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SAMENVATTING G 

Situationelee theorievorming is binnen het strategische vakgebied geen gemeengoed. Niette-
minn is er voldoende aanleiding te veronderstellen dat de strategievorming van een onderne-
mingg als Unilever zich zal onderscheiden van die van een bouwonderneming of een ingeni-
eursbureau.. In deze dissertatie staan deze verschillen centraal. Het onderzoek heeft zich daar-
bijj  gericht op de processen waarmee strategieën tot stand komen, of in de terminologie van 
dezee dissertatie, de processen van koersvorming. Doel van het onderzoek was om een bruik-
baarr inzicht in deze processen, en hun samenhang met de specifieke context, te verkrijgen. 
'Bruikbaarr inzicht' refereert aan de twee ambities van het onderzoek, namelijk enerzijds het 
ontwikkelenn van wetenschappelijk inzicht en het leveren van een bijdrage aan de strategische 
theorievorming,, en anderzijds de bruikbaarheid van dit inzicht voor praktijkprofessionals. 

Hett onderzoeksdoel is vertaald naar een viertal centrale vraagstellingen: 
1.. Op welke wijze kan het krachtenspel dat binnen organisaties leidt tot koersvorming (lees: 

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

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

levantee situationele context? 
Dezee vier vragen omvatten het gehele onderzoek en worden nu in kort bestek beantwoord. 

Hett  VOC-model van koersvorming 

Koersvormingg is het totaal van denk-, besluitvormings- en uitvoeringsprocessen, waarmee 
eenn koers tot stand komt. Het basismodel dat in het onderzoek is toegepast om koersvorming 
tee beschrijven en te analyseren, het VOC-model, vormt een combinatie van een procesbena-
deringg en een krachtenveldbenadering (figuur 1). De koers van een organisatie wordt hierin 
opgevatt als het resultaat van drie basisprocessen, die onder invloed staan van drie basis-
krachten. . 
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figuurr 1: het VOC-model van koersvorming. 
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Dee drie basisprocessen omvatten planvorming, besluitvorming en operationele processen. In 
dee processen van planvorming werkt een organisatie voor een meerjarige periode haar voor-
nemenss ten aanzien van (onderdelen van) de koersontwikkeling uit. Hierbij wordt nog onder-
scheidd gemaakt tussen twee typen plannen, namelijk actieplannen en strategische plannen. 
Hett eerste type vormt een directe voorbereiding op de besluitvorming over concrete koers-
wijzigingen,, terwijl het tweede type bredere beleidsvoornemens weergeeft met betrekking tot 
dee integrale koersontwikkeling. Onder de processen van besluitvorming worden die proces-
senn verstaan waarmee al of niet acceptatie en fiat binnen de organisatie worden verkregen 
voorr een koers verleggende vernieuwing. De operationele processen zijn de processen waarin 
dee koers van de organisatie uiteindelijk wordt gerealiseerd en 'verzilverd'. Het zijn de primai-
ree waardescheppende processen. 

Dee basisprocessen van koersvorming staan niet op zichzelf, maar worden beïnvloed door een 
krachtenveld.. De basiskracht ondernemerschap vertegenwoordigt hierin de drang naar ver-
nieuwingg en verandering binnen de organisatie. De basiskracht visie heeft op meer indirecte 
wijzee invloed op de koersvorming. Visie staat voor een (collectief) bewustzijn van de identi-
teitt (missie), ambities en de gewenste ontwikkelingsrichting van een organisatie en haar acti-
viteiten.. De basiskracht consolidatie beïnvloedt de koersontwikkeling juist doordat zij geori-
ënteerdd is op het behoud en de uitbouw van de bestaande koers en het realiseren van succes-
senn hiermee. 'Idealiter' houden de drie basiskrachten elkaar in evenwicht. In de praktijk kan 
somss echter het ondernemerschap overheersend zijn, waardoor het risico bestaat dat verande-
ringenn te snel, onvolledig of ondoordacht worden geïmplementeerd. Andersom kan ook de 
invloedd van de consoliderende krachten te veel overheersen, waardoor initiatieven tot veran-
deringg in de verdrukking komen en de organisatie te lang dezelfde koers blijf t varen. In beide 
situatiess is visie nodig om tot een beter evenwicht te komen. 

