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CASEE PD1: Bankdiensten (retailsector) 

1.. Inleiding 

Case-studiee PD1 speelt zich af bij een grote onderneming in de banksector, in de sfeer van de 
dienstverleningg in het betalingsverkeer. De case-studie beperkt zich tot de divisie Nederland. Het 
koerselementt betreft de introductie van de zgn. 'chipknip' voor de relaties van de bank. Interviews 
hebbenn plaatsgevonden met een Senior Consultant van de Nederlandse divisie en met het Hoofd 
Retaill  Payment Systems. 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee activiteiten van de afdeling Retail Payment Systems betreffen het bevorderen en realiseren van 
efficiëntee vormen van betalingsverkeer. Automatisering speelt hierbij een hoofdrol. De missie van de 
afdelingg luidt: "migratie naar goedkopere betaalvormen en uitbouw van het 'card'gebruik". 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de afdeling zijn hoog. In de eerste plaats is betalingsverkeer voor de bank een 
'coree product' en wordt gezien als de 'lifeline' met de klant. Bovendien zijn grote investeringen 
gedaann in informatie-infrastructuur, distributiekanalen en promotie, investeringen die een lange 
terugverdientijdd kennen. Bovendien hebben de investeringen een zeer specifiek karakter, zodat er 
sprakee is van een zeer lage mate van verhandelbaarheid. De organisatie is feitelijk niet in staat haar 
gekozenn strategie te verlaten, hooguit om hierin langs geleidelijke weg aanpassingen aan te brengen. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Opp het niveau van de Divisie Nederland heeft zich enkele jaren geleden een heroriëntatie voorgedaan. 
Naastt een beperkte verschuiving van prioriteiten betrof deze met name een heroriëntatie op de 
organisatiestructuurr en de interne werkwijzen. Doelstellingen waren duidelijker 
resultaatverantwoordelijkhedenn en een strakker management van vernieuwingsprojecten. In feite was 
geenn sprake van een strategische heroriëntatie, maar van een versterking van de mogelijkheden van de 
organisatiee de huidige strategie uit te voeren. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Strategischee plannen worden binnen de divisie op vele plaatsen en niveaus gemaakt. Er is echter geen 
sprakee van één integraal strategisch plan voor bijvoorbeeld de divisie Nederland. De rol van de 
diversee plannen als sturingsmiddel voor de dagelijkse activiteiten kan als beperkt worden getypeerd. 
Err vindt geen strikte control op plaats. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap ten aanzien van de activiteiten in het betalingsverkeer is sterk projectgebonden. 
Voorstellenn tot vernieuwing worden altijd eerst in de eerder genoemde stuurgroep besproken aan de 
handd van concrete voorstellen op papier. Initiatieven kunnen van meerdere kanten komen, maar 
komenn veelal van commercieel verantwoordelijken. Zij worden altijd getoetst aan de visie van een 
goedkoperr betalingsverkeer. Beslissingen tot vernieuwingen worden uiteindelijk altijd genomen op 
basiss van een uitgewerkt projectplan, waarin investeringen en verwachte baten zijn doorgerekend. 
Realisatiee vindt op projectbasis plaats onder leiding van een door de stuurgroep benoemde 
projectleider. . 

Investeringen Investeringen 
All ee vernieuwingen binnen het betalingsverkeer van de bank gaan gepaard met grotere of kleinere 
investeringenn in systeemontwikkeling, soms ook hardware en marketing. De investeringsruimte wordt 
voorall  beperkt door een krapte in systeemontwikkelingscapaciteit. Financiële ruimte is in mindere 
matee een bottle-neck. 
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JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Perr jaar worden voor alle activiteiten en vernieuwingsprojecten plannen en budgetten opgesteld en 
goedgekeurd.. Control hierop wordt uitgevoerd, maar kan niet als zeer strikt worden getypeerd. 

