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TUUT-TUUT, DAT IS SNEL .......
De ervaringen van een handelsfirma

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

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

Om dit primaire proces optimaal te laten verlopen is uiteraard nog het een en ander nodig.
Wij noemen dat de ondersteunende activiteiten. Zo hebben wij een afdeling Product Marke-
ting, die verantwoordelijk is voor de inhoud van onze productcatalogus, een afdeling Finan-
ciën & Administratie, die de boekhouding en controling verzorgt, een afdeling Inkoop, die de
relaties met de toeleveranciers onderhoudt, een afdeling Service, die garantie-problemen
verhelpt en kleine reparaties uitvoert, en een afdeling Informatisering, die de eerdergenoem-
de systemen bouwt en onderhoudt. Daarnaast hebben we nog enkele zogenaamde account-
managers in de buitendienst, die de relaties met onze grotere klanten onderhouden. Zij zijn
verantwoordelijk voor de verkopen bij deze accounts en ontvangen een bonus wanneer deze
verkopen de gestelde doelen overtreffen.
                                                
2 Deze tekst is volledig de verantwoordelijkheid van de auteur. De naam Van Gelderen is gefingeerd.

Plaatsing  gebeurt met toestemming van de directie van Overtoom BV.
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Na deze korte schets van onze organisatie wil ik u vertellen wat ons enkele jaren geleden is
overkomen. Een van onze actieve accountmanagers komt op een dag naar me toe met het
volgende verhaal. Hij was bij een klant van ons geweest en had vernomen dat deze bezig was
met de voorbereidingen van een totale bedrijfsverhuizing. Men ging een splinternieuw pand
betrekken en overwogen werd bij deze gelegenheid ook de inventaris integraal te vernieuwen.
Alle kantoormeubelen, kasten en magazijninrichtingen zouden dan worden vervangen en om-
dat men in de loop van de tijd goede ervaringen met Overtoom had opgedaan, werd de ac-
countmanager gevraagd een offerte uit te brengen. In totaliteit zou deze enkele miljoenen
gaan bedragen, ongeveer de helft van de jaardoelstelling van de accountmanager.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Momenteel is iedereen tevreden. Natuurlijk hebben we nog regelmatig discussies over de
onderlinge afstemming tussen OVERTOOM en OVERTOOM PROJECTINRICHTING. Bij-
voorbeeld over de prijzen die gerekend worden voor de interne leveranties, over levertijden,
leverancierskeuzen en de onderlinge overdracht van klanten en activiteiten. Maar deze dis-
cussies vinden plaats in een heldere context, met duidelijke afspraken. Ik hoop dat mijn bood-
schap bij u is overgekomen. Verwacht van uw organisatie geen onmogelijke dingen. Ver-
wacht niet dat zij in staat is tegelijkertijd enerzijds snel en efficiënt te zijn, en anderzijds
flexibel en gericht op specifieke klanteneisen. Die combinatie kan niet werken omdat het een
totaal verschillende organisatie, instelling en strategie vraagt. De activiteiten zijn domweg te
verschillend ………
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 1 
INLEIDING EN DOELSTELLINGEN

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

1.1 UITGANGSPUNTEN

In deze dissertatie staat de koersvorming3 van ondernemingen centraal. Het onderzoek waar-
over hier gerapporteerd wordt, probeert licht te werpen op de wijze waarop koersvorming ‘op
volle zee’ tot stand komt, het concentreert zich derhalve op de processen, zoals deze in wer-
kelijkheid tot de koers van organisaties leiden. Onderzocht is niet zozeer of de uitgezette
koers de juiste is, of Batavia een goede bestemming, als wel hoe de koerswijzigingen onder-
weg tot stand komen, welke afwegingen hierbij gemaakt worden, wie ze maakt en onder in-
vloed 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
draagt voor de koers van zijn schip.

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

                                                
3 In 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
wordt uitgewerkt.

4 Managers betreffen uiteraard mannen én vrouwen. Waar in dit verband de mannelijke vorm wordt gekozen,
wordt altijd óók de vrouwelijke vorm bedoeld.
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1.2 DOELSTELLINGEN EN VRAAGSTELLING

In verlengde van het voorgaande kan de hoofddoelstelling van het VOC-onderzoek als volgt
worden geformuleerd.

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

Deze doelstelling wordt vertaald in de volgende 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-

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

levante situationele context?

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

1.3 KARAKTER EN OPBOUW

Het ontwikkelen van inzicht in de koersvormende processen van ondernemingen lijkt voor-
namelijk een exploratieve doelstelling. In eerste aanleg heeft het onderzoek ook exploratieve
kenmerken gehad, zowel in de vorm van een literatuurinventarisatie als van verkennende
case-studies op diverse terreinen. Op basis hiervan is een theoretisch kader opgebouwd, en
zijn hypothesen geformuleerd over verwachte relaties tussen koersvorming en context. Deze
hypothesen zijn zowel op onderdelen als integraal geconfronteerd met de gegevens van een
meer 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-
bare inzichten.

De 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-model van koersvorming. VOC staat in dit model voor visie, ondernemerschap en
consolidatie. Aan deze terminologie dankt het onderzoek zijn naam.

• Hierna wordt deel III besteed aan de presentatie van een typologie, de Basis Activiteiten
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-
pothesen bevatten een aantal op basis van vooronderzoek verwachte relaties tussen ken-
merken van koersvormende processen en de basistypen van activiteiten.

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

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

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

De 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-
gisch management een expliciete plaats. De meeste strategische managementmodellen zijn
gebaseerd op industriële ondernemingen, waarbij bovendien enkele specifieke bedrijfstakken
oververtegenwoordigd 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
van 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-
cijfers geen goede weergave zijn van het economische belang van de industrie -industriële
ondernemingen zijn bijvoorbeeld tevens opdrachtgevers voor de dienstverleners (Vos &
Buitelaar, 1996)- is er langzamerhand geen reden meer voor de overheersing van het industri-
ele denken in het strategisch management. Het VOC-onderzoek gaat ervan uit dat industriële
strategische modellen niet zonder meer toepasbaar zijn in andere typen organisaties. Strate-
gievorming zal zich bij een aannemersbedrijf, software-house of een consultancy-firma vol-
gens een ander ‘natuurlijk’ proces voltrekken dan bij een onderneming die industriële pro-
ducten voortbrengt. De doelstelling van het onderzoek is om deze verschillen expliciet en
benoembaar te maken.

