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 18
CONCLUSIES

Het VOC-onderzoek is opgezet om een bruikbaar inzicht te creëren in de werkelijke proces-
sen van koersvorming binnen organisaties en hun samenhang met de situationele context
(hoofdstuk 1). Deze hoofddoelstelling is vertaald in een viertal centrale vraagstellingen. Op
basis van alle voorgaande theorievorming en analyses zijn in dit hoofdstuk de antwoorden op
deze vraagstellingen kort samengebracht in een aantal conclusies. De achtergronden van deze
conclusies worden verder belicht in de evaluatie (hoofdstuk 19), terwijl de bruikbaarheid van
de opgebouwde inzichten de kern vormt van het afsluitende hoofdstuk 20.

18.1 HET KRACHTENSPEL BIJ KOERSVORMING

Een uitgangspunt van het onderzoek was dat koersvorming het resultaat is van een complex
krachtenspel. De eerste centrale vraagstelling luidt dan ook: ‘op welke wijze kan het krach-
tenspel dat binnen organisaties leidt tot koersvorming (lees: koerswijzigingen) worden be-
noemd en onderzocht?’. Om deze dynamiek in kaart te brengen is het VOC-model uitge-
werkt. Dit model laat zien dat een koers het resultaat is van een drietal samenhangende pro-
cessen, die zich in een spanningsveld tussen verandering en continuïteit voortdurend ontwik-
kelen. Dit spanningsveld wordt in het model weergegeven door de basiskrachten onderne-
merschap en consolidatie. Hun invloed wordt ‘bestuurd’ door een derde basiskracht, visie, die
staat voor het bewustzijn van de identiteit van een organisatie en van de gewenste ontwikke-
lingsrichting voor haar kenmerken en activiteiten. In het case-studie onderzoek werd het
VOC-model toegepast en getest op zijn bruikbaarheid. De conclusie is:

  Het VOC-model is een bruikbaar, geabstraheerd model om de dynamiek van de koervor-
ming van organisaties te benoemen en te analyseren.

18.2 DE PATRONEN VAN KOERSVORMING

Een ander uitgangspunt was dat koersvorming niet in alle organisaties hetzelfde procesver-
loop laat zien. De tweede centrale vraagstelling sluit hierbij aan: ‘welke patronen zijn te her-
kennen in de koersvorming van organisaties?’ Uit het onderzoek blijkt dat koersvormende
patronen op twee aspecten fundamenteel van elkaar kunnen verschillen:
• koersvorming kan gestuurd zijn of autonoom; zij kan vooraf met behulp van visies wor-

den bedacht en daarna geïmplementeerd, of zij kan als een organisch groeiproces ont-
staan,

• koersvorming kan daarnaast geïntegreerd of geïsoleerd van karakter zijn; zij kan de orga-
nisatie als geheel betreffen, zodat één (of enkele) geïntegreerde koers(en) ontstaan, of zij
kan voor onderdelen van een organisatie losse, onafhankelijke koersen opleveren.
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figuur 18.1: patronen van koersvorming.

Wanneer deze twee aspecten tegen elkaar worden afgezet, ontstaat een matrix met vier patro-
nen van koersvorming (figuur 18.1). Het geïntegreerde of geïsoleerde karakter van de koers-
vorming hangt vooral af van het soort activiteiten dat een onderneming uitvoert. Gestuurde
patronen komen voor in organisaties waar goed ontwikkelde visies een relatief grote invloed
hebben op de diverse processen van koersvorming. Autonome patronen treft men daarentegen
aan in organisaties met minder uitgesproken visies en meer vrije ruimte voor het onderne-
merschap. Alle vier patronen konden tijdens het case-studie onderzoek goed van elkaar wor-
den onderscheiden. De conclusie is:

  In de koersvorming van organisaties zijn vier patronen te herkennen, een planmatig, een
organisch, een divergerend en een convergerend patroon.

18.3 DE BASIS ACTIVITEITEN TYPOLOGIE

Vanaf het begin van het onderzoek werd er tevens vanuit gegaan dat een relatie zou bestaan
tussen koersvorming en de context waarin deze gestalte krijgt. De definitie van deze context
vormde de kern van de derde centrale vraagstelling: ‘op welke wijze kan een voor de proces-
sen van koersvorming relevante situationele context worden gedefinieerd?’ In het onderzoek
wordt de context van de koersvorming gedefinieerd aan de hand van de Basis Activiteiten
Typologie. Deze typologie maakt, op basis van fundamenteel verschillende verhoudingen
tussen aanbiedende organisaties en hun klanten, onderscheid tussen drie (marktgerichte)
hoofdtypen van activiteiten:
• productactiviteiten, waarbij een organisatie waarde realiseert in een vorm waarbij zij zelf

producten specificeert, ontwikkelt en op een markt afzet,
• projectactiviteiten, waarbij een organisatie een unieke en eenmalige waarde realiseert op

basis van vooraf door een opdrachtgever helder geformuleerde specificaties, en
• inspanningsactiviteiten, waarbij een organisatie waarde realiseert op basis van een in-

spanningsverplichting, waartoe door een opdrachtgever vooraf wel een doel wordt ge-
steld, maar heldere specificaties ontbreken.

De Basis Activiteiten Typologie is bepalend geweest voor de structuur van het case-studie
onderzoek. Organisaties van de drie activiteittypen verschillen in vele opzichten sterk van
elkaar, bijvoorbeeld in organisatie, aansturing, control en flexibiliteit. Deze verschillen ver-
talen zich in de processen van koersvorming. De conclusie is:

  Met de Basis Activiteiten Typologie wordt op een relevante, fundamentele wijze onder-
scheid gemaakt tussen strategisch verschillende contexten.
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Bij de definitie van de Basis Activiteiten Typologie is, op basis van de uitgangspunten van
Ghemawat (1991), gebruik gemaakt van het concept commitment. Dit concept bood houvast
bij de uitwerking van de basisactiviteiten zelf, en bij het formuleren van de verwachte sa-
menhang met de processen van koersvorming. In het case-studie onderzoek zijn de commit-
ments van de organisaties en hun koerselementen geïnventariseerd. Beide konden met behulp
van het vooraf uitgewerkte theoretische kader met voldoende betrouwbaarheid worden vast-
gesteld. Bij de analyse van de case-studies zijn deze gegevens behulpzaam geweest bij het
duiden van gevonden verschillen in koersvorming. De conclusie is:

  De analyse van commitments levert een wezenlijke bijdrage aan het inzicht in de context
van koersvormende processen.

18.4 DE SAMENHANG TUSSEN KOERSVORMING EN CONTEXT

De hoofddoelstelling van het VOC-onderzoek wordt verwoord in de vierde centrale vraag-
stelling: ‘op welke wijze hangen de patronen in de processen van koersvorming samen met de
relevante situationele context?’ Ter beantwoording van deze vraag worden de geschetste pa-
tronen van koersvorming in verband gebracht met de Basis Activiteiten Typologie (zie figuur
18.2).
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figuur 18.2: samenhang tussen patronen van koersvorming en context.

De resultaten van het case-studie onderzoek hebben een gedetailleerd beeld opgeleverd van
deze patronen in de processen van koersvorming bij de drie typen organisaties. Van elk acti-
viteittype wordt het ‘ideaaltypische’ patroon kort herhaald.

18.4.1 Koersvorming van productactiviteiten

Organisaties die productactiviteiten uitvoeren, hebben een geïntegreerde koersvorming, om-
dat van alle functionele disciplines de gecoördineerde inzet nodig is om producten te ontwik-
kelen, produceren, distribueren en onder de aandacht van de klant te brengen. De basiskracht
consolidatie oefent bij dit type organisaties van nature een aanzienlijk sterkere invloed op de
koersvorming uit dan de basiskracht ondernemerschap. Dit hangt direct samen met het feit
dat koersveranderingen een relatief lange termijn impact hebben en gepaard gaan met aan-
zienlijke commitments in termen van eigen investeringen. Consolidatie vindt men terug in de
efficiency en kwaliteitsbeheersing van de routinematige, gestandaardiseerde en (deels) geau-
tomatiseerde operationele processen, in de control op periodieke budgetten, en in de beperkte
‘vrije ruimte’ van het ondernemerschap. De basiskracht visie is goed ontwikkeld en in de
eerste plaats extern georiënteerd, dat wil zeggen op klanten, markten en concurrentiepositie.
Missies blijven voor lange perioden stabiel en worden als vanzelfsprekend ervaren. Visies
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vormen een noodzakelijke en sturende ondersteuning voor het ondernemerschap, dat in zijn
initiatieven door het management op de voet wordt gevolgd. De processen waarmee initiatie-
ven worden omgezet in koersveranderingen kennen een planmatige en projectmatige aanpak,
die wordt afgesloten met de implementatie in de operationele processen. De conclusie is:

  De koers van productactiviteiten komt in een planmatig patroon tot stand, en is het re-
sultaat van door visies gedreven, projectmatig uitgevoerde veranderingsprocessen.

In figuur 18.3 is het krachtenveld weergegeven, dat leidt tot het planmatige patroon van pro-
ductactiviteiten. Zichtbaar is dat de basiskracht consolidatie van nature een sterkere invloed
heeft op de koersvorming dan het ondernemerschap, al wordt dit ondernemerschap wel on-
dersteund door sterk sturende visies. De basiskrachten ontmoeten elkaar vooral in de arena’s
van de processen van planvorming en besluitvorming.

V

O C

planvorming

besluitvorming

figuur 18.3: koersvorming van productactiviteiten (planmatig patroon).

18.4.2 Koersvorming van projectactiviteiten

De koersvorming van projectactiviteiten is eveneens geïntegreerd van karakter, omdat ook de
uitvoering van projecten een gecoördineerde inzet van diverse functionele deskundigheden
vereist. Bij deze koersvorming is het ondernemerschap van nature leading, omdat dit middels
acquisitie-inspanningen zorgdraagt voor continuïteit in de projectenstroom. Veelal is het
topmanagement zelf ‘de ondernemer’, en heeft relatief veel ruimte om in nauw contact met
de markt autonoom te werk te gaan. De consolidatie concentreert zich volledig op de plan-
ning en beheersing van de projectuitvoering, in dit kader worden procedures, methoden en
budgetten zeer strikt toegepast, maar veel invloed op het ondernemerschap heeft deze basis-
kracht niet. Visies vormen in zekere zin een ondersteuning voor de consolidatie, en zijn voor-
al intern, op de organisatie, haar ervaringen en competenties georiënteerd. Visies zijn echter
weinig ontwikkeld en missies worden (met opzet) ruim gedefinieerd. Koersveranderingen
brengen nauwelijks eigen investeringen mee en komen niet planmatig, maar in een pragma-
tisch, organisch proces tot stand. De specifieke organisatorische condities voor een nieuwe
activiteit worden gaandeweg gecreëerd. De conclusie is:

  De koers van projectactiviteiten komt in een organisch patroon tot stand, en is het resul-
taat van een door ondernemerschap en de markt gedreven, pragmatisch groeiproces.



het VOC-onderzoek: conclusies en evaluatie

215

Het krachtenveld dat leidt tot het organische patroon in de koersvorming van projectactivi-
teiten is weergegeven in figuur 18.4. Tegenover de dominantie van de basiskracht onderne-
merschap staan de beperktere invloeden van de basiskrachten consolidatie en visie. Zij ont-
moeten elkaar met name in de arena van de besluitvormingsprocessen.