Vernieuwingsprojectenn worden ook per project gepland en gebudgetteerd. De control hierop is 
strikter,, met name ook ten aanzien van de doorlooptijd van de projecten. Elk project moet in enkele 
stadiaa worden goedgekeurd door een stuurgroep waarin het hoogste management van de divisie is 
vertegenwoordigd.. Ook control vindt door middel van rapportages van de projectleider in deze groep 
plaats. . 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen in het betalingsverkeer zijn sterk systeem- en proceduregedreven en hierdoor 
gestandaardiseerd.. Voor de medewerkers binnen deze processen zijn weinig tot geen mogelijkheden 
dee processen naar eigen inzicht in te richten of hierin veranderingen aan te brengen. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingg rond aspecten van het betalingsverkeer is sterk gecentraliseerd in de genoemde 
stuurgroep.. Als gevolg van de 'strijd' om de automatiseringscapaciteit speelt informeel overleg en 
belangenbehartigingg een belangrijke rol. Sommigen weten ook de besluitvorming te omzeilen door 
rechtstreekss 'zaken te doen' met de automatiseringsafdeling. De planningen van deze afdeling bieden 
hiervoorr soms de ruimte. Besluitvorming in de stuurgroep gaat over het algemeen redelijk snel 
wanneerr goed onderbouwde plannen op tafel liggen. 

3.. Analyse koerselement 

Hett koerselement betreft de introductie van een nieuw betaalmiddel in de Nederlandse markt, de zgn. 
'chipknip'.. Het gaat hier om een activiteit die in nauwe coördinatie met andere banken plaatsvindt. 
Doordatt enkele concurrenten kozen voor een ander systeem is er op het project een extreme druk 
komenn te staan. Het is een prestigeproject geworden, waarbij alles op alles is gezet om het product als 
eerstee op de markt te krijgen en de acceptatie te winnen van het grote publiek. Dit aspect maakt het 
koerselementt enigszins afwijkend van andere, met name in de besluitvormende fasen. Echter de 
gevolgdee werkwijzen zijn volledig vergelijkbaar met die van andere vernieuwingsprojecten. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan het koerselement is hoog. Dit is enerzijds het gevolg van interbancaire afspraken 
enn anderzijds van de enorme investeringen die in het project zijn gedaan. De investeringen betreffen 
software-ontwikkeling,, apparatuur (o.a. betaalautomaten), de 'cards' zelf en marketinginspanningen. 
Zijj  bedragen in totaliteit enkele honderden miljoenen en zullen naar verwachting pas in een periode 
vann vijf tot tien jaar kunnen worden terugverdiend in de vorm van lagere kosten in het 
betalingsverkeer.. De introductie van het nieuwe product zal slechts tegen zeer hoge verliezen zijn 
terugg te draaien. 

Initiatief Initiatief 
Hett initiatief voor het koerselement lag in het interbancaire overleg, dus in feite buiten de organisatie. 
Hett kwam direct voort uit de gemeenschappelijke strategie om de kosten van het betalingsverkeer (in 
ditt geval het chartale betalingsverkeer) terug te dringen. 

Fiattering Fiattering 
Fiatteringg van het project vond op normale wijze plaats, zij het zeer snel en zonder veel weerstand, in 
hett eerder genoemde managementoverleg. De go-beslissing werd genomen op basis van een 
uitgewerktt plan van aanpak, voorzien van een kosten/batenanalyse en een planning van de benodigde 
capaciteitt (met name automatiseringscapaciteit) en doorlooptijd. 
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ProcesProces van realisatie 
Dee realisatie van het nieuwe product vond projectmatig plaats. Een projectleider gaf leiding aan een 
multidisciplinairr projectteam, dat weer werd ondersteund door diverse subwerkgroepen. Door de 
topprioriteitt van het project hebben zich geen moeilijkheden voorgedaan in termen van 
beschikbaarheidd van capaciteit of weerstanden. De aandacht verschoof tijdens de looptijd van het 
projectt van de technische realisatie vaar de operationele en commerciële aspecten van de introductie. 
Dee totale doorlooptijd bedroeg 1.5 tot 2 jaar. Introductie vond plaats begin 1997. 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van de koerselementen en de 
antwoordenn op de open vragen van case-studie PD1 aanwijzingen zijn te vinden ter toetsing van de 
werkhypothesen. . 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

7. . 

8. . 

9. . 

10. . 

Hypothesen n 

Natuurlijkk primaat consolidatie. 