1.4 AFBAKENING VAN HET ONDERZOEKSVELD

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

sluitend organisaties die zelfstandig hun producten, capaciteiten of diensten tegen beta-
ling aan klanten aanbieden5. Strikt ‘taakgerichte’, uitvoerende organisaties, zoals de
meeste overheidsorganisaties, blijven buiten beschouwing.

                                                
5 Omdat in het onderzoek alleen marktgerichte organisaties zijn betrokken worden de termen organisaties en

ondernemingen door elkaar gebruikt.
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• Het onderzoek richt zich uitsluitend op het strategisch management van de primaire acti-
viteiten (business strategie) en niet op bijvoorbeeld de portfolio strategieën van gediver-
sificeerde ondernemingen (concern strategie).

• Het onderzoek gaat uit van een proces-oriëntatie, waarbij de ‘hoe’-vraag steeds centraal
staat (hoe worden strategische vraagstukken aangepakt, hoe verloopt het innovatieproces,
wie neemt initiatieven, etc.) en in mindere mate de ‘wat’-vraag (wat is de inhoud van het
strategische 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-
dig georiënteerde theorieën en concepten.

1.5 DOELGROEPEN

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

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

1.6 SAMENVATTING

De hoofddoelstelling van het VOC-onderzoek, het creëren van een bruikbaar inzicht in de
werkelijke processen van koersvorming binnen organisaties en hun samenhang met de situa-
tionele context, geeft aan dat de ambities van het onderzoek in twee richtingen gaan, namelijk
het leveren van een bijdrage aan de situationele theorievorming over strategie, en het bieden
van herkenbare inzichten voor de praktijk van het strategisch management. Doelgroepen zijn
derhalve zowel wetenschappers als praktijkprofessionals. Het onderzoek beperkt zich tot
marktgerichte organisaties, tot de koersvorming van hun primaire activiteiten (business stra-
tegie), en tot het procesverloop hiervan. Het onderzoek is empirisch georiënteerd, de onder-
nemingspraktijk geldt als uitgangspunt en referentiekader.
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 2
INTRODUCTIE THEORETISCHE KADER

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

2.1 STRATEGIE OF KOERS

In deze dissertatie worden de termen strategie en strategievorming zoveel mogelijk vermeden
en vervangen door koers en koersvorming. De reden hiervoor is dat het woord strategie ge-
makkelijk aanleiding geeft tot verwarring. Door Mintzberg werden vijf volstrekt verschillen-
de 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-
men pakket van activiteiten worden bedoeld (Plan), maar ook een manoeuvre om de concur-
rent te slim af te zijn (Ploy). Verder kan met het begrip strategie ook een specifieke stijl van
werken of cultuur worden aangeduid (Perspective), of een specifieke plaats in een bedrijfstak
(Position). Tenslotte kan strategie simpelweg een aanduiding zijn van een achteraf geconsta-
teerd patroon in de beslissingen en activiteiten van een organisatie (Pattern).

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

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

Met de primaire waardescheppende activiteiten worden die operationele activiteiten aange-
duid, waarmee de onderneming waarde realiseert voor haar klanten (Porter, 1985). De koers
van 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.

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

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

Unrealized
Strategy

Emergent S
tra

tegy

Intended
Strategy

Realized
Strategy

Deliberate Strategy

       ________________________   _________
koersvorming              koers

figuur 2.1: koers en koersvorming (Mintzberg, 1987).

2.2 HET VOC-MODEL VAN KOERSVORMING

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

2.2.1 De basisprocessen

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

De processen van planvorming betreffen die processen waarin een organisatie voor een
meerjarige periode haar voornemens ten aanzien van (onderdelen van) de koersontwikkeling
uitwerkt en vastlegt. Hierbij wordt in het onderzoek nog onderscheid gemaakt tussen twee
typen plannen, namelijk actieplannen en strategische plannen. Het eerste type vormt een di-
recte voorbereiding op de besluitvorming over concrete koerswijzigingen, terwijl het tweede
bredere beleidsvoornemens weergeeft met betrekking tot de integrale koersontwikkeling.
Onder de processen van besluitvorming worden die processen verstaan, waarmee al of niet
acceptatie en fiat binnen de organisatie worden verkregen voor een koersverleggende ver-
nieuwing. In het onderzoek worden dus alleen besluiten betrokken die een directe invloed
hebben op de koers van de operationele processen. De goedkeuring van een beleidsvoorne-
men (bijvoorbeeld een strategisch plan) wordt niet tot besluitvorming gerekend, maar tot de
planvorming zelf, omdat de relatie tussen een voornemen en de daadwerkelijke koersvorming
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indirect en vooralsnog onzeker is. De operationele processen zijn de processen waarin de
koers van de organisatie uiteindelijk wordt gerealiseerd en omgezet in resultaat. Het zijn de
primaire waardescheppende processen. Deze processen zijn deels op te vatten als de uitvoe-
ring van eerder genomen besluiten, maar kennen daarnaast een eigen dynamiek als gevolg
van het oplossen van concrete problemen of het autonoom oppakken van uitdagingen. In de
operationele 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.

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

planvorming

operatie

besluitvorming

figuur 2.2: de basisprocessen van koersvorming.

