de nodige 
omzichtigheidd aangepakt. Bekendmakingen vinden over het algemeen pas plaats nadat opdrachten 
zijnn binnengehaald, dit om onnodig hoge verwachtingen en tegenkrachten te vermijden en om 
concurrentenn niet wakker te maken. Een en ander heeft er wel toe geleid dat binnen de organisatie 
vreemdd tegen de nieuwe activiteiten wordt aangekeken. De groep wordt gezien als een arrogant 
gezelschapp van 'veel te jonge ondernemers', die zeer eigengereid en autonoom tewerk gaan. 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie II aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

Hypothesen n 

!!  21. J Natuurlijk primaat Ondernemerschap. 

|| 22. j Visie gericht op identiteit (missie) en cultuur van de organisatie. 

23.. , Visie gericht op versterking Consolidatie (opdrachtuitvoering en rendement) 

jj  24. I Ondernemerschap extern en autonoom. 

•25.. Ondernemerschap gespreid over de organisatie (A). 
|| \ Initiatieven beperkt van commitment (B). 

26.. ! Procesconsolidatie moeilijk vorm te geven (A). 

;; Budgettaire consolidatie op basis van werkbezetting (B). 

:: 27. Strategische planvorming geen rol van betekenis. 

|| 28. , Koersbeïnvloedende besluiten vooral als personele benoemingen. 

:: 29. i Beperkte directe koersbeïnvloedende besluitvorming. 

II  30. | Operationele processen bepalend voor koersvorming. 

Voorlopigee analyse werkhypothesen case 11. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 

Aanwijzingen? ? 

+/--
++ + 

++ + 
++ + 

++ + 
++ + 

++ + 

++ + 

++ + 

++ + 
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CASEE 12: Adviesbureau Verkeer  &  Vervoer 

1.. Inleiding 

Case-studiee 12 betreft een zelfstandig Nederlands adviesbureau dat een breed scala aan diensten 
aanbiedtt op het gebied van verkeer en vervoer. De organisatie telt ca. 55 medewerkers en is sinds een 
managementt buy out in 1984, eigendom van twee van de vier directieleden. Het bureau is 
georganiseerdd in acht marktgroepen met elk een eigen specialisme: verkeersplanologie, collectief 
personenvervoer,, sociaal wetenschappelijk onderzoek, economie en goederenvervoer, data-inwinning 
enn informatieverwerking, dynamisch verkeersmanagement en telematica, verkeers- en 
vervoersmodellenn en infrastructuur. De marktgroepen staan onder leiding van een coördinator, soms 
tevenss directielid. Vanuit dit brede spectrum aan disciplines streeft men voor de opdrachtgevers een 
integralee uitvoering van opdrachten na, waarbij niet zelden ook wordt samengewerkt met derden. 
Opdrachtgeverss zijn Rijkswaterstaat (RWS) en andere overheden. Als koerselement is gekozen voor 
dee ontwikkeling van een nieuwe adviesdiscipline, namelijk 'Open Plan Processen' (zie verder bij 
koerselement).. Interviews hebben plaatsgevonden met de algemeen directeur en met de coördinator 
vann de marktgroep waarin het koerselement is ondergebracht. Verder is gebruik gemaakt van 
schriftelijkk promotiemateriaal van de organisatie. 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee missie van de organisatie is een 'maatgevend adviesbureau' te zijn, dat in staat is om zwaardere, 
integralee studies en opdrachten uit te voeren op het gebied van verkeer en vervoer. Integraal houdt 
daarbijj  in het combineren van meerdere technische specialismen bij het onderzoek naar oplossingen 
voorr concrete verkeers- en vervoersproblemen en de ondersteuning van de opdrachtgever bij het 
verkrijgenn van draagvlak in de besluitvormingsprocedures ter realisatie van deze oplossingen. 

Visiess heeft de organisatie enerzijds op de ontwikkelingen in de verkeers- en vervoerswereld (deze 
visiess zijn veelal volgend op deze ontwikkelingen), en anderzijds op het functioneren van de 
organisatiee zelf. De noodzaak wordt gevoeld om meer lijn te brengen in de activiteiten van de 
organisatie,, meer keuzen te maken en wellicht te komen tot een zekere clustering in 
activiteitsgebieden,, zodanig dat deze "minder instabiel in de markt staan". Daarnaast wordt als gevolg 
vann de snelle groei van het bureau tevens gestreefd naar een hogere mate van formalisering, 
beheersingg van de uitvoeringsprocessen en risicobeheersing. Deze visies zijn echter nog niet in alle 
opzichtenn uitontwikkeld. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn laag. De belangrijkste zijn de contacten die worden 
onderhoudenn met de diverse opdrachtgevers, met name met RWS. Daarnaast zijn er de commitments 
diee worden aangegaan met concrete opdrachten. Deze zijn echter nooit zeer groot. Investeringen doet 
hett bureau slechts in beperkte mate en deze worden ook niet als zodanig gezien. Zij worden als kosten 
directt afgeschreven. Commitments bestaan verder aan de specialistische kennis van de medewerkers, 
maarr ook deze is uiteindelijk flexibel inzetbaar. Commitment gaat soms zitten in het aantrekken van 
nieuwe,, ervaren medewerkers. Zij brengen een eigen specialisme en type activiteit mee, en niet zelden 
ookk eigen contacten in de markt. Het in dienst nemen van zo'n medewerkers brengt dus ook een zeker 
commitmentt mee. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Ca.. 6 jaar geleden heeft een strategische heroriëntatie plaatsgevonden, waarbij men bewust de keuze 
heeftt gemaakt door te groeien naar een groot en toonaangevend adviesbureau. De organisatie was toen 
nogg aanzienlijk kleiner en had een imago van "tellers" en "verkeersregelaars", meer technisch 
georiënteerdd en toepassingsgericht. De ambitie is toen geformuleerd om een meer 
beleidsbeïnvloedendd adviesbureau te worden, breder in disciplines en in staat om zwaardere 
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opdrachtenn uit te voeren. Het bureau is inmiddels meer dan verdubbeld in omvang en het meer 
laagwaardigee werk als tellen en enquêteren wordt nu merendeels uitbesteed. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Driee jaar geleden heeft men de nodige aandacht besteed aan het opstellen van meerjarige 
businessplannen.. Sindsdien is dit niet meer gebeurd, omdat de waarde ervan beperkt was. Door de 
snell  veranderende markt en activiteiten bleek meerjarenplanning niet zinvol. Wel wordt op geregelde 
basiss aandacht besteed aan de strategie van de diverse marktgroepen, onder andere in de maandelijkse 
vergaderingg met de coördinatoren met de directie en in de jaarlijkse weekenden met het hele bureau. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap bevindt zich op vele plaatsen binnen het bureau. Hoewel de algemeen directeur 
gezienn kan worden als een echte entrepreneur (hij is ook een van de twee aandeelhouders), komen 
ideeënn en initiatieven uit de gehele organisatie. De acquisitie van opdrachten gebeurt behalve door de 
directiee ook door de coördinatoren van de diverse marktgroepen en de projectleiders. Deze acquisitie-
activiteitenn worden in principe zelfstandig uitgevoerd, hoewel tussentijds overleg met de directie wel 
veelvuldigg voorkomt en elke offerte uiteindelijk ook door een lid van de directie wordt getekend. 

Investeringen Investeringen 
Hett adviesbureau doet slechts op zeer beperkte schaal eigen investeringen. Op het gebied van 
telematicaa en informatiesystemen worden soms eigen ontwikkelingen gedaan, maar deze zijn beperkt 
vann omvang. Voor investeringen zijn ook geen aparte budgetten voorzien. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Elkk jaar wordt door het bureau eenjaarbudget opgesteld met omzetdoelstellingen en kostentargets per 
marktgroepp en per medewerker. Het zijn echter "planningen met marges", en de control erop is niet 
zeerr strikt. Hiertoe zijn de activiteiten te zeer onvoorspelbaar. In het budget is ook rekening gehouden 
mett marketingkosten. Ten aanzien van het aantal declarabele uren bestaan doelstellingen binnen de 
organisatie,, van 25% voor de directieleden. 40-50% voor de coördinatoren tot 75% voor projectleiders 
enn medewerkers. 

PrimairePrimaire processen 
Dee uitvoering van opdrachten vindt veelal in teamverband, onder leiding van een projectleider, plaats. 
Dee coördinator houdt op enige afstand toezicht. Opdrachten zijn met redelijk "smalle marges" 
gepland,, maar zijn toch moeilijk echt beheersbaar te houden. Men tracht hierin verbetering te brengen 
doorr middel van de toepassing van standaardmethodieken en andere hulpmiddelen (de organisatie is 
bezigg met een ISO-certificering), maar men slaagt hierin slechts ten dele. Het karakter van de 
activiteitenn vereist nu eenmaal veel creativiteit en improvisatie. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Inn de besluitvorming speelt de directie een centrale rol. Dit maakt de besluitvorming enigszins 
formeel,, maar zij kan toch zeer snel plaatsvinden. Soms wordt echter een voorstel een of meerdere 
kerenn terugverwezen voor verdere uitwerking. Iedereen binnen het bureau weet echter de weg naar de 
directiee gemakkelijk te vinden, hiervoor is de organisatie klein en informeel genoeg. 

3.. Analyse koerselement 

InleidingInleiding koerselement 
Hett koerselement betreft de introductie en ontwikkeling van een nieuw 'adviesproduct', namelijk het 
organiserenn en begeleiden van Open Plan Processen (OPP's). OPP's zijn overleg- en 
inspraakprocessenn in het kader van infrastructurele projecten (bijvoorbeeld het aanleggen van een weg 
off  spoorlijn), waarbij wordt getracht in een vroeg stadium alle belanghebbenden de mogelijkheid te 
gevenn mee te denken over de plannen en hun consequenties. Op deze wijze kunnen, in goed overleg, 
knelpuntenn bijtijds worden opgespoord en kan naar oplossingen worden gezocht. Doel is om 
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uiteindelijkk de totale doorlooptijd van het proces te verkorten, met name door het vermijden 
bezwaarschriftenn in een laat stadium van het traject. Het ontstaansproces van deze nieuwe activiteit is 
representatieff  te noemen voorde organisatie. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan OPP's als adviesproduct is voor de organisatie laag. Er hebben geen echte 
investeringenn voor plaatsgevonden (anders dan wat tijd) en de aanlooptijd in de ontwikkeling was 
kort,, enkele maanden. Wel zijn enkele medewerkers met een communicatie-achtergrond speciaal voor 
dezee activiteit aangenomen. Onzeker is of deze ook in andere richtingen zouden zijn in te zetten. 

Initiatief Initiatief 
Hett initiatief voor de nieuwe activiteit is afkomstig van de algemeen directeur. Bij toeval vernam hij 
datt RWS bezig was een dergelijke methode met behulp van een Amerikaanse adviseur te 
ontwikkelen.. Door middel van de bestaande contacten kon hierover meer informatie verkregen 
wordenn en vanuit de organisatie werd een 'gedragsman' (een sociale wetenschapper die zich normaal 
gesprokenn bezighoudt met verkeersgedrag en gedragsverandering) erop afgestuurd. Op basis van de 
verzameldee informatie werd door de algemeen directeur en de 'gedragsman' een eigen (globale) 
methodee ontwikkeld en in een geschikte situatie aangeboden. De nieuwe activiteit werd direct 
ondergebrachtt bij de marktgroep Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek en de coördinator van deze 
groepp werd bij het proces betrokken. 

Fiattering Fiattering 
Bijj  de ontwikkeling van het koerselement is niet één fiatteringsmoment aan te wijzen. Het uitbrengen 
vann de eerste offerte kan als een fiatteringsmoment worden gezien, maar omdat de algemeen directeur 
hierbijj  zo nauw betrokken was ging dit eigenlijk vanzelf. Een ander fiatteringsmoment was het 
aantrekkenn van twee extra, gespecialiseerde medewerkers voor de nieuwe activiteit. De coördinator 
vann de marktgroep Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek, deed hiervoor ca. een halfjaar na het eerste 
initiatieff  een voorstel aan de directie. Dit voorstel had de vorm van een presentatie, waarin met name 
dee marktverwachtingen, kansen en bedreigingen centraal stonden. Door de duidelijke 'sponsoring' 
vann de nieuwe activiteit door de algemeen directeur vormde het fiat hier ook geen probleem. Voorts 
wordtt elke offerte in principe gefiatteerd door de directie, maar dit is meer een formaliteit. 

ProcesProces van realisatie 
Dee nieuwe activiteit is zeer snel binnen de organisatie opgenomen. Vanaf de eerste opdracht werden 
dee uren 'normaal' geregistreerd en in de eerstvolgende jaarplanning werd de activiteit meegenomen, 
zijj  het met ruime onzekerheidsmarges. Na de succesvolle afloop van de eerste opdracht werd ook de 
nodigee aandacht besteed aan interne en externe promotie. Binnen de organisatie werden presentaties 
verzorgd,, terwijl aan de buitenwereld door middel van publikaties werd meegedeeld dat het bureau 
weerr iets nieuws had ontwikkeld. 

Sindsdienn is de activiteit geleidelijk in omvang gegroeid. Momenteel (driejaar na het eerste initiatief) 
houdenn vier medewerkers zich voor het merendeel van hun tijd bezig met OPP's. Door het nogal 
afwijkendee karakter van deze activiteit ten opzichte van de andere, dreigt deze groep binnen de 
organisatiee wel enigszins geïsoleerd te raken. Dit wordt als onwenselijk beschouwd. 
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4. . VoorlopigeVoorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie 12 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

21. . 

22. . 

23. . 

24. . 

25. . 

26. . 

27. . 

28. . 

29. . 

30. . 

Hypothesen n 

Natuurlijkk primaat ondernemerschap. 

Visiee gericht op identiteit (missie) en cultuur van de organisatie. 

Visiee gericht op versterking consolidatie (bestendiging van de koers) 

Ondernemerschapp extern en autonoom. 

Ondernemerschapp gespreid over de organisatie (A). 
Initiatievenn beperkt van commitment (B). 

Procesconsolidatiee moeilijk vorm te geven (A). 
Budgettairee consolidatie op basis van werkbezetting (B). 

Strategischee planvorming geen rol van betekenis. 

Koersbeïnvloedendee besluiten vooral als personele benoemingen. 

Beperktee directe koersbeïnvloedende besluitvorming. 

Operationelee processen bepalend voor koersvorming. 

Aanwijzingen? ? 

++ + 

++ + 

+ + 

++ + 

++ + 
++ + 

+ + 
++ + 

++ + 

++ + 

+/--

+/--

Voorlopigee analyse werkhypothesen case 12. 

Sterkee aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
Aanwijzingenn in case aanwezig ter bevestiging. 
Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE 13: Accountancy- en Belastingadviesbureau 

1.. Inleiding 

Case-studiee 13 heeft plaatsgevonden in een Nederlands bureau van accountants en belastingadviseurs. 
Hett bureau heeft ca. 70 partners, die gezamenlijk eigenaar zijn, en meer dan 700 medewerkers in 
dienst,, die verdeeld zijn over 23 vestigingen. Het bureau behoort daarmee tot de top 10 in Nederland. 
Dee hoofdactiviteiten van de organisatie bestaan uit accountancy, administratie en begeleiding, 
belastingadviess en organisatie-advies. De dagelijkse leiding is in handen van een bestuur, dat 
verantwoordingg aflegt aan de maatschapsvergadering met alle partners. De markt bestaat uit kleinere, 
middelgrotee en grotere Nederlandse ondernemingen, organisatie in allerlei maatschappelijke sectoren 
enn vermogende particulieren. Het bureau is aangesloten bij een internationaal netwerk met 125 
firma's,, gespreid over meer dan 60 landen, waardoor klanten ook in het buitenland kunnen worden 
bijgestaan.. Als koerselement is gekozen voor de ontwikkeling van een nieuw adviesterrein, namelijk 
Estatee Planning (zie verder bij koerselement). Interviews hebben plaatsgevonden met de vice-
voorzitterr van het bestuur van de organisatie en met de coördinator (tevens partner) van het nieuwe 
adviesterrein. . 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee missie van de onderneming is het zijn van een middelgroot, nationaal, gespecialiseerd 
adviesbureau,, dat op basis van haar kwaliteiten een vaste plaats in de markt weet te verwerven en 
behouden.. Men wil daarbij een "partner in financiële zaken zijn", die "met zorgvuldigheid, oog voor 
efficiencyy en het besef dat adviezen rendement op moeten leveren" te werk gaat. Het bureau wordt 
gezienn als een organisatie, die groot genoeg is voor een optimale dienstverlening en klein genoeg voor 
eenn persoonlijke aandacht voor de cliënten. 