Visiee als afwisselende paradigma's op externe aandachtsgebieden. 

Visiee stimuleert en geeft richting aan ondernemerschap (koers uitzetten). 

Ondernemerschapp intern en gestuurd. 

Ondernemerschapp als teamwork (A). 
Initiatievenn in commercie of R&D (B). 

Veell  aandacht voor procesconsolidatie (standaardisaties) (A). 
Budgettairee consolidatie op basis van omzet en kosten (B). 

Strategischee planvorming gericht op visievorming. 

Koersbeïnvloedendee besluiten gericht op investeringen (A). 
Besluitenn altijd op basis van een meerjarig actieplan (B). 

Besluitvormingg intern gericht en politiek beladen (A). 
Besluitvormingg langdurig proces (B). 

Operationelee processen afgeleide rol bij koersvorming. 

Aanwijzingen? ? 

++ + 

--
++ + 

++ + 

++ + 
+ + 

++ + 
+ + 

geenn aanwijzingen 

++ + 
++ + 

++ + 

++ + 

Voorlopigee analyse werkhypothesen case PD 1. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE PD2: Verzekeringsconcern 

1.. Inleiding 

Case-studiee PD2 speelt zich af bij een verzekeringsonderneming, die zich zowel toelegt op levens-, 
alss op schadeverzekeringen. Het concern heeft ongeveer 900 medewerkers, is eigendom van een 
Duitsee aandeelhouder, maar functioneert strategisch zelfstandig. Distributie vindt vrijwel uitsluitend 
plaatss d.m.v. onafhankelijke tussenpersonen. Het koerselement betreft de introductie van een nieuw 
typee dienstverlening in de sfeer van 'Employee Benefit' verzekeringen, gericht op ondernemingen 
mett minder dan 100 medewerkers. De dienstverlening bevat naast verzekeringen, die bij derden 
wordenn ondergebracht, ook ondersteuning op het gebied van de personeelsadministratie. Interviews 
hebbenn plaatsgevonden met de voorzitter van de concerndirectie en met de projectleider Employee 
Benefit. . 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee organisatie heeft geen expliciet missie statement. Wel wordt het adagium "profit before growth" 
algemeenn gehanteerd. Ongeveer vier jaar geleden is, na het aantreden van een nieuwe directie, een 
visiee voor een periode van vijfjaar ontwikkeld en vastgelegd. Deze visie is tussentijds niet expliciet 
bijgesteld.. Dit zal op korte termijn gaan gebeuren. Dit visiedocument behandelde onder anderen de 
ontwikkelingenn in de verzekeringsbranche, zoals bijvoorbeeld de die rond de zorgverzekeringen (zie 
hett koerselement). 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn gemiddeld van niveau te noemen. Enerzijds bestaan er 
commitmentss aan 'verzekeren' en aan bestaande contracten, die een zeer lange looptijd kunnen 
hebben.. Anderzijds zijn er commitments aan de distributiestructuur waarvoor in het verleden is 
gekozen.. Investeringen worden gedaan in systeemontwikkeling, maar deze zijn beperkt van omvang 
enn redelijk breed inzetbaar. In termen van producten en medewerkers is de organisatie behoorlijk 
flexibell  te noemen. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Eenn echte strategische heroriëntatie heeft zich de laatste vijfjaar niet voorgedaan. Weliswaar heeft het 
reedss eerder genoemde visiedocument geleid tot het afstoten van één (kleinere) activiteit en tot het 
startenn van enkele nieuwe projecten, een echte heroriëntatie is dit niet te noemen. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Elkk jaar wordt bij de budgettering een trendmatige forecast gemaakt voor twee jaar. Dit is echter geen 
echtee planning te noemen. Er vindt geen control op plaats. 

OndeOnde rnemerschap 
Ondernemerschapp heeft een 'ad hoc' karakter. De organisatie wordt als informeel getypeerd, en 
ideeënn vinden hun weg gemakkelijk naar de directie. Deze is altijd nauw betrokken bij 
vernieuwingen,, soms als fiatteur, soms als sponsor, en soms ook als 'trekker', zoals in de eerste fase 
vann de totstandkoming van het koerselement. Realisatie van innovaties vinden altijd projectmatig 
plaats,, omdat altijd vele disciplines betrokken zijn. 