2.2.2 De VOC-basiskrachten

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

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

De basiskracht visie heeft een meer indirecte invloed op de koersvorming. Visie staat voor
een (collectief) bewustzijn van de identiteit, de ambities en de gewenste ontwikkelingsrich-
ting van een organisatie en haar activiteiten. Dit bewustzijn op zich brengt geen koersveran-
deringen teweeg. Dit gebeurt pas wanneer het vorm heeft gekregen in de initiatieven, beslui-
ten en operationele processen van de organisatie. Strategische plannen kunnen in dit proces
ondersteunend zijn, wanneer zij helpen de visie te communiceren, respectievelijk te vertalen
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naar concrete beleidsgebieden of businesses. Aan de basiskracht visie worden in het VOC-
model twee aspecten onderscheiden, namelijk het bewustzijn van de identiteit van de organi-
satie (missie) en het bewustzijn van de gewenste ontwikkelingsrichting (visie). Een missie
geeft antwoord op de vraag wat de bestaansreden van een organisatie is, terwijl een visie pri-
oriteiten aangeeft ten aanzien van de gewenste koersontwikkeling op de langere termijn. Een
missie 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
waarbinnen visies zich kunnen ontwikkelen.

De basiskracht consolidatie6 beïnvloedt de koersontwikkeling juist doordat zij is georiënteerd
op het behoud en de uitbouw van de bestaande koers en het realiseren van successen hiermee.
Consolidatie 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-
tie draagt op deze wijze bij aan een succesvolle exploitatie van de gekozen of ontstane koers
van de onderneming.

2.2.3 Het VOC-model

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

V

O C

planvorming

operatie

besluitvorming

figuur 2.3: het VOC-model van koersvorming, de basisprocessen en de basiskrachten.

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

                                                
6 Het woord ‘consolidatie’ wordt hier op een specifieke wijze gebruikt. De betekenis wijkt af van de

gebruikelijke financiëel-economische betekenis.
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elkaar in balans, maar niet in een statisch en stabiel evenwicht. Zo kan soms het onderne-
merschap dermate overheersend zijn, dat het risico bestaat dat veranderingen te snel, onvolle-
dig of ondoordacht worden geïmplementeerd. Andersom kan ook de invloed van de consoli-
derende krachten te veel overheersen, waardoor initiatieven tot verandering in de verdrukking
komen en de organisatie te lang dezelfde koers blijft varen. In beide situaties is visie nodig
om de balans te herstellen. Visie kan worden beschouwd als een soort ‘scheidsrechter’ in de
confrontaties tussen ondernemerschap en consolidatie.

2.3 DE BASIS ACTIVITEITEN TYPOLOGIE

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

2.3.1 De drie basisactiviteiten

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

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

transactie wordt aangegaan helder zijn gedefinieerd.

Met behulp van deze criteria worden in de typologie drie typen activiteiten gedefinieerd, na-
melijk productactiviteiten, projectactiviteiten, en inspanningsactiviteiten. Deze drie activi-
teittypen verschillen fundamenteel van elkaar in de aard van de transacties die tussen aanbie-
ders en afnemers worden aangegaan. In samenhang hiermee verschillen zij ook in de aard en
de mate van commitments7, die zij meebrengen. Commitments geven aan op welke punten
organisaties gebonden zijn aan hun huidige koers, bijvoorbeeld als gevolg van eerder geno-
men besluiten of specifieke investeringen. De drie typen activiteiten worden hier kort geïn-
troduceerd (zie voor de volledige uitwerking hoofdstuk 10).

Productactiviteiten zijn activiteiten waarbij de aanbiedende organisatie zelf verantwoordelijk
is voor de specificaties van het assortiment aan producten of diensten dat zij voortbrengt.
Bovendien zijn deze specificaties vooraf helder vastgesteld. Bij het aangaan van een transac-
tie heeft de klant dus een duidelijk idee van de eigenschappen van het aangeboden product.
Producten of diensten worden verkocht op door de aanbieder geselecteerde markten en deze
verkoop gaat gepaard met marketing en promotionele ondersteuning. Een kenmerk van pro-
ductactiviteiten is dat de aanbiedende organisatie vooraf de nodige inspanningen en investe-
ringen moet doen om het product te definiëren, te ontwikkelen, produceerbaar te maken en op
de markt te brengen. Op deze wijze bouwt de aanbieder commitments op, die aanzienlijk
kunnen 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.

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

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

2.3.2 Ideaaltypen

De 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-
mingen kunnen bovendien meerdere typen activiteiten binnen één organisatie combineren.
Op deze en andere vraagstukken rond de Basis Activiteiten Typologie zal in hoofdstuk 10
worden ingegaan.

2.3.3 Commitment

Het begrip commitment werd hiervoor reeds geïntroduceerd. De aanwezigheid van commit-
ments maakt het voor een organisatie moeilijker of kostbaarder om van koers te veranderen
of nieuwe elementen hierin te introduceren. Oorzaken van commitments zijn gelegen in de
mate 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
ervan gemoeid is, van de mate van specialisatie van de ontwikkelingen, en van de mate van
onverhandelbaarheid van ontwikkelingsresultaten. Zo zullen hoge investeringen in product-
ontwikkelingen met een lange looptijd en terugverdientijd, gecombineerd met een sterk ge-
specialiseerd karakter en de onmogelijkheid de ontwikkelingsresultaten te verkopen, leiden
tot een hoog commitment. De organisatie is aan deze investeringen gebonden en ondervindt
aanzienlijke belemmeringen om van koers te veranderen. Wanneer daarentegen investeringen
beperkt zijn of op een breder front inzetbaar te maken of te verkopen aan derden, is het com-
mitment van de organisatie laag.
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2.4 KOERSVORMING IN CONTEXT

Het hier geïntroduceerde theoretische kader heeft als functie de voorwaarden te scheppen
voor het beschrijven, onderbouwen en empirisch onderzoeken van de centrale gedachte van
het VOC-onderzoek, namelijk dat de dynamiek van koersvorming alleen begrepen kan wor-
den in directe relatie met de context. Om de integrale complexiteit van koersvorming als pro-
ces te kunnen ‘vangen’ is het VOC-model ontwikkeld, terwijl de contextafhankelijkheid
wordt vormgegeven langs de lijnen van de Basis Activiteiten Typologie. Het vervolg van
deze dissertatie kan worden gezien als een zoektocht naar de essentiële relaties tussen koers-
vorming en context, dat wil zeggen naar de logica van de verschillen in koersvorming tussen
de drie onderscheiden activiteittypen. De zoektocht leidt in eerste instantie via een verdieping
van het theoretische kader naar een aantal hypothesen omtrent verwachte verschillen. In het
empirische gedeelte van het onderzoek worden deze hypothesen getoetst en wordt het beeld
van de koersvorming in context verder ingevuld.
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 3
PLAATSING BINNEN HET VAKGEBIED