Visiess richten zich onder andere op de cultuur en omgangsvormen van de organisatie. Men ontwikkelt 
zichh bewust als "een Nederlands kantoor met een geheel eigen stijl, waarin belang wordt gehecht aan 
goedee onderlinge communicatie en direct contact met de klant". Opleiding en motivatie van de 
medewerkerss staat centraal. Verder is er sprake van een bewust partnerbeleid, waarbij het streven erop 
iss gericht goede (en goed passende) mensen aan de organisatie te binden door ze uitzicht te geven op 
hett verwerven van het partnership. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn laag. "Ik doe allerlei moeite ze te vinden, maar ze zijn er 
niet",, aldus de vice-voorzitter. De belangrijkste commitments zitten in de mensen en dan met name in 
dee partners. De mensen vertegenwoordigen bepaalde specialismen en relaties met klanten. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Eenn strategische heroriëntatie heeft zich niet voorgedaan. Een aantal jaar geleden is wel een 
diepgaandee discussie gevoerd over de status van het bureau. De belangrijkste vragen die daarbij aan 
dee orde waren betroffen de wenselijkheid van internationalisatie en een eventuele fusie met of 
overnamee door een groter bureau. Er is toen een keuze gemaakt voor een nationaal karakter en 
zelfstandigheid.. In de praktijk verliest men als gevolg van deze keuze soms klanten, bijvoorbeeld 
wanneerr deze worden overgenomen door een andere (buitenlandse) onderneming. Tegenover dit 
verliess staan echter altijd weer andere nieuwe klanten, soms vermogende particulieren. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Strategischee meerjarenplanning speelt in de onderneming geen belangrijke rol. Men spreekt in dit 
verbandd over een "doe-organisatie". Wel wordt eenmaal per twee jaar een beleidsplan opgesteld en 
bediscussieerdd in de maatschapsvergadering. Dit document heeft een globaal karakter (visie), en bevat 
passagess over het personeelsbeleid, de markt, de financiële stand van zaken, het partnerbeleid en 
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enkelee specifieke thema's. Dit beleidsplan wordt in de volgende jaren door het bestuur verder vorm 
gegevenn en in uitvoering gebracht. Van een echte meerjarige activiteitenplanning is echter geen 
sprake. . 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Ondernemerschapp speelt door de gehele organisatie een belangrijke rol. Allereerst zijn alle partners te 
beschouwenn als ondernemers. Zij zijn zelf in de eerste plaats verantwoordelijk voor het succes van 
activiteitenn van hun sectie. Daarnaast wordt ook binnen de secties "ruim de mogelijkheid geboden" 
omm initiatieven te nemen voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Het koerselement is hiervan 
eenn goed voorbeeld. Iedereen staat het vrij om in contact te treden met bestuur, teneinde uren 
vrijgemaaktt te krijgen om aan nieuwe 'adviesproducten' te werken. Daarnaast is ook de acquisitie van 
kJantopdrachtenn een activiteit waaraan iedereen binnen de organisatie werkt. Vele adviseurs hebben 
hunn eigen klanten en relaties. 

Investeringen Investeringen 
Investeringenn vinden in feite nauwelijks plaats, zeker wanneer we de 'ureninvesteringen' in 
productontwikkelingg hierbij buiten beschouwing laten. Daarnaast zijn er wel investeringen in 
gebouwenn en informatietechnologie, maar deze zijn niet van essentieel belang en brengen geen 
commitmentss met zich mee. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Elkk jaar wordt een budget gemaakt. Dit budget dient als een hulpmiddel om globaal inzicht te krijgen 
inn omzet- en kostenontwikkelingen. Afwijkingen op het budget lijken echter meer regel dan 
uitzondering.. Zo zijn bijvoorbeeld afgelopen jaar aanzienlijke overschrijdingen geweest op de kosten 
voorr personeelswerving, als gevolg van de inzet van headhunters. Omzetdoelstellingen worden op 
basiss van een centrale norm voor declarabele uren (70%) per persoon vastgesteld. Deze norm wordt 
well  strikt gehanteerd en over afwijkingen hierop dient verantwoording aan het bestuur te worden 
afgelegd.. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld op basis van bijzondere 
omstandighedenn of bovengenoemde 'urenvrijstellingen' voor productontwikkeling. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire activiteiten in de opdrachtuitvoering hebben een sterk persoonsgebonden karakter. De 
meestee adviseurs streven ernaar 'hun' klanten van A tot Z te bedienen. Dit leidt er soms toe dat, 
ondankss het stimuleren van de interne communicatie, te weinig gebruik wordt gemaakt van binnen de 
organisatiee aanwezige specialismen. Voorde uitvoering van de werkzaamheden bestaan in de meeste 
gevallenn wel handboeken en standaard methoden, maar in de dagelijkse praktijk lijk t hiervan nogal 
eenss te worden afgeweken. Procedures worden niet strikt gehanteerd. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Dee besluitvorming binnen de organisatie kenmerkt zich, zowel binnen het bestuur als de 
maatschapsvergadering,, door een informeel karakter. Zij vindt meestal niet plaats op basis van 
gedetailleerdd uitgewerkt plannen, maar wel van korte notities en voorstellen. Belangrijker is echter dat 
voorafgaandee aan de besluitvorming voldoende draagvlak voor een idee is gecreëerd. Dit gebeurt door 
middell  van informele gesprekken, interne publikaties en eventueel presentaties. Veel besluiten 
betreffenn slechts een klein onderdeel van de organisatie en hebben weinig gevolgen voor andere 
onderdelen.. Belangentegenstellingen doen zich daarom nauwelijks voor. Een uitzondering hierop 
vormenn de besluiten met betrekking op het benoemen van partners. Deze vergen een zware procedure, 
diee veel tijd in beslag neemt. Normaal gesproken komt een medewerker na minimaal acht dienstjaren 
voorr een eerste selectie in aanmerking, waarna hij of zij zich nog ca. drie jaar moet bewijzen voordat 
eenn eindselectie kan plaatsvinden. 
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3.. Analyse koerselement 

InleidingInleiding koerselement 
Hett koerselement dat voor deze case-studie is gekozen betreft, zoals gezegd, de ontwikkeling van een 
nieuww adviesterrein, namelijk Estate Planning (EP). Dit houdt in het adviseren van (zeer) vermogende 
personenn bij het beheer van dit vermogen. Aspecten die hierbij een belangrijke rol spelen zijn fiscaal 
vann aard, beleggingstechnisch (internationale spreiding van risico's), familierechtelijk en successie. 
Dee advisering op deze terreinen vindt traditioneel versnipperd plaats, met EP is dit omgevormd tot 
eenn integrale aanpak. Het ontstaansproces van deze nieuwe activiteit wordt door de respondenten als 
representatieff  beschouwd voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten in het algemeen. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hoewell  de nieuwe activiteit voor de organisatie van groot belang wordt geacht is het commitment 
eraann in werkelijkheid gering. Er is slechts beperkt in geïnvesteerd en de terugverdientijd van de 
ureninvesteringenn (hoewel niet zo gepland of beleefd) wordt geschat op ca. 2 jaar. Het nieuwe 
adviesproductt is bovendien zeer goed 'verhandelbaar'. Er zijn door derden al diverse pogingen 
gedaann om de activiteit (inclusief de medewerkers) over te nemen. Mocht EP onverhoopt zijn 
bestaansgrondd verliezen, bijvoorbeeld door wijzigingen in de wetgeving, dan zijn de medewerkers 
flexibell  genoeg om iets anders te kunnen gaan doen. Of zoals de coördinator het uitdrukte: "voor 
dynamischee mensen is er altijd een gelegenheid ergens op in te springen". 

Initiatief Initiatief 
Hett initiatief voor de nieuwe activiteit lag bij de huidige coördinator van de sectie EP. Hij was toen 
nogg medewerkers van de sectie Ondernemingsrecht. Hij had eind jaren tachtig een scriptie geschreven 
opp het gebied van successierecht en deze was in boekvorm uitgegeven. Als gevolg van deze en andere 
publikatiess hield hij begin negentiger jaren regelmatig lezingen over vermogensplanning en slaagde 
erinn ook adviesopdrachten op dit gebied binnen te halen en uit te voeren. Langzamerhand begon de 
nieuwee activiteit binnen de organisatie opgemerkt te worden. In 1994 werd bovendien een PC-
programmaa aangekocht ter ondersteuning van successieberekeningen. Achteraf kan worden gesteld 
datt de inzet van dit programma bij de adviesactiviteiten een belangrijk omslagpunt is geweest in de 
ontwikkelingg van EP. Steeds meer opdrachten werden verworven en steeds meer medewerkers (deels 
nieuww aangetrokken) werden bij de nieuwe activiteit betrokken. Bovendien begon een en ander ook 
buitenn de organisatie en haar klantenkring steeds meer aandacht te trekken. Vanuit grote banken en 
instellingen,, de notaris wereld en andere accountantsbureaus groeide de belangstelling voor EP. 
Geregeldd werden door de coördinator presentaties en cursussen verzorgd. Dit bleef vervolgens ook 
binnenn de eigen organisatie weer niet onopgemerkt. 

Inn de loop van 1994 ontstond de behoefte om EP als activiteitengebied beter in de organisatie te 
verankerenn en optimale condities te scheppen voor een verdere groei. Een belangrijk aspect daarbij 
wass de binding van de initiatiefnemer aan de organisatie. Hiertoe werd door de vice-voorzitter het 
initiatieff  genomen de betreffende persoon versneld voor te dragen voor deelname in de maatschap. 
Doorr de coördinator zelf werd op een bepaald moment tevens voorgesteld de groep medewerkers die 
zichh met EP bezighield onder te brengen in een aparte sectie. Daarnaast werd een handboek opgesteld 
onderr de titel Global Estate Planning, waarin de inmiddels steeds verder ontwikkelde methode werd 
vastgelegd.. Bij dit alles is echter nooit sprake geweest van een integraal plan. Wel werd regelmatig 
mett het bestuur overleg gevoerd. 

Fiattering Fiattering 
Inn het bovenstaande proces is van enige fiattering in feite nog geen sprake geweest. Het was een 
geleidelijkk groeiproces, waarin de nieuwe activiteit zich gaandeweg een steeds sterkere positie wist te 
verwerven,, zowel in de markt als binnen de organisatie zelf. Op enkele punten was fiattering echter 
well  nodig. De belangrijkste waren de verzelfstandiging van EP in een eigen sectie en de benoeming 
vann de coördinator tot partner. Het eerste fiat werd gemakkelijk verkregen. Het begon met een 
eenvoudigee vraag: "kunnen we niet bij elkaar gaan zitten?" Drie weken later was de nieuwe sectie een 
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feit.. De coordinator wist zelfs niet te zeggen of er eigenlijk wel van een formeel besluit sprake is 
geweest.. Er had in feite al een natuurlijke scheiding plaatsgevonden tussen de traditionele activiteiten 
vann de sectie Ondernemingsrecht en de nieuwe activiteiten rond EP. Het besluit is volgens de vice-
voorzitter,, op basis van een kort voorstel, binnen vijf minuten genomen. 

Ietss anders lag dit bij het fiat voor het partnership. Gezien de jonge leeftijd van de coördinator en het 
nogg geringe aantal dienstjaren (7 in plaats van de gemiddelde ca. 14 jaar), leverde dit de nodige 
discussiee op met de andere partners. Gezien het grote belang dat het bestuur eraan hechtte de 
coördinatorr voor de organisatie te behouden, is men erin geslaagd de selectieprocedure (normaal 3 
jaar)) te bekorten tot één jaar. 

ProcesProces van realisatie 
Naa het ontstaan van de sectie EP heeft de introductie hiervan binnen de organisatie plaatsgevonden 
doorr middel van presentaties en interne pubhkaties. In de markt is de activiteit geleidelijk verder 
uitgebouwdd tot een adviesgebied waarin nu 7 medewerkers full time actief zijn. De markt is gunstig 
alss gevolg van demografische factoren, zoals de vervroegde uittreding van 'babyboomers'. De selectie 
vann nieuwe medewerkers wordt door de coördinator zelfstandig gedaan, het bestuur is hier niet 
rechtstreekss bij betrokken. Alles wordt nu in het werk gesteld op de opgebouwde voorsprong op de 
concurrentiee te behouden en indien mogelijk verder uit te bouwen. De coördinator heeft momenteel 
ookk een wetenschappelijke promotie op basis van zijn onderzoek op het gebied van EP in 
voorbereiding. . 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie 13 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

|21. . 

II  22. 

J23. . 

24. . 

jj  25. 

126. . 

27. . 

128. . 

29. . 

130. . 

ii  Hypothesen 

11 Natuurlijk primaat ondernemerschap. 

!!  Visie gericht op identiteit (missie) en cultuur van de organisatie. 

Visiee gericht op versterking consolidatie (bestendiging van de koers) 

Ondernemerschapp extern en autonoom. 

Ondernemerschapp gespreid over de organisatie (A). 
Initiatievenn beperkt van commitment (B). 

II  Procesconsolidatie moeilijk vorm te geven (A). 
Budgettairee consolidatie op basis van werkbezetting (B). 

Strategischee planvorming geen rol van betekenis. 

Koersbeïnvloedendee besluiten vooral als personele benoemingen. 

Beperktee directe koersbeïnvloedende besluitvorming. 

Operationelee processen bepalend voor koersvorming. 

Aanwijzingen? ? 

!!  ++ 

+ + 

+/--

++ + 

++ + 
++ + 

+ + 
++ + 

++ + 

++ + 

++ + 

++ + 

Voorlopigee analyse werkhypothesen case 13. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE 14: Milieu-adviesbureau 

1.. Inleiding 

Case-studiee 14 heeft plaatsgevonden bij een Nederlands gespecialiseerd adviesbureau, gericht op het 
realiserenn van mi lieu verbeterende innovaties. Het bureau is een zelfstandige business unit van een 
zeerr grote, internationaal opererende groep van accountants, consultants en belastingadviseurs (een 
vann de 'big six'). Deze organisatie wordt verder de groep genoemd. De hier besproken business unit is 
actieff  in vier marktsegmenten: de milieusector, overheidsinstanties die gericht zijn op milieu, 
bedrijfslevenn en overheidsinstanties die niet in de eerste plaats gericht zijn op milieu. Binnen de 
organisatiee werken 20 medewerkers in vaste dienst, 10 op freelance basis en nog een wisselend aantal 
stagaires.. Vanuit Nederland is tevens binnen de groep een netwerk opgestart van consultants die zich 
mett dezelfde activiteiten in andere landen bezighouden. Dit netwerk omvat inmiddels 140 mensen in 
255 landen. Als koerselement is gekozen voor de ontwikkeling van de afvalsector als 'werkveld' (zie 
verderr bij koerselement). Interviews hebben plaatsgevonden met de directeur van de business unit 
milieu-adviess en met de coördinator van het nieuwe 'werkveld afval'. Verder is gebruik gemaakt van 
enkelee beleidsnotities betreffende de business unit en het 'werkveld afval'. 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee missie van de business unit is "het wegnemen van niet-technische belemmeringen binnen 
organisatiess om te komen tot milieu innoverende processen". Getracht wordt aldus om een integratie 
tee bereiken tussen milieu, bedrijfsvoering en de strategie van ondernemingen en andere organisaties. 
Visiess bestaan over hoe dit het beste kan worden bereikt. Deze worden door middel van de 
adviesprocessenn overgedragen op de klanten. Daarnaast bestaan binnen de groep visies op het 
functionerenn van de organisatie zelf en de gewenste ontwikkelingen hierin (Visie 2000). Deze visie 
bevatt een sterke nadruk op de accountability van individuele medewerkers en op de versterking van 
hett ontwikkelen van herkenbare 'producten' als standaardconcepten voor de uitvoering van 
opdrachten. . 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de business unit zijn laag te noemen. Investeringen worden nauwelijks of niet 
gedaann en de medewerkers zijn weliswaar gespecialiseerd, maar toch breed inzetbaar. De organisatie 
iss daardoor in staat altijd flexibel in te spelen op veranderingen in de markt. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Rondd 1990 heeft zich een heroriëntatie voorgedaan op de activiteiten van de business unit. Gekozen is 
toenn voor een meer marktgerichte benadering (minder technisch en productgericht). Dit is gedaan op 
basiss van het inzicht dat de belemmeringen voor milieuverbeterende innovaties niet zozeer 
voortkomenn uit technische problemen, maar veeleer uit organisatorische beperkingen en gebrek aan 
bewustzijnn op de mogelijkheden. De heroriëntatie heeft ook geleid tot een reorganisatie van de unit. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Binnenn de business unit is in 1995 een beleidsplan voor een periode van vier jaar opgesteld. Dit bevat 
eenn aantal visies op de ontwikkelingen in de milieumarkt en de gewenste prioriteiten voor de business 
unit.. Dit plan kan echter niet worden gezien als een daadwerkelijke planning van de activiteiten. 
Hetzelfdee geldt op een hoger niveau ook voor het lange termijn plan van de groep (Visie 2000). 
Hierinn zijn visies verwoord op de ontwikkeling, die de organisatie zelf zou moeten doormaken om op 
langeree termijn succesvol te kunnen blijven. Echte activiteitenplannen voor de business unit en de 
individuelee medewerkers hebben een looptijd van maximaal één jaar. 
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Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hoewell  de directeur kan worden beschouwd als dé ondernemer van de business unit, is het 
ondernemerschapp toch over de gehele organisatie gespreid. Alle consultants hebben 
acquisitieverplichtingenn en ieder is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen productiviteit. Wel is het 
zoo dat elke offerte die de organisatie verlaat wordt getekend door de directeur. Ook initiatieven voor 
nieuwee activiteiten kunnen door iedereen binnen de organisatie worden genomen. Het koerselement is 
hierr een goed voorbeeld van. 

