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EEN LEVEN IN ZEILBOTEN

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

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

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

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

                                                
9 De namen zijn volledig willekeurig gekozen.
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fieke wensen en eisen, terwijl het tegelijkertijd belangrijk is op de klant een professionele
indruk te maken en met doelgerichte suggesties te komen. “Het is een subtiel spel”, zegt
Wout wel eens. “De klant zit continu af te tasten of jíj wel de juiste persoon bent om zijn op-
dracht aan toe te vertrouwen, en of jóuw bedrijf wel in staat zal zijn om het schip van zíjn
dromen te bouwen. Als het dan uiteindelijk lukt om zo’n opdracht binnen te halen, is dat een
fantastische ervaring.”

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

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

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

Terwijl ze zo naar elkaar zitten te luisteren, merkt Wout ineens op: “we werken alledrie in de
zeilboten, maar toch denken we in ons werk volstrekt verschillend. Bert denkt in termen van
aantrekkelijke producten, voor mijzelf staat de tevredenheid van individuele klanten voorop,
terwijl Mirjam vooral gericht is op het vinden van innovatieve oplossingen voor complexe
technische problemen.” “Inderdaad”, beaamt Mirjam, “en dat komt doordat de klanten heel
verschillend tegen ons aankijken. Die van Bert kijken vooral naar hun producten en vergelij-
ken deze in prijs en kwaliteit met die van anderen. Jouw klanten zijn erop gespitst of jullie,
liefst beter dan anderen, in staat zijn om hun dromen waar te maken, terwijl mijn klanten met
problemen zitten waarvoor ze zelf geen oplossingen weten.” Voor Bert is het nu glashelder:
“het is logisch dat we zo anders denken, het zit in de aard van de dingen die we doen voor
onze klanten”.
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 9
SITUATIONEEL PERSPECTIEF OP KOERSVORMING

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

9.1 INLEIDING SITUATIONELE THEORIEVORMING

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

grensbaar ‘binnen’ en ‘buiten’,
• de organisatie transacties aangaat met haar omgeving; input wordt uit de omgeving be-

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

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

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

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

9.1.1 De contingentie-benadering

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

O

O O

OO

O

X

X
XX

figuur 9.1: concentratie op één omgevingsvariabele: contingentie.

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

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

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

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

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

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

9.1.2 De configuratiebenadering

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

O
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O

X

X
XX

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

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

9.1.3 Kritiek op situationele benaderingen

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

Ondanks deze kritiek wordt in het VOC-onderzoek uitgegaan van een situationeel perspec-
tief. Hoewel situationele theorievorming haar tekortkomingen heeft, maar voor welke theo-
rievorming geldt dit niet, heeft zij naar mijn mening in hoge mate bijgedragen aan een beter
begrip van het functioneren van organisaties. Waar mogelijk wordt uiteraard wel met de
weergegeven kritiekpunten rekening gehouden.
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9.2 SITUATIONELE THEORIEVORMING TEN AANZIEN VAN STRATEGIE

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

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

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

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

Formalisering

Centralisatie

Standaardisatie

Flexibiliteit

Complexiteit

Dynamiek

Externe macht

Vijandigheid

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

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

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

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

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

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

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

9.4 DE STRATEGISCHE FUNCTIE TYPOLOGIE

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

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

sen een productfunctie en een capaciteitsfunctie.

Onder een taakorganisatie wordt verstaan een organisatie die een functie vervult voor een
andere organisatie (het ‘beleidsorgaan’), waarvan zij strategisch afhankelijk is en die in feite
de continuïteit van de organisatie bepaalt. Veel overheidsorganisaties zijn taakorganisaties.
Een marktorganisatie vervult functies voor meerdere afnemers, die hiervoor een overeenge-
komen prijs betalen. De marktorganisatie is hierdoor strategisch onafhankelijk en is zelf ver-
antwoordelijk voor haar continuïteit. De externe functie heeft betrekking op de functie die de
organisatie voor afnemers vervult. Dit kan zijn een productfunctie, waarbij de organisatie zelf
haar output specificeert en op een markt afzet, of een capaciteitsfunctie, waarbij de organisa-
tie haar capaciteit aanbiedt om een output te realiseren die in principe door de afnemer wordt
gespecificeerd. Producenten van merkproducten hebben dus een productfunctie, terwijl een
aannemer in de bouw een capaciteitsfunctie vervult.