Patronenn van koersvorming 

Dee processen van koersvorming kunnen volgens verschillende patronen verlopen, afhankelijk 
vann de mate waarin zij door visies gestuurd worden of autonoom zijn, en van de mate waarin 
zijj  zich geïntegreerd, dat wil zeggen in de richting van één koers, of geïsoleerd, in diverse 
relatieff  onafhankelijke koersen, ontwikkelen (figuur 2). 

Gestuurde e 
koersvorming g 

Autonome e 
koersvorming g 

Geïntegreerd d 
karakter r 

Geïsoleerd d 
karakter r 

planmatigg patroon 
vann koersvorming 

organischh patroon 
vann koersvorming 

convergerendd patroon 
vann koersvorming 

divergerendd patroon 
vann koersvorming 

figuurr 2: patronen van koersvorming. 

Hett geïntegreerde of geïsoleerde karakter van de koersvorming is afhankelijk van het soort 
activiteitenn dat een onderneming uitvoert. Gestuurde patronen komen voor in organisaties, 
waarr goed ontwikkelde visies relatief veel invloed hebben op de koersontwikkeling, terwijl 
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menn autonome patronen aantreft in organisaties met minder uitgesproken visies en meer vrije 
ruimtee voor het ondernemerschap. 

Dee Basis Activiteiten Typologie 

Voorr het definiëren van verschillende contexten, is in dit onderzoek een typologie ontwik-
keld,, de zogenaamde Basis Activiteiten Typologie. Deze typologie maakt onderscheid tussen 
driee typen activiteiten, namelijk product-, project-, en inspanningsactiviteiten. Deze drie acti-
viteittypenn verschillen fundamenteel van elkaar in de aard van de transacties die tussen aan-
biederss en afnemers worden aangegaan. In samenhang hiermee verschillen ook de aard en 
matee van commitments, die worden aangegaan. Commitments geven de gebondenheid van 
organisatiess aan hun huidige koers aan. 

ProductactiviteitenProductactiviteiten zijn activiteiten waarbij de aanbiedende organisatie een assortiment pro-
ductenn of diensten zelf specificeert en op een markt afzet. Productactiviteiten vergen investe-
ringenn in productontwikkeling, productiefaciliteiten en marketing, hetgeen tot aanzienlijke 
commitmentss kan leiden. Bij projectactiviteiten bepaalt de opdrachtgever hoe het eindpro-
duct,, het projectresultaat, er precies uitziet en aan welke eisen het moet voldoen. De aanbie-
derr neemt de verplichting op zich dit eindproduct te realiseren. Commitments liggen vooral in 
dee projectverplichtingen zelf, en in de competenties en ervaringen van de organisatie. In-
spanningsactiviteitenspanningsactiviteiten worden uitgevoerd op basis van transacties waarmee een inspannings-
verplichtingg wordt aangegaan. De afnemer heeft weliswaar een doel voor ogen, maar afnemer 
nochh aanbieder zijn in staat de te realiseren waarde vooraf scherp te definiëren. Commitments 
zijnn hierdoor doorgaans laag. 

Dee drie typen basisactiviteiten zijn ideaaltypen. Niet alle organisaties en activiteiten die zich 
inn de praktijk voordoen, zijn eenduidig in de typologie onder te brengen. Activiteiten kunnen 
mengvormenn zijn van meerdere typen, en bovendien kunnen ondernemingen meerdere ide-
aaltypenn naast elkaar uitvoeren. 