Investeringen Investeringen 
Zoalss eerder gesteld, doet de organisatie nauwelijks of geen eigen investeringen. Wel worden in eigen 
beheerr studies uitgevoerd, maar deze gebeuren veelal door stagaires. De kosten die hiermee gemoeid 
zijn,, zijn dus gering. Geïnvesteerd wordt voorts in mensen en opleidingen. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Binnenn de groep, en dus ook binnen de business unit, wordt een zeer gedetailleerd persoonlijk 
planningssysteemm toegepast. In feite is dit het belangrijkste plannings- en controlmechanisme van de 
organisatie.. Voor elke medewerker wordt per jaar, op basis van de principe van de 'Balanced Score 
Card'' (BSC), een individueel plan opgesteld, waarin concrete doelstellingen worden geformuleerd 
vanuitt vier perspectieven: 
**  de klant (bijvoorbeeld hitrate bij offertes, aantal publikaties, kwaliteitsscore), 
**  het 'leren' (bijvoorbeeld % omzet in nieuwe activiteiten, % uren opleiding en persoonlijke 

ontwikkeling), , 
**  de bedrijfsprocessen (bijvoorbeeld % opdrachten in samenwerking met andere 

organisatieonderdelen),, en 
**  financieel (bijvoorbeeld productiviteit, marges per opdracht, netto resultaat). 
Periodiekk worden vervolgens persoonlijke evaluatiegesprekken gehouden met alle medewerkers, 
waarinn de prestaties ten opzichte van de doelstellingen wordt besproken. 

Daarnaastt wordt per jaar een plan voor de business unit als geheel opgesteld, waarin de belangrijkste 
doelstellingenn van de organisatie worden verwoord. Deze doelstellingen worden vervolgens 
'doorvertaald'' naar de persoonlijke BSC's van de medewerkers. Daarnaast worden kosten 
gebudgetteerdd en hierop vindt ook periodiek control plaats. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire activiteiten van de organisatie vinden plaats in de vorm van de uitvoering van 
adviesopdrachtenn in de diverse marktsegmenten. Voor deze uitvoering is een kwaliteitssysteem van 
toepassingg en wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van standaardconcepten en methodieken. 
Hoewell  deze standaardisatie binnen de groep sterk wordt gestimuleerd, kan toch worden 
geconstateerdd dat in de praktijk voor de individuele consultant toch een tamelijk grote vrijheid blijf t 
bestaann om aan opdrachten een individuele en specifieke invulling te geven. Toezicht wordt gehouden 
doorr de coördinatoren van de werkvelden en door de directeur van de business unit. Regelmatig vindt 
overlegg plaats. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingg vindt bijna uitsluitend binnen de business unit plaats. Vanuit de groep is er nauwelijks 
off  geen bemoeienis met de activiteiten van de business unit. De besluitvorming hier is informeel van 
karakterr en gaat altijd met veel overleg gepaard. Wel kan worden gesteld dat de directeur van de unit 
overall  nauw bij betrokken is. 
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3.. Analyse koerselement 

InleidingInleiding koerselement 
Hett koerselement betreft de ontwikkeling van de afvalsector als een geselecteerd werkveld voor de 
organisatie.. Doel hiervan is om door een betere onderlinge coördinatie en afstemming tussen de 
verschillendee disciplines die het bureau en de groep rijk zijn, meer structuur te brengen in de 
opdrachtenn die binnen de sector van afval verwerkende bedrijven worden uitgevoerd. Op deze wijze 
wordtt getracht een hogere kwaliteit te bereiken en bovendien het bureau binnen deze sector beter te 
profileren.. De benoeming tot werkveld is volledig een interne aangelegenheid en wordt niet als 
zodanigg aan de markt gepresenteerd. De ontwikkeling van het werkveld heeft verder ook geen directe 
gevolgenn voor de inrichting van de organisatie. Het ontstaansproces van het koerselement is 
representatieff  te noemen voor andere koersbeïnvloedende veranderingsprocessen binnen de business 
unit. . 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan het koerselement is zonder meer laag te noemen. Er zijn geen investeringen voor 
gedaann en er worden geen specifieke producten voor ontwikkeld. Het betreft vooral een interne 
communicatie-- en coördinatiestructuur. Deze zou zonder enige consequentie weer kunnen worden 
teruggedraaid. . 

Initiatief Initiatief 
Hett initiatief voor het werkveld afval is gekomen van een senior consultant. Na de uitvoering van 
enkelee opdrachten binnen de afvalsector, kwam deze tijdens een strategiediscussie eind 1995 met het 
voorstell  voor een betere coördinatiestructuur. Onder leiding van de initiatiefnemer werd een 
projectgroepp met een aantal direct betrokkenen geformeerd om dit idee verder uit te werken. Een en 
anderr resulteerde in een eerste plan (ca. 5 pg.), waarin in hoofdlijnen werd aangegeven wat het doel 
wass van het werkveld, wat de mogelijkheden waren en wie erbij betrokken zouden moeten zijn. Op 
basiss van dit plan werd besloten het werkveld afval te implementeren. 

Fiattering Fiattering 
Dee fiattering van het plan vond binnen de directie van de business unit plaats. Nadat het plan enkele 
kerenn terugverwezen was voor herziening, werd het uiteindelijk (ca. vier maanden na het initiatief) 
vastgesteld.. Tussentijds heeft ook het nodige overleg plaatsgevonden tussen de initiatiefnemer, de 
projectgroepp en de directeur. Hoewel de fiattering formeel lijkt , heeft zij in werkelijkheid toch meer in 
eenn informele sfeer plaatsgevonden. Als gevolg van het vele overleg dat is gevoerd, deden zich ook 
geenn belangentegenstellingen of weerstanden voor. 

ProcesProces van realisatie 
Niett lang na de fiattering van het bovengenoemde plan, werd de initiatiefnemer, nu ook benoemd als 
coördinatorr van het nieuwe werkveld, ziek. Hierdoor kwam de implementatie aanvankelijk niet goed 
vann de grond. In een latere fase is een nieuwe coördinator aangesteld, die ook weer een nieuw en meer 
uitgewerktt plan heeft opgesteld, gebaseerd op het oude plan. Op basis van dit plan is het werkveld nu 
vann start gegaan. In totaal zijn zes medewerkers min of meer full time in het werkveld actief. 

Dee nieuwe aanpak is binnen de Groep gepresenteerd op een tweemaandelijkse consultantsmeeting. 
Binnenn de afvalsector zijn seminars verzorgd en worden publikaties gedaan om het bureau meer 
bekendheidd te geven. Onderdelen van de nieuwe werkwijze zijn verder vastgelegd in het 
kwaliteitshandboekk en de doelstellingen uit het plan zijn opgenomen in de persoonlijke BSC's van de 
medewerkers. . 
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4. . VoorlopigeVoorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie 14 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

27. . Strategischee planvorming geen rol van betekenis. 

29. . 

30. . 

Koersbeïnvloedendee besluiten vooral als personele benoemingen. 

Beperktee directe koersbeïnvloedende besluitvorming. 

Operationelee processen bepalend voor koersvorming. 

21. . 

!22. . 

23. . 

124. . 

25. . 

[26. . 

ii  Hypothesen 

Natuurlijkk primaat ondernemerschap. 

Visiee gericht op identiteit (missie) en cultuur van de organisatie. 

Visiee gericht op versterking consolidatie (bestendiging van de koers) 

Ondernemerschapp extern en autonoom. 

Ondernemerschapp gespreid over de organisatie (A). 
Initiatievenn beperkt van commitment (B). 

Procesconsolidatiee moeilijk vorm te geven (A). 
Budgettairee consolidatie op basis van werkbezetting (B). 

Aanwijzingen? ? 
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Voorlopigee analyse werkhypothesen case 14. 

Sterkee aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
Aanwijzingenn in case aanwezig ter bevestiging. 
Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE 15: Organisatie-adviesbureau 1 

1.. Inleiding 

Case-studiee 15 heeft plaatsgevonden in een middelgroot, onafhankelijk Nederlands organisatie-
adviesbureau.. Het bureau biedt plaats aan ca. 150 medewerkers en is naast organisatie-advies ook 
gespecialiseerdd in informatietechnologie. De organisatie maakt deel uit van een groep met in totaal 
2100 eigen medewerkers en deelnemingen in enkele andere organisaties. De groep is tevens 
aangeslotenn bij een internationaal Europees netwerk, waarin wordt samengewerkt bij opdrachten met 
eenn internationaal karakter. Deze maken overigens slechts een klein deel uit van de activiteiten. 
Hoewell  binnen het bureau 13 partners actief zijn, is de juridische structuur er een van een stichting. 
Dee partners zijn dus niet tevens eigenaar van het bureau. De organisatie werkt voor opdrachtgevers in 
hett bedrijfsleven, de overheid, de gezondheidszorg en de non-profit sector. Zij is onderverdeeld in een 
negentall  adviesgroepen, die deels een marktgeoriënteerd karakter hebben en deels een product- of 
disciplinegeöriënteerdd karakter. Als koerselement is gekozen voor de ontwikkeling van een nieuwe 
methodee voor Performance Analysis (prestatiemeting). Interviews hebben plaatsgevonden met de 
Coördinerendd Partner (CP) van de adviesgroep Marketing & Sales, en met de CP van de adviesgroep 
Humann Resource Management (HRM), de groep waarin het koerselement tot ontwikkeling kwam. 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Hett organisatie-adviesbureau heeft geen expliciet geformuleerde missie. Men presenteert zich als een 
onafhankelijk,, breed, professioneel en innovatief adviesbureau, dat organisatie- en informatie-
aspectenn in onderlinge samenhang benadert. De visie op de organisatie is als volgt geformuleerd: "De 
organisatiee biedt de eigen medewerkers grote individuele vrijheid met ruimte voor ontplooiing van 
kenniss en eigen inzicht, en doet een beroep op hun ondernemerschap, kennis, ervaring en initiatief. De 
adviseurss werken in een omgeving die niet wordt overheerst door formele rolpatronen. De 
netwerkstructuurr van de organisatie is plat en flexibel. Er is een goede onderlinge communicatie in 
eenn professioneel werkklimaat. Intern is de samenwerking tussen de verschillende disciplines 
vanzelfsprekend".. De aanpak van opdrachten wordt vervolgens getypeerd als "eenduidige concepten 
mett maatwerk toepassingen". 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn laag. Als belangrijkste commitments worden genoemd het 
imagoo dat de organisatie in de markt heeft, de medewerkers en hun opleiding en de deelname aan het 
internationalee netwerk. Investeringen doet het bureau wel in productontwikkeling (uren), maar deze 
zijnn beperkt van omvang. Overige investeringen zijn verwaarloosbaar. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Eenn strategische heroriëntatie heeft zich de afgelopen jaren niet voorgedaan. In een verder verleden 
heeftt een transformatie plaatsgevonden van een maatschapstructuur naar de huidige stichtingsvorm. 
Hierbijj  zijn de aandelen door de stichting overgenomen van de toenmalige partners. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Binnenn de organisatie worden middellange termijn plannen opgesteld. Deze hebben echter meer het 
karakterr van het achteraf formuleren van visies op gesignaleerde marktontwikkelingen dan van het 
uitzettenn van lijnen vóóraf. De plannen zijn niet richtinggevend voor het dagelijkse handelen binnen 
dee onderneming. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Ondernemerschapp speelt binnen de organisatie een zeer belangrijke rol. Acquisitie van nieuwe 
opdrachtenn en relatiebeheer gebeurt in de eerste plaats door de negen Coördinerende Partners (CP's), 
maarr ook senior adviseurs dragen hieraan actief bij. Initiatieven voor vernieuwing van methoden en 
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productenn komen deels van de CP's, maar voor een belangrijk deel ook van medewerkers uit de 
organisatie.. Ondernemerschap wordt bewust de ruimte gegeven en gestimuleerd. Meestal gaat het 
hierbijj  om autonome initiatieven als reactie op signalen uit de markt, maar in enkele gevallen komt 
bijvoorbeeldd productontwikkeling ook voort uit de jaarlijkse beleidsplannen. 

Investeringen Investeringen 
Zoalss gezegd zijn investeringen binnen de organisatie beperkt van omvang. Wel wordt vee! 
geïnvesteerdd in personeel en opleiding. Zo beschikt het bureau over een eigen opleidingscentrum, 
waarr alle adviseurs verplichte en vrijwillig e studie-onderdelen volgen. Als docent treden hier ook 
partnerss en senior adviseurs op. Daarnaast volgen ook veel medewerkers opleidingen buiten de deur. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Elkk jaar wordt voor het bureau en de adviesgroepen een beleidsplan en een budget opgesteld. De 
beleidsplannenn bevatten de belangrijkste prioriteiten ten aanzien van omzetontwikkeling en 
productontwikkeling.. Beleidsplannen worden vervolgens omgezet in actieplannen die vierwekelijks 
binnenn de adviesgroepen worden besproken op hun voortgang. Daarbij vindt eventueel ook bijstelling 
vann de plannen plaats. Het budget bevat naast omzetdoelstellingen ook kosten, uitgesplitst in diverse 
categorieën.. Omzetdoelstellingen worden binnen de groepen onderverdeeld naar productcategorieën 
off  klanten(groepen). 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen bestaan uit de uitvoering van opdrachten voor klanten. Dit vindt plaats volgens 
hett eerder genoemde principe van "eenduidige concepten met maatwerk toepassingen". In de praktijk 
lijkenn de concepten echter met de nodige vrijheid te worden gehanteerd. Er is geen sprake van een 
striktee 'productbenadering', maar veeleer van klantgericht maatwerk. De 'eenduidige concepten' 
lijkenn meer een marketinghulpmiddel te zijn. Toezicht op de uitvoering van opdrachten wordt 
gehoudenn door de CP's. Zij zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Dee besluitvorming binnen de organisatie concentreert zich in feite binnen de adviesgroepen. De 
bureaudirectiee staat op een grotere afstand, maar wordt van belangrijke ontwikkelingen wel op de 
hoogtee gehouden. Binnen de adviesgroepen beslissen de CP's zelfstandig over offertes, 
opdrachtuitvoering,, productontwikkeling en personele zaken. Besluitvorming is binnen de groepen 
informeell  te noemen. Er vindt veel onderling overleg plaats. 

3.. Analyse koerselement 

InleidingInleiding koerselement 
Alss koerselement is in case-studie 15, zoals gezegd, gekozen voor de ontwikkeling van een nieuwe 
methodee van Performance Analysis (PA). Deze methode wordt toegepast op het terrein van 
personeelsbeoordelingg en beloningsvraagstukken, maar is ook 'vertaald' naar andere terreinen, zoals 
kwaliteitsmanagementt en marketingperformance. De achtergrond ligt echter in de sfeer van het 
Humann Resource Management (HRM). Op dit gebied vinden verschuivingen plaats van de 
traditionelee systemen van functiewaardering naar meer moderne vormen van beloning, die gebaseerd 
zijnn op competenties en bijdragen aan de prestaties van de organisatie. Zo zou traditioneel in de 
functiebeschrijvingg van een secretaresse kunnen staan "het bijhouden van de agenda", terwijl 
momenteell  liever gesproken wordt in termen van "er zo optimaal voor zorgen dat de juiste mensen op 
dee juiste plek en op de juiste tijd bij elkaar komen". De methode PA ondersteunt klanten bij het 
ombouwenn van hun beloningssystemen van meer traditionele naar meer moderne. De ontwikkeling 
vann PA is representatief voor andere koersbeïnvloedende ontwikkelingen binnen het bureau. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan het koerselement is laag te noemen. Weliswaar is de nodige tijd geïnvesteerd in 
dee ontwikkeling van de methode zelf en een bijbehorend computerprogramma, maar deze methode is 
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breedd inzetbaar en de investeringen zijn betrekkelijk snel terugverdiend met het uitvoeren van 
opdrachten.. Ook zijn in het kader van het nieuwe aanpak inmiddels nieuwe medewerkers 
aangetrokkenn binnen de adviesgroep HRM, maar deze zijn hoog opgeleid en indien nodig ook goed 
opp andere opdrachten inzetbaar. 

Initiatief Initiatief 
Hett initiatief voor PA was afkomstig van de CP van de adviesgroep HRM. Op basis van artikelen in 
Amerikaansee HRM-tijdschriften ving deze reeds in de loop van de jaren tachtig signalen op van een 
veranderendd klimaat rond beoordelings- en beloningsvraagstukken. In 1990 werd een voornemen om 
hieraann binnen het bureau aandacht te besteden reeds in het beleidsplan van de adviesgroep 
opgenomen.opgenomen. Er werd echter niets mee gedaan omdat de markt in Nederland er niet rijp voor was. Dit 
veranderdee in 1992. In dat jaar is de nieuwe methode in ontwikkeling genomen en werd het 
computerprogrammaa gedefinieerd en gerealiseerd. Met deze hulpmiddelen werden tevens de eerste 
klantopdrachtenn uitgevoerd. Op geen enkel moment is sprake geweest van een integraal plan of 
investeringsvoorstel.. De nieuwe activiteit is gewoon van start gegaan. De directie en de andere 
partnerss zijn wel geïnformeerd. 

Fiattering Fiattering 
Zoalss uit bovenstaande blijkt is er geen sprake geweest van een formeel fiat voor de nieuwe activiteit. 
Ditt is voor de organisatie niet uitzonderlijk, zij het dat wanneer initiatieven niet door een CP worden 
genomen,, hiervoor meestal wel een voorstel wordt ingediend binnen de adviesgroep. Een en ander 
wordtt dan op dat niveau besproken en een (informele) beslissing wordt genomen om al of niet met de 
nieuwee activiteit veder te gaan. Niet zelden worden stagaires ingezet om een plan verder te 
ontwikkelenn en eventueel een marktverkenning uit te voeren. In het geval van het koerselement is dit 
niett gebeurd. Ook is op geen enkel moment sprake geweest van weerstanden tegen de ontwikkeling 
vann de nieuwe methode. 