Investeringen Investeringen 
All ee vernieuwingen binnen de verzekeringsonderneming gaan gepaard met grotere of kleinere 
investeringenn in systeemontwikkeling, soms ook hardware en marketing. Deze investeringen worden 
echterr als beperkt van omvang beschouwd en de financiële ruimte hiertoe wordt niet gezien als een 
bottle-neck. . 
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JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Perr jaar worden voor alle activiteiten operationele plannen en budgetten opgesteld en door de directie 
goedgekeurd.. Control hierop wordt strikt uitgevoerd, maar vooral op de financiële resultaten. In 
sommigee sectoren (vooral levensverzekeringen) wordt ook omzet als een belangrijke maatstaf gezien, 
bijj  schadeverzekeringen is dit te gevaarlijk, omdat ook de kwaliteit van de portefeuille essentieel is. 
Ookk vernieuwingsprojecten worden gepland en gebudgetteerd. De control hierop is echter niet zeer 
strikt. . 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen van het concern zijn veelal georganiseerd rond systemen en procedures en zijn 
hierdoorr gestandaardiseerd van aard. Voor de medewerkers binnen deze processen zijn weinig tot 
geenn mogelijkheden de processen te beïnvloeden of producten en voorwaarden te wijzigen. Wel 
vindenn uiteraard wel de nodige inschattingen (bijvoorbeeld van risico's en schadesituaties) plaats. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingg binnen de organisatie is sterk gecentraliseerd in de concerndirectie. Rond de 
besluitvormingg wordt informeel overleg en 'lobbying' als een belangrijke factor ingeschat. Overigens 
iss in de interviews niet gebleken dat er binnen de organisatie sprake is van scherpe 
belangentegenstellingen.. Besluitvorming is niet snel te noemen. Opgemerkt werd dat "verzekeraars 
doorgaanss veel tijd nemen voor kleinere besluiten". 

3.. Analyse koerselement 

Hett koerselement betreft de introductie van een nieuw type dienstverlening aan kleinere 
ondernemingen.. De diensten richten zich op zorgverzekeringsproducten voor het personeel (ingekocht 
vann een collega-concurrent) en zijn omgeven met aanvullende administratieve ondersteuning, zoals 
eenn salarisadministratie, etc. Distributie van de nieuwe diensten verloopt via de tussenpersonen, de 
administratievee operatie wordt aan derden uitbesteed. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan het koerselement kan als gemiddeld worden gekwalificeerd. Weliswaar worden 
enkelee miljoenen geïnvesteerd in softwareontwikkeling, maar deze investering wordt voor het concern 
beperktt van omvang geacht. De software is zeer gespecialiseerd van aard en niet direct voor andere 
toepassingenn inzetbaar. De terugverdientijd voor het totale project wordt op 2 a 3 jaar geschat. De 
nieuwee activiteit is in een aparte werkmaatschappij ondergebracht en wanneer een en ander in een 
laterr stadium geen succes zou blijken te zijn, kan deze gemakkelijk weer worden gestopt. De eigen 
organisatiee is bewust zeer klein gehouden, het merendeel van de activiteiten is uitbesteed en belegd 
bijj  derden. 

Initiatief Initiatief 
Hett initiatief voor het koerselement lag in eerste instantie bij de directie. Tijdens de visie-
ontwikkelingg van vier jaar geleden werd gekozen voor een uitbreiding op het terrein van de 
zorgverzekeringen.. Allereerst werd getracht dit d.m.v. een overname te realiseren, maar dit bleek 
onmogelijk.. Zo ontstond gaandeweg het idee van een samenwerking met een zorgverzekeraar, waarbij 
dee producten van deze zorgverzekeraar op een eigen wijze aan klanten worden aangeboden, omgeven 
mett een aantal aanvullend diensten. Nadat de samenwerking tot stand gekomen was is een 
projectleiderr benoemd die een en ander verder in project verband moest realiseren en vervolgens ook 
dee verantwoordelijkheid zou gaan dragen voor de nieuwe activiteit. 