9.4.1 De Strategische Functie Typologiematrix

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

Productfunctie 1 2

Capaciteitsfunctie 3 4

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

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

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

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

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

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

9.5 COMMITMENT

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

9.5.1 Oorzaken van commitment

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

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

9.5.2 Van commitment naar de Basis Activiteiten Typologie

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

9.6 SAMENVATTING

In dit hoofdstuk is een schets gegeven van de achtergronden en ontstaansgeschiedenis van de
situationele component in het VOC-onderzoek. Daartoe is eerst een beknopte inleiding gege-
ven van enkele typen situationele theorieën die in de organisatiekunde bestaan, namelijk con-
tingentietheorieën en configuratie theorieën. Tijdens de eerste fase van het onderzoek werd
een klassieke contingentie-theorie ontwikkeld en toegepast op de processen van koersvor-
ming. De theoretische en onderzoekstechnische complicaties die dit opleverde hebben ertoe
geleid dat voor de definitieve vormgeving van de situationele component is gekozen voor een
typologie, die werd afgeleid van de Strategische Functie Typologie van Simon (1989), en
waarbij gebruik is gemaakt van het begrip commitment van Ghemawat (1991).
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 10
DE BASIS ACTIVITEITEN TYPOLOGIE

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

10.1 INLEIDING

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

Strategische Functie Typologie

marktorganisatie taakorganisatie

productfunctie
↓

capaciteitsfunctie
            ↓                         ↓

↓
product-

activiteiten

↓
project-

activiteiten

↓
inspannings-
activiteiten

Basis Activiteiten Typologie

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

Ten opzichte van de Strategische Functie Typologie hebben de aanpassingen er dus toe geleid
dat de Basis Activiteiten Typologie uiteindelijk een beperkter terrein bestrijkt, maar binnen
dit terrein een genuanceerder onderscheid in activiteiten maakt.
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10.2 DE BASIS ACTIVITEITEN TYPOLOGIE

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

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

transactie wordt aangegaan helder zijn gedefinieerd.

Met behulp van deze twee criteria worden de drie typen basisactiviteiten productactiviteiten,
projectactiviteiten en inspanningsactiviteiten gedefinieerd. In figuur 10.2 worden zij weerge-
geven en afgezet tegen de criteria.

Specificaties
vooraf
helder

PRODUCT-
ACTIVITEITEN

PROJECT-
ACTIVITEITEN

Specificaties
vooraf
niet helder

INSPANNINGS-
ACTIVITEITEN

                   

aanbieder
klant

invloed op specificaties

figuur 10.2: de drie typen basisactiviteiten.

In een transactieovereenkomst staat de waarde die een aanbieder realiseert centraal, en dus
niet de (functionele) waarde die het gerealiseerde voor de klant vertegenwoordigt. Het doel
van de transactie is voor de klant weliswaar het verkrijgen van functionele of gebruikswaar-
de, maar de transactie heeft betrekking op het middel, de door de aanbieder gerealiseerde
waarde. Zowel bij productactiviteiten als bij projectactiviteiten zijn de specificaties van de te
realiseren waarde op het moment van aangaan van de transactie tussen aanbieder en klant
helder gedefinieerd. In het eerste geval heeft de aanbieder deze specificaties vastgesteld, met
eventueel enige inbreng van de klant, in het tweede geval de klant, eventueel met beperkte
invloed van de aanbieder. In beide gevallen zal de aanbieder de transactie in principe alleen
aangaan wanneer de overeengekomen prijs (ruim) voldoende is om de kosten van de waarde-
realisatie te dekken. De klant zal de transactie alleen aangaan wanneer de prijs in verhouding
is met de (functionele) waarde die hij van het gerealiseerde verwacht. Bij inspanningsactivi-
teiten kunnen echter de specificaties van de te realiseren waarde op het moment van de trans-
actie niet helder worden gedefinieerd. De klant heeft wel een meer of minder scherp afgeba-
kend doel voor ogen, in termen van (functionele) waarde, maar het resultaat van het waarde-



de basis activiteiten typologie

97

creatieproces van de aanbieder kan niet scherp worden omschreven. De specificaties hiervan
groeien gaandeweg het realisatieproces en kunnen door zowel aanbieder als klant worden
beïnvloed.