ProcesProces van realisatie 
Dee realisatie van het koerselement is van het begin tot het einde 'getrokken' door de CP van de 
adviesgroepp HRM. Hij was persoonlijk degene die de methode vorm gaf, de eerste opdrachten ermee 
uitvoerdee en de aanzet gaf voor de ontwikkeling van het computerprogramma, dat nu een centrale 
plaatss inneemt bij de opdrachtuitvoering. Geleidelijk aan zijn ook andere medewerkers van de HRM-
groepp vertrouwd geraakt met PA en zijn enkele nieuwe medewerkers aangetrokken. Nadat de 
methodee was ontwikkeld is deze binnen en buiten het bureau gepresenteerd. In de markt gebeurde dit 
bijvoorbeeldd door middel van congressen en publikaties. Opname van de nieuwe activiteit in de 
regulieree systemen van de organisatie vond reeds plaats vanaf de eerste opdracht. Aan deze opdracht 
werd,, zoals gebruikelijk, een prqjectnummer gehangen en de activiteiten werden verder gevolgd met 
dee reguliere urenregistratie. In een latere fase is de toepassing van PA uitgebreid naar andere gebieden 
dann HRM, zoals kwaliteitsmanagement en marketing. Dit gebeurde in samenwerking met 
medewerkerss van andere adviesgroepen. Performance Analysis is inmiddels uitgegroeid tot een 
belangrijkk product binnen het adviesbureau. 

125 5 



case-studiescase-studies inspanningsactiviteiten 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie 15 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

Hypothesen n Aanwijzingen? ? 

21..  Natuurlijk primaat ondernemerschap. 

^22. . 

;23. . 

24. . 

ïï 25. 

26. 26. 

27. . 

28. . 

29. . 

30. . 

|| Visie gericht op identiteit (missie) en cultuur van de organisatie. 

Visiee gericht op versterking consolidatie (bestendiging van de koers) 

Ondernemerschapp extern en autonoom. 

11 Ondernemerschap gespreid over de organisatie (AJ. 
:: Initiatieven beperkt van commitment (B). 

ii  Procesconsolidatie moeilijk vorm te geven (A). 
Budgettairee consolidatie op basis van werkbezetting (B). 

Strategischee planvorming geen rol van betekenis. 

Koersbeïnvloedendee besluiten vooral als personele benoemingen. 

Beperktee directe koersbeïnvloedende besluitvorming. 

Operationelee processen bepalend voor koersvorming. 

+ + 

+1-+1-

++ + 

++ + 
++ + 

+ + 
++ + 

!!  ++ 

+ + 

++ + 

++ + 

1 1 

! ! 

1 1 

— i i 
i i 

Voorlopigee analyse werkhypothesen case 15. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE 16: Organisatie-adviesbureau 2 

1.. Inleiding 

Case-studiee 16 heeft plaatsgevonden bij een middelgroot Nederlands organisatie-adviesbureau. De 
totalee groep bestaat uit meer dan 100 medewerkers, waaronder 19 partners. De groep is onderverdeeld 
inn een viertal hoofdactiviteiten: advisering, interimmanagement, werving/selectie & coaching en 
trainingg & opleiding. De case-studie beperkt zich tot de grootste activiteit, namelijk de advisering. 
Dezee activiteit is gestructureerd in vier sectoren: 
**  Bestuur en Management van Overheid en Not For Profit Organisaties, 
**  Management van Business Operations, 
**  Management van Dienstverlenende Organisaties, en 
**  Topstructuur en Strategie. 
Dee organisatie is aangesloten bij een Europees netwerk, waarin wordt samengewerkt met 
buitenlandse,, onafhankelijke adviesbureaus bij internationale opdrachten. Als koerselement is bij deze 
case-studiee gekozen voor de totstandkoming van een integrale herprofilering van de adviesactiviteiten 
vann de organisatie, onder de samenvattende aanduiding 'focus en upgrading' (zie verder strategische 
heroriëntatiee en koerselement). Interviews hebben plaatsgevonden met de algemeen directeur van de 
adviesgroepp en met de managing partner (MP) van de sector Management van Dienstverlenende 
Organisaties.. Daarnaast is gebruik gemaakt van aanvullend schriftelijk materiaal. 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee missie van de organisatie is het leveren van maatwerkadvies aan haar klanten, waarbij het gaat om 
hett actief ondersteunen en begeleiden bij het realiseren van veranderingen. De wensen en eisen van de 
klantt staan daarbij altijd centraal. De visie die wordt gehanteerd is gebaseerd op een marktgerichte 
oriëntatiee van de organisatie, de processen en het denken, aangevuld met een hoge mate van 
professionaliteitt en persoonlijke betrokkenheid. De essentie is de voor de klant herkenbare 
meerwaardee van de bijdragen van het bureau. De aanpak van opdrachten is altijd zowel inhoudelijk 
gerichtt (op basis van een gedegen kennis van de organisatie en/of de branche), als procesmatig gericht 
opp het realiseren van daadwerkelijke verandering. 

Commitments Commitments 
Dee belangrijkste commitments van de organisatie zijn gelegen in de kennis en ervaring van haar 
medewerkerss en in de opgebouwde relaties met haar klanten. In de twintig jaar dat het bureau bestaat 
iss een bepaald imago en verwachtingspatroon opgebouwd, waaraan men moet blijven voldoen. 
Daarnaastt bestaat er enig commitment aan de samenwerking in het Europese netwerk. In het 
algemeenn kan men echter zeggen dat de organisatie en haar medewerkers zeer flexibel zijn en dat 
bovengenoemdee commitments in de praktijk niet zeer belemmerend zijn voor eventuele 
koerswijzigingen.. Er is geen sprake van belangrijke eigen investeringen of lange terugverdientijden. 
Hett commitments van de organisatie wordt daarom ook ingeschat als laag. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Ongeveerr anderhalf jaar voorafgaand aan het onderzoek heeft zich een strategische heroriëntatie 
voorgedaann binnen de adviesactiviteiten van het bureau. Deze heroriëntatie is tevens gekozen als 
koerselementt voor het onderzoek. De heroriëntatie betreft het herdefiniëren van het profiel van het 
bureau,bureau, waarbij stringentere keuzen zijn gemaakt voor specifieke marktsegmenten ('focus') en 
waarbijj  gestreefd wordt naar een hoger niveau opdrachten en opdrachtgevers ('upgrading'). Een en 
anderr wordt verder uitgewerkt bij de behandeling van het koerselement. 
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StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Sindss de heroriëntatie spelen strategische meerjarenplannen een belangrijkere rol binnen de 
organisatie.. Zo zijn er langere termijn plannen (4 a 5 jaar) op bureau- en sectorniveau, met 
doelstellingenn in termen van marktposities, omzetdagen en competentie-ontwikkeling. Deze plannen 
vormenn de invulling van de opnieuw gedefinieerde visie op het bureau en haar activiteiten. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Ondernemerschapp speelt een zeer belangrijke rol binnen de organisatie. Dit uit zich enerzijds in het 
feitt dat vrijwel iedereen bijdraagt aan de acquisitie van nieuwe opdrachten (veelal bij bekende 
klanten),, en anderzijds in het feit dat door iedereen bijdragen (kunnen) worden geleverd aan de 
ontwikkelingg van de producten en concepten van het bureau. Er is voor beide zeer veel ruimte, zij het 
datt sinds de heroriëntatie er meer sprake is van sturing door het management. Acquisities in nieuwe 
richtingenn worden nu altijd eerst besproken met de betreffende managing partner en hetzelfde geldt 
voorr initiatieven voor nieuwe producten en concepten. Toch is er geen sprake van gestuurd 
ondernemerschapp in de zin dat vooraf expliciet richting wordt gegeven aan nieuw te ontwikkelen 
activiteiten.. Het gaat veeleer om een toetsing van autonoom ontstane ideeën aan het gewenste nieuwe 
profiell  van het bureau. 

Investeringen Investeringen 
Investeringenn in de klassieke zin van het woord worden binnen de organisatie niet gedaan. Alle kosten 
wordenn in het jaar dat ze gemaakt worden afgeschreven. Niettemin heeft de heroriëntatie wel de 
nodigee kosten (bijvoorbeeld in de vorm van een nieuw financieel controlsysteem) en mandagen (naar 
schattingg ca. 100 mandagen) in beslag genomen. De meeste 'ureninvesteringen' worden echter door 
dee medewerkers gedaan in de 'vrije', dat wil zeggen niet declarabele, uren die in elk sectorplan zijn 
opgenomen.. Daarnaast wordt door de organisatie het nodige geïnvesteerd in opleidingen. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Binnenn de kaders van het langere termijn plan wordt elk jaar ook een jaarplan opgesteld voor de 
groep,, per sector en per individu binnen de organisatie. De laatste twee zijn de belangrijkste. Het 
sectorplann wordt binnen de sector uitgebreid besproken, vervolgens vastgesteld en 'doorvertaald' naar 
dee persoonlijke jaarplannen. Deze laatste bevatten naast omzetdoelstellingen ook 
opleidingsactiviteiten,, te publiceren artikelen, etc. De plannen worden zeer strikt gehanteerd. Vier 
maall  per jaar vindt er een individueel gesprek plaats tussen elke medewerker en zijn of haar managing 
partner,, waarin de voortgang ten opzichte van het persoonlijke jaarplan wordt besproken. In het 
laatstee gesprek, aan het einde van het jaar, wordt een en ander omgezet in een beoordelings- en 
salarisgesprek. . 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen van de organisatie bestaan uit de uitvoering van maatwerkopdrachten bij 
klanten,, gebaseerd op specifieke eisen, competenties en omstandigheden. De organisatie past daarbij 
naarr buiten toe geen expliciete 'productbenadering' toe. Op deze wijze tracht men zich te 
onderscheidenn van (een deel van) de concurrentie. Bij de opdrachtuitvoering wordt wel gebruik 
gemaaktt van "een algemeen draaiboek met kritische vragen", een soort basishandleiding, die mede 
gebaseerdd is op een kwaliteitssysteem dat ISO-gecertificeerd is. Het draaiboek biedt echter zeer veel 
ruimtee voor eigen invulling door de adviseurs. Wel zijn er specifieke procedures voor collegiale 
toetsingg op essentiële momenten in het adviesproces. Elke opdracht wordt uitgevoerd onder 
verantwoordelijkheidd van de managing partner van de betreffende sector. Het management van het 
bureauu streeft naar "meer uniformiteit" in de uitvoering van de opdrachten, maar realiseert zich dat té 
veell  control vermeden moet worden, "want dan regel je de boel dood". "Er moet ruimte blijven voor 
individueell  initiatief, het is tenslotte een professionele organisatie." 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Sindss de heroriëntatie is de organisatie strikter geworden in haar management. Besluitvorming 
concentreertt zich nu, meer dan voorheen, in de directie, die bestaat uit de algemeen directeur en de 
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vierr managing partners van de sectoren. De invloed van de andere partners op het reilen en zeilen van 
hett bureau is minder geworden. Binnen de sectoren worden besluiten in principe genomen door de 
managingg partners, maar er is altijd sprake van uitgebreid overleg met de adviseurs. Bovendien 
hebbenn de adviseurs, zoals gezegd, een behoorlijke mate van bewegingsvrijheid. Nieuwe activiteiten, 
datt wil zeggen offertes voor nieuwe typen opdrachten of in nieuwe markten, worden wel altijd vooraf 
mett de managing partner besproken. Hetzelfde geldt voor te ontwikkeling van nieuwe 'producten' of 
concepten.. Besluitvorming heeft in deze gevallen echter een sterk participatief karakter en is niet 
bijzonderr formeel te noemen. 

3.. Analyse koerselement 

InleidingInleiding koerselement 
Zoalss eerder gezegd, betreft het koerselement van deze case-studie de strategische heroriëntatie van 
hett gehele adviesbureau. Deze heroriëntatie heeft als doel de identiteit van het bureau scherper te 
definiërenn en voor de klant meer herkenbaar te maken. Doel is dat het bureau in de ogen van de klant 
adviseurss inzet, die: 
**  optimaal zijn ingevoerd in de organisatie en/of de branche van de klant, en bereid en in staat zijn 

mett de klant een langere termijn relatie aan te gaan, 
**  zowel op inhoudsniveau als op procesniveau actieve en professionele bijdragen kunnen leveren, 
**  snel, in teamverband, alle noodzakelijke kennis en ervaring die in het bureau aanwezig is, kunnen 

mobiliserenn en toespitsen op de vragen van de klant, en die 
**  optimaal op de hoogte zijn van alle nieuwe ontwikkelingen op hun vakgebied. 
Omm dit doel te bereiken, is allereerst een structuurverandering doorgevoerd binnen het bureau, waarbij 
allee adviseurs zijn ondergebracht in marktgerichte sectoren. Doel hiervan was om meer "focus" te 
brengenn in de activiteiten van de organisatie en selectiever te worden in de keuze van klanten en 
marktsegmenten.. Bovendien wordt gestreefd naar grotere opdrachten, op een hoger niveau binnen de 
organisatiee van de klant ("upgrading"). Ter ondersteuning van het veranderingsproces is een "nieuwe 
taal""  ontwikkeld, die past bij de nieuw gedefinieerde ambities van de organisatie, en is de aansturing 
doorr het management eenduidiger gemaakt en versterkt. Het gekozen koerselement is niet 
representatieff  te noemen voor de 'normale' processen van koersvorming binnen de organisatie. Zij is 
opp moment hiervoor echter wel van groot belang. Tijdens het onderzoek is ook aandacht besteed aan 
anderee koersbeïnvloedende processen. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan de koersverandering is lastig te benoemen. Enerzijds wordt aan de heroriëntatie 
zeerr veel waarde gehecht en is er veel energie in gestoken. Wanneer de herprofilering niet succesvol 
zouu kunnen worden gerealiseerd, zo vreest men, zou het zelfstandig voortbestaan van het bureau ter 
discussiee komen te staan. Van de andere kant wordt ook gesteld dat wanneer de klanten de 
veranderingenn niet zouden herkennen, of er niet voor open zouden staan, het bureau normaal door zou 
kunnenn functioneren op basis van de individuele kwaliteiten en professionaliteit van de adviseurs. De 
adviseurss worden derhalve geacht in staat te zijn in verschillende contexten goed te kunnen opereren 
enn voldoende flexibel te zijn om diverse soorten verandering te volgen. Om deze reden is het 
uiteindelijkee commitment aan de koersverandering toch laag te noemen. 

Initiatief Initiatief 
Hett idee voor de heroriëntatie leefde in feite reeds enkele jaren binnen de organisatie. Door de snelle 
groeii  'verwaterde' in de loop van de tijd het integrale profiel van het bureau. Het accent lag sterk op 
hett individuele ondernemerschap van de partners en adviseurs, een werkwijze waarmee het bureau 
twintigg jaar geleden was gestart en waaraan het veel van haar succes te danken had. Bij een aantal 
partnerss ontstond niettemin een behoefte om "het profiel van de groep als totaliteit duidelijker en 
helderderr neer te zetten". Het vertrek van de toenmalige directeur (in de loop van 1995) en het 
aantredenn van een nieuwe maakte het mogelijk een en ander explicieter ter discussie te stellen. Na een 
'incubatietijd'' van ongeveer een halfjaar nam de nieuwe directeur, in nauw overleg met de genoemde 
partners,, het initiatief om de herprofilering werkelijk in gang te zetten. 
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Gestartt werd met een aantal 'bureaubrede' sessies met het totale personeel ("inclusief de 
koffiedame"),, waarin allereerst de belangrijkste trends in de omgeving en het bureau zelf zijn 
geïnventariseerd.. Vervolgens werd ook de gewenste ontwikkelingsrichting voor de organisatie 
besproken.. Op deze wijze werden de reeds ontwikkelde ideeën verder aangescherpt en werd een 
draagvlakk gecreëerd voor de noodzakelijk geachte veranderingen. Tegelijkertijd vond ook overleg 
plaatss met de Raad van Commissarissen. Deze overlegfase heeft ca. twee maanden in beslag 
genomen. . 

Fiattering Fiattering 
Inn de loop van de genoemde overlegfase groeide een steeds scherper beeld van de gewenste 
koersverandering.. Een en ander werd vervolgens door de directeur vastgelegd in een presentatie en 
hieroverr vond in twee stappen besluitvorming plaats. De eerste stap was de directie van de groep (de 
directeurr en de in totaal zeven managing partners van de groep) en de tweede betrof de totale 
partnergroepp (in totaal 19 partners). Ook met de Raad van Commissarissen werd in deze fase weer 
overlegg gevoerd. De besluitvorming vond zeer snel plaats, omdat iedereen vooraf bij de discussies 
betrokkenn was geweest. Er was ook weinig sprake van weerstanden, maar door de respondenten werd 
well  gesteld dat niet iedereen de gewenste koersverandering achteraf op gelijke wijze bleek te hebben 
geïnterpreteerd.. Door één van de respondenten werd verder opgemerkt dat niet zozeer gesproken 
diendee te worden van fiattering in deze fase, als wel van een 'legitimering' van de gewenste 
veranderingen. . 