V

O C

besluitvorming

figuur 18.4: koersvorming van projectactiviteiten (organisch patroon).

18.4.3 Koersvorming van inspanningsactiviteiten

De koersvorming van organisaties met inspanningsactiviteiten heeft een geïsoleerd karakter.
De relatief onafhankelijk opererende groepen ontwikkelen in feite elk apart een koers. Omdat
het ondernemerschap zich binnen deze groepen bevindt, en autonoom reageert op de wensen
van hun directe relaties, heeft de koersvorming van dit type organisaties van nature een di-
vergerend patroon. Dit patroon wordt gedragen door de medewerkers en (collectieve) visies
hebben hierop slechts een beperkte invloed. Wanneer de versnippering van activiteiten en
werkwijzen echter de cohesie binnen de organisatie en haar profiel naar buiten te veel aantast,
leidt dit tot nieuwe, convergerende visies, die intern georiënteerd zijn (organisatie, methoden
en cultuur), en die veelal een herdefiniëring van de missie meebrengen. De basiskracht visie
‘dwingt’ het ondernemerschap op deze wijze tot een convergerend patroon, terwijl de conso-
lidatie die, met uitzondering van budgettaire consolidatie, in principe weinig invloedrijk is,
hiermee een krachtige ondersteuning krijgt. Deze veranderingen worden veelal ingeleid met
een reorganisatie en kunnen aanzienlijke weerstanden en personeelsverloop tot gevolg heb-
ben. De koersvorming van inspanningsactiviteiten heeft uiteindelijk een cyclisch verloop,
waarbij divergerende patronen worden afgewisseld met convergerende patronen. De conclu-
sie is:

  De koers van inspanningsactiviteiten is het resultaat van een cyclisch proces met afwis-
selend een door autonoom ondernemerschap gedreven divergerend patroon, en een door
visies gedreven convergerend patroon.

De afwisseling in koersvormende patronen van inspanningsactiviteiten wordt veroorzaakt
door veranderingen in het krachtenveld. Beide krachtenvelden worden daarom apart weerge-
geven.
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figuur 18.5: koersvorming van inspanningsactiviteiten (divergerend patroon).

Het divergerende patroon komt tot stand in een krachtenveld, waarin de basiskracht onder-
nemerschap dé factor is die de koersvorming direct via de operationele processen beïnvloed
(figuur 18.5). Consolidatie is zwak ontwikkeld en visies blijven op de achtergrond. De diver-
se (deel)koersen groeien uit elkaar.
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figuur 18.6: koersvorming van inspanningsactiviteiten (convergerend patroon).

Het convergerende patroon ontstaat in een krachtenveld, waarin de basiskracht visie domi-
nant is, en zowel de consolidatie versterkt als het ondernemerschap bijstuurt (figuur 18.6). De
diverse (deel)koersen groeien weer naar elkaar.

18.5 SAMENVATTING

Bij de start van het VOC-onderzoek werd een hoofddoelstelling geformuleerd, en daarvan
afgeleid vier centrale vraagstellingen. In dit hoofdstuk werden deze vragen beantwoord, in de
vorm van de conclusies. Hiermee is mijns inziens inzicht ontstaan in de samenhang tussen
koersvorming en context.
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 19 
EVALUATIE

De afronding van het VOC-onderzoek vraagt nog om een kritische terugblik op de ontwik-
kelde concepten, de uitvoering van het onderzoek en de conclusies. Deze laatste worden bo-
vendien bezien vanuit enkele actuele opvattingen over strategie en geplaatst binnen de ont-
wikkeling van vakgebied.

19.1 HET VOC-MODEL

Het VOC-model is ontwikkeld als een theoretisch framework waarmee de koersvorming van
ondernemingen kan worden benoemd en geanalyseerd. In de loop van het onderzoek is het
model uitgekristalliseerd in een combinatie van een proces- en een krachtenveldbenadering.
De koers van een onderneming wordt opgevat als de uitkomst van een complex van proces-
sen, die onder invloed van krachten staan. Om de eenvoud te kunnen handhaven zijn de be-
grippen soms enigszins abstract gedefinieerd. De toepassing van het model als onderzoeks-
hulpmiddel behoeft mede daardoor wellicht nog enige toelichting.

19.1.1 De processen van koersvorming

In het onderzoek hebben steeds de daadwerkelijke koersvormende processen en hun specifie-
ke context centraal gestaan. De koers van een onderneming op moment x is opgevat als de
uitkomst van processen die aan moment x zijn voorafgegaan. Teneinde deze processen te
kunnen bestuderen is in elke case-studie de totstandkoming van één aspect van de bestaande
koers in kaart gebracht. Hierbij is er vanuit gegaan dat elke koersverandering start met een
initiatief waarvoor op een of andere wijze voldoende ruimte is ontstaan om het verder te ont-
wikkelen en te realiseren. De kenmerkende overeenkomsten in de koersvormende processen
zijn per activiteittype op een rij gezet en beschreven, waarna een vertaalslag naar het VOC-
model is gemaakt. De gevonden processen zijn getransponeerd naar de meer algemene, voor-
af gedefinieerde processen van koersvorming. Met deze vertaalslag werd in het vooronder-
zoek in iets andere vorm ervaring opgedaan, en tijdens de analyses van het case-studie onder-
zoek hebben zich geen grote interpretatieproblemen voorgedaan. Wel moesten soms keuzen
worden gemaakt. Zo is bij de organisaties met projectactiviteiten een voorbereidend plan
voor een nieuw type project opgevat als een actieplan, het diende immers als basis voor be-
sluitvorming voor een koerswijziging, en niet als een onderdeel van de operationele proces-
sen, die voor élk project een voorlopig projectplan vereisen. Dergelijke keuzen werden diver-
se keren gemaakt, en steeds is daarbij hetzelfde uitgangspunt gehanteerd, namelijk het ver-
krijgen van een zo zuiver mogelijk beeld van de daadwerkelijke processen van koersvorming.
De toegevoegde waarde van de omzetting naar het VOC-model is mijns inziens dat het de
specifieke verschillen in koersvorming tussen de drie activiteittypen verscherpt weergeeft. Zo
is het beeld verhelderd dat (actie)planvorming bij productactiviteiten een hoofdrol vervult,
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besluitvorming bij projectactiviteiten en dat de koers van inspanningsactiviteiten in feite vol-
ledig binnen de operationele processen tot stand komt.

19.1.2 De basiskrachten VOC

Ook het onderzoek naar het krachtenveld vergt enige toelichting. De basiskrachten visie, on-
dernemerschap en consolidatie lijken moeilijk feitelijk te onderzoeken fenomenen. Zij wor-
den opgevoerd als invloeden op de basisprocessen van koersvorming, maar wellicht is niet
altijd direct duidelijk geweest op welke wijze deze invloeden zijn geconstateerd.

De invloed van de basiskracht ondernemerschap was tijdens het case-studie onderzoek rela-
tief eenvoudig te bepalen, omdat vernieuwende initiatieven en hun ontwikkelingsproces ge-
makkelijk te achterhalen zijn. Zo is van elk koerselement nagegaan waar het initiatief van-
daan kwam, door wie de diverse fasen van de realisatie ‘getrokken’ werden, en wie hieraan
bijdragen leverden. Aangezien erop is toegezien dat de geselecteerde koerselementen repre-
sentatief zijn voor andere, is mijns inziens een betrouwbaar zicht ontstaan op de invloeden
van het ondernemerschap op de koersvorming. De invloed van de basiskracht consolidatie
werd allereerst vastgesteld door in elke case-studie de basismechanismen voor planning en
control, budgettering en processtandaardisatie te inventariseren. Hierdoor werd een overzicht
verkregen van de kracht en werking van de budgettaire consolidatie en de procesconsolidatie.
Vervolgens werd de invloed van beide op de totstandkoming van het koerselement vastge-
steld door stap voor stap de invloeden van planvorming en budgetten op dit proces te bekij-
ken. Het beeld van de strategische consolidatie werd op indirecte wijze afgeleid van de in-
vloeden die hiervan zichtbaar waren op de vrije ruimte van het ondernemerschap. Een onder-
nemerschap dat autonoom, zonder veel belemmeringen vanuit het management of de organi-
satie te werk kon gaan, is geïnterpreteerd als een beperkte invloed van de strategische conso-
lidatie, terwijl een ondernemerschap dat sterk ‘ingekapseld’ was en voor elke beweging fiat
nodig had, is opgevat als het tegendeel. Om de invloed van de basiskracht visie te bepalen
werd tijdens het eerste interview van elke case-studie via het management een indruk opge-
daan van de aanwezige missie en visies. Op basis hiervan, en van eventueel beschikbare do-
cumenten, kon een typering worden gegeven van de aandachtsgebieden van de ‘officiële’
visie. De invloed van deze of andere visies op de koersvorming werd vervolgens weer vast-
gesteld op basis van de analyse van de koerselementen. Geïnventariseerd werd of de koers-
veranderingen deel uitmaakten van of pasten in een vooraf bepaalde visie. Bovendien werd
bij elk fiatteringsmoment doorgevraagd in welke mate toetsing aan visies invloed had op de
besluitvorming. Toetsing aan visies is hierbij opgevat als het maken van een bewuste, collec-
tieve keuze voor de koersverandering als onderdeel van een gewenste koersontwikkeling.

Op de beschreven wijze is naar mijn mening een redelijk concreet beeld ontstaan van de wer-
king van het krachtenveld binnen elke onderzochte case. Met name de verschillen tussen de
drie typen organisaties zijn hierbij goed naar voren gekomen. Deze verschillen konden in veel
gevallen, zij het niet in alle, worden bevestigd door de resultaten van de gesloten vragen.

19.1.3 Het spanningsveld VOC

Het krachtenveld van de drie basiskrachten vormt in feite ook een spanningsveld. De span-
ningen tussen ondernemerschap en consolidatie, tussen verandering en continuïteit, zijn in het
voorgaande uitvoerig belicht. De basiskracht visie heeft zich hierbij geprofileerd als een on-
afhankelijke ‘scheidsrechter’, die nu eens het ondernemerschap ondersteunde en dan weer de
consolidatie. Het lijkt daarmee een kracht te zijn die boven de partijen staat. Deze weergave
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van zaken onttrekt echter het zicht op de complexiteit van de onderlinge relaties tussen visie
en de beide andere basiskrachten.

Visies worden door iedereen ontwikkeld en dus ook door mensen die het ondernemerschap
en de consolidatie vertegenwoordigen. Deze visies kunnen, zoals ook in hoofdstuk 7 werd
gesteld, in de praktijk sterk uiteenlopen. Visie krijgt als basiskracht echter pas impact op de
koersvorming, wanneer visies ontstaan die tot op zekere hoogte door de leden van een orga-
nisatie gedeeld worden. De vraag is dus welke visies de kans krijgen tot collectieve visies uit
te groeien. De centrale gedachte van het VOC-onderzoek is dat dit (mede) zal afhangen van
de context en de daarbij behorende commitments. De context leidt tot een strategische situa-
tie, die ten aanzien van de langere termijn een bepaald type onzekerheden met zich mee-
brengt. Visies die in staat zijn ‘antwoorden’ te geven op deze onzekerheden kunnen uiteinde-
lijk als collectieve visies geaccepteerd worden en invloed uitoefenen op de koersvorming (zie
verder hoofdstuk 20). Visies komen dus tot stand in een wederzijds spanningsveld met de
beide andere basiskrachten, maar kunnen hier soms bovenuit stijgen wanneer consensus ont-
staat over de noodzakelijke koersontwikkeling voor de langere termijn.