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

3.1 BEDRIJFSKUNDE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN

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

Als gevolg van deze praktijkgerichtheid en de wat diffuse disciplinaire basis, blijkt het ont-
wikkelen 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 bedrijfsvoorbeelden beschreven,
veelal succesvolle organisaties, soms aangevuld met minder succesvolle als controlegroep, op
basis waarvan een beeldend profiel wordt gedestilleerd van de ‘excellente onderneming’
(Peters & 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
meer zo excellent blijkt te zijn. Daarnaast is binnen de bedrijfskunde volgens Jansen een aan-
zienlijk aantal ‘pseudo-theorieën’ te vinden, dat wil zeggen zienswijzen of raamwerken,
waaraan geen enkele theoretische gedachtelijn ten grondslag ligt. Te denken valt bijvoorbeeld
aan het populaire 7-S model (Waterman, Peters & Phillips, 1980) of aan de metaforen-
benadering van Morgan (1986). Pseudo-theorieën kunnen overigens nuttig zijn als kapstok bij
het verzamelen van gegevens of het verkrijgen van inzicht in een concrete bedrijfssituatie,
maar theorieën zijn het niet. Jansen’s conclusie is dat een groot gedeelte van de internationale
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publicaties op bedrijfskundig gebied in feite van twijfelachtig wetenschappelijk gehalte is.
Veelal ontbreekt de empirische onderbouwing, en zijn begrippen en concepten niet scherp
gedefinieerd, speculatief of erg abstract (Jansen, 1994). Een zekere modegevoeligheid kan
daarbij zowel de redacties van tijdschriften, als de schrijvers en lezers van artikelen niet wor-
den ontzegd. ‘Nieuwe’ benaderingen en inzichten wisselen elkaar voortdurend af. In die zin
lijkt 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-
solidatie veel minder zichtbaar is.

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

Het 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
hun samenhang. Empirische wetenschap leidt tot een beter begrip van de dingen zoals ze zijn,
maar onthoudt zich van uitspraken over hoe ze zouden moeten zijn. Niettemin levert descrip-
tieve theorievorming een bijdrage aan de effectiviteit van de ondernemingspraktijk, omdat
inzichten in de werkelijkheid helpen deze te besturen. Voorwaarde is dan wel dat de ontwik-
kelde 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.

3.2 PERSPECTIEVEN OP STRATEGIE

Het onderzoeksterrein van strategie en strategisch management kent een groot aantal benade-
ringen en ‘scholen’ (zie onder andere Mintzberg e.a., 1998). Middels een korte historische
schets zullen de hoofdstromingen worden toegelicht en zal het VOC-onderzoek hierbinnen
een plaats gegeven worden.

3.2.1 Business policy

De ontstaansgeschiedenis van het huidige strategisch management begint in de vijftiger jaren
van de vorige eeuw. In de periode voor en vlak na de tweede wereldoorlog deden zich binnen
bedrijfsorganisaties nieuwe vormen van professionalisering voor, die tot uitdrukking kwamen
in de ontwikkeling van diverse functionele disciplines, zoals industrial engineering, marke-
ting, personeelszaken en financieel management (Wissema, 1988). Deze situatie leverde een
nieuw 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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ne business schools, gesteld dat het integrale management zelf ook aan professionalisering
moest winnen, onder andere door het ontwikkelen van een ‘business policy’ (Rumelt, Schen-
del & Teece, 1991). Business policy werd in eerste instantie dus sterk gekoppeld aan het lei-
derschap van een organisatie en legde het accent op goed gearticuleerde en richtinggevende
algemene doelstellingen (Selznick, 1957; Andrews, 1965). Van deze algemene doelstellingen
werden vervolgens functionele doelstellingen afgeleid, waardoor voor de onderneming als
geheel een consistent beleid werd gewaarborgd (Porter, 1991).

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

3.2.2 Strategie als analysevraagstuk

In het strategische analyse onderzoek ging men op zoek naar verklaringen voor het feit dat
sommige 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
waren voor succes, allereerst door nadere analyses van bedrijfstakstructuren en de onderlinge
concurrentieverhoudingen tussen de verschillende marktpartijen. Op deze wijze werden
marktposities gedefinieerd die een relatie lieten zien met het relatieve succes van onderne-
mingen (o.a. Porter, 1979). Het managementperspectief veranderde in deze benadering in een
positioneringsperspectief, waarvan het denken sterk is gerelateerd aan de Industrial Organi-
zation 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
werden in de loop van de jaren zeventig ontwikkeld en worden in allerlei vormen tot op de
dag van vandaag toegepast ter ondersteuning van het strategisch denken (zie voor een over-
zicht Grant, 1994). Bovendien werd met behulp van databases, zoals de PIMS-database
(Buzzell & Gale, 1987), een groot aantal bedrijfstakken statistisch doorgelicht. Soms werden
strategieën daarbij gecategoriseerd in ‘strategische groepen’, dat wil zeggen clusters van on-
dernemingen, die globaal een zelfde strategie volgden (o.a. Cayseele & Schreuder, 1989; Pi-
est & Zwart, 1991). Het uiteindelijke doel van de meeste statistische analyses was om het
succes van ondernemingen te relateren aan hun strategische gedrag, zodat hieruit algemene
succesformules konden worden afgeleid. Succes bleek veelal samen te hangen met snelle
toetreding tot nieuwe segmenten, hoog marktaandeel en schaalvoordelen. Op basis hiervan
werden ‘generic strategies’ ontwikkeld, waarmee diverse consultancy-firma’s zich stortten op
de nieuwe markt van strategische advisering.