10.2.1 Productactiviteiten

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

  Productactiviteiten zijn waarderealiserende activiteiten, waarbij een onderneming de
waarde vooraf, onafhankelijk van de klant, helder specificeert.

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

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

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

10.2.2 Projectactiviteiten

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

  Projectactiviteiten zijn waarderealiserende activiteiten, waarbij de waarde de vorm heeft
van een uniek, eenmalig en door de klant vooraf helder gespecificeerd resultaat.

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

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

10.2.3 Inspanningsactiviteiten

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

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

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

10.2.4 Specificaties nader bekeken

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

een standaard software pakket wordt bijvoorbeeld ter plaatse door de leverancier geïn-
stalleerd en gekoppeld aan de bestaande systemen,

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

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

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

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

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

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

10.2.5 De drie typen basisactiviteiten samengevat

In het bovenstaande werden de drie typen basisactiviteiten ‘ideaaltypisch’ gedefinieerd en
toegelicht. In het vervolg van dit hoofdstuk zal nog een aantal voorbeelden worden uitge-
werkt en zal worden ingegaan op de mogelijkheid van mengvormen, maar eerst worden in
figuur 10.3 de hoofdkenmerken van de activiteittypen nogmaals naast elkaar gezet.
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Kenmerken

Type

Waarde-
specificatie

Waarde-
kenmerken

Waarde-
realisatie

Investeringen
door aanbieder

Relatie
aanbieder-klant

PRODUCT door aanbieder,
vooraf, helder

vooraf
gedefinieerde
vorm, eventueel
varianten

op herhaling
gebaseerd,
efficiënt

product-
investeringen
vooraf

confrontatie en
prijsonderhandeling
met de klant
‘achteraf’

PROJECT door klant,
vooraf, helder

vooraf
gedefinieerde
vorm, uniek en
eenmalig

gericht op uniek
resultaat, flexibel

investeringen
vooraf beperkt

onderhandelingen
over specificaties en
prijs ‘vooraf’

INSPANNING vooraf doel
door klant,
waarde vooraf
niet helder

globaal
gedefinieerd
door aanbieder
(en klant),
ontwikkeling
gaandeweg

gebaseerd op
(professionele)
inspannings-
verplichting,
flexibel

investeringen
vooraf zeer
beperkt

onderhandelingen
over uurtarief en
voorwaarden
vooraf, klant
‘produceert mee’

figuur 10.3: kenmerken van de drie typen basisactiviteiten samengevat.

10.3 BASISACTIVITEITEN EN COMMITMENTS

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

10.3.1 Commitment en oorzaken

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

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

Een hoog commitment betekent voor een organisatie dat het moeilijk of kostbaar zal zijn van
koers te veranderen, dus koerselementen te vernieuwen of te wijzigen. De aanwezigheid van
dergelijke commitments maakt de koersvorming van een organisatie minder flexibel. Hoewel
op voorhand niet is uit te sluiten dat organisaties een commitment aan hun integrale koers
kunnen hebben, wordt in het onderzoek ervan uit gegaan dat commitments met name gerela-
teerd zijn aan onderdelen van de koers, bijvoorbeeld aan elementen waarin investeringen zijn
gedaan of aan concrete projectverplichtingen. Op deze elementen heeft een organisatie zich
dan voor een bepaalde periode vastgelegd en hiervan vroegtijdig afscheid nemen zal niet
zonder (grote) verliezen mogelijk zijn.

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

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

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

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

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

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

Hoewel bovengenoemde algemene oorzaken op alle drie activiteittypen van toepassing zijn,
krijgen zij voor elk van de typen een wezenlijk andere invulling. Deze specifieke invullingen
worden hier productgerelateerde, projectgerelateerde en competentiegerelateerde commit-
ments genoemd.