19.1.4 Missie en visie

De basiskracht visie werd eerder gedefinieerd als de (collectieve) opvattingen omtrent de
identiteit en cultuur van de organisatie (missie) en de gewenste ontwikkelingsrichting van de
koers (visie). De keuze voor deze terminologie, waarbij het begrip visie in twee betekenissen
wordt gebruikt, namelijk als basiskracht én als onderdeel hiervan, komt de duidelijkheid mo-
gelijk niet ten goede. In eerdere fasen van het onderzoek werd dit reeds gesignaleerd en is de
toepassing van alternatieve begrippen overwogen. Deze leidden echter niet tot verheldering,
ofwel omdat de terminologie te ver af kwam te staan van de gangbare literatuur, ofwel omdat
de eenvoud en toepasbaarheid van het VOC-model zelf onder druk kwamen te staan. Beslo-
ten is om de begrippen te handhaven en in hoofdstuk 7 uitgebreid toe te lichten. Bovendien is
door de tekst heen zo zorgvuldig mogelijk gebruik gemaakt van de term ‘visie’ wanneer het
ging om visie als onderdeel van de basiskracht, en van ‘de basiskracht visie’ wanneer deze
integraal werd aangeduid.

19.1.5 Het politieke karakter van koersvorming

De werking van het VOC-model als krachtenveldmodel geeft aan dat, hoewel dit niet met
zoveel woorden is gezegd, koersvorming voornamelijk als een politiek proces wordt gezien.
Krachten die in arena’s met elkaar confrontaties aangaan, het geven en nemen van ruimte,
beïnvloeding van processen en besluitvorming, veel wijst in die richting. De politieke factor
wordt hierbij echter niet in enge zin geïnterpreteerd als het ‘pure’ nastreven van macht en
eigenbelangen van groepen of individuen, maar als een spanning tussen verschillende opvat-
tingen omtrent het (gewenste) functioneren van de onderneming. Deze opvattingen worden
gekleurd door eenzijdige ervaringen en denkwijzen, maar het functioneren dient uiteindelijk
een gezamenlijk belang, namelijk het voortbestaan van de organisatie op langere termijn. Dit
voortbestaan is voor marktgerichte organisaties vooral afhankelijk van de transacties en rela-
ties met hun afnemers. En juist omdat deze transacties en relaties voor elk type activiteiten
specifiek zijn, worden ook de politieke ruimtes verschillend ingevuld. Met andere woorden,
het politieke karakter van de processen van koersvorming staat niet op zichzelf, maar is sterk
afhankelijk van de context.
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19.1.6 Koersvorming en cultuur

De processen van koersvorming worden daarnaast beïnvloed door de cultuur van een organi-
satie. Hoewel cultuur geen hoofdrol heeft gekregen in het VOC-onderzoek, het is ‘verwerkt’
in de basiskrachten visie (missie), ondernemerschap en consolidatie, is het op de achtergrond
voortdurend aanwezig geweest. De autonomie van het ondernemerschap, het primaat van
consoliderende krachten, een sterke aanwezigheid van planning en control, al dit soort uit-
spraken zijn, naast politiek getint, evenzeer op te vatten als uitingen van cultuur. Zij ver-
woorden de ‘normale’, al of niet bewust beleefde, maar door de meeste leden van een organi-
satie geaccepteerde gang van zaken. In de vorm van ‘basiswaarden’ zijn zij soms verwoord in
een missie. In een eerdere fase van het onderzoek werd vermoed dat er relaties zouden be-
staan tussen cultuurkenmerken en de drie activiteittypen, en naar deze relaties is ook expliciet
gezocht. Met behulp van de beschikbare meetinstrumenten bleken zij echter niet aantoonbaar
(De Vries & Weeteling, 1994; Hartog, 1997). Mede op grond van deze uitkomsten is uitein-
delijk besloten in het VOC-model cultuur geen eigen plaats te geven en geen hypothesen op
dit punt te formuleren.

Op grond van het onderzoek zijn dus geen uitspraken te doen over de relaties tussen cultuur,
koersvorming en context. Niettemin suggereren de typische patronen in de koersvorming,
zoals deze in de conclusies zijn verwoord, het bestaan van typische denk-, gedrags- en waar-
depatronen. Zo lijkt men binnen een organisatie met productactiviteiten een procesgericht
streven naar kwaliteitsbeheersing en efficiency als normaal en gewenst gedrag te beschou-
wen, terwijl binnen een organisatie met inspanningsactiviteiten juist ondernemingszin en
klantgerichtheid centraal lijken te staan. Culturen zouden zich dus kunnen vormen naar het-
geen in de betreffende omstandigheden het meest functioneel is. Deze gedachtegang sluit ook
aan bij de wijze waarop Schein de vorming van culturen heeft verklaard als de fixering van
succesvol denken en handelen in het verleden (zie hoofdstuk 8). Wanneer een organisatie
derhalve lange tijd vanuit een bepaald activiteittype opereert, is het niet onwaarschijnlijk dat
zich gaandeweg ook een ‘passende’ cultuur ontwikkelt. Van de andere kant is duidelijk dat
culturen binnen één activiteittype, als gevolg van verschillende ervaringen en opvattingen,
ook grote verschillen kunnen laten zien. Nader onderzoek zal rond deze problematiek meer
inzicht moeten verschaffen.

19.2 DE BASIS ACTIVITEITEN TYPOLOGIE

Een van de conclusies van het onderzoek was dat de Basis Activiteiten Typologie een rele-
vant onderscheid maakt tussen strategisch verschillende contexten. Om als basis te kunnen
dienen voor algemene, situationele theorievorming zal de typologie evenwel op een voldoen-
de groot gedeelte van de totale populatie van organisaties, liefst álle organisaties, van toepas-
sing moeten zijn. Dit vraagt om een nadere beschouwing.

19.2.1 De toepasbaarheid van de typologie

Het uitgevoerde case-studie onderzoek is niet ontworpen om een nauwkeurige schatting te
maken van het percentage ondernemingen dat in de Basis Activiteiten Typologie kan worden
ondergebracht. De onderzoekservaringen geven hierover echter wel vingerwijzingen. In het
selectieproces voor de case-studies werden allereerst, zonder hieraan al te veel aandacht te
besteden, lijsten opgesteld met potentiële cases. Bij de bespreking hiervan werden de criteria
langsgelopen, maar slechts bij een beperkt aantal organisaties deden zich twijfels voor om-



het VOC-onderzoek: conclusies en evaluatie

221

trent de typering van hun activiteiten. Hoewel de steekproef natuurlijk niet aselect was, is dit
mijns inziens een indicatie dat plaatsing binnen de typologie voor een meerderheid van de
ondernemingen, zeker op businessniveau, weinig problemen zal opleveren.

Desondanks is het in de praktijk niet moeilijk ondernemingen of ‘businesses’ te vinden, die
zich niet eenduidig manifesteren binnen de typologie. Zo was tijdens een onderzoeksproject
met studenten van de Universiteit van Amsterdam een case-studie aan de orde, betreffende
een bureau dat verantwoordelijk is voor de tweejaarlijkse organisatie van een autotentoon-
stelling. Hoewel het organiseren van dit evenement op het eerste gezicht gemakkelijk kan
worden opgevat als een projectactiviteit, primaire processen, managementstructuur en finan-
cieel beheer hebben vele kenmerken hiervan, blijkt het bij nadere analyse in essentie toch om
een productactiviteit te gaan. De producent definieert namelijk vooraf het product (de ten-
toonstelling), en de klant (de bezoeker) heeft tot op het ‘koopmoment’ de keuze of hij het zal
afnemen of niet. Het bureau is echter zeker niet te kenschetsen als een ‘typische’ organisatie
met productactiviteiten. Ook binnen de populatie van onderzoekscases deden zich enkele
gevallen voor waarbij achteraf gezien de plaatsing binnen de Basis Activiteiten Typologie
niet volledig zuiver was. Zo is case PD5 opgevat als een producent van het product autobus-
sen, maar deze bussen bleken soms ‘op maat’ te worden geproduceerd en slechts een onder-
deel uit te maken van veel ruimere ‘integrale transportoplossingen’, dus projecten. Daarnaast
is case PJ9 (waterbouw) een organisatie die projecten uitvoert, maar zij blijkt commitments te
hebben, die sterk doen denken aan productactiviteiten, namelijk omvangrijke eigen investe-
ringen in productiefaciliteiten, in gespecialiseerd varend materieel.

De voorbeelden laten zien dat de activiteiten van sommige organisaties niet volledig passen
in de ideaaltypische onderverdeling in product-, project- en inspanningsactiviteiten, of hier-
van tot op zekere hoogte mengvormen zijn. De typologie kan echter ook hier, wellicht vooral
hier, een zinvolle bijdrage leveren aan het begrip van het functioneren van de betreffende
organisaties. Wanneer in de kern de conclusies van het VOC-onderzoek worden geaccep-
teerd, namelijk dat er een samenhang bestaat tussen activiteittypen en organisatiekenmerken,
dan is het mijns inziens een kleine stap om tevens aan te nemen dat dit inzicht evenzeer
bruikbaar is in mengvormen of afwijkingen van de activiteittypen. Juist bij de analyse van dit
type situaties biedt de typologie een conceptueel houvast om de oorzaak van spanningen te
benoemen, en probleemoplossende denkrichtingen te bieden (zie hoofdstuk 20).

19.2.2 De typologie en netwerken

In vele bedrijfstakken is een trend zichtbaar in de richting van uitbesteding van activiteiten en
het aangaan van allianties en samenwerkingsverbanden. In toenemende mate lijken onderne-
mingen zich te willen beperken tot waar ze echt goed in zijn en andere zaken over te laten aan
ondernemingen die dáár goed in zijn. Dit geldt zowel voor ondersteunende diensten als cate-
ring, onderhoud, werving van personeel en informatica, als ook voor onderdelen van het pri-
maire proces zelf. Deze ontwikkeling is interessant omdat hierdoor netwerken ontstaan met
tal van ondernemingen die zich in een specifieke strategische situatie bevinden, namelijk die
van een toeleverancier. Hoewel in de strategische literatuur de fenomenen uitbesteding en
netwerken veelvuldig aan de orde zijn, ligt het accent hierbij vrijwel altijd op de strategieën
van organisaties die een netwerk organiseren en besturen, en praktisch nooit op die van de
toeleverende ondernemingen. Er is derhalve niet veel bekend over de strategische afwegingen
die deze laatste organisaties maken en over de wijze waarop hun strategieën zich ontwikke-
len. Ook dit onderzoek kan hieraan slechts een bescheiden bijdrage leveren. Wat het wel dui-
delijk maakt is dat het soort transacties dat een organisatie aangaat van grote invloed is op
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haar koersvormende processen, en dat specifieke typen transacties dus om een toegesneden
theorievorming vragen. De Basis Activiteiten Typologie voorziet hier in haar huidige vorm
slechts beperkt in, omdat toeleverende organisaties niet eenduidig onder te brengen zijn. Zij
worden vooralsnog beschouwd als specifieke mengvormen van de drie basisactiviteiten, maar
een uitbreiding van de typologie, namelijk met ‘activiteiten op contract’, zou noodzakelijk
kunnen zijn (zie hoofdstuk 10). Gezien het toenemende belang van netwerken is op dit punt
verder onderzoek gewenst.