ProcesProces van realisatie 
Dee realisatie van de structuurverandering, die met de herprofilering samenhing (naar marktgerichte 
sectoren),, heeft begin 1996 zeer snel plaatsgevonden. Maar dit was echter pas een eerste stap in een 
process dat in totaliteit meerdere jaren in beslag zal nemen. Om de realisatie verder vorm te geven is 
onderr leiding van de algemeen directeur het project 1999 opgezet. Dit project startte met een plan 
(eigenlijkk meer een presentatie) met een samenvatting van de uitgangspunten en een globale 
tijdsplanning.. Het project voorziet in een drietal samenhangende trajecten, namelijk Strategie '99, 
waarinn de toekomstige identiteit en strategie werden worden ontwikkeld, Bedrijfsvoering '99, waarin 
dee processen en systemen worden vernieuwd, en Human Capital '99, dat verder invulling moet geven 
aann de gewenste ontwikkeling van het kennismanagement en personeelsmanagement. In alle drie 
trajectenn zijn werkgroepen actief, die met concrete voorstellen komen (veelal zeer kort op papier gezet 
off  ook in de vorm van een presentatie), die vervolgens in de directie worden besproken. Bovendien 
vindenn ook gesprekken met klanten plaats, waarin wordt getoetst in welke mate de herprofilering past 
bijj  hun beeld van het bureau en bij hun wensen. Op deze wijze moet de koersverandering steeds 
verderr vorm krijgen. 

Naarr de klanten is de koersverandering tevens gepresenteerd in de vorm van een brochure. Binnen de 
organisatiee is door de directeur en de managing partners veel aandacht besteed aan continue 
communicatiee om eventuele verschillende interpretaties van de vernieuwing weg te nemen. Hierbij 
wordtt steeds opnieuw "de nieuwe taal" benadrukt. De vernieuwingen zullen ook consequenties 
hebbenn voor de personele bezetting. Adviseurs die zich niet in de nieuwe koers kunnen vinden of naar 
dee mening van het management onvoldoende in de nieuwe organisatie passen, zullen de organisatie 
gaann verlaten en worden vervangen door nieuwe. Al met al zal dit proces dus nog enkele jaren in 
beslagg nemen. Pas dan zal blijken of de nieuwe strategie met succes zal zijn geïmplementeerd. 
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4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie 16 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

21. . 

22. . 

23. . 

24. . 

25. . 

26. . 

27. . 

28. . 

29. . 

30. . 

Hypothesen n 

Natuurlijkk primaat ondernemerschap. 

Visiee gericht op identiteit (missie) en cultuur van de organisatie. 

Visiee gericht op versterking consolidatie (bestendiging van de koers) 

Ondernemerschapp extern en autonoom. 

Ondernemerschapp gespreid over de organisatie (A). 
Initiatievenn beperkt van commitment (B). 

Procesconsolidatiee moeilijk vorm te geven (A). 
Budgettairee consolidatie op basis van werkbezetting (B). 

Strategischee planvorming geen rol van betekenis. 

Koersbeïnvloedendee besluiten vooral als personele benoemingen. 

Beperktee directe koersbeïnvloedende besluitvorming. 

Operationelee processen bepalend voor koersvorming. 

Aanwijzingen? ? 

++ + 

++ + 

++ + 

+ + 

++ + 
++ + 

+/--
++ + 

--
++ + 

+ + 

+ + 

Voorlopigee analyse werkhypothesen case 16. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE 17: Organisatie-adviesbureau 3 

1.. Inleiding 

Case-studiee 17 betreft een klein organisatie-adviesbureau (ca. 20 adviseurs), dat onderdeel is van een 
groteree adviesgroep (ca. 150 medewerkers), die zich op de Nederlandse markt profileert door middel 
vann een focus op personeels- en organisatievraagstukken. De hier besproken organisatie richt zich 
binnenn de groep op de thema's besturing & organisatie-ontwerp, veranderingsmanagement, cultuur, 
management-- & teameffectiviteit en personeelsmanagement. Het bureau heeft opdrachtgevers in de 
overheid,, het bedrijfsleven en in de non-profit sector. Als koerselement is tijdens het onderzoek 
gekozenn voor een belangrijke strategische wijziging in de aanpak en stijl van het bureau. Interviews 
hebbenn plaatsgevonden met de directeur van het organisatie-adviesbureau, en met een van de 
adviseurs,, die tevens vanuit haar lidmaatschap van de ondernemingsraad van de groep bij het 
strategischee veranderingsproces betrokken was. Naast de interviews is ook gebruik gemaakt van een 
jaarberichtt van de organisatie en van ander schriftelijk materiaal. 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee organisatie hanteert als missie dat men bijdragen wil leveren aan het verbeteren van de effectiviteit 
vann organisaties, waarbij men altijd een relatie legt met de cultuur, het gedrag en de effectiviteit van 
dee mensen binnen de organisatie. "Wat ons beweegt is mensen in staat stellen hun werk met plezier te 
doen.. En met meer resultaat. Op alle niveaus van de organisatie." Men wil deze bijdragen leveren met 
behulpp van een "samenhangend systeem van in de praktijk beproefde onderzoeksmethoden en -
instrumenten",, die bovendien "transparanten overdraagbaar zijn". 

Dee visie van de organisatie is erop gericht om methoden en 'producten' steeds verder te ontwikkelen 
opp basis van de ervaringen die ermee worden opgedaan en van de ontwikkelingen binnen de 
verschillendee vakgebieden. Op deze wijze kan voor de klant optimaal 'value for money' worden 
geboden,, terwijl het bureau zelf snel en efficiënt kan werken door middel van een doelgerichte 
werkwijzee en de inzet van adviseurs op diverse ervaringsniveaus. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn in principe laag te noemen. De belangrijkste commitments 
zijnn gelegen in het aantrekken van ervaren medewerkers, die een persoonlijke naambekendheid en 
reputatiee hebben opgebouwd in een specifiek marktsegment. Van deze medewerkers wordt verwacht 
datt zij dit segment verder zullen ontwikkelen. Niettemin zijn alle adviseurs te beschouwen als 
professionals,, die op meerdere gebieden inzetbaar zijn. Een ander commitment zit in 'producten' en 
methodenn die zijn ontwikkeld en die het profiel van het bureau naar buiten toe in toenemende mate 
bepalen.. Ook deze zijn echter flexibel, zowel in hun toepassing als in hun levenscyclus. De 
investeringenn die in hun ontwikkeling worden gedaan zijn beperkt tot een aantal niet te declareren 
adviesuren.. Bovendien kunnen 'producten' indien nodig gemakkelijk weer worden aangepast. Zij 
gaann gemiddeld niet langer dan zo'n driejaar mee. Daarnaast bestaat er nog enig commitment aan een 
internationaall  netwerk waarvan de organisatie lid is, maar dit is beperkt van belang. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Enkelee jaren geleden heeft een belangrijke strategische heroriëntatie plaatsgevonden (zie ook het 
koerselement).. Dit betrof een fundamentele verandering van het profiel van het bureau. Dit profiel 
bestondd voorheen hoofdzakelijk uit een 'optelsom' van de individuele adviesvaardigheden van haar 
medewerkers,, maar ontwikkelt zich nu in de richting van een aantal goed gedefinieerde 
adviesgebiedenn en marktsegmenten, en in de richting van gerichte en samenhangende methodieken. 
Ookk in deze nieuwe situatie blijf t echter de individuele professionaliteit en betrokkenheid van de 
medewerkerss een belangrijke rol spelen. Gesproken wordt dan ook van "het aanbieden van 
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bladmuziek",, maar "in een duet met de opdrachtgever wordt dit omgezet in een specifieke, passende 
melodie". . 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Strategischee meerjarenplanning speelt binnen de organisatie een beperkte rol. Veelal (niet elk jaar) 
wordtt wel een beleidsnotitie opgesteld, waarin aandacht wordt besteed aan ontwikkelingen binnen het 
vakgebiedd en waarin de groei-ambities van het bureau worden neergelegd. Geen sprake is echter van 
concretee planningen van activiteiten of productontwikkelingen. Door de directeur wordt daarbij 
opgemerktt dat hij minder een voorstander is van gedetailleerde beleidsnotities ("deze zijn in het 
verledenn te veel geschreven") dan van concrete acties. "Bet on the man, not on the plan" is zijn motto. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Aansluitendd op het bovenstaande kan worden geconstateerd dat ondernemerschap binnen de 
organisatiee een zeer belangrijke rol speelt. Zowel ten aanzien van de acquisitie van opdrachten bij 
klanten,, als ten aanzien van initiatieven tot de ontwikkeling van producten en methoden, ligt er veel 
nadrukk op 'initiatieven van onderop'. Wel wordt over beide aspecten veelvuldig intern overleg 
gevoerdd en houdt de directeur de regie enigszins in handen door middel van het goedkeuren van 
offertess en besluitvorming over investeringen in nieuwe activiteiten of methoden. Geconcludeerd kan 
derhalvee worden dat er sprake is van autonoom ondernemerschap, maar dat in onderling overleg wel 
continuu toetsing plaatsvindt aan de (zich overigens ook steeds ontwikkelende) visies van de 
organisatie. . 

Investeringen Investeringen 
Zoalss ook eerder reeds werd genoemd, bestaan de investeringen van de organisatie voornamelijk uit 
niet-declarabelee adviesuren, die worden gestoken in de ontwikkeling van 'producten' en methoden. 
Dezee uren worden wel vooraf gepland, maar niet zeer strikt. Bovendien worden ze niet als werkelijke 
investeringenn beschouwd, maar als gewone kosten. De 'echte' investeringen van de organisatie 
(bijvoorbeeldd in FT-hulpmiddelen) zijn verwaarloosbaar. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Jaarlijksee planningen en budgetten spelen een rol van toenemend belang binnen de organisatie. 
Wanneerr voorheen vooral omzetdoelstellingen van belang waren, worden nu ook een aantal andere 
aspectenn in een jaarplan opgenomen, zoals te realiseren publikaties en persoonlijke 
ontwikkelingsdoelstellingen.. Per medewerker wordt een persoonlijk jaarplan opgesteld, waarin deze 
doelstellingenn zijn vastgelegd. Voor de senior adviseurs zijn de doelstellingen over het algemeen meer 
externn gericht (acquisitie en publikaties), terwijl voor de minder ervaren medewerkers de 
doelstellingenn meer intern gericht zijn (persoonlijke ontwikkeling en opleiding). Halfjaarlijks wordt 
eenn tussentijds gesprek gevoerd over de voortgang en aan het einde van het jaar vindt een evaluatie 
plaats.. De control op de doelstellingen is strikt te noemen, hoewel er enige ruimt wordt geboden om 
tott verbetering te komen. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen van de organisatie zijn in toenemende mate gebaseerd op het principe van 
"maatwerkk op basis van confectie". Elke opdracht start met een intake-gesprek dat door twee 
adviseurss wordt gevoerd. Op basis daarvan wordt een offerte opgesteld, waarin globaal de gekozen 
aanpakk wordt aangegeven. Tijdens de uitvoering is er altijd sprake van teamwork, waarbij senior 
adviseurss optreden als 'coach' voor de junior adviseurs. Daarnaast wordt er bij elke project gebruik 
gemaaktt van een 'schaduwadviseur', waarmee op belangrijke momenten voorgenomen interventies 
wordtt doorgesproken. Opdrachten hebben een planning, maar deze wordt niet zeer strikt toegepast. 
Centraall  staat steeds de toegevoegde waarde die voor de klant gerealiseerd moet worden. De 
organisatiee hanteert voor haar opdrachtuitvoering naast vooraf gedefinieerde methoden ook een 
kwaliteitssysteem,, dat is gecertificeerd volgens ISO-9002. Procedures spelen hierin een rol, maar in 
dee uitvoering van concrete opdrachten zijn maatwerkoplossingen en improvisatie onontkoombaar. 
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Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingg is binnen het organisatie-adviesbureau geconcentreerd bij de directeur. De senior 
adviseurss zijn echter altijd bij belangrijke beslissingen betrokken. Wanneer beslissingen het gehele 
adviesbureauu betreffen (zoals bij het koerselement), is ook de directie van de groep en zelfs de Raad 
vann Commissarissen erbij betrokken. Besluitvorming vindt over het algemeen in onderling overleg 
plaats. . 

3.. Analyse koerselement 

InleidingInleiding koerselement 
Hett koerselement van deze case-studie betrof, zoals eerder aangegeven, een belangrijke strategische 
heroriëntatiee op de activiteiten en de stijl van werken van het bureau. De noodzaak voor deze 
veranderingg kwam voort uit het feit dat de financiële resultaten van het bureau enkele jaren achtereen 
tee wensen overlieten. Hierdoor werd door de groepsdirectie druk op de organisatie uitgeoefend om 
mett oplossingen te komen. De koerswijziging waarvoor uiteindelijk is gekozen was er een waarbij een 
groterr accent werd gelegd op een 'productbenadering' en het gebruik van standaardmethoden bij het 
uitvoerenn van opdrachten. Vóór de verandering was er vooral sprake van advisering volgens het 
"kladblok"principe,, waarbij een adviseur volledig op basis van zijn of haar eigen expertise een klant 
tegemoett trad en een inventarisatie maakte van de aangetroffen knelpunten. Op basis hiervan werd 
vervolgenss een maatwerk adviestraject opgezet, dat sterk afhankelijk was van de individuele stijl van 
dee adviseur. Hoewel dit vaak uitstekend werkte, was deze werkwijze niet bevorderlijk voor de 
herkenbaarheidd van het bureau en voor de efficiency waarmee projecten weren uitgevoerd. 

Dee nieuwe werkwijze kenmerkt zich, zoals gezegd, door middel van het aanbieden van meer 
standaardconcepten.. Deze vormen in feite een bundeling van de 'best practices' van het bureau en zijn 
zodanigg vormgegeven dat zij gemakkelijker overdraagbaar zijn aan klanten. De standaardmethoden 
bestaann enerzijds uit inventarisatie- en onderzoekshulpmiddelen, en anderzijds uit beproefde 
strategieënn om tot de gewenste verandering te komen. De voordelen van deze nieuwe aanpak zijn: 
**  een hoger tempo in het adviestraject, met name in de eerste fasen, 
**  een hogere toegevoegde waarde per adviesuur voor de klant, 
**  een gemakkelijker aquisitietraject, vooral ook voor grotere opdrachten, omdat de 'beproefde 

methoden'' de klant meer vertrouwen geven, 
**  een hoger rendement per adviesuur voor het bureau, omdat minder ervaren adviseurs ingezet 

kunnenn worden, die onder leiding van een ervaren projectleider zelfstandiger en sneller kunnen 
werken. . 

Hett gekozen koerselement is zeker niet representatief te noemen voor alle processen van 
koersvormingg binnen de organisatie. Zij is op moment hiervoor echter wel de meest bepalende factor. 
Tijdenss het onderzoek is naast het koerselement ook aandacht besteed aan de 'normale' 
koersbeïnvloedendee processen. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan de hier geschetste koersverandering is voor het bureau aanzienlijk. Dit is 
enerzijdss het gevolg van het feit dat de organisatie onder druk stond veranderingen door te voeren. 
Wanneerr dit niet gebeurd zou zijn, of niet succesvol zou zijn geweest, was de kans niet denkbeeldig 
datt door de groepsdirectie zou zijn besloten het bureau af te stoten. Daarnaast is de verandering 
inmiddelss naar de klanten zodanig uitgedragen, dat terugkomen hierop waarschijnlijk op veel 
onbegripp zou stuiten. Wel zal het mogelijk zijn in de loop van de tijd weer aanpassingen op de 
gekozenn strategie te introduceren, mits deze aanpassingen een voldoende herkenbare relatie hebben 
mett de nu ingeslagen weg. Het commitment aan het koerselement wordt om deze redenen ingeschat 
alss gemiddeld. 
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Initiatief Initiatief 
Dee concrete aanleiding voor de koerswijziging heeft gelegen in een tweetal ervaringen van de 
directeurr van het bureau. In beide gevallen werd het bureau door een grote klant niet geselecteerd 
vanwegee het feit dat men vooraf niet voldoende duidelijk kon maken welke aanpak zou worden 
gekozen.. Deze ervaringen, gecombineerd met enkele 'productontwikkelingen' die binnen het bureau 
reedss op initiatief van senior adviseurs hadden plaatsgevonden (en die door klanten zeer gewaardeerd 
werden),, vormden voor de directeur de reden om verdere initiatieven in deze richting te nemen. Zoals 
dee andere respondent aangaf, vonden op dat moment 'probleem' en 'oplossing' (beide reeds 
aanwezig)) elkaar, in die zin dat het voor de directeur duidelijk werd dat het ontwikkelen van standaard 
conceptenn dé manier zou zijn om uit de financiële problemen te geraken. 

Ditt idee werd vervolgens door een viertal senior adviseurs en de directeur gezamenlijk verder 
uitgewerktt in een voorstel voor het hele bureau. Dit voorstel bevatte een fundamentele koerswijziging, 
eenn totale omvorming van het karakter en de werkwijzen van het bureau. De bespreking ervan bracht 
zeerr veel discussie met zich mee. Hoewel iedereen wel erkende dat er iets moest gebeuren, waren de 
meningenn over het plan zeer verdeeld. Sommige adviseurs schatten de urgentie van de ontstane 
situatiee minder hoog in, zodat zij het fundamentele karakter van de voorgestelde veranderingen 
afwezen.. Anderen waren bang hun in de loop van de tijd opgebouwde werkwijzen te moeten opgeven 
enn achtten het werk van een "productboer" van minder niveau dan dat van een "kJadblokman". In feite 
ontstondenn er twee kampen binnen de organisatie, zij die wilden vasthouden aan de oude aanpak en 
zijj  die open stonden voor de voorgestelde verandering. 