Wat 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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lijk de klant gebleven in de analyses? Zijn de grenzen van bedrijfstakken en markten wel zo
eenduidig 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 resultáát
van het gevolgde beleid dan de oorzaak ervan?

In het onderzoek naar succesvolle strategieën werd de aandacht in latere jaren verlegd naar de
achterliggende factoren, die het ontstaan van succesvolle posities zouden kunnen verklaren,
de zogenaamde ‘drivers’ van het succes. Daarmee verschoof de aandacht ook van buiten de
onderneming naar binnen. Aldus ontstond het interne analyse-perspectief, waarbij enkele
nieuwe vragen aan de orde kwamen. Wat hebben succesvolle ondernemingen meer in huis
dan andere? Waarop bouwen zij hun succes? Wat is het dat zij beter doen? Een benadering
die 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
de eerste plaats aan haar ‘bronnen’. Deze bronnen omvatten naast (financiële) bezittingen ook
reputatie, contacten, technologieën, competenties en ervaringen. Met name die bronnen die
niet 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-
beeld Peteraf, 1993), en anderzijds een meer praktijkgerichte variant, met als meest vooraan-
staande vertegenwoordigers Hamel & Prahalad, die het concept van kerncompetenties uit-
werkten (Hamel & Prahalad, 1990). Het interne analyse perspectief lijkt momenteel het den-
ken over strategie te overheersen. Hoewel deze ‘van binnen naar buiten’ redenerende benade-
ringen zeker als een goede aanvulling gezien kunnen worden op het positioneringsdenken,
hebben ze ook beperkingen. Zo zijn ze in de praktische context van ‘gewone’ ondernemingen
vaak moeilijk toepasbaar. In retrospectief kan men relatief gemakkelijk aangeven welke spe-
cifieke competenties hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van concurrentievoordelen,
maar vooraf een beleid hierop ontwikkelen is aanzienlijk lastiger. Bovendien zijn niet alle
competenties even relevant. Dit zijn ze pas wanneer ze ingezet kunnen worden om voor
klanten waarde te creëren. Overmatige aandacht voor de interne competentieontwikkeling
zou het zicht hierop kunnen belemmeren.

Een specifieke variant van het interne analyse perspectief is de momenteel ook zeer actuele
netwerkenbenadering. Vertegenwoordigers hiervan benadrukken het toenemende belang van
de onderlinge relaties tussen ondernemingen, bijvoorbeeld als gevolg van uitbesteding van
grote delen van het primaire proces (o.a. Quinn & Hilmer, 1994). Basisgedachte is dat een
organisatie 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-
nomische web’ (Hagel, 1996). Alle andere werkzaamheden zouden beter kunnen worden
uitbesteed aan ‘best in the world’ partners, waarmee lange termijn relaties worden aangegaan.
Op deze wijze ontstaan netwerken van veelal kleinere ondernemingen die in korte tijd sterke
posities kunnen ontwikkelen. Specifiek toegesneden informatiseringsconcepten kunnen een
dergelijke strategie ondersteunen en helpen een maximaal gezamenlijk concurrentievoordeel
te creëren.

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

3.2.3 Strategie als planningsvraagstuk

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

In de loop van de tijd werden de aanhangers van het planningsperspectief zich echter bewust
van het feit dat niet zozeer de planning zelf, als wel de implementatie van de geplande strate-
gieën in vele organisaties de bottleneck in het strategisch management vormden. Hieruit ont-
stond de behoefte ook dit aspect bij het plannings- en programmeringsproces te betrekken.
Onder de titel strategic control werd een aantal aanvullende instrumenten ontwikkeld (o.a.
Goold & Quinn, 1990). Mijlpalen werden geïntroduceerd, reviews georganiseerd, kritische
succesfactoren gedefinieerd en ‘balanced scorecards’ uitgevonden (Kaplan & Norton, 1992).
De benadering bleef evenwel tamelijk technisch van aard, waarbij strategie-implementatie
vooral leek te moeten bestaan uit het duidelijk overbrengen van de boodschap en het installe-
ren van een eenduidig meet- en incentive-systeem.

3.2.4 Strategie als veranderingsvraagstuk

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

Het VOC-onderzoek kan binnen de tradities van het procesperspectief worden geplaatst. Ook
hier wordt het standpunt ingenomen dat inzicht in de dynamiek van koersvorming kan bijdra-
gen 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-
gisch standpunt. Dat wil zeggen dat de processen met name in kaart worden gebracht om hun
rol in de totstandkoming van koersveranderingen te achterhalen.

3.3 PROCESBENADERING VAN STRATEGIE

De primaire focus van het VOC-onderzoek is het complex van koersvormende processen van
een onderneming. Een proces kan in zijn algemeenheid als volgt worden gedefinieerd.

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

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

behoren 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

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

aan een verklaring van die uitkomst.
De diverse uitgangspunten zullen nu achtereenvolgens in relatie met het VOC-onderzoek
worden toegelicht.
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3.3.1 Samenhang tussen processen

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

3.3.2 Ontwikkeling en samenhang in de tijd

Processen 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
het ‘terugfilmen’ van veranderings- of besluitvormingsprocessen veelvuldig toegepast. Bin-
nen het strategisch vakgebied is dit wellicht geen gebruikelijke keuze. De meeste analysebe-
naderingen zijn meer statisch van aard, in die zin dat ze gebaseerd zijn op gegevens die op
een specifiek moment beschikbaar zijn, terwijl de planningsbenaderingen de neiging hebben
om slechts ‘vooruit te kijken’ en nooit achteruit. In het VOC-onderzoek wordt er vanuit ge-
gaan dat koersvorming een proces is dat een sterke verbinding heeft met het verleden, dat
verankerd is in de commitments van de organisatie, in de missie en in de opgebouwde ‘theo-
ries 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.