19.2.3 De typologie en de factor ‘commitment’

Het begrip commitment is in het onderzoek op een specifieke wijze ingevuld, namelijk als de
mate waarin ondernemingen gebonden zijn aan hun huidige koers. Deze gebondenheid wordt
in feite geïnterpreteerd als een economische gebondenheid, omdat zij met name gekoppeld is
aan investeringen en transactieverplichtingen. Commitments bestaan wanneer het financieel
ongunstig is van koers te veranderen. Deze invulling van het begrip commitment heeft ertoe
geleid dat andere vormen van gebondenheid, zoals bijvoorbeeld aan mensen, een missie, een
cultuur of een visie, niet zijn beschouwd als commitments. Dit roept wellicht vragen op, met
name voor organisaties met inspanningsactiviteiten, omdat deze, op enkele uitzonderingsge-
vallen na, consequent aangeduid zijn als organisaties met lage commitments. De genoemde
gebondenheden kunnen hier echter wel sterk aanwezig zijn. De kern van de afweging is ech-
ter steeds geweest of organisaties daadwerkelijk en ‘onontkoombaar’ aan hun huidige koers
gebonden zijn. Dit is bij de meeste organisaties met inspanningsactiviteiten niet het geval. De
veelal zelfgekozen gebondenheid aan mensen, missie en cultuur laat over het algemeen vol-
doende ruimte voor diverse koersontwikkelingen, en wanneer de resultaten van de huidige
koers hiertoe aanleiding geven zal deze ruimte zeer waarschijnlijk ook worden benut. Hoewel
de genoemde gebondenheden zeker invloed kunnen uitoefenen op de koersvorming van de
betreffende organisaties, is deze niet het gevolg van commitments, maar van interne overwe-
gingen die aan verandering onderhevig kunnen zijn.

De factor ‘commitment’ heeft in het VOC-onderzoek een ondersteunende functie gehad bij
het definiëren en uitwerken van de Basis Activiteiten Typologie, bij het formuleren van de
hypothesen en bij de analyses van de case-studies. Tijdens het vooronderzoek is besloten de-
ze factor in de theorievorming geen zelfstandige plaats te geven. Even goed zou echter ver-
dedigd kunnen worden dat bijvoorbeeld het grote verschil in strategische flexibiliteit tussen
organisaties met projectactiviteiten en productactiviteiten vooral veroorzaakt wordt door het
verschil in type commitments. Voor eerstgenoemde organisaties worden bij de afronding van
een project ook de commitments afgesloten, waardoor zij vrij zijn om verplichtingen in een
andere richting aan te gaan. Voor organisaties met productactiviteiten hebben commitments
daarentegen een stabieler karakter, waardoor zij grotere belemmeringen vormen voor strate-
gische veranderingen. De vraag is of het commitment zelf hierbij de bepalende factor is of
een ‘bijproduct’ is van het activiteittype? In de conclusies van dit onderzoek is van het laatste
uitgegaan, maar uitgesloten is niet dat het eerste toch een kern van waarheid bevat. Door
Ghemawat zelf worden hierover geen uitspraken gedaan. Nader onderzoek kan hierin meer
helderheid brengen.

19.3 HET CASE-STUDIE ONDERZOEK

Het VOC-onderzoek is in diverse fasen uitgevoerd. In de eerste fasen is op basis van litera-
tuurverkenningen, aangevuld met een twintigtal case-studies, het theoretische kader opge-
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bouwd en zijn de hypothesen geformuleerd. Deze zijn vervolgens in het hoofdonderzoek ge-
toetst met behulp van nog eens dertig case-studies, waarvan in deze dissertatie verslag wordt
gedaan.

19.3.1 Meervoudige case-studies

In het case-studie onderzoek werd een relatief groot aantal cases geanalyseerd. Hierdoor kon
een breed scala aan organisaties in het onderzoek worden betrokken, afkomstig uit diverse
bedrijfstakken, zowel uit de industrie als uit de dienstverlening, en werd een optimaal beeld
verkregen van de kenmerken die specifiek zijn voor elk van de drie activiteittypen. Een ge-
volg was echter dat elke case-studie op zich met minder diepgang kon worden uitgevoerd dan
wanneer het aantal beperkt was geweest. Bij elke organisatie zijn twee interviews gehouden,
is één koerselement onderzocht en is een beperkt aantal documenten geanalyseerd. Ter ver-
hoging van de betrouwbaarheid van de gegevens is bij elk interview een vragenlijst afgeno-
men. Door deze wat summiere werkwijze is niet van alle facetten een even goed beeld ver-
kregen. Zo zijn de processen van strategische planvorming en besluitvorming maar net vol-
doende in kaart gebracht om hun functie bij de koersvorming te achterhalen, maar het inzicht
blijft incompleet. De hypothese over strategische planvorming (7) kon onder andere om deze
reden niet worden bevestigd, die omtrent besluitvorming (9) wel, maar hier zaaiden de resul-
taten van de gesloten vragen enige twijfel. Een onderzoeksontwerp dat meer op deze proces-
sen zou zijn toegesneden, zou echter ten koste zijn gegaan van de hoofddoelstelling van het
onderzoek, het verkrijgen van inzicht in de processen van koersvorming.

19.3.2 Gegevensverzameling en analyse

Het case-studie onderzoek is uitgevoerd met behulp van studenten, die in het kader van hun
afstudeeronderzoek ieder een vijftal case-studies voor hun rekening hebben genomen. Deze
werkwijze brengt het risico mee van onvergelijkbare gegevensverzamelingen en analyses. Dit
risico is zoveel mogelijk uitgesloten door het onderzoek projectmatig aan te pakken, en door
vooraf de nodige maatregelen te nemen. Zo is bij aanvang van het onderzoek veel tijd besteed
aan het theoretische kader ervan, zodat de studenten zich dit goed eigen hebben kunnen ma-
ken. Daarnaast bezat het onderzoek een duidelijke structuur van vragen en gespreksonder-
werpen. Het werd bovendien zo georganiseerd dat de studenten voortdurend in teams van
twee met elkaar samenwerkten en regelmatig met de andere teams en de projectleider hun
ervaringen uitwisselden. Last but not least is de projectleider zelf bij elke individuele case-
studie nauw betrokken geweest. In de meeste gevallen werd het eerste interview (op mana-
gementniveau) door projectleider en studenten gezamenlijk afgenomen. Voorts werden alle
interviewtapes afgeluisterd en werden alle verslagen en analyses uitvoerig doorgesproken. Op
deze wijze is het onderzoeksteam erin geslaagd de gegevensverzameling goed op één lijn te
houden. Iets anders lag dit bij de analyse van de gegevens. Deze zijn in eerste instantie door
de studenten gemaakt. Hoewel de kwaliteit hiervan niet ter discussie staat, bleken de analyses
niet altijd volledig vanuit hetzelfde gezichtspunt te zijn uitgevoerd. De projectleider heeft
daarom alle analyses, case voor case, achteraf nogmaals uitgevoerd. Het zijn deze analyses
die in de hoofdstukken van deel V en in de bijlagen van deze dissertatie zijn opgenomen. Ook
is achteraf het materiaal van de gesloten vragen nog statistisch bewerkt (zie hoofdstuk 13).

Tijdens het onderzoek zijn steeds de criteria van Yin gehanteerd (zie hoofdstuk 4). De con-
structvaliditeit is gewaarborgd door in elke case-studie uit meerdere gegevensbronnen te
putten (twee interviews, documenten en gesloten vragen), de gegevens terug te koppelen en
ze op hun consistentie te toetsen. In enkele gevallen bleken zodanige tegenstrijdigheden, dat
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gegevens als onbetrouwbaar terzijde zijn geschoven. De interne validiteit is versterkt door
uitgebreide theorievorming (hypothesen) vooraf en door de resultaten van elke case-studie
kritisch door te nemen. De externe validiteit is voor een case-studie onderzoek optimaal door
het grote aantal cases en hun spreiding. Over de betrouwbaarheid kan slechts worden vermeld
dat het onderzoeksmateriaal zo toegankelijk mogelijk is gemaakt.

19.3.3 Toetsing van de hypothesen

De toetsing van de hypothesen heeft in diverse fasen plaatsgevonden. Allereerst werden op
gedetailleerd niveau per case-studie aanwijzingen gezocht die een bevestiging, dan wel een
ontkenning vormden van de tien werkhypothesen die voor het betreffende activiteittype wa-
ren geformuleerd. Vervolgens zijn deze aanwijzingen voor alle tien cases van één activiteit-
type op een rij gezet ter toetsing van de werkhypothesen. Daarbij is geanalyseerd of op grond
van de aanwijzingen een typerend, dat wil zeggen bij een ruime meerderheid van de cases
herkenbaar beeld rond de aspecten van de werkhypothesen te schetsen was. Bij alle bevestig-
de werkhypothesen kwam dit beeld overwegend overeen met de verwachtingen, maar leverde
hierop soms wel aanvullingen. Bij de niet bevestigde werkhypothesen was, met uitzondering
van werkhypothese 17, geen eenduidig beeld te geven.

Gezien het feit dat de basishypothesen in feite samenstellingen vormen van drie bijbehorende
werkhypothesen, zijn bij de toetsing ervan de toetsingsresultaten van de drie werkhypothesen
bij elkaar geplaatst en is op basis hiervan een conclusie geformuleerd. Wanneer alle drie
werkhypothesen waren bevestigd volgde ook een integrale bevestiging van de basishypothe-
se. Om een herhaling van zetten te voorkomen is hierbij een toelichting verder achterwege
gelaten, tenzij vanuit de integrale analyse, mede gebaseerd op de uitkomsten van de gesloten
vragen, een nuancering noodzakelijk was. Wanneer één van de drie werkhypothesen niet was
bevestigd (basishypothesen 2 en 3), is de betreffende basishypothese ‘grotendeels bevestigd’.
In een toelichting is aangeven op welke aspecten de onderzoeksresultaten afweken van de
hypothese. Bij één basishypothese (7) waren twee van de drie werkhypothesen niet bevestigd,
hetgeen ertoe heeft geleid dat ook de basishypothese niet is bevestigd.

Bij het formuleren van de conclusies (hoofdstuk 18.4) is tenslotte voornamelijk teruggegre-
pen op de typerende beelden, zoals deze bij de toetsing van de werkhypothesen zijn geschetst.
Deze beelden zijn hier met elkaar en met de achterliggende theorievorming in verband ge-
bracht.

19.3.4 De exploratieve doelstelling

Hoewel het case-studie onderzoek in de eerste plaats is opgezet ter toetsing van de hypothe-
sen, is daarnaast een exploratieve doelstelling gehanteerd. Een van de meest in het oog sprin-
gende resultaten die dit heeft opgeleverd is het divergerende en convergerende patroon in de
koersvorming van de organisaties met inspanningsactiviteiten. Dit patroon was in de hypo-
thesen niet voorzien, maar deed zich duidelijk voor. Bij nadere analyse bleek het bovendien
binnen het ontwikkelde theoretische kader goed verklaarbaar, en nergens in strijd te zijn met
de vooraf geformuleerde hypothesen. Alle tien werkhypothesen voor de organisaties met in-
spanningsactiviteiten konden worden bevestigd. De exploratieve analyse van de onderzoeks-
resultaten heeft hier dus geleid tot een uitbreiding van het vooraf verwachte beeld.
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19.4 DE CONCLUSIES

In de conclusies van het VOC-onderzoek worden de patronen geschetst van de koersvorming
bij de drie verschillende typen activiteiten. Deze patronen lijken in sommige opzichten op
gespannen voet te staan met de hedendaagse opvattingen over strategie. Vanuit deze opvat-
tingen worden de conclusies daarom nog eens tegen het licht gehouden.

