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FC HEERHUGOWAARD
Een kijkje in de bestuurskamer van een voetbalclub

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

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

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

Dit lijkt de voorzitter een goed moment om het woord te richten tot de trainer van het eerste
team en hem te vragen hoe de voorbereidingen op het nieuwe seizoen verlopen. Deze ant-
woordt dat de trainingen inmiddels in volle gang zijn en de eerste oefenwedstrijden met goed
resultaat zijn afgewerkt. “Maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat enkele veelbelovende
spelers aan het einde van het vorige seizoen zijn vertrokken en dat de doorstroming vanuit de
jeugd al enkele jaren beperkt is”. Van de resultaten voor dit jaar mogen derhalve geen won-
deren worden verwacht. Handhaven in de derde klasse KNVB is de doelstelling en meer zit er
voorlopig niet in.

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

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

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

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

De penningmeester haakt hierop in met de mededeling dat hij in de vakantie contact heeft
gehad met zijn collega van de plaatselijke atletiekvereniging. Deze bleek eveneens geïnteres-
seerd te zijn in samenwerking met de FC. Zo zou gezamenlijk gebruik kunnen worden ge-
maakt van velden, kleedkamers en andere faciliteiten, waardoor beide verenigingen hun
kosten kunnen beperken. Wellicht zou het dan in de toekomst kunnen komen tot een fusie,
mogelijk ook met de korfbal- en handbalvereniging. “Één grote vereniging staat sterk naar
de gemeente en vindt gemakkelijker sponsors.”

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

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

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

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

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

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

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

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

“Ok”, zegt de adviseur, “voor de meeste leden is de functie van de vereniging dus een com-
binatie van sport en gezelligheid. Nu een andere vraag. Hoe kijkt het bestuur eigenlijk tegen
de club aan? Wat zijn voor jullie de belangrijkste functies van de vereniging?” De voorzitter
voelt weer een lichte irritatie opkomen. “Dat lijkt me logisch. Wij denken er hetzelfde over
als de leden. Het zou niet best zijn als dat anders was, wij zijn er ten slotte voor de leden”.
“Is dat zo?” reageert de adviseur stoïcijns. “Of zijn jullie er misschien ook een beetje voor
jezelf? Het is toch wel interessant om voorzitter te zijn van een grote vereniging? Iedereen
respecteert je, je hebt interessante contacten en af en toe staat je foto in de krant.” “Onzin”,
weerspreekt de voorzitter, “als je eens wist hoeveel tijd en energie die vereniging me kost,
waar geen enkele vergoeding tegenover staat. Als ik die tijd in mijn eigen zaak zou steken,
zou het me heel wat meer opleveren.” “Waarom doe je dat dan niet?” “Ja hoor eens, als je
zo gaat beginnen, krijg ik nog spijt dat ik er überhaupt met je over begonnen ben.” “Neem
me niet kwalijk”, reageert de adviseur, “maar als de vereniging voor jou alleen een plek was
waar mensen tegen een balletje kunnen trappen, dan denk ik niet dat je je al die inspanningen
zou getroosten. Er moet meer zijn. Waarom ligt de FC je eigenlijk zo na aan het hart?”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 “Dat zijn inderdaad nog weer andere vragen en niet de gemakkelijkste”, zegt de voorzitter
enigszins bedrukt. “Denk je echt dat het nodig is om dat allemaal overhoop te halen? We
kunnen toch ook gewoon beginnen en zien hoe het loopt?” “Natuurlijk kan dat, maar als je
echt iets van de FC Heerhugowaard wilt maken, en de leden, de ouders, de gemeente, de an-
dere verenigingen en de sponsors wilt interesseren om mee te doen, dan zul je verdomd goed
moeten weten waar je naartoe wilt. Als je erin slaagt ze enthousiast te maken, zul je zien dat
er veel mogelijk is, maar de eerste stap is aan jou en aan je bestuur”. De voorzitter denkt
weer even na. “Misschien is het toch verstandiger om maar eens een extra bestuursvergade-
ring uit te schrijven.” “Denk je dat één extra vergadering genoeg zal zijn?” “Ik denk het
niet.” “Ik ook niet,” zegt de adviseur, “maar als je wilt, zal ik je helpen om de discussies in
het bestuur en daarbuiten voor te bereiden en de resultaten samen met jou uit te werken. Mijn
zoontje speelt tenslotte ook bij FC Heerhugowaard.”
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 5
DE PROCESSEN VAN KOERSVORMING