Koersvormingg in context 

Dee kerngedachte van het VOC-onderzoek is dat de dynamiek van koersvorming het best be-
grepenn kan worden in directe relatie met de context. De samenhang wordt weergegeven in 
figuurr 3. Elk activiteittype blijkt een 'ideaaltypisch' patroon van koersvorming te hebben. 

Gestuurde e 
koerss vorming 

Autonome e 
koersvorming g 

Geïntegreerd d 
karakter r 

Geïsoleerd d 
karakter r 

PRODUCTACTIVITElTEN N 
(planmatigg patroon) 

PROJECTACTIVITEITEN N 
(organischh patroon) 

INSPANNINGSACTIVITEITEN N 
(convergerendd patroon) 

INSPANNINGSACTIVITEITEN N 
(divergerendd patroon) 

figuurr 3: samenhang tussen patronen van koersvorming en context. 

Organisatiess die productactiviteiten uitvoeren, hebben een geïntegreerde koersvorming, om-
datt de gecoördineerde inzet van alle functionele disciplines nodig is om producten te ontwik-
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kelen,, produceren, distribueren en onder de aandacht van de klant te brengen. De basiskracht 
consolidatiee oefent bij dit type organisaties van nature een aanzienlijk sterkere invloed op de 
koersvormingg uit dan de basiskracht ondernemerschap. Dit hangt direct samen met het feit 
datt koersveranderingen een relatief lange termijn impact hebben en gepaard gaan met aan-
zienlijkee commitments in termen van eigen investeringen. Consolidatie vindt men terug in de 
efficiencyy en kwaliteitsbeheersing van de routinematige, gestandaardiseerde en (deels) geau-
tomatiseerdee operationele processen, in de control op periodieke budgetten en in de beperkte 
'vrijee ruimte' van het ondernemerschap. De basiskracht visie is goed ontwikkeld en in de 
eerstee plaats extern georiënteerd, dat wil zeggen op klanten, markten en concurrentiepositie. 
Missiess blijven voor lange perioden stabiel en worden als vanzelfsprekend ervaren. Visies 
ondersteunenn en sturen de initiatieven van het ondernemerschap, die door het management op 
dee voet gevolgd worden, en koersveranderingen komen op projectmatige wijze tot stand. Het 
krachtenveldd waarin het planmatige patroon van de koersvorming van productactiviteiten 
ontstaatt is in figuur 4 weergegeven. De basiskrachten ontmoeten elkaar vooral in de proces-
senn van planvorming en besluitvorming. 

ii  v 

W W 

planvorming g 

yy  ̂ / besluitvorming 

o''  C 
figuurr 4: koersvorming van productactiviteiten (planmatig patroon). 

Dee koersvorming van projectactiviteiten heeft eveneens een geïntegreerd karakter, omdat ook 
dee uitvoering van projecten een gecoördineerde inzet van diverse functionele deskundigheden 
vereist.. Bij deze koersvorming is het ondernemerschap van nature leading, omdat dit middels 
acquisitie-inspanningenn zorgdraagt voor continuïteit in de projectenstroom. Veelal is het 
topmanagementt zelf 'de ondernemer', en heeft aldus relatief veel ruimte om in nauw contact 
mett de markt autonoom te werk te gaan. Consolidatie concentreert zich op de planning en 
beheersingg van de projectuitvoering. Procedures, methoden en budgetten worden op project-
niveauu strikt toegepast, maar veel invloed op het ondernemerschap heeft deze basiskracht 
niet.. Visies vormen in zekere zin een ondersteuning voor de consolidatie, en zijn vooral in-
tern,, op de ervaringen en competenties van de organisatie zelf georiënteerd. Sterk ontwikkeld 
zijnn ze echter niet en missies worden (met opzet) ruim gedefinieerd. Koersveranderingen 
brengenn geen eigen investeringen mee en komen niet planmatig, maar in een pragmatisch, 
organischh proces tot stand. Gaandeweg worden daarbij de specifieke organisatorische condi-
tiess voor een nieuwe activiteit gecreëerd. Het krachtenveld dat tot het organische patroon in 
dee koersvorming van projectactiviteiten leidt, is weergegeven in figuur 5. De basiskrachten 
ontmoetenn elkaar hier met name in de besluitvormingsprocessen. 
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besluitvorming g 

O O 
figuurr 5: koersvorming van projectactiviteiten (organisch patroon). 