3.3.3 Structuren en menselijke acties

Veranderingsprocessen 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
beïnvloed door de bestaande structuren, terwijl de structuren tegelijkertijd voortkomen uit een
patroon van menselijke acties en er dus door kunnen veranderen. Binnen het VOC-model
keert dit dilemma op diverse manieren terug. Consolidatie is erop gericht de bestaande struc-
turen te bestendigen en tot een succes te maken, terwijl het ondernemerschap, soms gesteund
door visies, de neiging heeft bestaande structuren te veranderen. Daarbij wordt er expliciet
vanuit gegaan dat visie, ondernemerschap en consolidatie niet enkel abstracte begrippen zijn,
maar dat zij direct verbonden zijn met mensen en hun capaciteiten, behoeften, ambities en
gedrag. Procesonderzoek wordt daarmee feitelijk het bestuderen van menselijk gedrag.

3.3.4 Holistische verklaringen

De complexiteit van strategisch procesonderzoek kan, zoals gezegd, groot zijn. Om de sa-
menhang tussen de vele gelijktijdige processen te kunnen omvatten zijn holistisch verklaren-
de theorieën nodig. De werking van een mechanisch uurwerk is onmogelijk te doorzien wan-
neer men zich zou concentreren op slechts één of enkele onderdelen van het mechanisme. Zo
ook 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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Een model is in deze terminologie een strakke, wiskundige modellering van een beperkt aan-
tal sleutelvariabelen en de relaties tussen deze variabelen en mogelijke uitkomsten. Deze mo-
dellen worden bijvoorbeeld binnen de economische wetenschap veelvuldig toegepast. Zij
bieden de mogelijkheid tot scherpe, heldere analyses, maar de conclusies hiervan zijn gevoe-
lig voor de aannamen die als basis voor het model hebben gediend. Met andere woorden, de
conclusies zijn acceptabel, mits men alle aannamen accepteert. Onder bedrijfswetenschappers
genieten frameworks meer populariteit. Frameworks zijn theoretische constructies met een
groter aantal variabelen, waardoor de complexiteit van de strategische werkelijkheid beter
wordt benaderd. De variabelen zelf, hun onderlinge relaties en de relaties tussen (combinaties
van) variabelen en uitkomsten zijn echter minder scherp gedefinieerd. Hoeveel moeite men
ook doet processen, samenhangen, patronen, krachten of typologieën scherp te definiëren, er
blijft altijd enige ruimte voor interpretatie.

              

VOC

12

algemeen

48 eenvoudig accuraat

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

Zowel modellen als frameworks hebben hun waarde bewezen. In feite vullen zij elkaar aan.
Het is evenwel moeilijk, zoniet onmogelijk ze binnen één theoretisch concept te combineren.
Volgens Weick moet elke onderzoeker van sociaal gedrag, dus ook van strategisch gedrag,
bij 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
kan verschillende posities innemen, maar kan nooit een combinatie van alle drie basisele-
menten omvatten. Met andere woorden, een onderzoeker kan in zijn modelvorming een com-
binatie nastreven van accuraatheid en eenvoud, maar het model kan dan niet tegelijkertijd
allesomvattend zijn. Modelvorming waarbij dit laatste wel wordt getracht, zal men niet een-
voudig en overzichtelijk kunnen houden. Een onderzoeker die kiest voor het ontwikkelen van
een framework streeft een combinatie van allesomvattendheid en eenvoud na, maar deze gaat
dan weer ten koste van de accuraatheid.

De theorievorming van het VOC-onderzoek heeft geleid tot een framework. De processen
van koersvorming worden in kaart gebracht met behulp van het VOC-model, dat als instru-
ment van procesonderzoek enerzijds de totale complexiteit van de koersvorming omvat, ter-
wijl het anderzijds toch relatief eenvoudig is gehouden. De proceskenmerken die met behulp
van dit model kunnen worden benoemd, worden vervolgens gerelateerd aan drie verschillen-



 introductie en verantwoording

28

de contexten, gedefinieerd met de Basis Activiteiten Typologie. De relaties die op deze wijze
worden ontwikkeld zijn noodzakelijkerwijs slechts betrekkelijk accuraat. De toegepaste ter-
minologie is enigszins abstract en het onderzoek richt zich meer op algemene patronen dan
op gedetailleerde, enkelvoudige verbanden.

3.3.5 Koppeling onderzoek aan specifieke uitkomsten

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

3.4 SAMENVATTING

Binnen de bedrijfskunde als vakgebied kan het VOC-onderzoek worden opgevat als een em-
pirisch bedrijfswetenschappelijk onderzoek. Doel ervan is het ontwikkelen van (bruikbare)
wetenschappelijke inzichten in de praktijk van bedrijfsorganisaties, het is descriptief en heeft
geen directe ontwerpkenmerken. Het strategieonderzoek heeft zich in de loop van de tijd
langs verschillende perspectieven ontwikkeld. Vanuit het managementperspectief is een ana-
lyseperspectief ontstaan, een planningsperspectief en een procesperspectief. Het VOC-
onderzoek hanteert dit laatste perspectief.
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 4 
INTRODUCTIE VAN HET ONDERZOEK

Het VOC-onderzoek is opgezet als een meervoudig case-studie onderzoek. In dit hoofdstuk
wordt aangegeven welke onderzoeksactiviteiten en deelstudies aan deze dissertatie ten grond-
slag 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-
ven in hoofdstuk 11.

4.1 LITERATUURVERKENNING

Het VOC-onderzoek is gestart met een literatuurverkenning. Naast algemene thema’s als
strategisch management en organisatieverandering is een aantal deelterreinen bestudeerd. Te
noemen 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-
ratuur is te vinden in de literatuurlijst.

4.2 DEELSTUDIES

In de eerste fasen van het VOC-onderzoek zijn in totaal zeven deelstudies uitgevoerd. De
meeste hiervan betreffen een combinatie van literatuurstudie en empirisch onderzoek. In het
kader van dit laatste zijn rond diverse thema’s twintig cases geanalyseerd en is één enquête-
onderzoek verricht. De deelstudies werden steeds met individuele of groepen studenten in de
afrondende fase van hun studie uitgevoerd. De deelstudies hebben een aanzienlijke bijdrage
geleverd 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’s 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).