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

5.1 INLEIDING OP HET VOC-MODEL

Het VOC-model8 is een hulpmiddel om de processen van koersvorming binnen ondernemin-
gen te kunnen bestuderen. Het kan worden beschouwd als een vereenvoudigde weergave van
de werkelijkheid, waarbij enkele facetten en relaties specifiek worden uitgelicht. Het beoogt
de complexiteit en dynamiek van de koersvormende processen grijpbaar te maken, maar
vormt op zichzelf géén theorie en levert zelf geen hypothesen op. Dit gebeurt pas wanneer het
VOC-model wordt gecombineerd met de Basis Activiteiten Typologie, die in het volgende
deel wordt uitgewerkt. Doordat het VOC-model met behulp van een beperkte hoeveelheid
variabelen een uiterst complexe materie tracht te omvatten, is het qua karakter enigszins ab-
stract. De diverse elementen van het model zullen derhalve goed moeten worden gedefinieerd
en geconcretiseerd.

5.2 PROCESSEN VAN PLANVORMING

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

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

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

5.2.1 Actieplannen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3 OPERATIONELE PROCESSEN

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

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

FIRM INFRASTRUCTURE
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TECHNOLOGY DEVELOPMENT
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OPERATIONS SERVICE

     SUPPORT
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MARKETING
    & SALES

PRIMARY ACTIVITIES

figuur 5.1: de waardeketen (Porter, 1985)

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

5.3.1 Het koerselement als aspect van de koers

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

Een koerselement is een herkenbaar aspect van de primaire waarderealiserende activi-
teiten van een onderneming.

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

5.3.2 Koerselementen in het VOC-onderzoek

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

Bovenstaande aanpak is met name geschikt voor het onderzoeken van de manier waarop
nieuwe elementen in de koers worden opgenomen. Dit roept de vraag op of ook het elimine-
ren van koerselementen tot de processen van koersvorming moet worden gerekend. Voor-
beelden hiervan zouden kunnen zijn het stopzetten van activiteiten of het terugtrekken uit
bepaalde markten. Hoewel deze veranderingen zeker consequenties kunnen hebben voor de
verdere koersontwikkeling van een onderneming, wordt er in het kader van het onderzoek
niet geïsoleerd aandacht aan besteed, omdat het elimineren van koerselementen op zichzelf
niet als koersvorming wordt opgevat. Pure eliminatie is echter zeldzaam, meestal gaat zij
gepaard met het introduceren van nieuwe of versterken van andere koerselementen. Een en
ander is dan weer een ‘gewoon’ voorbeeld van koersvorming.
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5.3.3 Koerselementen of strategische besluiten

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

5.4 PROCESSEN VAN BESLUITVORMING

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

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

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

5.4.1 Enkele theoretische benaderingen van besluitvormingsprocessen

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

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

De derde opvatting over besluitvorming is een meer controversiële, zij beschouwt besluit-
vorming als een ‘garbage can’. In deze zienswijze is besluitvorming een proces dat groten-
deels op toeval berust. "Decision making occurs in a stochastic meeting of choices looking
for problems, problems looking for choices, solutions looking for problems to answer, and
decision makers looking for something to decide" (Eisenhardt & Zbaracki, 1992). Besluiten
komen in deze opvatting dus tamelijk chaotisch tot stand op basis van steeds verschuivende
probleemstellingen en criteria, en worden genomen door steeds wisselende groepen mensen.
De ondersteuning voor het garbage can model vanuit praktijkstudies in bedrijfsorganisaties is
beperkt. Het blijkt voor weinig organisaties een nauwkeurige weergave te zijn van de feitelij-
ke besluitvormingsprocessen.

Samenvattend stellen Eisenhardt & Zbaracki dat uit vele onderzoeken blijkt dat strategische
besluitvorming het beste begrepen kan worden met behulp van inzichten, die enerzijds geba-
seerd zijn op het beginsel van (beperkte) rationaliteit, en anderzijds op het politieke model.
Van deze opvatting wordt ook in het VOC-onderzoek uitgegaan. Daar het onderzoek zich
uitsluitend richt op organisaties in een marktomgeving, wordt echter verwacht dat de ruimte
voor ‘puur’ politiek gedrag beperkt is.