Dee koersvorming van organisaties met inspanningsactiviteiten is geïsoleerd van karakter. De 
relatieff  onafhankelijk opererende eenheden binnen deze organisaties ontwikkelen in feite elk 
eenn eigen koers. Omdat het ondernemerschap zich binnen deze eenheden bevindt, en auto-
noomm reageert op de wensen van hun directe relaties, heeft de koersvorming van dit type or-
ganisatiess van nature een divergerend patroon, waarbij de diverse (deel)koersen uit elkaar 
groeienn (figuur 6). Dit patroon wordt door alle medewerkers gedragen, en (collectieve) visies 
hebbenn hierop slechts een beperkte invloed. 

O O 
figuurr 6: koersvorming van inspanningsactiviteiten (divergerend patroon). 

Wanneerr de versnippering van activiteiten en werkwijzen de cohesie binnen de organisatie en 
haarr profiel naar buiten toe aantast, leidt dit tot nieuwe, convergerende visies die intern geori-
ënteerdd zijn (organisatie, methoden en cultuur) en veelal een herdefiniëring van de missie 
meebrengen.. De basiskracht visie 'dwingt' het ondernemerschap op deze wijze tot een con-
vergerendd patroon, terwijl de consolidatie die, met uitzondering van budgettaire consolidatie, 
inn principe weinig invloedrijk is, hiermee een krachtige ondersteuning krijgt (figuur 7). Deze 
veranderingenn worden veelal ingeleid met een reorganisatie en kunnen aanzienlijke weer-
standenn en personeelsverloop tot gevolg hebben. De koersvorming van inspanningsactivitei-
tenn heeft uiteindelijk een cyclisch verloop, waarbij divergerende patronen worden afgewis-
seldd met convergerende patronen. 
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O O 
figuurr 7: koersvorming van inspanningsactiviteiten (convergerend patroon). 

Koersmanagement t 

Dee resultaten van het VOC-onderzoek bieden geen kant en klare recepten of succesformules 
voorr het management van de koers van ondernemingen. Wel worden hiermee de sterk uit-
eenlopendee afwegingen en visies die aan het koersmanagement van de drie activiteittypen ten 
grondslagg liggen, geschetst. Zo concentreren organisaties met productactiviteiten zich vooral 
opp hun investeringsbeslissingen, waarbij heldere visies op marktontwikkelingen onmisbaar 
zijn.. De concurrentiekracht van organisaties met projectactiviteiten is vooral afhankelijk van 
dee aanwezige capaciteiten, ervaringen en competenties, maar visies hierop blijken in de prak-
tijkk weinig ontwikkeld te zijn. Organisaties met inspanningsactiviteiten kennen van nature 
eenn divergerende koersontwikkeling, waardoor het koersmanagement zich richt op conver-
gentie,, vooral in de vorm van het definiëren en herdefiniëren van de missie. 

Dee verschillen in oriëntatie van visies leiden tot aanzienlijke verschillen in organisatievorm 
enn aansturing. Combinaties van activiteittypen kunnen echter binnen een organisatie onder 
invloedd van de markt op natuurlijke wijze ontstaan, hetgeen gemakkelijk aanleiding geeft tot 
fricties.. De in het VOC-onderzoek opgebouwde inzichten zijn wellicht het best bruikbaar bij 
hett analyseren van deze fricties en het vinden van oplossingen hiervoor. 
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