19.4.1 De conclusies nader bekeken

Wanneer de uitkomsten van het onderzoek per activiteittype worden bekeken, bevatten zij
verrassend weinig verrassingen. Voor elk type activiteiten wordt een logisch patroon ge-
schetst, dat past bij de organisaties in kwestie. Gezien het feit dat het hier om descriptieve
theorievorming gaat, zou het weinig hoopvol zijn geweest wanneer dit anders was. Niettemin
kunnen sommige lezers zijn overvallen door een gevoel van teleurstelling. De ‘verrassingen’
van de uitkomsten van het VOC-onderzoek worden pas zichtbaar wanneer men de patronen
van koersvorming van de drie typen activiteiten tegen elkaar afzet. De verschillen blijken dan
groot te zijn. Koersvorming en de sturing hiervan nemen in verschillende contexten totaal
andere verschijningsvormen aan. Ook deze constatering zal voor velen, en vooral voor prak-
tijkprofessionals, niet echt nieuw zijn. De uitwerking van het theoretisch kader kan hier en
daar wel tot nieuwe inzichten hebben geleid. Het meest verrassende van de conclusies is wel-
licht dat zij op nuchtere wijze laten zien dat strategische theorievorming zonder situationele
component in feite onmogelijk is.

19.4.2 De conclusies en enkele actuele benaderingen

Het denken over strategie maakt een continue ontwikkeling door. Was de aandacht in eerste
instantie gericht op het strategische planningsproces en op vraagstukken van positionering,
gedurende het afgelopen decennium hebben enkele meer organisatiegerichte benaderingen
sterk aan populariteit gewonnen. Vanuit twee van deze benaderingen worden de conclusies
van het VOC-onderzoek nu belicht.

Volgens sommigen binnen het vakgebied leven we in een tijd van turbulente veranderingen
(Ansoff & McDonnell, 1990), hyperconcurrentie (D’Aveni, 1994) en ‘time based competiti-
on’ (Stalk, 1988). Dit vraagt van ondernemingen in vergelijking met een aantal jaren geleden
een aanzienlijk grotere organisatorische en strategische flexibiliteit en het vermogen tot con-
tinue innovatie. Hiertegen afgezet lijken de conclusies van het VOC-onderzoek wellicht
enigszins behoudend. Projectactiviteiten en inspanningsactiviteiten laten weliswaar een aan-
zienlijke flexibiliteit zien, maar voor productactiviteiten geldt dit in veel mindere mate. Ge-
zien alle turbulentie lijkt dit een ongewenste situatie. Hoewel hyperconcurrentie, flexibiliteit
en innovatie thema’s zijn waarover veel wordt geschreven in de managementliteratuur, wordt
een en ander slechts door weinigen goed uitgewerkt tot een consistente theorie. Een van de
uitzonderingen hierop vormt de dynamische contingentietheorie van Volberda (1998), die op
consistente wijze omgevingsturbulentie en flexibiliteit met elkaar in verband brengt (zie
hoofdstuk 9). Wanneer de conclusies van het VOC-onderzoek naast deze contingentietheorie
worden gelegd, dan valt in de eerste plaats op dat in de conclusies géén uitspraken worden
gedaan, die gerelateerd zijn aan de omgevingsturbulentie. In de theorievorming van het on-
derzoek heeft deze factor geen rol gespeeld, maar dit betekent niet dat hij wordt ontkend. Wat
de resultaten van het onderzoek in feite aangeven is dat vanuit de verschillende activiteitty-
pen ondernemingen verschillend op turbulentie zullen reageren. In de terminologie van Vol-
berda zullen organisaties met productactiviteiten neigen naar de geplande organisatievorm,
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organisaties met projectactiviteiten naar de flexibele organisatievorm, terwijl organisaties met
inspanningsactiviteiten zich in een continu spanningsveld bevinden tussen de chaotische en
de flexibele organisatievorm. Hoewel het belang van flexibiliteit, en met name van relatieve
flexibiliteit ten opzichte van andere ondernemingen in eenzelfde bedrijfstak, zeker niet mag
worden onderschat, laat het VOC-onderzoek mijns inziens zien dat flexibiliteit haar grenzen
heeft. Met name het type en de mate van commitments waarmee een onderneming te maken
heeft stellen deze grenzen. In feite is commitment de directe tegenhanger van strategische
flexibiliteit.

Een andere actuele opvatting binnen het strategische vakgebied is dat in de loop van de tijd
het ‘inside-out’ perspectief prominenter is geworden dan het ‘outside-in’ perspectief, hetgeen
wil zeggen dat bij strategische analyses in toenemende mate aandacht besteed zou worden
aan de resources en capabilities van een organisatie. De conclusies van het VOC-onderzoek
bevestigen dit beeld slechts ten dele. Met name in de visie-ontwikkeling rond productactivi-
teiten blijkt het ‘outside-in’ perspectief in de praktijk (nog steeds) overheersend te zijn, ter-
wijl dit toch de categorie ondernemingen is waarop de meeste theoretici van het ‘inside-out’
perspectief zich richten. Publicaties als ‘Competing on capabilities’ (Stalk, e.a., 1992) en
‘The core competence of the corporation’ (Hamel & Prahalad, 1994) lijken in dat opzicht
minder invloedrijk te zijn geweest. Uit het onderzoek blijkt overigens dat de beide andere
typen organisaties zich in hun visieontwikkeling wel veel meer thuis voelen bij een ‘inside-
out’ perspectief, maar dit zal minder te maken hebben met de actualiteit van het strategische
debat, dan wel met het feit dat hun activiteiten strategisch fundamenteel flexibeler zijn dan
productactiviteiten.

19.5 DE BIJDRAGE AAN DE THEORIEVORMING 10

Wanneer men vanuit een breder perspectief naar de theorievorming rond strategie kijkt, ont-
staat het beeld van een relatief jong vakgebied met een grote diversiteit aan paradigma’s, be-
grippenkaders en onderzoeksfilosofieën. Door Mintzberg werd onlangs nog een poging on-
dernomen deze diversiteit in kaart te brengen en dit leverde maar liefst tien sterk uiteenlopen-
de ‘Schools of Thougt’ op (Mintzberg e.a., 1998). Het multidisciplinaire karakter dat het
strategisch vakgebied vanaf de start heeft gehad, is in de loop van de tijd verrijkt met denk-
richtingen uit tal van disciplines, zoals de psychologie, biologie, politicologie, informatica en
zelfs de natuurkunde (bijvoorbeeld de chaostheorieën). Dit multidisciplinaire karakter is
enerzijds een kracht, omdat hiermee steeds nieuwe invalshoeken een kans krijgen om betere
inzichten te bieden, maar is anderzijds een zwakte daar de disciplinaire basis onder het vak-
gebied hierdoor diffuus is gebleven. Zo kon in ruim vijfendertig jaar tijd zelfs geen consensus
over de definitie van het begrip strategie worden bereikt. Veel actuele strategiebenaderingen
hebben de neiging het accent te leggen op één specifiek aspect of één specifieke succesfactor,
waardoor zij een prescriptief karakter krijgen. Hoewel de diverse benaderingen elkaar zeker
niet altijd uitsluiten, staan de verschillende auteurs niet zelden in een soort concurrentiever-
houding tot elkaar. Zij lijken te strijden om de aandacht van de manager, waarbij ze veelal
trachten hun ‘gelijk’ te bewijzen met behulp van empirische studies bij ‘visionary’ (Collins &
Porras, 1994), ‘intelligent’ (Quinn, 1992), ‘living’ (De Geus, 1997) of ‘flexible’ (Volberda,
1998) ondernemingen.

                                                
10 De hier geformuleerde opvattingen werden in meer uitgewerkte vorm gepubliceerd in de Holland Manage-

ment Review (Banens, 2000).
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Vanuit de actuele, wat verwarrende situatie binnen het strategisch vakgebied lijkt de ver-
wachting gerechtvaardigd dat meer en meer behoefte zal gaan ontstaan aan ‘ordescheppende’
benaderingen, met verbindende structuren. Deze verbindende structuren zullen echter ruimte
moeten laten voor de disciplinaire diversiteit, omdat deze op zich een van de meest waarde-
volle kenmerken van het vakgebied is. Eén manier waarop dit naar mijn mening zou kunnen
gebeuren, is door in de theorievorming meer aandacht te besteden aan situationele compo-
nenten, dat wil zeggen aan expliciete relaties tussen strategische variabelen en hun context. In
toenemende mate zal dan blijken dat de diverse theoretische invalshoeken in sommige con-
texten uitstekend hun waarde bewijzen, en in andere wat minder. Daarnaast zal steeds duide-
lijker worden dat de verschillende benaderingen elkaar uiteindelijk niet zozeer beconcurreren,
als wel op essentiële onderdelen aanvullen en versterken. Er zijn bovendien nog andere goede
redenen om het contextuele denken meer te betrekken in de strategische theorievorming. De
contingentiebenaderingen van de organisatiekunde hebben al tientallen jaren geleden laten
zien dat organisaties onder verschillende omstandigheden heel verschillende structuren en
kenmerken ontwikkelen. De resultaten van het VOC-onderzoek bieden ondersteuning aan de
gedachte dat deze verschillen zich ook uitstrekken tot de dynamiek van strategievorming. De
ontwikkelde Basis Activiteiten Typologie is daarbij slechts één mogelijkheid om de context
te definiëren en het VOC-model is slechts één manier om de dynamiek van koersvorming in
kaart te brengen. Hoewel beide in het onderzoek hun waarde hebben bewezen, wordt niet
geclaimd dat hiermee de ‘best descriptive theory possible’ (Mintzberg, 1979) ontwikkeld is.
Er zal nog veel theorievorming volgen en hopelijk zullen daarbij in toenemende mate situati-
onele invalshoeken worden gebruikt.

19.6 SAMENVATTING

Ter afsluiting van het VOC-onderzoek werden in dit hoofdstuk de ontwikkelde modellen en
concepten, het case-studie onderzoek en de resultaten hiervan geëvalueerd. Deze resultaten
blijken in sommige opzichten af te wijken van actuele strategiebenaderingen. Zij vormen
hierop veelal een aanvulling of nuancering. Het onderzoek levert een bijdrage aan de situati-
onele theorievorming binnen het strategisch vakgebied. Dit type theorievorming is nog niet
wijd verbreid, maar zal wellicht na verloop van tijd in staat zijn bruggen te slaan tussen de
vele uiteenlopende denkrichtingen die het vakgebied rijk is.
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 20 
KOERSMANAGEMENT

Op de eerste pagina’s van deze dissertatie werd aangegeven dat de doelstelling van het VOC-
onderzoek is geweest om tot bruikbare inzichten te komen in de processen van koersvorming.
In alle vorige hoofdstukken heeft het accent gelegen op de opbouw van de inzichten, nu
wordt het verschoven naar de bruikbaarheid. Wat betekenen de opgebouwde inzichten voor
het management van de koersvorming? Uiteindelijk zal elke praktijkprofessionele lezer dit op
grond van de voorgaande informatie alleen zelf kunnen bepalen. In dit hoofdstuk wordt de
visie van de schrijver gegeven. De inzichten uit het onderzoek worden vertaald naar een spe-
cifieke kijk op de essentie van koersmanagement. Deze essentie is voor elk van de drie acti-
viteittypen wezenlijk anders. Dit maakt vooral het management van combinaties van activi-
teiten tot een uitdagend vraagstuk, waarvoor in elke situatie passende vormen moeten worden
gevonden. Wellicht kan vanuit het gekozen standpunt van dit onderzoek een streepje licht
worden geworpen op de complexiteit van deze en andere vraagstukken rond koersmanage-
ment.