5.4.2 "The matter matters"

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

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

Politieke lading
             +/+                                          -/-

+/+

Complexiteit
van het on-
derwerp

-/-

  VORTEX
  (Sporadic)

TRACTABLE
    (Fluid)

FAMILIAR
(Constricted)

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

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

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

5.4.3 Besluitvorming in het VOC-model

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

5.5 ARENA’S

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

Afhankelijk van de organisatie en het soort activiteiten zullen deze arena’s meer of minder
het terrein zijn van koersbeïnvloedende confrontaties. In sommige organisaties zal bijvoor-
beeld veel waarde worden gehecht aan planvorming als voorbereiding op de besluitvorming,
terwijl in andere organisaties initiatieven meer direct in besluiten kunnen worden omgezet.
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Ook strategische plannen en de operationele processen kunnen in diverse gradaties invloed
hebben op de koersvorming.

5.6 SAMENVATTING

Koersvorming voltrekt zich in een complex van samenhangende processen. Het meest direct
zichtbaar is de koers in de operationele processen van een onderneming. Deze primaire waar-
derealiserende activiteiten geven de koers daadwerkelijk vorm. Aan de koers zijn bepaalde
aspecten te onderscheiden, de zogenaamde koerselementen. In het empirische onderzoek
worden deze gebruikt om de procesgang van koersvorming te onderzoeken. Onderdeel van
deze procesgang zijn de processen van planvorming en besluitvorming. De bijdrage van
planvorming is tweeledig, namelijk middels actieplannen, die als instrument van het onder-
nemerschap de acceptatie van concrete koersbeïnvloedende voorstellen voorbereiden, en
middels integrale strategische plannen, waarin periodiek de ‘officiële’ visies van de organisa-
tie worden neergelegd. Deze plannen zijn de uitkomst van een krachtmeting tussen onderne-
mende en consoliderende opvattingen, en kunnen voor een bepaalde periode de prioriteiten
van de organisatie beïnvloeden. In de processen van besluitvorming wordt uiteindelijk het fiat
verkregen voor de uitvoering van concrete koerswijzigingen. Besluitvorming is, mede afhan-
kelijk van het onderwerp, een combinatie van een (beperkt) rationeel en een politieke proces.

In elk van de processen doen zich confrontaties voor tussen de vernieuwingsdrang van het
ondernemerschap en de pogingen tot beheersing en verbetering van de consolidatie. De uit-
komst van deze confrontaties is mede afhankelijk van de gemeenschappelijkheid van de vi-
sies van de betrokkenen. Omdat voor de koersvorming het onderscheid tussen strategische
plannen en actieplannen essentieel is, worden uiteindelijk vier arena’s gedefinieerd, waarin
confrontaties kunnen plaatsvinden.
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 6
ONDERNEMERSCHAP

Ondernemerschap wordt in het VOC-model beschouwd als de ‘motor’ achter vernieuwingen
en veranderingen in de koers van een organisatie. In dit hoofdstuk zal het begrip onderne-
merschap worden uitgewerkt en worden aangegeven wat specifieke kenmerken, vormen en
voorwaarden zijn.

6.1 INLEIDING

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

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

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

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

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

rische context, waardoor het wordt beïnvloed.
Deze thema’s worden in de volgende paragraaf uitgewerkt voor het VOC-onderzoek.

6.2 ONDERNEMERSCHAP ALS ONDERDEEL VAN HET VOC-MODEL

Op basis van het vooronderzoek wordt het begrip ondernemerschap in het VOC-model als
volgt gedefinieerd.

Ondernemerschap staat voor de (collectieve) inspanningen binnen een organisatie
waarbij initiatiefvolle mensen trachten vernieuwingen of veranderingen aan te brengen
in de waarderealiserende activiteiten. Middels ondernemerschap wordt getracht de
koers van de organisatie te verleggen.

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

6.2.1 Innovaties en vernieuwing

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

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

bestaande organisatie en operationele processen, of anderzijds worden vormgegeven in
autonome organisatie-eenheden.