In de eerste twee deelstudies werden vijf cases onderzocht op basis van een klassiek contin-
gentiemodel (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’s missie en visie in kaart gebracht (zie hoofdstuk 7) en werd een survey gehouden rond
de toepassing en functie van missie statements bij in Nederland gevestigde ondernemingen.
Tevens werd een groot aantal statements inhoudelijk geanalyseerd. De vierde deelstudie
hanteerde een meer sociaal-psychologische invalshoek op strategie-implementatie. De resul-
taten 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.
De vijfde deelstudie heeft op grond van zeven case-studies inzicht verschaft in de organisa-
tieverschillen bij de drie activiteittypen (zie hoofdstuk 10.4). De zesde deelstudie betrof het
thema ondernemerschap (zie hoofdstuk 6). Acht case-studies werden uitgevoerd om een in-
druk 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.

4.3 CASE-STUDIE ONDERZOEK

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

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

4.3.1 Keuze voor case-studies

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

Het doel van bedrijfswetenschappelijk onderzoek kan zeer divers zijn. Zo kan het onderzoek
een open en exploratief karakter hebben, gericht op de vraag ‘wat gebeurt er eigenlijk?’. In
een van de deelstudies betrof dit de vraag: ‘hoe komen strategische innovaties feitelijk tot
stand?’ (Van Bakel & Messemaker, 1996). Voor dergelijke bedrijfskundige vragen zijn case-
studies onontbeerlijk. Andere onderzoeken kunnen een meer kwantitatief karakter hebben,
zoals wordt weerspiegeld in de centrale vraag van een van de andere deelstudies, ‘hoeveel
ondernemingen beschikken over een missie statement?’ (Elman & Wagenaar, 1994). Om dit
te onderzoeken is een survey onder een relevante steekproef het aangewezen middel. Weer
andere 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-
sche analyses relevant. Als laatste voorbeeld kan het befaamde ‘Strategy and Structure’ on-
derzoek van Chandler (1962) worden genoemd, waarin de vraagstelling gericht was op de
historische ontwikkeling van organisaties en hun strategieën. Voor een dergelijke vraagstel-
ling is archiefonderzoek (binnen geselecteerde cases) de aangewezen weg.

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

Algemeen kan als richtlijn worden aangehouden, dat hoe groter het aantal variabelen en hoe
complexer hun samenhangen, hoe slechter het onderzoek zich voor een survey en statistische
analyse leent. Dit is zeker zo wanneer over de variabelen vooraf slechts weinig informatie
beschikbaar is. Wanneer voorts actuele verschijnselen bestudeerd moeten worden, valt ook
het archiefonderzoek als methode af. Door Yin wordt aangegeven dat "when a ‘how’ or ‘why’
question is being asked about a contemporary set of events over which the investigator has
little or no control", het case-studie onderzoek de aangewezen methode is (Yin, 1994). Voor
onderzoek naar veranderingsprocessen blijkt dit meestal op te gaan. Deze processen kunnen
het best in hun integrale samenhang worden bestudeerd, ofwel "verschijnselen die vandaag
optreden, komen voort uit het verleden en beïnvloeden de toekomst. Het gaat daarbij niet
alleen om een beschrijving van een situatie op T0 en T1, maar ook om de analyse van het pro-
ces tussen beide tijdstippen" (Den hertog & Van Sluijs, 1995: 134).

Wanneer het VOC-onderzoek zowel qua doel (inzicht in processen in hun context), als qua
kenmerken 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-
sende methode is. Gezien het contextuele karakter van het onderzoek is een zorgvuldige se-
lectie van de te onderzoeken cases essentieel, omdat de cases een goed voorbeeld moeten
vormen van een specifieke context. Het feit dat processen worden bestudeerd, geeft het on-
derzoek daarnaast een enigszins ‘historisch’ karakter. Tijdens interviews worden processen
‘teruggefilmd’, omdat men daarmee "niet hoeft te wachten tot het verschijnsel zich voor de
eigen ogen voltrekt" (Den Hertog & Van Sluijs, 1995).

4.3.2 Case-studies ter ontvouwing of beproeving?

Case-studies kunnen met verschillende doelstellingen worden uitgevoerd. Naast zuiver be-
schrijvende 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.

Algemeen aanvaard is dat voor exploratief bedrijfswetenschappelijk onderzoek de case-studie
een geschikte methode is, omdat hiermee met een zekere diepgang een basis kan worden ge-
legd voor theorievorming. Iets minder eenduidig ligt dit bij het verklarende onderzoek. Om-
dat case-studies vanwege het arbeidsintensieve karakter altijd slechts in een beperkt aantal
kunnen plaatsvinden, bestaat soms twijfel over de mogelijkheid tot generaliseren van de uit-
komsten. Daarnaast wordt de mogelijke ‘gekleurdheid’ van de gegevensverzameling als een
risico gezien en bemoeilijkt de veelvormigheid van het materiaal een heldere analyse. Deze
twijfels en risico’s zijn reëel. Desondanks bestaat binnen kringen van bedrijfswetenschappe-
lijke onderzoekers langzamerhand consensus over de mogelijkheid om case-studies in te zet-
ten voor verklarend, toetsend onderzoek, mits in het onderzoek de nodige waarborgen worden
ingebouwd (Yin, 1994; Van der Zwaan, 1992; Den Hertog & Van Sluijs, 1995; Jagersma,
1993; Vosselman, 1996).
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Het VOC-onderzoek heeft deels een exploratief karakter en deels een toetsend. In de eerste
fasen lag het accent op het exploratieve, later is dit verschoven naar het toetsende. De hypo-
thesen zijn geformuleerd om het onderzoek met een optimale focus te kunnen uitvoeren. Bij
de 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
is getracht een zo genuanceerd mogelijk beeld te verkrijgen van de werkelijke processen van
koersvorming en hun contextuele relaties. Een en ander wordt weerspiegeld in de vraagstel-
lingen die bij de toetsing zijn gebruikt:
• In hoeverre zijn er in de case-studies aanwijzingen te vinden die een bevestiging, dan wel

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

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

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

4.3.3 Typen case-studie onderzoek

Naast 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.