10.3.2 Commitment bij productactiviteiten

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

soorten
commitment

oorzaken van
commitment

Productgerichte
technologie en
Ontwikkeling

Productie-
faciliteiten en
competenties

Marketing,
merknamen,
distributie en
service

Omvang eigen
investeringen
en verplichtingen

Aanlooptijd en
duurzaamheid

Mate van
specialisatie

Mate van
onverhandelbaarheid

figuur 10.4: de productgerelateerde commitments.

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

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

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

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

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

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

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

10.3.4 Commitment bij inspanningsactiviteiten

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

de markt.

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

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

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

10.3.5 Samenvatting: basisactiviteiten en commitments

Bovenstaande uitgangspunten met betrekking tot commitments kunnen tevens worden weer-
gegeven in een aangepaste versie van het model van de Basis Activiteiten Typologie (zie
figuur 10.7).
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figuur 10.7: de Basis Activiteiten Typologie
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Op de horizontale as staat afgezet de mate waarin de aanbieder, dan wel de klant invloed
heeft op de uiteindelijke specificatie van de te realiseren waarde. Op de verticale as staat de
mate van commitment van de aanbiedende organisatie aangegeven. De twee assen vormen
samen een ‘veld’ waarin alle soorten marktgerichte activiteiten kunnen worden geplaatst. Aan
de linkerzijde zijn de productactiviteiten te vinden, omdat hierbij de specificaties voorname-
lijk door de aanbieder worden vastgesteld. Deze activiteiten bevatten altijd een zeker com-
mitment, maar deze kan verschillen van gemiddeld, bijvoorbeeld bij de detailhandelsonder-
neming, tot (zeer) hoog, bij de automobielonderneming. In het rechter deel van het veld vindt
men de projectactiviteiten, omdat de te realiseren waarde door de klant wordt gespecificeerd.
De commitments bij dit type activiteiten kunnen sterk variëren. Het commitment van de aan-
bieder kan hoog zijn, zoals bij de waterbouwonderneming, gemiddeld, zoals bij het software
house, of laag, zoals bij het evenementenbureau. In het middengedeelte zijn de inspannings-
activiteiten opgenomen. Deze kenmerken zich door een gezamenlijke invloed van aanbieder
en klant op de waardespecificatie. De commitments zijn over het algemeen laag.

10.4 BASISACTIVITEITEN EN ORGANISATIE

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

10.4.1 Organisatievorm

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

10.4.2 Primaire processen

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

10.4.3 Marktbenadering

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

10.4.4 Administratieve systemen en control

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

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

Het voornaamste financiële sturingsgegeven binnen organisaties met inspanningsactiviteiten
is het relatieve aantal declarabele uren dat per groep (en per medewerker) wordt gerealiseerd.
Hiervoor is veelal een norm vastgesteld, bijvoorbeeld 65%. De niet te declareren uren worden
besteed aan interne afstemming, acquisitieactiviteiten, ‘productontwikkeling’, vakontwikke-
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ling en opleidingen. Het realiseren van de norm stelt het voorgecalculeerde rendement veilig.
Rendementen worden niet per opdracht berekend, maar voor een groep als geheel. Elke groep
is dus feitelijk een resultaatverantwoordelijke eenheid. Control over de opdrachtuitvoering
verloopt door middel van regelmatige opdracht-reviews door de groepsmanager. De admini-
stratie van een organisatie met inspanningsactiviteiten bevat als meest essentiële gegevens de
urenregistraties van de medewerkers, gekoppeld aan opdrachtnummers en een aantal regi-
stratienummers voor interne activiteiten. De meeste kosten worden toegerekend aan de groe-
pen binnen de organisatie.