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

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

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

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

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

6.2.3 Klimaat, leiding en context

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

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

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

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

6.3 ONDERNEMERS OF ONDERNEMERSCHAP?

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

6.3.1 De ondernemer

Ondernemerschap wordt in veel benaderingen toegeschreven aan concrete, individuele perso-
nen. Succesvolle (interne) ondernemers (intrapreneurs) vertonen in deze zienswijzen meestal
een specifiek gedrag. Door Pinchot (1985) is dit gedrag beschreven, en vergeleken met dat
van de traditionele manager (zie figuur 6.2).

Karakteristiek Manager Intrapreneur

Primaire
motieven

wil promotie en andere traditionele
beloningen gemotiveerd door macht

vrijheid, toegang tot bronnen, doelgericht,
gemotiveerd, gevoelig voor beloning

Tijdsoriëntatie reageert op aandelen en budgetten, week-,
kwartaal- en jaarplannen

één tot enkele jaren, afhankelijk van eigen
en gezamenlijke tijdschema

Activiteiten delegeert en houdt toezicht maakt vuile handen, delegeert indien nodig

Risico voorzichtig neemt beperkt risico

Falen en
fouten

streeft naar vermijden van
fouten/verrassingen

poogt riskante projecten uit het zicht te
houden totdat hij klaar is

Besluiten geeft superieuren gelijk wil anderen overtuigen van zijn ideeën

Wie dient wie maakt het anderen naar de zin volgt eigen zin, die van klanten en van
sponsors

Relaties hiërarchie als basis van verhoudingen hiërarchisch zakelijk

figuur 6.2: vergelijking manager en intrapreneur (Pinchot, 1985).
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Veel onderzoek is gedaan naar de psychologische eigenschappen die intrapreneurs zouden
bezitten (o.a. Hirsch, 1990). Zaken als creativiteit, persoonlijke ambitie, risicobereidheid,
vasthoudendheid, leiderschaps- en teamwork-kwaliteiten zouden in meer dan gemiddelde
mate bij dit type ondernemers aanwezig zijn. Evenals in de Great Persons benadering wordt
hiermee feitelijk geponeerd dat een ondernemer een bijzonder soort mens is, waarvan er maar
een beperkt aantal rondloopt. Door anderen wordt dit echter bestreden en wordt het standpunt
gehuldigd dat in iedereen ergens een ondernemer schuilt. In de zoektocht naar steeds nieuwe
wegen om concurrentievoordelen te behalen wordt deze stellingname onder het motto ‘em-
powerment’ meer en meer gelanceerd. Ook veel Human Resources Management benaderin-
gen gaan uit van het standpunt dat door middel van training en opleiding het individuele on-
dernemerschap binnen een organisatie kan worden gestimuleerd, en dus ‘gemaakt’ (Van de
Loo & Wastijn, 1990).

6.3.2 Ondernemerschap

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

                      

Idee
ontwikkeling

Ontwikkeling
commerciële
voorstellen

Voortgang en
ontwikkeling
voorstellen

Volledige
exploitatie

Testen

Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4

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

6.3.3 Ondernemers én ondernemerschap

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

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

6.4 ONDERNEMERSCHAP: GESTUURD OF AUTONOOM?

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

bestaande

geplande

gestuurd

autonoom

figuur 6.4: gestuurd en autonoom ondernemerschap.

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

Bij gestuurd ondernemerschap zijn (collectieve) visies binnen een organisatie leading
ten opzichte van het ondernemerschap, terwijl autonoom ondernemerschap hiervan on-
afhankelijk opereert.
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6.5 SAMENVATTING

Binnen het VOC-model wordt ondernemerschap gezien als de vernieuwende kracht binnen
een onderneming. Ondernemerschap staat hierbij voor de (collectieve) inspanningen binnen
een organisatie, waarbij initiatiefvolle mensen trachten koersveranderingen te realiseren. De
inspanningen vormen het ondernemerschap, maar deze zijn uiteraard gekoppeld aan mensen.
Dit kunnen meerdere mensen zijn, al of niet aanwijsbaar, en al of niet in wisselende coalities.
De aanleiding tot koersveranderingen kan binnen of buiten de organisatie liggen, en de ver-
anderingen kunnen worden geïntegreerd in de bestaande operationele processen of zelfstan-
dig worden georganiseerd. Initiatieven kunnen in hun realisatie bovendien worden gestuurd
door vooraf bepaalde (collectieve) visies of zich onafhankelijk hiervan, autonoom ontwikke-
len.
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 7
VISIE