20.1 DE ESSENTIE VAN KOERSMANAGEMENT

Het ultieme doel van koersmanagement is het voortbestaan van een organisatie. Daartoe
moeten successen geboekt worden, zowel op korte als op langere termijn. Koersmanagement
omvat het totaal van leidinggevende activiteiten, waarmee wordt getracht de koersvorming
van een organisatie zodanig in banen te leiden, dat de voorwaarden voor het realiseren van
deze successen optimaal zijn. Koersmanagement beweegt zich daarbij in een spanningsveld,
waarin voortdurend afwegingen worden gemaakt tussen verandering en continuïteit. Veran-
dering (ondernemerschap) houdt de onderneming bij de tijd, maakt aanpassingen aan gewij-
zigde omstandigheden mogelijk of creëert nieuwe kansen, terwijl continuïteit (consolidatie)
nodig is om veranderingen de gelegenheid te geven zich uit te kristalliseren tot beheersbare,
efficiënte en succesvolle primaire activiteiten. Het voortbestaan van een organisatie is van
zowel verandering als continuïteit afhankelijk, maar er bestaat niet zoiets als een stabiel
evenwicht tussen de twee. Uit het VOC-onderzoek blijkt dat binnen elke organisatie krachten
bestaan die de balans verstoren, maar ook mechanismen die deze trachten te herstellen. Wan-
neer een organisatie uit balans raakt, dat wil zeggen te star wordt of juist onbeheersbaar, leidt
dit (veelal via tegenvallende resultaten) tot spanningen, waarvoor oplossingen worden ge-
zocht. Het zoekproces naar oplossingen is in feite een zoekproces naar nieuwe visies. Koers-
management heeft met name betrekking op het versterken van deze visievorming, teneinde de
kansen op succes te vergroten en daarmee de kansen op het voortbestaan van de organisatie.
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20.1.1 Koersmanagement als het creëren van denkkaders

Aan de basis van elke visie ligt een bewustzijn omtrent de identiteit van een organisatie, de
missie. De missie geeft aan wat een organisatie in essentie doet, voor wie zij dit doet en
waarom dit belangrijk is. Hoewel het formuleren van een missie in de praktijk vaak wordt
gezien als een abstracte exercitie met weinig praktische betekenis, bestaan binnen elke orga-
nisatie, bewust of onbewust, opvattingen over de missie. Deze opvattingen hoeven niet voor
iedereen dezelfde te zijn, maar vormen voor de betrokkenen hoe dan ook de ‘buitengrenzen’
voor hun visievorming. Zij bakenen het terrein af waarbinnen gezocht wordt naar oplossingen
voor spanningen en waarbinnen ideeën worden ontwikkeld over de gewenste koersontwikke-
ling voor de onderneming.

Visies vormen zich op grond van in het verleden opgedane kennis, inzichten en ervaringen.
Van hieruit wordt een bewustzijn opgebouwd van actuele knelpunten, ontwikkelingen, mo-
gelijkheden en uitdagingen. Op basis van de ambities van de organisatie leidt dit bewustzijn
tot het stellen van prioriteiten ten aanzien van de toekomstige koersontwikkeling. Ook voor
visies geldt dat zij in elke organisatie aanwezig zijn, maar niet vanzelfsprekend door iedereen
worden gedeeld. Niettemin vormen ze de richtinggevende denkkaders, van waaruit mensen
de spanningen tussen verandering en continuïteit beoordelen, en van waaruit ze standpunten
innemen in koersbeïnvloedende discussies en besluitvorming. Visies worden in de dagelijkse
praktijk op onderdelen veelvuldig uitgewisseld en in de meeste grotere organisaties gebeurt
dit periodiek op meer georganiseerde en integrale wijze bij de formulering van een strate-
gisch plan. Dit plan wordt vervolgens veelal als de ‘officiële’, collectieve visie binnen de
organisatie gecommuniceerd. Visies ontwikkelen zich echter continu, waardoor het plan
meestal wat achter de feiten en de werkelijke visies aanloopt. Visievorming is een dynamisch
proces dat door velen wordt beïnvloed. In alle hoeken van de organisatie ontwikkelen zich
elke dag ideeën over relevante ontwikkelingen, over kansen en bedreigingen, en over de wen-
selijkheid of onwenselijkheid van bepaalde koersveranderingen. Deze ideeën zijn gebaseerd
op een diversiteit aan informatie en op eigen opvattingen over de missie, ambities en priori-
teiten. De functie van het koersmanagement is om een zinvolle uitwisseling van informatie en
opvattingen te stimuleren, de gemeenschappelijkheid hiervan te bevorderen, maar tevens om
ruimte te bieden voor tegendraadse ideeën. Dat de leiding hierbij vanuit haar overzichtsposi-
tie eveneens opvattingen inbrengt is evident, maar niet per se doorslaggevend. Anderen staan
vaak dichter bij ontwikkelingen in de markt of technologie, of hebben voor de organisatie
frisse, nieuwe ideeën opgedaan bij een vorige werkgever of tijdens een opleiding.

20.1.2 Denkkaders en commitments

Koersvorming is daarnaast nauw verbonden met de commitments van een organisatie. Com-
mitments zijn die onderdelen van de koers waaraan de organisatie voor langere tijd gebonden
is. Zij beperken de mogelijkheden voor verdere koersontwikkeling en beïnvloeden dus het
denken hierover substantieel. Dit uit zich bijvoorbeeld in de vanzelfsprekendheid waarmee de
meeste organisaties geneigd zijn hun missie in het verlengde van hun commitments te zien.
Zo zal men bij Philips het realiseren van elektronische componenten en producten ervaren als
missie van de organisatie (wat zij in essentie doet), omdat juist in de elektronica de grootste
commitments in research, productontwikkeling en productiemogelijkheden liggen. Van hier-
uit wordt verder beredeneerd voor wie dit eigenlijk van belang is en waarom. De identiteit
van een onderneming is dus vaak nauw verbonden met aanwezige commitments. Hoewel dit
doorgaans functioneel is, kunnen er aanleidingen zijn een missie ter discussie te stellen,
waardoor voor de langere termijn nieuwe mogelijkheden voor de koersontwikkeling ontstaan.
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Zo heeft IBM zijn voortbestaan gered door een herdefiniëring van de missie. De commit-
ments aan de ontwikkeling en productie van hardware zijn sterk teruggebracht en nieuwe zijn
opgebouwd aan een serviceorganisatie.

Commitments leiden tot onzekerheden over de toekomst. Hoewel veel theoretici stellen dat
onzekerheid wordt veroorzaakt door de snelheid en onvoorspelbaarheid van ontwikkelingen
in de omgeving van een organisatie, gaat het mijns inziens veeleer om de mate waarin organi-
saties zichzelf in staat achten op deze ‘turbulentie’ te reageren. Niet de ontwikkelingen zelf
maken de organisatie onzeker, maar de wijze waarop deze zich verhouden tot de eigen ge-
bondenheid aan eerder gemaakte keuzen. Onzekerheden laten zich het sterkst voelen op mo-
menten dat keuzes moeten worden gemaakt, dus wanneer nieuwe commitments worden aan-
gegaan. Deze keuzes worden, zoals gezegd, gemaakt op basis van visies. Met behulp van
visies tracht men geloofwaardige projecties van de toekomst te maken, juist op de gebieden
die in relatie tot de nieuwe commitments het meest essentieel zijn. Visies vormen tot op zeke-
re hoogte dus een tegenwicht voor de onzekerheden, veroorzaakt door het (moeten) aangaan
van commitments.

20.1.3 Koersmanagement en context

Processen van koersvorming vergen, zoals gezegd, steeds weer afwegingen tussen verande-
ring en continuïteit. Deze afwegingen worden gemaakt op basis van visies, die op hun beurt
weer worden beïnvloed door de commitments van de organisatie. Koersvorming krijgt hier-
door binnen elke organisatie een specifieke invulling. De resultaten van het VOC-onderzoek
bieden echter aanwijzingen dat deze invulling voor organisaties van een zelfde activiteittype
overeenkomsten vertonen.

20.2 KOERSMANAGEMENT EN ACTIVITEITTYPEN

De processen van koersvorming volgen bij productactiviteiten, projectactiviteiten en inspan-
ningsactiviteiten duidelijk van elkaar te onderscheiden patronen. Bij organisaties met pro-
ductactiviteiten is dit een planmatig patroon, bij organisaties met projectactiviteiten een or-
ganisch patroon en bij organisaties met inspanningsactiviteiten afwisselend een divergerend
en een convergerend patroon. Deze specifieke patronen zijn het gevolg van fundamentele
verschillen in de aard van de transacties die met klanten worden aangegaan. Deze leiden per
activiteittype tot andere commitments, afwegingen, denkkaders en prioriteiten in het koers-
management.

20.2.1 Koersmanagement bij productactiviteiten

Organisaties met productactiviteiten zijn specifiek ten aanzien van hun commitments aan
eigen investeringen in de ontwikkeling van producten, technologieën, productiefaciliteiten en
markten. Hierdoor zijn ze gebonden aan wat ze doen. Investeringen kunnen zeer hoog zijn en
de flexibiliteit van organisaties ten aanzien van hun koersontwikkeling aanzienlijk beperken.
Hoewel commitments in principe kunnen worden verminderd, bijvoorbeeld door uitbesteding
van (onderdelen van) processen, zijn de mogelijkheden hiertoe in de praktijk begrensd. De
gebondenheid aan investeringen leidt ertoe dat organisaties in de afweging tussen verande-
ring en continuïteit, van nature geneigd zijn te kiezen voor continuïteit. Maximale aandacht
en energie wordt besteed aan de succesvolle exploitatie van gedane investeringen. Middels de
primaire activiteiten moeten deze worden terugverdiend. Consolidatie in de vorm van proces-
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beheersing, kwaliteit, efficiency en marktbewerking, is een vanzelfsprekende prioriteit. Ver-
anderingen binnen deze processen komen niet gemakkelijk tot stand. Binnen de door consoli-
datie gedomineerde organisaties vergen koersveranderingen een gecontroleerde en planmati-
ge aanpak, dit geeft de koersvorming het planmatige patroon.