Fiattering Fiattering 
Fiatteringg van het project vond in de directie plaats, zonder veel weerstand, omdat de directie vanaf 
hett begin ook intiatiefnemer was. Het uiteindelijke besluit werd genomen op basis van een uitgewerkt 
businessplan,, voorzien van een kosten/batenanalyse en een planning van het project. De projectleider 
rapporteerdee tijdens de looptijd van het project elk kwartaal aan de directie, waarbij ook wijzigingen 
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inn de oorspronkelijke opzet aan de orde kwamen. De projectleider onderhield en onderhoudt 
tussentijdss ook meer informele contacten met de directie. 

ProcesProces van realisatie 
Dee realisatie van het nieuwe product vond projectmatig plaats, waarbij met name veel aandacht is 
besteedd aan de ontwikkeling van 'state of the art' en gebruiksvriendelijke software. De projectleider 
gaff  hierbij leiding aan een multidisciplinair projectteam, waarin ook een aantal tussenpersonen 
betrokkenn waren. Uitgebreide tests en pilots hebben plaatsgevonden, eerst intern, later met klanten. 
Dee totale doorlooptijd bedroeg 3 jaar, d.w.z. eerst 1,5 jaar tot de samenwerkingsovereenkomst met de 
zorgverzekeraar,, en vervolgens nog eens 1,5 jaar voor de realisatie van het totale concept. Introductie 
vondd plaats rond de zomer van 1997. 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van de koerselementen en de 
antwoordenn op de open vragen van case-studie PD2 aanwijzingen zijn te vinden ter toetsing van de 
werkhypothesen. . 

ii  1 . 

2 . . 

 3. 

:4. . 

. . 

6. . 

7. . 

8. . 

|9. . 

10. . 

Hypothesen n 

Natuurlijkk primaat consolidatie. 

Aanwijzingen? ? 

++ + 

Visiee als afwisselende paradigma's op externe aandachtsgebieden. 

Visiee stimuleert en geeft richting aan ondernemerschap (koers uitzetten). ++ 

Ondernemerschapp intern en gestuurd. 

Ondernemerschapp als teamwork (A). 
Initiatievenn in commercie of R&D (B). 

Veell  aandacht voor procesconsolidatie (standaardisaties) (A). 
Budgettairee consolidatie op basis van omzet en kosten (B). 

Strategischee planvorming gericht op visievorming. 

Koersbeïnvloedendee besluiten gericht op investeringen (A). 
Besluitenn altijd op basis van een meerjarig actieplan (B). 

Besluitvormingg intern gericht en politiek beladen (A). 
!!  Besluitvorming langdurig proces (B). 

Operationelee processen afgeleide rol bij koersvorming. 

++ + 

+ + 
geenn aanwijzingen 

++ + 
+ + 

---
++ + 
++ + 

+ + 
++ + 

++ + 

Voorlopigee analyse werkhypothesen case PD2. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE PD3: Telecommunicatiediensten 

1.. Inleiding 

Case-studiee PD3 betreft een jonge onderneming in de telecommunicatiesector, die ten tijde van het 
intervieww ruim anderhalfjaar actief was op de Nederlandse markt. Bij de onderneming zijn ruim 500 
medewerkerss in dienst en er is sprake van een zeer snelle groei. De organisatie is eigendom van 
enkelee grote investeerders, maar functioneert strategisch zelfstandig. Aangeboden worden met name 
dienstenn op het terrein van mobiele communicatie. Distributie vindt plaats d.m.v. onafhankelijke 
distributeurs,, de zgn. service providers. De branche kenmerkt zich door een hoge dynamiek, waarbij 
"telkenss nieuwe spelers kunnen binnentreden, die de spelregels continu veranderen". 