Opp basis van de discussies werd het voorstel nog enkele keren aangepast, echter niet fundamenteel. 
Ditt werd de directeur door sommigen kwalijk genomen. Hij overlegde wel, zo werd gesteld, maar in 
feitee was hij niet bereid tot een open afweging van alle argumenten. Bovendien werd tussentijds ook 
hett nodige overleg gevoerd met de groepsdirectie en met de Raad van Commissarissen. Deze waren 
voorstanderr van een substantiële koerswijziging en ondersteunden het voorstel. Naarmate de 
voorstellenn zich ontwikkelden, werden ook de consequenties duidelijker. Zo werden er op een bepaald 
momentt ook functie-eisen en noodzakelijke competenties geformuleerd, waaraan de diverse 
medewerkerss (senior, medior en junior) van het 'vernieuwde' bureau zouden moeten voldoen. Dit 
werdd weer als een concrete bedreiging ervaren door die medewerkers die de plannen niet omarmden. 
Dee ondernemingsraad werd lange tijd niet bij het overleg betrokken, wat weer tot wantrouwen en 
irritatiee leidde. Kortom, er was sprake van grote verwarring en sterke weerstanden. Niettemin werd 
hett voorstel, onder druk van de omstandigheden, doorgezet. 

Fiattering Fiattering 
Dee fiattering van het voorstel tot verandering vond uiteindelijk tamelijk snel, binnen twee maanden, 
plaats.. Dit betrof de koerswijziging zelf en het bijbehorende implementatieplan. Goedkering hiervoor 
werdd gegeven in de directie van de groep, in de ondernemingsraad (zij het onder voorwaarden) en in 
dee Raad van Commissarissen. 

ProcesProces van realisatie 
Hett realisatieproces van de koersverandering betrof in de eerste plaats een reeks individuele 
gesprekkenn met alle medewerkers. Hierin stond de vraag centraal in hoeverre men bereid en in staat 
wass de koersverandering vorm en inhoud te geven, en in hoeverre men kon en wilde voldoen aan de 
nieuww geformuleerde functie-eisen. Het resultaat van deze gesprekken was dat na verloop van een half 
jaarr een groot aantal adviseurs (ca. 40%) het bureau had verlaten. Vele medewerkers waren van 
meningg dat de gesprekken een vorm van 'window-dressing' waren en dat door de directie in feite 
vooraff  reeds bepaald was voor wie er wel en geen plaats zou zijn in de veranderde organisatie. 
Tegelijkertijdd werden er nieuwe, jonge medewerkers aangetrokken. 

Daarnaastt werden in de eerste periode ook reeds nieuwe producten ontwikkeld en vonden er op basis 
hiervann presentaties plaats bij klanten. Deze reageerden positief en een en ander leidde op korte 
termijnn tot een reeks nieuwe opdrachten. Deze ontwikkeling zette zich in de daarop volgende periode 
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door.. Nieuwe producten en methoden werden vastgelegd in handboeken en nieuwe opdrachten 
werdenn uitgevoerd. In dezelfde periode werd ook het kwaliteitssyteem en de ISO-certificering 
gerealiseerd.. Na ongeveer een jaar werd besloten de producten door middel van een code ook in de 
regulieree rapportagesystemen op te nemen. Uiteindelijk werd het eerste jaar na de koersverandering 
eenn aanzienlijke verbetering van het rendement behaald. 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie 17 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 
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Voorlopigee analyse werkhypothesen case 17. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE 18: Organisatie-adviesbureau 4 

1.. Inleiding 

Case-studiee 18 heeft zich afgespeeld in een middelgroot organisatie-adviesbureau (ca. 100 
medewerkers),, dat onderdeel is van een internationale groep. Het bureau is binnen deze groep een van 
dee kleinere landen, maar wel één van de meer richtinggevende wanneer het gaat om de strategische 
ontwikkeling.. De organisatie is gespecialiseerd in advisering ten aanzien van de interne vormgeving 
vann organisaties, de inzet, de beloning en de ontwikkeling van mensen, en alle relevante 
veranderingsprocessenn die hiermee samenhangen. Het bureau staat onder leiding van een 
tweehoofdigee directie en verder zijn er drie unitmanagers. In totaal bevat de organisatie vijf partners, 
maarr deze hebben niet allen een managementfunctie binnen het bureau. De drie units zijn 
gestructureerdd naar vakgebieden, namelijk "Organisatie", "People" en "Pay". Als koerselement is 
tijdenss deze case-studie gekozen voor een belangrijke verandering in de werkwijze van het bureau. 
Tott deze verandering werd ca. één jaar voor het onderzoek besloten en de implementatie was ten tijde 
ervann nog in volle gang. Interviews hebben plaatsgevonden met één van de directieleden, en met een 
seniorr consultant, die tevens als projectleider heeft opgetreden bij de implementatie van de 
koersverandering. . 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee missie van de organisatie is "to be the consultants of choice for realizing strategy through people". 
Dee visie is erop gericht om een onafhankelijk, gespecialiseerd adviesbureau te zijn en te blijven, dat 
eenn herkenbare toegevoegde waarde biedt ten aanzien van vraagstukken rond de verbindingen tussen 
strategiee en personeel. De wijze waarop men deze toegevoegde waarde wil bieden wordt verder bij de 
besprekingg van het koerselement uitgewerkt. Een ander onderdeel van de visie is dat de organisatie 
zichh alleen richt op grote ondernemingen. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn over het algemeen laag. Of zoals een van de respondenten 
hett uitdrukte: "het begrip commitment gaat eigenlijk niet op voor een organisatie-adviesbureau". 
Investeringenn worden wel op beperkte schaal gedaan in interne systemen en databases. Hierin worden 
dee ervaringen van de organisatie vastgelegd. Daarnaast bestaan er commitments aan bepaalde 
internationaall  toegepaste werkwijzen en systematieken, bijvoorbeeld op het gebied van 
functiewaardering.. Tenslotte zijn er commitments aan investeringen in de opleiding en loyaliteit van 
medewerkers,, maar deze zijn uiteindelijk flexibel in hun inzet. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Vann een echte strategische heroriëntatie is in de periode voorafgaande aan het onderzoek geen sprake 
geweest.. Wel zijn andere accenten gelegd in de wijze waarop men zich in de aanpak van opdrachten 
will  onderscheiden (zie verder bij koerselement). 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Strategischee meerjarenplanning speelt bij de organisatie geen belangrijke rol. Wel is in het kader van 
dee koerswijziging een kort document opgesteld (één pagina) met enkele doelstellingen. Binnen de 
unitss bestaan diverse plannen, maar deze zijn niet op te vatten als integrale strategische plannen. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Ondernemerschapp speelt daarentegen wel een centrale rol. Elke adviseur binnen het bureau is 
persoonlijkk verantwoordelijk voor het realiseren van zijn of haar target aan declarabele dagen. Dit 
houdtt ook in dat alle adviseurs worden geacht aan acquisitie van opdrachten te doen. Onderscheid 
wordtt daarbij gemaakt tussen senior en junior adviseurs. Van de eerste wordt het binnenhalen van 
groteree en nieuwe opdrachten verwacht, van de laatste meer kleine follow-up opdrachten. Alle 
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potentiëlee opdrachten worden centraal geadministreerd in een zogenaamde 'sales funnel' en voorzien 
vann een kanspercentage. Elke week overlegt de directie met de unitmanagers en eventueel enkele 
seniorr adviseurs over de acquisitiekansen op korte en langere termijn. In dit overleg wordt ook 
aandachtt besteed aan evaluatie van 'lost and sold' projecten. Naast de acquisitie worden van de 
medewerkerss ook andere initiatieven verwacht, bijvoorbeeld ten aanzien van de verdere uitwerking 
vann gebruikte concepten en hulpmiddelen. Hiervoor kunnen interne urenbudgetten beschikbaar 
wordenn gesteld. 

Investeringen Investeringen 
Investeringenn in de 'klassieke' zin van het woord doet de onderneming weinig. Enige investeringen 
zijnn gedaan in interne systemen en databases, het drukken van handboeken, etc. In het kader van de 
implementatiee van het koerselement zijn zeer veel uren geïnvesteerd, maar dit zijn geen investeringen 
inn de zuivere zin van het woord (zie verder bij koerselement). Veel geld gaat bovendien zitten in de 
opleidingg en ontwikkeling van de medewerkers. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Elkk jaar wordt door de organisatie een jaarbudget opgesteld voor het internationale 
groepsmanagement.. Intern wordt dit budget als een globaal stuurmiddel gehanteerd door de directie, 
maarr het dient niet als een strikt instrument voor planning en control. Afwijkingen worden relatief 
gemakkelijkk geaccepteerd. Wel centraal in de planning en control staan de persoonlijke jaartargets 
vann de adviseurs. Deze bevatten feitelijk een bandbreedte, waarbinnen enige speelruimte bestaat. Ook 
dee control hierop is binnen de organisatie niet zeer strikt. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen kenmerken zich door een grote mate van flexibiliteit en professionaliteit bij de 
opdrachtuitvoering.. Hoewel binnen de organisatie gebruik gemaakt wordt van standaard concepten en 
aanpakken,, neergelegd in handboeken, is het uitgangspunt niettemin dat elke adviessituatie uniek is en 
altijdd om een specifieke werkwijze vraagt. Vaste procedures worden derhalve niet van groot belang 
geacht.. Wel wordt de nodige aandacht besteed aan het vastleggen van ervaringen in een database, 
zodatt deze ook voor andere adviseurs in binnen- en buitenland toegankelijk zijn. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Inn de besluitvorming staat de directie centraal. Zij is nauw bij de dagelijkse gang van zaken 
betrokken.. Hoewel de besluitvorming formeel genoemd kan worden, vindt zij in de praktijk altijd 
tamelijkk snel en op basis van onderling overleg plaats. Veelal zijn besluiten gebaseerd op zeer korte 
enn kernachtige notities. 

3.. Analyse koerselement 

InleidingInleiding koerselement 
Zoalss eerder gesteld betreft het koerselement van deze case-studie een strategische verandering in de 
werkwijzee van het bureau. Deze verandering hing nauw samen met een verandering die in de 
structuurr van de organisatie kort daarvoor was doorgevoerd, namelijk de vorming van de op 
vakgebiedenn gerichte groepen Organisatie, People en Pay. Als risico van deze nieuwe structuur werd 
ingeschatt dat de advisering zich te veel zou ontwikkelen binnen deze vakgebieden. De kans werd 
reëell  geacht dat "het probleem van de klant te veel zou worden gedefinieerd in termen van hoe het 
bureaubureau toevalling is georganiseerd". Om dit te vermijden werd gezocht naar een manier om de 
samenwerkingg tussen de disciplinegerichte groepen te versterken. Deze manier werd gevonden in een 
zogenaamdee "integrated approach", waarbij gestreefd wordt naar een samenhangende benadering van 
klantvraagstukken.. Deze benadering is niet volledig nieuw voor de organisatie, maar de keuze ervoor 
alss dé gewenste benadering en de wijze van uitwerking en implementatie zijn dat wel. Door middel 
vann de samenhangende benadering tracht men de herkenbaarheid van de organisatie als 
gespecialiseerdee adviesbureau te vergroten en daarmee de concurrentiepositie ten opzichte van met 
namee de opkomende IT-gerelateerde adviesbureaus te versterken. Geconstateerd kan worden dat het 
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koerselementt niet representatief is voor alle processen van koersontwikkeling binnen de organisatie. 
Ookk aan andere processen is tijdens het onderzoek aandacht besteed. 

CommitmentCommitment koerselement 
Dee "integrated approach" wordt voor de organisatie van groot belang geacht. De ontwikkeling en 
implementatiee ervan zijn gepaard gegaan met de grootste investering (veelal in mandagen) die het 
bureauu ooit heeft gedaan. Met name de training van alle adviseurs heeft veel kostbare tijd in beslag 
genomenn (ca. 240 mandagen) en daarnaast heeft de ontwikkeling van handboeken en 
trainingsmateriaall  het nodige gekost. Geconstateerd kan echter worden dat de trainingen weliswaar 
veell  tijd hebben gekost, maar dat de effecten ervan niet zeer specialistisch zijn. Met andere woorden, 
ookk al zou de "integrated approach" op termijn in deze vorm niet houdbaar blijken, dat zijn de gedane 
investeringenn niet zonder waarde. De aanpak zal zich verder ontwikkelen en de leereffecten zijn 
nietteminn blijvend. Bovendien is de nieuwe aanpak als zodanig ook niet aan de klanten gepresenteerd. 
Hett werkelijke commitment aan de koersverandering kan derhalve toch als laag worden ingeschat. 

Initiatief Initiatief 
Hett initiatief voor de koersverandering is niet gemakkelijk aan te geven. In een internationale 
bijeenkomstt van consultants van de groep werd op een bepaald moment geconstateerd dat de 
communicatiee moeizaam verliep, omdat de consultants bleken niet "dezelfde taal" te spreken. 
Hiermeee werd niet gedoeld op het feit dat men uit verschillende landen afkomstig was, maar op 
verschillendee inzichten en paradigma's, waarmee naar organisaties en het vakgebied werd gekeken. 
Tijdenss de bijeenkomst ontstond spontaan het initiatief om te trachten hierin verbetering te brengen. 
Inn nauw overleg tussen Engelse en Nederlandse collega's werd een gezamenlijk organisatiemodel 
ontwikkeld,, dat ten grondslag zou moeten liggen aan de diagnose van organisatieproblemen. Dit 
modell  vormde de basis voor de "integrated approach". Het model werd als eerste in Engeland 
geïntroduceerd,, maar bleek in de praktijk niet optimaal te voldoen. 

Opp basis van deze ervaring en het belang dat in Nederland na de reorganisatie werd gehecht aan een 
integralee benadering, werd besloten hier een eigen traject op te zetten, met een betere uitwerking en 
eenn minder vrijblijvende implementatie. Het initiatief hiertoe werd door de directie genomen. Zij 
benoemdee een projectleider en een projectteam met vier senior adviseurs, dat als opdracht kreeg de 
"integratedd approach" tot een "nieuw en succesvol project te maken, dat werkelijk impact zou hebben 
opp het bureau". Door dit projectteam werd een analyse gemaakt van de bestaande activiteiten en 
werdenn de lijnen uitgezet voor de nieuwe strategie. Deze strategie werd de 30-30-30 strategie 
genoemd,, dat wil zeggen dat als belangrijkste doelstellingen voor einde 1998 werden geformuleerd: 
30%% van de activiteiten in Support and Change (veranderingsprojecten), 30 % bij grote klanten en 30 
%% Human Resources Transformation projecten. Deze doelstellingen weken niet sterk af van de reeds 
bestaandee doelstellingen van de organisatie (onder andere het streven naar grotere projecten), maar 
werdenn meer expliciet gemaakt. Als manier om deze doelstellingen te bereiken werd de "integrated 
approach""  verder vorm gegeven. Deze benadering houdt met name in dat het voortraject van elke 
(grote)) opdracht sterk wordt uitgebreid en verbeterd. De diagnose van de situatie en knelpunten van 
dee klant wordt meer systematisch, integraal en interdisciplinair aangepakt, waardoor aan de klant ook 
eenn adviestraject kan worden aangeboden dat meer 'value for money' biedt, omdat het meer gericht is 
opp het effectief realiseren van belangrijke veranderingen in de organisatie, veranderingen die 
aansluitenn bij de kern van zijn probleem. Deze benadering vergt ook meer van de opdrachtgever. Deze 
zall  open moeten staan voor dit meer fundamentele proces en bereid moeten zijn om er actieve 
bijdragenn aan te leveren. 

Fiattering Fiattering 
Dee analyses en voorstellen van het projectteam werden neergelegd in een plan, waarin de hoofdlijnen 
vann de nieuwe benadering werden verwoord en waarin een stappenplan werd geschetst voor de 
verderee ontwikkeling en implementatie. Tevens werd hierbij een planning aangegeven en een 
overzichtt van de (financiële) consequenties. De besluitvorming over dit plan door de directie en de 
unitmanagerss vond snel plaats, binnen drie weken. Het draagvlak voor de nieuwe benadering was 
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redelijkk groot. Iedereen binnen het bureau was ervan overtuigd dat zoiets als een integrale benadering 
nuttigg was en er waren "geen overwegende bezwaren" tegen het gedane voorstel. Aan het projectteam 
werdd de opdracht verstrekt om de implementatie snel op gang te brengen. 