10.4.5 Human Resources beleid

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

10.4.6 Cultuur

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

10.5 BASISACTIVITEITEN EN MENGVORMEN

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

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

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

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

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

10.6 MENGVORMEN OP BASIS VAN CONTRACTEN

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

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

In lijn met het bovenstaande kunnen de commitments die met activiteiten op contract samen-
hangen een meer productgerelateerd, projectgerelateerd of competentiegerelateerd karakter
hebben. Ook de omvang van commitments kan, afhankelijk van de inhoud van het contract,
sterk uiteenlopen. Commitments vormen op de achtergrond de kern van de contractonderhan-
delingen. Zo zal een toeleverancier, wanneer deze in het kader van een contract moet investe-
ren in productontwikkeling en productiecapaciteit (productgerelateerde commitments), altijd
trachten een zo groot mogelijke zekerheid te bedingen omtrent afname en prijzen. Naarmate
het toegeleverde product meer klantspecifiek is, zullen de verplichtingen voor de klant groter
zijn, waardoor bij de aanbieder een verschuiving optreedt van productgerelateerde naar pro-
jectgerelateerde commitments. Hoe het contract eruit zal zien hangt daarnaast af van de
machtsposities tijdens de onderhandelingen. Bij contracten met een inspanningskarakter doet
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zich iets vergelijkbaars voor. Zo zal de afnemer van een onderhoudscontract altijd trachten de
verplichtingen van de aanbieder zo scherp mogelijk te definiëren, waardoor voor de laatste de
commitments toenemen. Deze commitments kunnen meer productgerelateerd zijn (zoals af-
spraken over preventief onderhoud) of meer projectgerelateerd (bijvoorbeeld een verplichting
om bij storingen componenten te wisselen). De aanbiedende organisatie zal er daarentegen
belang bij hebben haar commitments zoveel mogelijk te beperken. De productgerelateerde
commitments kunnen worden verminderd door contracten aan te gaan voor een zo lang mo-
gelijke periode, waardoor de risico’s van de opbouw en van professionele capaciteit worden
ingedamd, terwijl de projectgerelateerde commitments kunnen worden ontweken door zo min
mogelijk specifieke verplichtingen in het contract op te nemen. Ook hier geldt dat de machts-
posities binnen de bedrijfstak en de concrete onderhandelingen tussen partijen uiteindelijk de
inhoud van het contract bepalen.
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figuur 10.8: plaatsbepaling van ‘activiteiten op contract’ binnen de Basis Activiteiten Typologie.

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

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

10.8 SAMENVATTING

De Basis Activiteiten Typologie vormt de situationele component van het VOC-onderzoek.
De typologie maakt op basis van het soort transactie dat een aanbieder en een klant met el-
kaar aangaan, onderscheid tussen drie fundamenteel verschillende waarderealiserende activi-
teiten, namelijk productactiviteiten, waarbij de aanbieder een product definieert en aanbiedt
aan de klant, projectactiviteiten waarbij de klant het ‘eindproduct’ definieert dat door de aan-
bieder wordt gerealiseerd en inspanningsactiviteiten, waarbij de aanbieder een inspannings-
verplichting aangaat om een doel van de klant zo dicht mogelijk te benaderen. Elk activiteit-
type leidt tot commitments, dat wil zeggen elementen waaraan een organisatie in haar koers-
vorming gebonden is. Deze commitments zijn organisatiespecifiek, maar hebben een relatie
met het activiteittype. Organisaties met productactiviteiten zijn vooral gebonden aan hun ei-
gen investeringen in producten, productiefaciliteiten en marketing, terwijl organisaties met
projectactiviteiten vooral commitments hebben aan projectenverplichtingen, competenties en
contacten. Organisaties met inspanningsactiviteiten hebben het minst last van commitments,
voor zover ze aanwezig zijn hangen ze samen met competenties en contacten. Elk activiteit-
type stelt ook specifieke eisen aan de organisatie. De verschillen in structuur, processen,
marktbenadering en administratieve organisatie zijn groot. Cultuurverschillen kunnen ook
bestaan, maar hiervan wordt geen eenduidige relatie met de activiteittypen verwacht. Meng-
vormen van de activiteittypen komen in de praktijk voor en zijn bestuurbaar, mits men zich
van de uiteenlopende eisen bewust is. Daarnaast kan een specifieke mengvorm onderscheiden
worden, namelijk activiteiten die op basis van een raamcontract worden uitgevoerd. Deze
vorm zal echter in dit onderzoek niet verder worden onderzocht.