Hett koerselement betreft de introductie van een nieuw type tarifering aan de gebruikers van mobiele 
communicatiee onder de naam "bellen per seconde, betalen per seconde". Interviews hebben 
plaatsgevondenn met de algemeen directeur en met de projectleider van "betalen per seconde". 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee organisatie heeft geen expliciet missie statement. Wel is er een duidelijke visie op de gewenste 
ontwikkelingg van de onderneming, namelijk in een zo kort mogelijke tijd een marktpositie opbouwen 
inn concurrentie met het grote voormalige staatsbedrijf. De wijze waarop dit gebeuren moet is 
gebaseerdd op scherpe tarieven en innovativiteit in de dienstverlening. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn zonder meer hoog te noemen. Zeer hoge investeringen zijn 
gedaann in de technische infrastructuur ten behoeve van de mobiele communicatie (650 miljoen) en 
dezee wordt nog steeds uitgebreid. Deze investeringen zullen slechts op de langere termijn 
terugverdiendd kunnen worden uit de tarifering van de diensten. Daarnaast zijn zeer hoge investeringen 
gedaann in marketing, naamsbekendheid en het opbouwen van een distributienetwerk. Met andere 
woorden,, de opzet van de onderneming is een lange termijnaangelegenheid, de eerste winstcijfers 
wordenn pas over enkele jaren verwacht. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Dee onderneming bestaat nog zo kort dat onmogelijk sprake kan zijn geweest van een strategische 
heroriëntatie. . 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Strategischee meerjarenplanning (drie tot vier jaar) is voor de organisatie zeer belangrijk in verband 
mett het lange termijn perspectief van de activiteiten en de planning van de infrastructuur. 
Uitbreidingenn hiervan hebben een technische implementatietijd van bijna eenjaar. Planningen worden 
echterr wel, gezien de dynamiek van de markt, elk kwartaal bijgesteld. Daarnaast wordt ook veelvuldig 
mett diverse (financiële) groeiscenario's gewerkt. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap van de organisatie is voornamelijk geconcentreerd bij de algemeen directeur, 
diee gerekend kan worden tot commerciële onderdeel van de organisatie. Er is sprake van een echte 
'entrepreneuriall  organisatie' (Mintzberg, 1979). Ondernemerschap is hierdoor nauw verbonden met 
dee visie van de organisatie. De realisatie van vernieuwingen vindt zonder uitzondering in 
interdisciplinairee projectteams plaats. De organisatie heeft gespecialiseerde projectleiders in dienst. 

Investeringen Investeringen 
Zoalss gezegd spelen investeringen een zeer belangrijke rol in de onderneming. Bij 
investeringsbeslissingenn wordt planmatig te werk gegaan en zorgvuldig gebudgetteerd. Een en ander 
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houdtt ook verband met de nauwe betrokkenheid van de investeerders, middels de raad van 
commissarissen. . 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Perr jaar worden door de directie voor alle activiteiten operationele plannen en budgetten opgesteld. 
Dezee planningen zijn afgeleid van de meerjarenplannen en zijn ook voortdurend aan wijziging 
onderhevig.. Control op de plannen wordt uitgevoerd, maar kan onmogelijk zeer strikt zijn. Ook 
vernieuwingsprojectenn worden gepland en gebudgetteerd, maar ook de control hierop is niet zeer 
strikt. . 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen van de organisatie zijn veelal systeem- en proceduregedreven en hierdoor 
gestandaardiseerd.. Zij zijn echter ook voortdurend in verandering. De organisatie is jong en flexibel. 
Voorr de medewerkers binnen deze processen zijn er slechts beperkte mogelijkheden deze direct te 
beïnvloeden,, veranderingen vinden projectmatig plaats. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingg binnen de organisatie is sterk gecentraliseerd in de directie. Rond de besluitvorming 
vindtt veel informeel overleg plaats. Daarbij is slechts beperkt sprake van belangentegenstellingen, 
maarr wel soms van weerstanden tegen al te snelle en al te veel veranderingen. Door de directie 
wordenn nauwe contacten onderhouden met de externe investeerders. Besluitvorming is over het 
algemeenn snel. 