ProcesProces van realisatie 
Bijj  de realisatie van de koersverandering stonden twee zaken centraal. In de eerste plaats werd een 
handboekk ontwikkeld, waarin de 'integrated approach' werd uitgewerkt. In de tweede plaats werd een 
trainingsprogrammaa opgezet voor alle adviseurs van het bureau. Dit laatste bestond uit een intensieve 
driedaagsee training, verzorgd door de leden van het projectteam, en na drie maanden een 
'terugkomdag',, waarin de ervaringen die in de praktijk waren opgedaan opnieuw werden besproken. 
Dezee laatste dag werd verzorgd door één lid van het team en de betreffende unitmanager. Op deze 
wijzee trachtte men de verankering in de "staande organisatie' te versterken. All e andere medewerkers 
vann het bureau kregen een training met een aangepast programma. De inhoud van de 
trainingsprogramma'ss werd apart door de directie en unitmanagers gefiatteerd. In de trainingen lag het 
accentt op de 'geïntegreerde' uitvoering van de diagnosefase van opdrachten. Het handboek werd op 
basiss van de eerste trainingsronde weer aangepast en zal voortdurend in ontwikkeling blijven. In de 
vervolgfasee van het project verschuift de aandacht nu naar het adviesproces zelf. Met name wordt 
daarbijj  nu aandacht besteed aan de begeleidingsaspecten van het veranderingsproces en de planning 
vann interventies. Dit was vooraf niet zo gepland. Er is meer sprake van een zich ontwikkelend proces. 
Aann de klanten is de nieuwe benadering niet expliciet als "ingrated approach" gepresenteerd. Wel 
wordtt uiteraard de nieuwe benadering in een aantal geselecteerde situaties toegepast. Dit is nog 
slechtss op beperkte schaal het geval (ca. 10% van de opdrachten). De doelstelling is dat eind 1998 in 
30%% van de opdrachten de nieuwe benadering wordt gebruikt. 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie 18 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

21. . 

22. . 

23. . 

24. . 

25. . 

Hypothesen n 

Natuurlijkk primaat ondernemerschap. 

Visiee gericht op identiteit (missie) en cultuur van de organisatie. 

Visiee gericht op versterking consolidatie (bestendiging van de koers) 

Ondernemerschapp extern en autonoom. 

Ondernemerschapp gespreid over de organisatie (A). 
Initiatievenn beperkt van commitment (B). 

26.. | Procesconsolidatie moeilijk vorm te geven (A). 
jj  Budgettaire consolidatie op basis van werkbezetting (B). 

.... ...... 
28. . 

Strategischee planvorming geen rol van betekenis. 

Koersbeïnvloedendee besluiten vooral als personele benoemingen. 

29.. ] Beperkte directe koersbeïnvloedende besluitvorming. 
yy  - f -

30.. 1 Operationele processen bepalend voor koersvorming. 

Aanwijzingen? ? 

++ + 

++ + 

+ + 

+ + 

++ + 
++ + 

+ + 
++ + 

++ + 

+ + 

++ + 

+ + 

Voorlopigee analyse werkhypothesen case 18. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE 19: Communicatie-adviesbureau 1 

1.. Inleiding 

Case-studiee 19 vond plaats in een van de grotere Nederlandse communicatie-adviesbureaus, ook wel 
reclamebureauss genoemd. Dit bureau is onderdeel van een grote, internationale organisatie die in 78 
landenn actief is en wereldwijd meer dan 7.000 medewerkers telt. De Nederlandse organisatie is 
strategischh zelfstandig en biedt werk aan 115 mensen, met nog eens ca. 60 in enkele 
dochterondernemingen.. De organisatie kent twee managing partners, waarvan één in de dagelijkse 
praktijkk optreedt als de directeur van het bureau. De onderzochte onderneming is onlangs ontstaan uit 
eenn samenvoeging van twee voorheen zelfstandige concurrenten. Deze verandering en alle daarmee 
samenhangendee aspecten vormen tevens het koerselement voor het onderzoek. Interviews hebben 
plaatsgevondenn met de directeur van het bureau, en met de management-assistente, die vanuit haar 
functiee als personeelsmanager nauw bij het veranderingsproces betrokken was. Verder is nog gebruik 
gemaaktt van aanvullend presentatiemateriaal. 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee organisatie heeft geen expliciete missieformulering. In presentaties bij klanten wordt wel de 
slogann "better ideas, better results" gehanteerd, waarmee men wil aangeven dat het bureau in haar 
communicatiebenaderingg staat voor een combinatie van creativiteit en effectiviteit. 

Dee visie van de organisatie gaat uit van een werkwijze waarbij men de communicatie vraagstukken 
vann de klant integraal wil behandelen. Men tracht de klant in de eerste plaats te adviseren bij het 
formulerenn van een strategie ten aanzien van haar merkenbeleid en marktbenadering. Vervolgens 
adviseertt en ondersteunt men ten aanzien van alle aspecten van het communicatiebeleid, zoals thema-
marketing,, advertising, direct marketing, sales promotion, tot aan een presentatie op internet toe. Op 
dezee wijze streeft men een integrale werkwijze na, waarbij alle onderdelen van de communicatie 
optimaall  op elkaar afgestemd worden. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn gemiddeld te noemen. Deze commitments zijn onder andere 
hett gevolg van de vaak langdurige relaties die met klanten worden aangegaan. De situatie in de 
communicatiebranchee is, anders dan bij vele andere branches van inspanningsactiviteiten, dat klanten 
voorr meerdere jaren achtereen hun communicatie-uitingen door één en het zelfde bureau laten 
verzorgen.. Dit bevordert de eenduidigheid en herkenbaarheid van deze uitingen in de markt, maar 
heeftt tevens voor het communicatie-adviesbureau als consequentie dat niet tegelijkertijd ook voor een 
concurrerendee onderneming kan worden gewerkt. Daarnaast wordt het commitment ook bepaald door 
dee afhankelijkheid van het bureau van een aantal van haar 'gezichtsbepalende' medewerkers. 
Gesprokenn wordt over een 'top twaalf van medewerkers, die daadwerkelijk invloed uitoefenen op de 
inhoudd van de activiteiten van de organisatie en op de relaties met de klant, de taken van alle overige 
medewerkerss zijn meer uitvoerend van aard. Deze afhankelijkheid is zodanig, dat veel wordt 
geïnvesteerdd in de loyaliteit van deze medewerkers, of zoals één van de respondenten het uitdrukte: 
"dezee worden in de watten gelegd". Tenslotte zijn nog de nodige investeringen gedaan in technologie, 
mett name rond de nieuwe media. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Ongeveerr één jaar voor het onderzoek heeft zich binnen het bureau een strategische heroriëntatie 
voorgedaan,, waarvan de overname van een ander communicatiebureau het gevolg was. Deze 
heroriëntatiee betrof de omvorming van de organisatie van een creatief reclamebureau naar het 
integralee communicatie-adviesbureau, zoals dit bij missie en visie is weergegeven. Deze omvorming 
enn de samenvoeging van de twee bureaus heeft grote consequenties gehad voor de organisatie, de 
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werkwijzenn en de cultuur. Het verloop van het omvormingsproces wordt verder beschreven bij het 
koerselement. . 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Strategischee meerjarenplanning speelt in wezen een ondergeschikte rol binnen de onderneming. 
Hoewell  in het kader van de heroriëntatie wel een langere termijn visiedocument werd opgesteld, is dit 
niett te beschouwen als een daadwerkelijke planning van activiteiten. Het document wordt geregeld 
getoetstt en bijgesteld, maar van een strikte control op de realisatie is geen sprake. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Ondernemerschapp speelt wel een centrale rol en richt zich met name op het aangaan en beheer van 
relatiess met klanten. Deze relaties worden op diverse niveaus onderhouden. Eindverantwoordelijk 
voorr een relatie is altijd een van de managing partners, terwijl daarnaast ook de accountmanagement 
directorr (of een van de cliënt services directors) bij strategische vraagstukken of campagnes van een 
klantt betrokken is. De uitvoering van activiteiten wordt vervolgens gecoördineerd door een 
accountmanager,, die in deze situaties te beschouwen is als een projectleider. Voor het binnenbrengen 
vann nieuwe relaties is tevens een business development manager aangetrokken. Al met al kan worden 
gesteldd dat het ondernemerschap op diverse niveaus binnen de organisatie te vinden is, maar dat de 
topp er een belangrijke inbreng in heeft. 

Investeringen Investeringen 
Investeringenn in de werkelijke zin van het woord doet de onderneming slechts op zeer beperkte 
schaal.. Wel wordt, zoals gezegd, geïnvesteerd in een aantal belangrijke medewerkers en in langdurige 
relatiess met de klanten. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Elkk jaar wordt voor de moedermaatschappij een budget opgesteld. Per kwartaal vindt hierop control 
plaats.. Elke maand worden er voor intern gebruik financiële rapportages gemaakt. Planning van de 
activiteitenn is echter altijd moeilijk, omdat men afhankelijk is van de momenten waarop de klanten 
hunn opdrachten plaatsen. Voor de commerciële medewerkers worden jaartargets vastgesteld en hun 
beloningg is deels hiervan afhankelijk. Op opdrachtniveau vinden de meest gedetailleerde planningen 
enn kostenramingen plaats. Deze worden over het algemeen zeer strikt gehanteerd. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire activiteiten van de organisatie hebben, meer dan bij de meeste andere organisaties met 
inspanningsactiviteitenn in het onderzoek, vaak een projectmatig karakter. Soms vinden zij plaats op 
basiss van een vaste 'fee', soms ook op basis van nacalculatie (uren en uitbesteed werk). In alle 
gevallenn begint het met een vraag van de klant, bijvoorbeeld om de opzet van een advertising-
campagne.. Na voorgesprekken hierover wordt binnen de organisatie een team gevormd dat een 
voorstell  uitwerkt, zowel in creatieve termen als in termen van planning en kosten. Dit wordt over het 
algemeenn binnen zes weken aan de klant gepresenteerd. Wanneer de klant het voorstel, al of niet met 
wijzigingen,, overneemt gaat de accountmanager aan de slag om een en ander te realiseren. Door de 
accountmanagementt director en soms door de directeur wordt op dit realisatieproces toezicht 
gehouden. . 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Dee besluitvorming concentreert zich sterk binnen de top van de organisatie. Dit was zeker het geval 
bijj  de realisatie van de heroriëntatie, maar het geldt in feite ook ten aanzien van de primaire 
activiteitenn zelf. Het feit dat een van de managing partners zelf altijd de eindverantwoordelijkheid 
draagtt voor de activiteiten die bij een klant worden uitgevoerd, is in dit verband veelzeggend. 
Besluitvormingg verloopt over het algemeen wel in goed overleg binnen de 'top twaalf en is meestal 
snell  te noemen. 
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3.. Analyse koerselement 

InleidingInleiding koerselement 
Hett koerselement betreft, zoals gezegd, een belangrijke omwenteling in de activiteiten van de 
organisatie,, een omwenteling die ook gepaard is gegaan met een overname van een ander 
adviesbureau.. De verandering kwam na een periode van ongeveer vijftien jaar, waarin het karakter 
vann het oude bureau in feite nauwelijks was veranderd. Het bureau was gelauwerd vanwege haar 
creatievee prestaties in advertising (het sleepte vele prijzen in de wacht), maar de financiële resultaten 
vielenn tegen. De klanten zaten in feite minder op creatieve hoogstandjes te wachten en hadden 
hiervoorr steeds minder geld over. Nieuwe klanten werden op basis van de creatieve prestaties niet 
binnengehaald.. Daar komt bij dat de internationale moederorganisatie ambitieuze groeidoelstellingen 
had,, maar deze werden lang niet waargemaakt. Besloten werd tot een directiewisseling en een 
omvormingg van het bureau tot een organisatie met een breder, meer multidisciplinair en meer op 
effectiviteitt gericht karakter. Om dit te kunnen bereiken werd besloten tot de overname van een ander, 
inn Nederland groter, communicatiebureau, dat reeds een breder karakter bezat, maar minder opvallend 
wass in haar creatieve prestaties. Op deze wijze werd een combinatie gezocht van "het meest creatieve 
bureau""  met "het meest effectieve bureau" van Nederland. 

CommitmentCommitment koerselement 
Dee integratie van de beide organisaties heeft zeer grote gevolgen gehad (zie ook verder). Bovendien is 
dee overname met een behoorlijke investering gepaard gegaan. Derhalve kan gesproken worden van 
eenn aanzienlijk commitment aan de veranderingen. Zij zijn niet zonder meer terug te draaien. Het 
karakterr van de organisatie kan zich echter vanaf nu weer opnieuw ontwikkelen, zodat niet gesproken 
kann worden van zeer hoge commitments aan de strategische heroriëntatie op zichzelf. Het nieuw 
ontstanee adviesbureau is intrinsiek flexibel te noemen ten aanzien van haar activiteiten. Derhalve kan 
hett commitment aan het koerselement als gemiddeld worden ingeschat. 

Initiatief Initiatief 
Hett concrete initiatief voor de koersverandering lag bij de nieuw benoemde directeur. Op basis van 
eenn analyse van de situatie van het oude bureau en de ontwikkelingen in de markt, kwam deze tot de 
conclusiee dat de organisatie zich diende te herbezinnen op haar positie. De activiteiten moesten, zoals 
gezegd,, een meer multidisciplinair en effectief karakter krijgen en bovendien moesten de relaties met 
dee klanten meer op strategisch niveau worden getrokken. Dat wil zeggen dat het adviesbureau zich ten 
doell  stelde te adviseren over het integrale product- en merkenbeleid van de klant. Een en ander werd 
vastgelegdd in een strategisch plan, dat werd besproken met de moederorganisatie. Realisatie van het 
plann kon nagestreefd worden vanuit de toenmalige organisatie of op basis van een overname. Op basis 
vann de groeiambities van de moeder werd voor dit laatste gekozen. Behalve in de zeer kleine kring 
vann de beide managing partners en de scheidende directeur, werd in deze fase nog niet met anderen 
binnenn het bureau overleg gevoerd. In de markt was er eigenlijk maar één logische 
overnamekandidaat.. Reeds een aantal jaren eerder waren met deze organisatie oriënterende 
gesprekkenn gevoerd over een eventuele samenwerking, maar deze waren op niets uitgelopen. Nu 
werenn de gesprekken onder leiding van de nieuwe directeur hervat en dit keer met meer succes. In ca. 
eenn half jaar was de 'deal' in principe rond en werd de eerste mededeling aan de medewerkers 
gedaan. . 

Dee boodschap was, ondanks dat door de directeur bij eerdere gelegenheden reeds verschillende keren 
wass gesteld dat veranderingen noodzakelijk waren, voor de medewerkers een complete verrassing. 
"Hett was alsof er een atoombom gevallen was", aldus de tweede respondent. Men beschouwde 
zichzelff  als een succesvol, creatief bureau en de voorgestelde veranderingen riepen zeer veel 
weerstandenn op. Deze weerstanden werden nog versterkt door het feit dat het over te nemen bureau 
groterr was, waardoor men bang was in de nieuwe organisatie 'ondergesneeuwd' te raken en de eigen, 
informele,, familiaire sfeer te verliezen. Bovendien werkte de weinig communicatieve houding van de 
directeurr ook weerstandsverhogend. Hem werd verweten zich geïsoleerd op te stellen en alle besluiten 
"vanuitt een ivoren torentje" te hebben genomen. 
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Flattering Flattering 
Dee flattering van de heroriëntatie vond in feite in enkele fasen plaats. Allereerst was er het 
strategischee plan van de nieuwe directeur. Dit werd door de moederorganisatie tamelijk snel 
geaccepteerd.. Vervolgens werd toestemming gegeven voor oriënterende gesprekken met de 
overnamekandidaatt en later voor daadwerkelijke onderhandelingen. Het definitieve fiat voor de 
overnamee volgde na ongeveer een halfjaar. De fiattering speelde zich volledig af op het niveau van 
hett (top)management van de beide bureaus en in de moederorganisatie. Anderen werden er niet bij 
betrokken. . 

ProcesProces van realisatie 
Hett realisatieproces van de koersverandering en de samenvoeging van de beide organisaties verliep 
uitermatee moeizaam. Door de directeur werd wel veel moeite gedaan om de belangrijkste mensen 
(creatievee én financiële) aan de organisatie te binden, maar hij slaagde er niet in de weerstanden bij 
velee andere te overwinnen. Er werden integratieteams gevormd, die tot taak kregen de werkwijzen 
vann beide organisaties te bestuderen en samen te smelten tot "the best of two worlds". In de praktijk 
hieldd dit in dat veel van de procedures en systemen van de partnerorganisatie werden overgenomen, 
preciess wat de sceptici binnen de organisatie al vreesden. De werkwijzen van de organisatie werden 
hiermeee aanzienlijk strikter en formeler dan voorheen. Zo werden bijvoorbeeld de controles op 
facturenn en declaraties verscherpt, moesten activiteiten voortaan beter worden gepland en 
gebudgetteerdd en dienden meer rapportages en 'briefings' plaats te vinden. Voor grotere projecten is 
eenn standaardmethode geïntroduceerd onder de naam Relevance, Originality, Impact, de zogenaamde 
ROImethode.. De medewerkers van de oude organisatie "voelden het allemaal als een hete adem in 
hunn nek". Velen van hen verlieten dan ook de organisatie, in totaal ongeveer de helft van hen. De 
sfeerr verslechterde zeer snel en dat was de belangrijkste reden om de geplande verhuizing naar een 
nieuww kantoorpand enkele maanden te versnellen. Hierdoor en door het feit dat er weer nieuwe 
medewerkerss werden aangetrokken, verbeterde de stemming langzamerhand weer. 