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

7.1 INLEIDING

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

7.1.1 ‘Purpose’

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

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

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

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

7.1.2 ‘Defining the business’

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

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

dimensie door Abell opnieuw gedefinieerd als ‘productvorm’ (Abell, 1993).

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

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

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

7.1.4 ‘Future state visioning’

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

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

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

7.2 MISSIE EN VISIE

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

7.2.1 Missie

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

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



het VOC-model van koersvorming

66

7.2.2 Visie

Omtrent het begrip visie lijkt aanzienlijk meer overeenstemming te bestaan dan over missie.
Zo zijn diverse auteurs het erover eens dat visie een ‘mental image’ of een ‘mental percepti-
on’ is van een mogelijke en gewenste toekomstige situatie (Campbell & Yeung, 1991; Collins
& Porras, 1992; El-Namaki, 1992; Wilson, 1992). In deze benadering gaat het dus om een zo
concreet mogelijk ‘beeld’ van de organisatie en haar activiteiten in de toekomst. Door ande-
ren wordt het accent niet zozeer op een toekomstbeeld gelegd, als wel op richtinggevende
ambities en doelstellingen die hieraan ten grondslag liggen (Hamel & Prahalad, 1989; Collins
& Porras, 1992; Stewart, 1993). Hamel & Prahalad noemen dit ‘strategic intent’, een begrip
dat dicht ligt bij wat bij Dammers ‘collectieve aspiratie’ heet (Dammers, 1991). Toekomst-
beelden en ambities kunnen echter niet los gezien worden van het verleden en het heden
(Drucker, 1986; Martin, 1993; Zwart, 1995). Zij komen uit de bestaande denkroutines voort
en bevatten dus vele ‘waarheden’ uit het verleden.

7.3 VISIE ALS ONDERDEEL VAN HET VOC-MODEL

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

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

7.3.1 Identiteit: de missie

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

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

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

basis van het gedrag van haar leden.

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

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

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

7.3.2 Ambities en gewenste ontwikkelingsrichting: de visie

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

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

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

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

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

afnemers, toeleveranciers en concurrenten.

De interne aandachtsgebieden zijn:
• competenties, ervaringen & technologie; zij vormen gezamenlijk de kern van de ‘resour-

ce base’ van de organisatie,
• personeel & cultuur; de samenstelling van het personeelsbestand, de interne cultuur en de

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

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

Sommige aandachtsgebieden vertonen een sterke gelijkenis met Abell’s dimensies van de
‘business definition’. Zij vormen fundamentele elementen in alle denken over strategie, maar
hun functie is hier een andere. Bij ‘business definition’, als onderdeel van de missie, gaat het
om de afbakening van de activiteiten, dus om het vaststellen van de ‘buitengrenzen’ van de
mogelijke koersontwikkeling. Bij visievorming is de vraag aan de orde hoe de hierdoor ont-
stane ruimte, binnen de kaders van de opvattingen over de identiteit van de organisatie, kan
worden ingevuld.

7.3.3 Identiteit en richting: missie en visie

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

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

7.4 VISIE EN KOERSVORMING

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

Wanneer problemen groot zijn en op basis van de huidige visies onoplosbaar blijken, kan dit
aanleiding zijn een fundamentele discussie hierover te voeren. Dit proces kan leiden tot een
radicale herformulering van de ‘officiële’, collectieve visie. Dit wordt hier een strategische
heroriëntatie genoemd.
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Een strategische heroriëntatie is een plotselinge en ingrijpende verandering van de ‘offi-
ciële’, collectieve visie van een organisatie, met als doel in relatief korte tijd haar koers
te verleggen.