Koersveranderingen brengen nieuwe investeringen met zich mee en beslissingen hierover
worden op meer of minder onzekere gronden genomen. Organisaties met productactiviteiten
zijn kwetsbaar voor verkeerde inschattingen van marktontwikkelingen, omdat wanneer de
markt onvoldoende mogelijkheden blijkt te bieden investeringen terug te verdienen, bijstel-
ling van de koers met (grote) verliezen gepaard gaat. Hoe hoger de commitments, die aan
investeringen verbonden zijn, hoe groter de risico’s. Hoewel deze onvermijdelijk zijn, kunnen
onzekerheden worden verminderd door de vorming van visies. Zij vormen het enige reële
houvast bij investeringsbeslissingen. Voor het koersmanagement van organisaties met pro-
ductactiviteiten is de kwaliteit van visies derhalve cruciaal. (Kern)competenties en resources
zijn daarbij geen onbelangrijke aandachtsgebieden, maar de grootste onzekerheden liggen
extern. Visies op marktontwikkelingen, in de breedste zin des woords, vormen de kern van
het koersmanagement. Juist dit type organisaties heeft een managementstijl nodig, die door
Abell treffend is omschreven als ‘managing with dual strategies’ (Abell, 1993), vrij vertaald:
koersmanagement met dubbele denkkaders, één voor kortere termijn concurrentiestrategieën
en één voor langere termijn ontwikkelingen. De eerste zijn doorgaans goed ontwikkeld, de
tweede krijgen soms minder aandacht dan ze verdienen.

Visies zijn voor organisaties met productactiviteiten dus essentieel voor een goede balans
tussen verandering en continuïteit. Visies geven richting aan het ondernemerschap en bieden
het de noodzakelijke ondersteuning om veranderingen te realiseren. Andersom heeft het on-
dernemerschap ook een relatief sterke invloed op de visievorming. Initiatiefrijke mensen zijn
ook bij dit type organisaties altijd op zoek naar ‘vrije ruimte’, overtreden daarbij soms de
regels, maar hun experimenten ‘in de marge’, met bijvoorbeeld nieuwe technieken of markt-
relaties, leggen niet zelden de basis voor nieuwe visies op de koersontwikkeling. Hoewel de
missie bij productactiviteiten relatief stabiel is, kan het soms toch nodig zijn de opvattingen
hierover onder de loep te nemen, bijvoorbeeld wanneer men in de visievorming op ‘ondenk-
bare’ of onbespreekbare grenzen stuit. Dit zijn dan waarschijnlijk de grenzen die door (op-
vattingen over) de missie worden aangegeven.

20.2.2 Koersmanagement bij projectactiviteiten

Voor organisatie met projectactiviteiten zijn investeringen slechts bij uitzondering een bron
van commitment. Investeringen worden veelal op basis van één project afgeschreven of be-
treffen technische en andere hulpmiddelen, die in verschillende typen projecten kunnen wor-
den toegepast. De commitments die bij dit type organisaties het meest in het oog springen
zijn de projectverplichtingen zelf. De realisatie van projecten is contractueel gebonden aan
voorwaarden rond planning en kwaliteit, en aan ‘fixed price’. De onzekerheden die dit mee-
brengt worden zoveel mogelijk uitgesloten door maximaal aandacht te besteden aan gede-
tailleerde projectplanning en -control. Hoewel commitments aan projectverplichtingen zeer
groot kunnen zijn, leiden zij niet tot inflexibiliteit in de koersontwikkeling. Na afloop van een
project kunnen immers weer andere wegen worden ingeslagen. Elk project is een nieuwe uit-
daging, met specifieke eisen en omstandigheden, die een ‘op maat gesneden’ aanpak en orga-
nisatievorm vereist. Organisaties met projectactiviteiten zijn hierop volledig ingesteld, zij
veranderen relatief gemakkelijk van activiteiten, structuur, markt en locatie. In de afwegingen
tussen verandering en continuïteit ligt de natuurlijke prioriteit bij verandering. De koers van
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dit type organisaties vormt zich gaandeweg als een opeenvolging van uitgevoerde projecten,
dus als een organisch patroon.

Het voortbestaan van organisaties met projectactiviteiten is primair afhankelijk van acquisi-
tie-inspanningen, waarmee de projectenstroom op gang gehouden wordt. Projectacquisitie
wordt veelal vanuit het topmanagement aangestuurd en hoe groter de projecten, hoe directer
de betrokkenheid van de top. Het topmanagement heeft in de hoedanigheid van ondernemer
veelal goede ‘antennes’ voor marktontwikkelingen. Deze worden in kaart gebracht op basis
van algemene marktinformatie, maar vooral middels talrijke contacten met mogelijke op-
drachtgevers. In theorie biedt de markt altijd kansen, maar in de praktijk zijn de mogelijkhe-
den niet onbeperkt. Projectacquisitie vergt namelijk het winnen van het vertrouwen van een
opdrachtgever, en daartoe moet men kunnen aantonen over voor het betreffende project vol-
doende kennis en ervaring te beschikken. Deze kennis en ervaring bouwt een organisatie op
met de projecten die zij in de loop der tijd uitvoert.

Op de koersvorming van organisaties met projectactiviteiten zijn dus niet zozeer commit-
ments aan investeringen of projectverplichtingen van invloed, als wel commitments aan spe-
cifieke competenties en specialisaties. Ze zijn gebonden aan wat ze kunnen. De grootste on-
zekerheden zitten voor dit type organisaties niet zozeer in marktontwikkelingen, als wel in de
vraag of men, ook in een minder gunstige markt, in staat zal zijn geloofwaardige en concurre-
rende aanbiedingen te doen. Deze onzekerheden kunnen wederom worden verminderd door
de vorming van visies, in dit geval met name op de concurrentiekracht van de organisatie, op
haar onderscheidend vermogen in de markt. Huidige en toekomstige acquisitiekansen zijn
vooral afhankelijk van een consistente ontwikkeling en consolidatie van onderscheidende
competenties en specialisaties. Visies hierop vormen bij dit type organisaties derhalve de
kern van het koersmanagement.

In de balans tussen verandering en continuïteit zijn visies voor organisaties met projectacti-
viteiten vooral een ondersteuning voor de continuïteit, namelijk in de competentieontwikke-
ling. Dit leidt tot ‘bijsturing’ van de acquisitie-inspanningen, maar niet tot inperking van ac-
quisitiemogelijkheden. In tegendeel zelfs, visies vormen aanleiding de markt ‘inside-out’ te
benaderen, waardoor men op basis van het bewustzijn van de eigen specialisaties relatief ge-
makkelijk nieuwe marktmogelijkheden aanboort. Enkele case-studies uit het onderzoek lieten
hiervan frappante voorbeelden zien. Wat het onderzoek daarnaast liet zien, is dat visies bij
organisaties met projectactiviteiten over de gehele linie weinig ontwikkeld zijn. De redenen
hiervoor liggen wellicht in de wat paradoxale situatie dat visies bij dit type organisaties een
consoliderende oriëntatie hebben, terwijl het topmanagement bij uitstek het ondernemerschap
vertegenwoordigt.

20.2.3 Koersmanagement bij inspanningsactiviteiten

Organisaties met inspanningsactiviteiten ondervinden weinig invloed van commitments op
hun koersvorming. Opdrachten zijn veelal beperkt van omvang en brengen geen resultaatver-
plichtingen met zich mee, nieuwe competenties kunnen relatief gemakkelijk in huis worden
gehaald en nieuwe klanten zijn, indien nodig, relatief snel gevonden. Individuele medewer-
kers zijn voor de koersvorming van dit type organisaties cruciaal. Omdat de waarderealisatie
weinig gespecificeerd is, is de tevredenheid van klanten, en daarmee de reputatie van een
organisatie en de kansen op vervolgopdrachten, sterk afhankelijk van de professionaliteit,
werkwijzen en het gedrag van de medewerkers. Omdat deze ruimte nodig hebben om inspan-
ningen op inventieve wijze vorm te geven, vallen voor dit type organisaties van nature de
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afwegingen tussen verandering en continuïteit in het voordeel van verandering uit. Dit kan
een diffuse koersontwikkeling tot gevolg hebben, waardoor organisaties op den duur zowel
voor klanten als medewerkers hun herkenbaarheid, en daarmee aantrekkelijkheid verliezen.
Klanten stellen alleen vertrouwen in een onderneming die geloofwaardige en heldere ver-
wachtingen wekt, terwijl medewerkers zich alleen binden aan een organisatie die herkenbare
uitdagingen voor hun eigen ontwikkeling biedt.

Opmerkelijk genoeg is de afwezigheid van commitments voor organisaties met inspannings-
activiteiten de grootste bedreiging voor hun voortbestaan. Doordat er weinig natuurlijke be-
grenzingen zijn aan de koersontwikkeling, zullen zij deze op basis van eigen visies moeten
aanbrengen. Visies worden binnen dit type organisaties door alle medewerkers gevormd, vi-
sies op kansen in de markt, op mogelijke bijdragen aan klanten, op werkwijzen en competen-
ties. Deze visies worden weliswaar binnen kleine groepen in de organisatie uitgewisseld en
op elkaar afgestemd, maar de verschillen met die van ander groepen kunnen aanzienlijk zijn,
omdat werkterreinen uiteenlopen en onafhankelijk van elkaar worden ontwikkeld. Indien
deze visies eenvoudigweg top-down worden bijgestuurd, kunnen organisaties aan concurren-
tiekracht inboeten en medewerkers van zich vervreemden. De begrenzingen zullen dus zo
moeten worden vormgegeven, dat medewerkers zich hierdoor aangesproken voelen en vol-
doende ruimte vinden voor verdere ontwikkeling van visies en activiteiten. Dit kan alleen
middels de missie.

Een missie is voor organisaties met inspanningsactiviteiten minder vanzelfsprekend dan voor
de beide andere typen organisaties, omdat geen duidelijke relatie kan bestaan tussen missie en
commitments. Organisaties met inspanningsactiviteiten zijn genoodzaakt hun eigen identiteit
te creëren, te bewaken en te onderhouden, en zo als het ware zichzelf commitments op te leg-
gen aan wat ze zijn. Koersmanagement is hier dus in feite de ‘besturing’ van de identiteit van
de organisatie. Deze identiteit omvat veelal zowel een omschrijving en afbakening van de
activiteiten zelf -welke typen inspanningen leveren we aan wie en hoe-, als de basiswaarden
en houdingen van waaruit de activiteiten worden aangepakt. Dit resulteert in een zekere nor-
mering voor het gedrag van medewerkers, en in herkenbare standaardconcepten en filosofie-
en. Ook een missie kan niet zomaar van bovenaf worden opgelegd, noch voor eens en altijd
worden vastgesteld. In de dagelijkse praktijk interpreteert iedereen de gedragsnormen en
standaarden op eigen wijze. Als deze interpretaties niet op elkaar worden afgestemd, groeien
ze in de dynamiek van opdrachten en klanten gemakkelijk uit elkaar. Het management zal
van tijd tot tijd het initiatief nemen om op grond van een interne discussie weer duidelijke
grenzen te trekken. Op deze wijze ontstaat het divergerende en convergerende patroon van
koersvorming. Hoewel dit voor organisaties met inspanningsactiviteiten een normaal patroon
is, zijn extreme vormen ervan risicovol. Spanningen lopen dan hoog op en leiden tot een
scheiding der geesten, waaruit slechts winnaars en verliezers naar voren dreigen te komen.
‘Verliezers’ zullen zich niet meer bij de organisatie thuis voelen en elders hun heil zoeken.