Aann de klanten werd de verandering door middel van een persbericht, een persoonlijke brief en 
presentatiess toegelicht. Hun reacties waren over het algemeen redelijk positief en enigszins 
afwachtendd ("what's in it for me?). Ten tijde van het onderzoek was de situatie binnen de organisatie 
weerr genormaliseerd. De nieuwe aanpak van opdrachten is bezig vorm te krijgen, maar het is nog te 
vroegg om te kunnen vaststellen of de verandering een commercieel succes is. 
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4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie 19 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

21. . 

22. . 

23. . 

24. . 

25. . 

26. . 

27. . 

28. . 

29. . 

30. . 

Hypothesen n 

Natuurlijkk primaat ondernemerschap. 

Visiee gericht op identiteit (missie) en cultuur van de organisatie. 

Visiee gericht op versterking consolidatie (bestendiging van de koers) 

Ondernemerschapp extern en autonoom. 

Ondernemerschapp gespreid over de organisatie (A). 
Initiatievenn beperkt van commitment (B). 

Procesconsolidatiee moeilijk vorm te geven (A). 
Budgettairee consolidatie op basis van werkbezetting (B). 

Strategischee planvorming geen rol van betekenis. 

Koersbeïnvloedendee besluiten vooral als personele benoemingen. 

Beperktee directe koersbeïnvloedende besluitvorming. 

Operationelee processen bepalend voor koersvorming. 

Aanwijzingen? ? 

++ + 
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++ + 

+ + 

+/--

++ + 
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+ + 
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Voorlopigee analyse werkhypothesen case 19. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE 110: Communicatie-adviesbureau 2 

1,, Inleiding 

Case-studiee 110 heeft, evenals case-studie 19, plaatsgevonden bij een Nederlands communicatie-
adviesbureau,, dat deel uitmaakt van een grote internationale organisatie. De organisatie heeft ca. 100 
medewerkerss in dienst, terwijl bij enkele dochterorganisaties nog eens 200 mensen werken. In 
totaliteitt behoort men tot de drie grootste organisaties in de branche. De hier besproken onderneming 
adviseertt en begeleidt haar klanten vooral op het gebied van merk- en productondersteunende 
communicatiee aan de markt. De dochters zijn gespecialiseerd in direct marketing, digitale media, 
corporatee affairs, lobbying en sponsoring. De organisatie heeft ca. dertig (grote) klanten en kent een 
directie,, bestaande uit een algemeen directeur, een hoofd Creatie en een hoofd Accountmanagement. 
Kortt geleden hebben zich binnen de organisatie belangrijke strategische en organisatorische 
veranderingenn voorgedaan. Deze veranderingen worden verderop als koerselement besproken. 
Interviewss hebben plaatsgevonden met de algemeen directeur, en met een van de accountmanagers, 
diee tevens als projectleider heeft gefungeerd tijdens het genoemde veranderingsproces. 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Hett bureau hanteert als missie "to be our clients most valued partner in Brand Perception Redesign by 
forcingg knowledge and creativity to make a difference". Men wil zijn "het meest interessante bureau 
omm bij en voor te werken". 

Dee visie is erop gericht om een communicatie-adviesbureau te zijn dat advisering en ondersteuning 
biedtt ten aanzien van het integrale communicatiebeleid van de klant, een zogenaamd "Brand 
Perceptionn Agency". Doelstelling is om uiteindelijk 80% van de omzet te halen uit communicatie-
ondersteuningg en 20% uit advisering met betrekking tot de andere aspecten van de marketing mix, 
zoalszoals bijvoorbeeld merk- en productontwikkeling. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn gemiddeld te noemen. Dit commitment is enerzijds, evenals 
bijj  case-studie 19, het gevolg van de vaak langdurige relaties die met klanten worden aangegaan en het 
'uitsluitende'' effect dat dit heeft op het aangaan van relaties met concurrenten van deze klanten. 
Anderzijdss wordt het commitment ook hier bepaald door de afhankelijkheid van het bureau van een 
aantall  van haar 'smaakbepalende' medewerkers, maar de inzetbaarheid van deze medewerkers is wel 
flexibel.. Daarnaast zijn de nodige investeringen gedaan in technologie, met name in 
informatienetwerkenn en proces-ondersteunende systemen. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Zoalss gezegd heeft de organisatie onlangs belangrijke veranderingen ondergaan. Deze zijn te 
beschouwenn als een strategische heroriëntatie. Van een informeel en creatief reclamebureau is men 
bezigg zich te ontwikkelen tot een professioneel, efficiënt en breed 'Brand Perception Agency'. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Strategischee meerjarenplanningen spelen voor de interne aansturing van de organisatie een 
ondergeschiktee rol. Strategische plannen worden wel opgesteld voor de moederorganisatie. Planning 
opp langere termijn is moeilijk, omdat veel afhankelijk is van de klanten en hun ruimte om te 
investerenn in marketing communicatie. Volgens de algemeen directeur kenmerkt de branche zich 
bovendienn door "opportunistisch gedrag". Daarnaast is het aantrekken van nieuwe 'accounts' van 
groott belang en moeilijk planbaar. Zo werd ten tijde van het onderzoek een grote bank als klant 
binnengehaald,, hetgeen gepaard gaat met een verwachte omzetstijging van 20%. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Ondernemerschapp speelt op alle niveaus van de organisatie een belangrijke rol. Het binnenbrengen 
vann nieuwe klanten is met name de taak van de directie, de acquisitie en vormgeving van grote 
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opdrachtenn bij bestaande klanten gebeurt door de accountmanagers. Kleinere foilow-up opdrachten 
kunnenn door iedereen binnen de organisatie worden verworven. 

Investeringen Investeringen 
Investeringenn doet de organisatie normaal gesproken op beperkte schaal. In samenhang echter met de 
strategischee heroriëntatie zijn de automatiseringssystemen volledig vervangen. Dit is wel met de 
nodigee investeringen gepaard gegaan. Verder bezit de organisatie een eigen kantoorpand. 
Geïnvesteerdd wordt verder in (jonge) mensen. Gedurende de eerste jaren dat ze in dienst zijn wordt 
veell  aandacht besteed aan opleiding en begeleiding, in de daaropvolgende jaren in hun loyaliteit en 
betrokkenheid. . 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Elkk jaar wordt een financieel jaarplan gemaakt, dat dient ter sturing van de activiteiten en ter 
rapportagee aan de moederorganisatie. Dit plan is gebaseerd op de 'brand plans', die door de 
accountmanagerss per klant worden opgesteld. Afhankelijk van de realisatie van deze persoonlijke 
plannenn worden de accountmanagers ook middels een bonussyteem afgerekend op hun effectiviteit. In 
relatiee tot het jaarplan wordt op maandelijkse basis control uitgeoefend. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen zijn sinds het heroriëntatieproces sterk gestandaardiseerd, zo sterk zelfs dat de 
proceduress hier en daar weer enigszins zijn versoepeld. In totaal zijn eenentwintig processen 
gedefinieerdd en uitgewerkt. Wanneer een klant een opdracht plaatst, wordt deze door de betreffende 
accountmanagerr besproken en uitgewerkt. Vervolgens wordt een team samengesteld van specialisten 
diee voor die specifieke opdracht noodzakelijk zijn. Hierbij worden ook eventueel medewerkers van de 
dochterondernemingenn ingezet. In het team wordt de opdracht vertaald naar de (creatieve) vorm die 
dezee moet krijgen. De accountmanager houdt de leiding over de activiteiten en onderhoudt de 
contactenn met de klant. De processen lijken dus gestandaardiseerd, maar het creatieve en 
projectmatigee karakter ervan maakt een vergaande standaardisatie onmogelijk. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Voorr de besluitvorming is met name de directie en het daaronder gelegen niveau (accountmanagers en 
creatieff  verantwoordelijken) van belang. Gesproken wordt door de respondenten over een groep van 
ca.. 10 'keypersons' binnen de organisatie. Binnen deze groep vindt veelvuldig overleg plaats en de 
besluitvormingg is tamelijk informeel. Bij belangrijke besluiten, zoals binnen het kader van de 
heroriëntatie,, wordt veel aandacht besteed aan brede communicatie met de gehele organisatie. 

3.. Analyse koerselement 

InleidingInleiding koerselement 
Hett koerselement dat tijdens deze case-studie centraal heeft gestaan betreft de omvorming van het 
bureauu van een klassiek (zij het enigszins "wil d en creatief') reclamebureau tot een 'Brand Perception 
Agency',, dat wil zeggen een organisatie die in staat is haar klanten op professionele en effectieve 
wijzee te adviseren en ondersteunen ten aanzien van alle aspecten van de marketing mix. Aanleiding 
voorr deze strategische verandering waren veranderingen in de markt, geconstateerde inefficiënties 
binnenn de organisatie en de veranderende opvattingen van de 'keypersons' binnen de organisatie 
zelfs.. Hoewel de organisatie zeer succesvol was in het bedenken van creatieve reclame-uitingen 
(beginn jaren negentig was men twee jaar achtereen "bureau van het jaar"), bleef de groei van de 
organisatiee achter bij de verwachtingen. Een van de redenen hiervoor was dat het aandeel van tv-
reclamee in het totale pakket van communicatiemogelijkheden geleidelijk afnam. In de Verenigde 
Statenn had deze ontwikkeling zich reeds enkele jaren eerder voorgedaan en de verwachting was dat 
dezee zich ook hier zou doorzetten. Om toch een groei te kunnen realiseren die sterker is dan de 
marktgroei,, was het derhalve noodzakelijk om de activiteiten van de organisatie te verbreden. Naast 
dee klassieke reclame, waarin men zich onder druk van de toenmalige markt in de jaren tachtig steeds 
meerr had gespecialiseerd, werd het noodzakelijk de communicatiebehoeften van de klant in een 
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brederr perspectief te plaatsen. Meer aandacht moest worden besteed aan andere disciplines als direct 
marketing,, sales promotion en sponsoring. Bovendien werd vastgesteld dat de interne processen van 
dee organisatie een betere beheersbaarheid, stroomlijning en afstemming op de eisen van de klant 
behoefden.. Een reorganisatie en een herdefiniëring van de interne processen waren hiervan het 
gevolg.. De huidige organisatie heeft een matrixstructuur, waarbij enerzijds disciplinegerichte groepen 
vann specialisten actief zijn, en anderzijds accountmanagers die de inzet van deze specialisten naar de 
klantt aansturen en coördineren. Zij treden daarbij voor de klant op als 'Brand Director'. Al met al 
betroff  het hier een zeer grote verandering voor de organisatie met grote gevolgen voor de 
medewerkers,, hun kennis, werkwijzen, vaardigheden, gedrag en manier van denken. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan de hier beschreven verandering is aanzienlijk. De reorganisatie kan niet zonder 
meerr worden teruggedraaid en aanzienlijke investeringen zijn gedaan de vormgeving van de 
veranderingenn zelf en alle interne communicatie eromheen, en in de ontwikkeling van nieuwe 
proceduress en systemen. Van de andere kant is de organisatie vanuit de nieuwe situatie weer in staat 
zichh verder te ontwikkelen, zij blijf t in haar optreden naar de markt flexibel. Hierdoor kan niet worden 
gesprokenn van zeer hoge commitments aan de strategische verandering. Derhalve kan het 
commitmentt aan het koerselement als gemiddeld worden ingeschat. 

Initiatief Initiatief 
Dee strategische veranderingen werden feitelijk in gang gezet na de aanstelling van een nieuwe 
directeurr bij het bureau. Hoewel in eerdere fasen reeds over de wenselijkheid van veranderingen werd 
gesproken,, kan deze toch worden aangemerkt als de initiatiefnemer. Het initiatief ondervond 
onmiddellijkk ondersteuning vanuit de 10 'keypersons' van de organisatie. Met behulp van een 
Businesss Process Redesign (BPR) adviesbureau werden de hoofdlijnen in een plan vastgelegd en werd 
eenn stappenplan ontwikkeld voor de verdere aanpak. Deze aanpak voorzag in een aantal 
brainstormsessies,, op basis waarvan door de directie en de 'keypersons' gezamenlijk een 
missierapportt werd opgesteld met de belangrijkste doelstellingen van de strategische verandering. In 
hett kader van de sessies werden ook interviews afgenomen bij een aantal klanten, ten einde hun 
wensenn en eisen te inventariseren. Tegelijkertijd werden door het BPR-bureau de belangrijkste 
operationelee processen van de organisatie in kaart gebracht. Langzamerhand ontstond een steeds 
scherperr beeld van de gewenste nieuwe strategie en organisatie. 

Dezee nieuwe visie werd op diverse momenten ook voorgelegd aan de medewerkers van het bureau. 
Ditt gebeurde onder andere door middel van 'garagebijeenkomsten' voor iedereen. Hoewel veel 
medewerkerss de noodzaak voor verandering wel onderkenden, riepen de voorgestelde veranderingen 
grotee weerstanden op. Met name de verdergaande standaardisering en formalisering van de 
werkzaamhedenn werden niet gemakkelijk geaccepteerd. Hierover zijn in de daarop volgende periode 
velee formele en informele discussies gevoerd, maar voor een aantal (creatieve) medewerkers bleven 
dee veranderingen onverteerbaar, zij hebben de organisatie dan ook verlaten. Uiteindelijk is op basis 
vann alle discussies door de directie en een van de accountmanagers een definitief plan opgesteld, 
waarinn de voorgenomen veranderingen, de financiële consequenties en een planning voor de 
implementatiee werden aangegeven. 

Fiattering Fiattering 
Fiatteringg vond in diverse fasen plaats in de directie van het bureau, met directe betrokkenheid van de 
eerderr genoemde 'keypersons'. De tijdsspanne die gemoeid was vanaf het initiatief tot de fiattering 
vann het definitieve plan bedroeg ongeveer een halfjaar. 

ProcesProces van realisatie 
Voorr de realisatie van de noodzakelijke veranderingen werd een projectleider (een van de 
accountmanagers)) en een projectteam benoemd. Het project kreeg als naam "Pull Yourself Together". 
Dee realisatie betrof enerzijds het uitwerken van de nieuwe organisatiestructuur, de nieuwe processen, 
proceduress en hieraan gerelateerde systemen. Anderzijds had de realisatie ook een belangrijke 
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personelee component, in de vorm van het aantrekken van nieuwe medewerkers en het opleiden van de 
zittendee mensen. In diverse werkgroepen werden onderdelen van de organisatorische veranderingen 
vormgegeven.. De nieuwe taken en verantwoordelijkheden werden beschreven, de eenentwintig 
standaardproceduress werden ontwikkeld, nieuwe systemen werden gedefinieerd en de huisvesting en 
'routing'' binnen het gebouw werd opnieuw bekeken. In enkele pilotprojecten werden de nieuwe 
processenn uitgeprobeerd, waarbij werd vastgesteld dat sommige procedures te strikt waren. Deze 
werdenn aangepast. Uiteindelijk werd na een voorbereidingsperiode van opnieuw een half jaar de 
nieuwee organisatie geïmplementeerd. Voor de nieuwe automatiseringssystemen bleek deze planning 
niett haalbaar, deze zijn later gefaseerd ingevoerd. 

Dee inzet van mensen en middelen voor het project is aanzienlijk geweest. Zo bedroegen de kosten van 
hett BPR-bureau uiteindelijk 400.000, terwijl door de projectteamleden en de leden van de diverse 
werkgroepenn zeer veel uren in de veranderingen zijn geïnvesteerd. Daarbij komen nog de 
investeringenn in de nieuwe systemen. 

Dee nieuwe strategie en werkwijze van het bureau werd vervolgens ook aan alle klanten gepresenteerd. 
Daarbijj  werd ook een terugkoppeling gegeven aan die klanten die in een eerdere fase hun 
medewerkingg aan een interview hadden verleend. In de dagelijkse praktijk hadden op het moment van 
hett onderzoek (ca. een halfjaar na de implementatie) de veranderingen in de relaties met de klanten 
nogg slechts mondjesmaat vorm gekregen. Zoals de directeur het uitdrukte: "je maakt een heel brand 
plan",, en vervolgens zegt de klant "dat is prachtig, maar doet u me eerst nu toch maar een 
reclamecampagne".. De strategie is er nu op gericht om op basis van het uitvoeren van deze 
campagness vervolgens weer terug te komen op het plan. "Nu worden de zaadjes uitgezet en in de 
toekomstt hopen we te kunnen oogsten". 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie 110 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

21. . 

22. . 

23. . 

24. . 

25. . 

26. . 

27. . 

28. . 

29. . 

30. . 

Hypothesen n 

Natuurlijkk primaat ondernemerschap. 

Visiee gericht op identiteit (missie) en cultuur van de organisatie. 

Visiee gericht op versterking consolidatie (bestendiging van de koers) 

Ondernemerschapp extern en autonoom. 

Ondernemerschapp gespreid over de organisatie (A). 
Initiatievenn beperkt van commitment (B). 

Procesconsolidatiee moeilijk vorm te geven (A). 
Budgettairee consolidatie op basis van werkbezetting (B). 

Strategischee planvorming geen rol van betekenis. 

Koersbeïnvloedendee besluiten vooral als personele benoemingen. 

Beperktee directe koersbeïnvloedende besluitvorming. 

Operationelee processen bepalend voor koersvorming. 

Aanwijzingen? ? 

++ + 

+ + 

++ + 

+ + 

++ + 
+/--

++ + 
+/--

++ + 

+ + 

+ + 

+ + 

Voorlopigee analyse werkhypothesen case 110. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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