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

7.5 SAMENVATTING

De basiskracht visie is in het VOC-model gedefinieerd als het (collectieve) bewustzijn van de
identiteit, de ambities en de gewenste ontwikkelingsrichting van een organisatie en haar acti-
viteiten. Het bewustzijn van de identiteit wordt missie genoemd. De missie geeft de bestaans-
reden van een organisatie weer, en daarnaast haar belangrijkste stakeholders en basiswaarden.
De missie is relatief stabiel en vormt het kader waarbinnen visies zich vormen. Visies verte-
genwoordigen het bewustzijn van ambities en doelen, en stellen prioriteiten ten aanzien van
een aantal externe en interne aandachtsgebieden. Zij geven richting aan de denkprocessen van
een organisatie en hebben als zodanig de meeste invloed op de koersvorming. Visievorming
is een continu proces, dat zich bij iedereen binnen een organisatie individueel afspeelt. Hier-
door is het nooit helemaal duidelijk in hoeverre visies collectief zijn. Dagelijks worden door
de hele organisatie heen visies uitgewisseld, terwijl dit veelal periodiek op een meer gestruc-
tureerde wijze leidt tot een ‘officiële’, collectieve visie, bijvoorbeeld in de vorm van een
strategisch plan. Wanneer de uitkomst van dit proces een ingrijpend veranderde visie is, met
als doel de koers van een onderneming radicaal te verleggen, wordt dit een strategische hero-
riëntatie genoemd.
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 8
CONSOLIDATIE

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

8.1 INLEIDING

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

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

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

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

8.2 CONSOLIDATIE ALS ONDERDEEL VAN HET VOC-MODEL

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

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

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

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

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

de koers van de organisatie.
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8.2.1 Procesconsolidatie

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

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

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

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

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

processen worden vastgesteld,
• standaardisatie van kennis en vaardigheden; een coördinatievorm op basis van gemeen-

schappelijke kennis en vaardigheden, veelal opgedaan in opleidingen.

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

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

Bij procesverbetering gaat het om de bijstelling, verbetering en verfijning van de operatio-
nele processen met het oog op een grotere efficiëntie en een hogere kwaliteit van de output.
Tot deze vorm van procesconsolidatie kan onder meer het scientific management van Taylor
worden gerekend. Onder de naam industrial engineering heeft deze denkwijze een enorme
ontwikkeling doorgemaakt. Productieprocessen zijn in de loop van de tijd verregaand geme-
chaniseerd en geautomatiseerd, hetgeen heeft geleid tot enorme verbeteringen in productivi-
teit en kwaliteit, overigens niet alleen in de industrie, maar bijvoorbeeld ook in een onderne-
ming als McDonald’s. Daarnaast heeft, onder invloed van de Japanse industriële successen
van de laatste decennia, het ‘Kaizen’-denken (Imai, 1986) onder de vlag van Total Quality
Management een hoge vlucht genomen. Diverse methoden en programma’s zijn hiervoor
ontwikkeld (o.a. Juran, 1992; Crosby, 1982), die allemaal min of meer neerkomen op het
gedetailleerd analyseren van knelpunten en bottlenecks in de operationele activiteiten en het
vinden van structurele en preventieve oplossingen hiervoor. Bij dit analyseproces worden in
teamverband medewerkers uit de operationele processen betrokken, waarbij zij ondersteund
kunnen worden door een kwaliteitsmanager en een opleidingsprogramma. Zo gesteld lijkt een
en ander eenvoudig, maar het succesvol implementeren van een TQM-aanpak vergt weinig
minder dan een cultuuromslag en neemt doorgaans jaren in beslag.

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

8.2.2 Budgettaire consolidatie

De tweede vorm van consolidatie levert een bijdrage aan de performance van de organisatie
door middel van beheersing van de geldstromen.