20.3 COMBINATIES EN MENGVORMEN

Vele ondernemingen zullen in staat zijn hun activiteiten in hoofdlijnen te typeren als product-
activiteiten, projectactiviteiten of inspanningsactiviteiten, en zullen in voorgaande beschrij-
vingen enige herkenning hebben gevonden. Voor sommige ondernemingen geldt dit in min-
dere mate. Met name organisaties die toeleverancier zijn voor productactiviteiten zullen voor
zichzelf wellicht even zovele elementen van product- als van projectactiviteiten hebben te-
ruggevonden. Bij alle ondernemingen doen zich bovendien in de dagelijkse praktijk gemak-
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kelijk sluipende ontwikkelingen voor, veelal op grond van volstrekt logische en marktge-
richte afwegingen, die kunnen leiden tot combinaties van activiteittypen of mengvormen.
Gezien het sterk uiteenlopende karakter van de activiteittypen kunnen hierdoor spanningen
ontstaan. De Basis Activiteiten Typologie kan een hulpmiddel zijn om deze spanningen tijdig
te signaleren, en de oorzaken ervan beter te doorzien. Hierdoor zal het soms mogelijk zijn
organisatorische vormen te vinden om activiteittypen naast elkaar te laten functioneren, zoals
bij Overtoom bv helemaal aan het begin van deze dissertatie, terwijl het in andere situaties
noodzakelijk kan zijn de ontwikkelingen terug te draaien. Een en ander wordt met enkele,
wellicht eveneens herkenbare, voorbeelden toegelicht. Ik laat het aan de lezer over te beoor-
delen of de Basis Activiteiten Typologie voor dit type situaties meerwaarde biedt.

Philips Nederland heeft een opdracht verworven van een projectontwikkelaar, die de bouw
van een groot stadion onderhanden heeft. In dit stadion zal Philips de lichtinstallatie verzor-
gen, maar ook het geluid, een beveiligingssysteem, een intern tv-circuit en een telefooncen-
trale. Alles dient uiteraard volledig geïnstalleerd en getest te worden opgeleverd en omdat
genoemde producten van vier verschillende productdivisies van Philips afkomstig zijn, neemt
iemand op het hoofdkantoor van Philips Nederland de coördinatie op zich. De klant verwacht
niet anders dan dat Philips, als professionele organisatie, zijn zaakjes intern voor elkaar
heeft. Voor Philips is een dergelijk project echter niet gemakkelijk. Elke divisie maakt eigen
planningen, hanteert eigen normen en kwaliteitsmaatstaven, en zet eigen mensen in……

De uitvoering van projecten is voor Philips geen core-business. De projectcoördinatie op het
hoofdkantoor zal zich beperken tot het op elkaar afstemmen van de activiteiten van onafhan-
kelijke divisies, die elk hun koersmanagement baseren op eigen, marktgeoriënteerde visies.
Het uitvoeren van projectactiviteiten vereist echter meer dan coördineren. Zo vergt het een
goed ontwikkelde projectmanagementfunctie, die in staat is, met ondersteuning van een be-
drijfsbureau, op gedetailleerde wijze projectplanning en control uit te voeren. Bovendien
vergt het een organisatie die gewend is zichzelf continu om te vormen naar de specifieke ei-
sen van een klant. Voor een organisatie met productactiviteiten is dit wezensvreemd, organi-
satievorm, systemen en visies zijn hierop niet afgestemd. De ontwikkeling van projectactivi-
teiten binnen Philips vraagt waarschijnlijk om een verregaande verzelfstandiging ervan. Mo-
gelijk roept dit later weer de vraag op of projecten eigenlijk wel core-business zijn, of wel-
licht beter kunnen worden afgestoten.

Binnen de particuliere sector van een grote Nederlandse bank/verzekeraar wordt op strate-
gische gronden gekozen voor een specifieke benadering van het segment ‘private banking’,
dat wil zeggen de vermogende particulieren. Dit segment wordt in kaart gebracht en elke
private banking cliënt krijgt binnen de organisatie een speciale adviseur toegewezen. Voor de
cliënt treedt deze op als dé vertegenwoordiger van de organisatie en intern is hij een soort
accountmanager. Een van deze adviseurs heeft voor zijn cliënt een constructie uitgewerkt,
waarvan oversluiting van een lopende hypothecaire lening, beleggingen, een levensverzeke-
ring en een lijfrenteverzekering onderdelen zijn, en waarin hij voor sommige producten spe-
ciale tarieven aanhoudt teneinde het totaalpakket voor de cliënt aantrekkelijk te maken. Bin-
nen de organisatie praat hij de blaren op zijn tong om alle mensen bij de productafdelingen
ervan te overtuigen dat deze tarieven verantwoord zijn. Iedereen blijkt doordrongen van het
strategische belang van private banking cliënten en beoordeelt de constructie als doordacht
en commercieel verantwoord. De volgende dag belt de cliënt echter met de mededeling dat
hij een (standaard)mailing heeft ontvangen, waarin hem een ‘speciale’ aanbieding wordt
gedaan zijn hypotheek over te sluiten voor een tarief dat ver boven het met de adviseur afge-
sproken tarief ligt ……
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De hier beschreven vorm van accountmanagement is eveneens een vorm van projectmana-
gement. De accountmanagers hebben de taak het aanbod van de organisatie voor de klant in
een specifieke vorm te gieten, aansluitend bij diens ‘unieke’ eisen. Dit kan binnen een organi-
satie die ingesteld is op producten tal van fricties opleveren. De oorzaken hiervan zijn veelal
terug te voeren op een onverenigbaarheid van verantwoordelijkheden. De productafdelingen
worden beoordeeld op het rendement op hun producten, terwijl de accountmanager verant-
woordelijk wordt gehouden voor het rendement dat zijn cliënten opleveren. Los van het feit
dat de meeste organisaties met productactiviteiten nauwelijks of niet in staat zijn dit laatste
uit te rekenen, zal het accountmanagement, zolang visies voornamelijk gericht zijn op pro-
ductomzet, positionering en marktaandelen, niet gemakkelijk een zelfstandige positie kunnen
veroveren. Ook hier is waarschijnlijk een zekere loskoppeling van de koersontwikkeling van
private banking nodig, waardoor ruimte ontstaat voor een eigen organisatie, eigen visies en
een zelfstandige ‘inkooprelatie’ met de productafdelingen.

Een ander voorbeeld is te vinden in de software-onderneming, die in hoofdstuk 10 reeds
werd geïntroduceerd. Deze organisatie realiseert voor klanten in de detailhandel internetap-
plicaties op projectbasis, maar besluit daarnaast een standaardapplicatie te ontwikkelen. De
bouw hiervan kost veel meer tijd en geld dan vooraf was ingeschat. Het management is danig
ontevreden, en slechts met moeite krijgt de groepsleiding gedaan dat het project niet afgebla-
zen wordt. Wanneer het pakket op de markt komt, blijkt het evenwel geen succes. Hoewel de
verkopers hun uiterste best doen, blijft de bekendheid van het product in de branche mini-
maal, terwijl bovendien de functionaliteit en betrouwbaarheid ervan, in vergelijking met con-
currerende producten, tekort schiet. Weer gaan boze blikken naar groepsleider en groep, het
is duidelijk dat ze hun werk niet goed hebben gedaan……

Het ontwikkelen van een informatiseringsproduct is iets wezenlijk anders dan het realiseren
van maatwerk voor een klant. Een product moet in staat zijn in verschillende organisaties
betrouwbaar te functioneren, en aan een groot aantal verschillende eisen en wensen tegemoet
te komen. Dit vraagt om gedegen visies op de markt en op de positionering van het product
hierin. Bovendien vergt de productontwikkeling zelf een aanzienlijke investering en een uit-
stekend kwaliteitsbeheer, terwijl de verkoop een product- en merknaamgerichte ondersteu-
ning nodig heeft. Het management van een organisatie met projectactiviteiten is niet gewend
in deze termen te denken. Dat beide activiteiten zich moeilijk laten combineren wordt weer-
spiegeld in de ontwikkeling van de software-branche, waarin sommige ondernemingen zich
toeleggen op producten, zoals Microsoft, SAP en Exact, terwijl andere klantspecifieke oplos-
singen en installaties realiseren.

Een metaalbewerkende onderneming is toeleverancier van afvoermaterialen voor diverse
fabrikanten van CV-ketels. Elke serie ketels heeft zijn eigen specificaties, en door de organi-
satie worden hiervoor de bijbehorende afvoersystemen ontworpen en geproduceerd. Dit ge-
beurt op basis van een contract dat voor elke nieuwe serie ketels moet worden verworven. In
dit contract worden alle voorwaarden vastgelegd, waaronder de leveringen zullen plaatsvin-
den. De CV-fabrikant geeft daarbij verwachtingen af (geen garanties) omtrent de te bestellen
aantallen, en in onderhandeling komt een prijs voor de afvoersystemen tot stand.

De producent van afvoermaterialen doet productactiviteiten, noch projectactiviteiten. Hoewel
de specificaties voor een groot deel door de afnemer worden bepaald, wordt geen eenmalig
projectresultaat gerealiseerd, en ondanks investeringen in productontwikkeling en productie-
mogelijkheden, worden geen eigen producten op de markt gebracht. Niettemin doen zich hier
niet de spanningen voor, zoals deze bij voorgaande voorbeelden werden geschetst, omdat hier
niet twee activiteittypen met elkaar botsen, maar in feite versmolten zijn in één specifiek,
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andersoortig activiteittype. De balans tussen productachtige en projectachtige kenmerken is
afhankelijk van de inhoud van het contract. Hoe meer zekerheden dit voor de toeleverancier
biedt, hoe meer projectachtig de organisatie zal zijn. Wanneer de zekerheden beperkt zijn, zal
men meer moeten vertrouwen op eigen visies op de ‘markt’.

Een ingenieursbureau heeft een uitstekende reputatie in het ontwerpen van technische in-
stallaties voor de chemische industrie. De bouw van deze installaties wordt uitgevoerd door
gespecialiseerde aannemers en installateurs. Het ingenieursbureau begeleidt de klant bij de
bouw en ziet erop toe dat alle specificaties van het ontwerp daadwerkelijk worden gehaald.
Bij een volgend project vraagt de klant echter of het bureau niet zelf als hoofdaannemer zou
willen optreden……

Het management van het ingenieursbureau aarzelt. De organisatie heeft veel technische ken-
nis in huis en onderhoudt contacten met vrijwel alle gespecialiseerde partijen in de branche,
dus in principe moet zij in staat zijn het project tot een goed einde te brengen. Hoewel binnen
de organisatie momenteel een professionele projectmanagementfunctie en een bedrijfsbureau
ontbreken, kan het als een kans worden gezien deze op te bouwen. Van de andere kant, het
bureau bezit nu een duidelijke identiteit en reputatie binnen de branche. Wat zal hiermee ge-
beuren als het project minder succesvol verloopt? En wat als het wél een succes is?

20.4 SAMENVATTING

De resultaten van het VOC-onderzoek bieden geen kant en klare recepten of succesformules.
Zij schetsten de sterk uiteenlopende afwegingen en visies die aan het koersmanagement van
de drie activiteittypen ten grondslag liggen. In de dagelijkse dynamiek van koersvorming
kunnen binnen een organisatie geleidelijk combinaties van activiteittypen ontstaan, hetgeen
gemakkelijk aanleiding geeft tot spanningen. De bruikbaarheid van de hier opgebouwde in-
zichten is wellicht het duidelijkst voelbaar bij het analyseren van deze fricties en het vinden
van oplossingen hiervoor.