De enkelvoudige gevalstudie heeft het voordeel dat een grote diepgang kan worden bereikt in
het inzicht in de sociale dynamiek van de bestudeerde verschijnselen. Voor puur exploratieve
case-studies is dit een groot voordeel. Juist doordat de onderzoeker zich onthoudt van te veel
scherpomlijnde verwachtingen vooraf, staat hij meer open voor de verschijnselen zoals ze
zich werkelijk aan hem voordoen. De meervoudige case-studie heeft weer het voordeel dat
het dwingt begrippen zodanig helder te formuleren dat zij bestand zijn tegen een veelheid aan
uiteenlopende situaties, hetgeen de diepgang in het denken over de theoretische begrippen en
verbanden stimuleert. Bovendien bevordert de meervoudige opzet de mogelijkheid tot gene-
raliseren van de resultaten. Den Hertog & Van Sluijs (1995) rapporteren in dit verband ook
over een levendige discussie die in de Academy of Management Review is gevoerd tussen
Eisenhardt en Dyer & Wilkins. Eerstgenoemde bepleit meervoudige case-studies met een
strakke opzet op basis van een heldere theorie en toetsbare hypothesen, terwijl haar discus-
siepartners 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
zouden meervoudige gevalstudies maar aanleiding geven tot oppervlakkigheid.

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

In het VOC-onderzoek is in elke fase gekozen voor meervoudige case-studie onderzoeken.
Dit 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
mogelijk te maken. Deze keuze stelt wel specifieke eisen aan de onderzoeksopzet.

4.3.4 Eisen aan het case-studie onderzoek

Veel case-studie onderzoeken blijken in de praktijk niet zorgvuldig genoeg te worden opge-
zet. Ten onrechte lijkt men ervan uit te gaan dat deze methode met grote vrijheidsgraden ten
aanzien van voorbereiding en uitvoering gepaard kan gaan. Van der Zwaan stelt in dit ver-
band dat case-studie onderzoek "extreem vatbaar is voor methodologische nonchalance"
(1992: 76). Juist vanwege het ‘zachte’ karakter van de methode, is expliciete aandacht nood-
zakelijk voor het design van het onderzoek en voor de controleerbaarheid van de resultaten.
Door verschillende schrijvers worden voorwaarden gedefinieerd waaraan case-studie onder-
zoek behoort te voldoen (o.a. Jagersma, 1993; Yin, 1994; Den Hertog & Van Sluijs, 1995).
Het meest helder worden ze uitgewerkt door Yin, die een viertal criteria aanreikt:
• constructvaliditeit,
• interne validiteit,
• externe validiteit, en
• betrouwbaarheid.

Bij constructvaliditeit is de vraag aan de orde of de waarnemingen tijdens het onderzoek wel
de vooraf gedefinieerde begrippen afdekken. Met andere woorden, wordt gemeten wat ge-
meten 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-
dere 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
is het altijd van belang om de resultaten van het onderzoek tussentijds te laten evalueren door
sleutelinformanten in de onderzochte organisaties. In het VOC-onderzoek is steeds gebruik
gemaakt 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
aanvullende documenten. Alle informatie uit de case-studies is op meerdere momenten terug-
gekoppeld met de respondenten en in het projectteam voortdurend kritisch bekeken.

De interne validiteit geeft aan in hoeverre de oorzakelijke verbanden die in het onderzoek
worden gevonden daadwerkelijk ‘hard’ zijn. Is er bijvoorbeeld niet een derde factor in het
spel die een verklaring kan vormen voor de samenhang tussen de eerste twee? Zijn er eventu-
eel nog andere verklaringen denkbaar? Een manier om de interne validiteit te bewaken is
‘pattern matching’, waarbij een vooraf verwacht patroon wordt vergeleken met het patroon
dat 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
andere methode is om expliciet op zoek te gaan naar alternatieve verklaringen voor de ge-
vonden verschijnselen. In feite is dit een vorm van exploratieve theorievorming, die kan wor-
den uitgevoerd als tegenhanger van de vooraf geformuleerde theorie. Op deze wijze krijgt de
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onderzoeker er gevoel voor of andere verklaringsgronden even plausibel zijn als de vooraf
geformuleerde theorie. Bovendien adviseert Yin, indien mogelijk, het gebruik van tijdreek-
sen. Hierbij worden de meetgegevens van een beperkt aantal zinvolle parameters afgezet op
een tijd-as. Het patroon dat op deze wijze zichtbaar wordt zou moeten corresponderen met de
gegevens uit de case-studie. Bij het VOC-onderzoek heeft het theoretische kader steeds als
uitgangspunt gediend bij elke stap in de analyse. Hierin is een aantal verwachte ‘patronen’
opgenomen ten aanzien van de koersvorming bij de verschillend typen organisaties. In die zin
heeft dus ‘pattern matching’ continu plaatsgevonden. Daarnaast is voortdurend een kritische
houding aangenomen aangaande oorzaak-gevolg relaties en zijn steeds ook andere verkla-
ringsgronden afgewogen. Een en ander hangt samen met het deels exploratieve karakter van
het onderzoek.

Bij de externe validiteit staat de generalisatievraag centraal. Zijn de gegevens uit de case-
studies wel representatief voor andere organisaties? Zoals al eerder werd aangegeven kan
deze externe validiteit vooral gewaarborgd worden door een gedegen theorievorming vooraf,
een 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-
tig cases. Voor een case-studie onderzoek is dit een aanzienlijk aantal. Bovendien zijn de
cases 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,
waarbij is gestreefd naar een spreiding over verschillende bedrijfstakken. Voor de analyse
van de gegevens uit de gesloten vragen is tevens een statistische verantwoording gegeven (zie
hoofdstuk 13).

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

4.4 SAMENVATTING

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