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

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

Budgettaire consolidatie kan in de praktijk zowel reactief als pro-actief zijn. Niettemin gaat er
altijd een consoliderende werking uit van financiële budgettering. Budgettering is per defini-
tie gericht op de bekende en voorziene aspecten van de koers. Hierdoor zijn budgettaire con-
solidatie en ondernemerschap soms min of meer tegenpolen van elkaar. Ondernemers die
willen investeren hebben het liefst maximale armslag om hun ideeën te realiseren. Budgettai-
re consolidatie daarentegen is er altijd op gericht om, meer of minder strikt, investeringen en
uitgaven beheersbaar en planbaar te maken. Wanneer de budgettaire consolidatie reactief is,
tracht zij het ondernemerschap de wet op te leggen via het financiële plannings- en control-
proces. Is de budgettaire consolidatie meer pro-actief, dan zal zij bereid zijn mee te denken
met de ondernemer, maar daarbij, zij het op meer constructieve wijze, altijd de rol vervullen
van de ‘advocaat van de duivel’, die voortdurend op risico’s wijst, waarschuwt voor te opti-
mistische prognoses en hamert op het belang van een goede planmatige aanpak van voorge-
nomen innovaties.
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8.2.3 Strategische consolidatie

Consolidatie kan ook rechtstreeks invloed uitoefenen op de koersvorming zelf.

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

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

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

8.2.4 Consolidatie samengevat

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

Reactieve consolidatie Pro-actieve consolidatie Ondernemerschap

Proces-
consolidatie

procesbeheersing:
voorspelbaarheid en coördi-
natie van operationele acti-
viteiten.

procesverbetering:
continue verbetering
(‘kaizen’) en redesign
(niet direct gericht op
koersverandering).

procesverandering:
nieuwe processen
(direct gericht op
koersverandering).

Budgettaire
consolidatie

strikte planning en control
van financiële stromen.

actieve, flexibele opstelling
het ‘financiële geweten’ van
de organisatie.

zoekt ‘vrije ruimtes’ in
het budget voor vernieu-
wingen.

Strategische
consolidatie

defensief:
behoud van concurrentie-
kracht en marktaandeel.

offensief:
versterking concurrentie-
kracht en marktaandeel
(binnen bestaande koers).

koersverandering:
nieuwe activiteiten of
markten
(buiten bestaande koers).

figuur 8.1: reactieve consolidatie, pro-actieve consolidatie en ondernemerschap, een samenvatting.
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8.3 CONSOLIDATIE EN CULTUUR

De cultuur van een organisatie heeft, zoals eerder gesteld, een grote impact op de koersvor-
ming, omdat zowel het denken als het gedrag van de organisatieleden in hoge mate erdoor
worden beïnvloed. Cultuur lijkt daarbij veel gemeen te hebben met consolidatie omdat deze
basiskracht een zekere sociale stabiliteit vergt, dat wil zeggen een niet te frequente wisseling
van mensen en een bereidheid zich aan bepaalde afspraken te houden. Zonder ondersteunen-
de cultuur is consolidatie feitelijk onmogelijk. Aan de andere kant is cultuur zelf ook een ta-
melijk stabiele factor. Cultuur ontstaat volgens Schein (1992) vanuit de dagelijkse activiteiten
van een organisatie. Hierin ontwikkelen zich vaste denk- en handelingspatronen, en wanneer
deze patronen een tijdlang succesvol zijn, worden ze langzamerhand beschouwd als de ‘juis-
te’ patronen. Deze kunnen zich na verloop van tijd zodanig vastzetten binnen een organisatie,
dat men ze, zelfs wanneer ze niet meer zo succesvol zijn, slechts met veel moeite kan veran-
deren. Cultuurvorming lijkt dus vooral een consoliderend proces te zijn.

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

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

8.4 SAMENVATTING

Binnen het VOC-model staat de basiskracht consolidatie voor het bevorderen van planning,
beheersing en verbetering van de organisatie en de operationele processen. Als zodanig levert
zij een bijdrage aan de exploitatie van de mogelijkheden die de huidige koers biedt. Consoli-
datie komt in drie vormen voor. Procesconsolidatie versterkt de beheersbaarheid, efficiëntie
en kwaliteit van de primaire processen, budgettaire consolidatie leidt de geldstromen van de
organisatie in goede banen, terwijl strategische consolidatie de organisatie ‘op koers’ tracht te
houden. Consolidatie staat op enigszins gespannen voet met ondernemerschap. Waar onder-
nemerschap tracht de koers van een organisatie te veranderen, is consolidatie er juist op ge-
richt de bestaande koers uit te bouwen. Consolidatie is soms een conservatieve, reactieve
factor, maar kan zich daarnaast ook pro-actief opstellen in de verbetering van processen, het
beheer van financiën en de uitbouw van de huidige strategie.