3.. Analyse koerselement 

Hett koerselement betreft de introductie van een nieuw type tarifering van de dienstverlening aan de 
gebruikerss van de mobiele communicatie. De invoering hiervan werd bewust gepland één jaar na de 
startt van de onderneming in Nederland. Het koerselement paste perfect in de strategie van de 
organisatiee om middels prijsconcurrentie en innovaties de positie in de markt uit te bouwen. De 
vernieuwingg werd ingepast in een totaal nieuw pakket van diensten en tarieven. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan het koerselement kan als gemiddeld worden gekwalificeerd. De investeringen 
diee ervoor gedaan moesten worden waren beperkt, omdat bij de start van de organisatie reeds een 
dergelijkee vorm van tarifering was voorzien. Het commitment naar de klant is echter wel groot, omdat 
naa invoering van "betalen per seconde" dit marketingtechnisch onmogelijk weer is terug te draaien. 
Well  is de tariefstructuur op vele manieren verder door te ontwikkelen, waardoor de initiële 
tariefsverlagingg van 15% mogelijk weer gecompenseerd kan worden. 

Initiatief Initiatief 
Hett koerselement was feitelijk al opgenomen in de oorspronkelijke overeenkomst die ten grondslag 
lagg aan het verkrijgen van een licensie voor de dienstverlening in de Nederlandse markt. Het moment 
vann implementatie is echter aanzienlijk naar voren gehaald. Het initiatief hiervoor lag bij de algemeen 
directeur,, die het eerst besprak met het Hoofd Finance van de organisatie. De rest van de organisatie 
waswas er in eerste instantie niet bij betrokken. 

Fiattering Fiattering 
Fiatteringg van de implementatie vond in eerste instantie in de directie plaats, op basis van een 
discussiee over diverse financiële scenario's van de gevolgen ervan. Hoewel er wel bedenkingen 
waren,, kan niet worden gesproken van grote weerstanden. Het idee werd vervolgens voorgelegd aan 
dee raad van commissarissen ter fiattering. Het uiteindelijke besluit werd genomen op basis van een 
uitgewerktt projectplan, waarbij ook een projectleider werd aangewezen als 'trekker' voor de 
realisatiefase. . 
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ProcesProces van realisatie 
Dee realisatie van de nieuwe tarifering vond projectmatig plaats, waarbij met name veel aandacht is 
besteedd aan de software voor de facturering, de marketing en aan de informatievoorziening aan de 
servicee providers. Het project had een zeer hoge prioriteit, omdat realisatie zeer snel diende plaats te 
vinden.. Zeer belangrijk waren de testfasen voor de software, waarin op elk moment de implementatie 
opp de voorgenomen datum nog kon worden afgeblazen. De totale doorlooptijd bedroeg ongeveer een 
halfjaar,, vanaf het moment van het eerste idee tot aan de implementatie. Introductie vond plaats op 1 
oktoberr 1996. 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van de koerselementen en de 
antwoordenn op de open vragen van case-studie PD3 aanwijzingen zijn te vinden ter toetsing van de 
werkhypothesen. . 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

7. . 

8. . 

9. . 

10. . 

Hypothesen n 

Natuurlijkk primaat consolidatie. 

Visiee als afwisselende paradigma's op externe aandachtsgebieden. 

Visiee stimuleert en geeft richting aan ondernemerschap (koers uitzetten). 

Ondernemerschapp intern en gestuurd. 

Ondernemerschapp als teamwork (A). 
Initiatievenn in commercie of R&D (B). 

Veell  aandacht voor procesconsolidatie (standaardisaties) (A). 
Budgettairee consolidatie op basis van omzet en kosten (B). 

Strategischee planvorming gericht op visievorming. 

Koersbeïnvloedendee besluiten gericht op investeringen (A). 
Besluitenn altijd op basis van een meerjarig actieplan (B). 

Besluitvormingg intern gericht en politiek beladen (A). 
Besluitvormingg langdurig proces (B). 

Operationelee processen afgeleide rol bij koersvorming. 

Aanwijzingen? ? 

--
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Voorlopigee analyse werkhypothesen case PD3. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE PD4: Exploitati e stationsruimten 

1.. Inleiding 

Case-studiee PD4 heeft plaatsgevonden bij een onderdeel van een grote openbaar vervoersorganisatie 
inn Nederland. Het onderdeel is enkele jaren geleden ontstaan uit een reorganisatie van het 
moederconcernn en houdt zich bezig met de (commerciële) exploitatie van de stationsruimten. 
Daarnaastt is de organisatie verantwoordelijk voor het technische en operationele beheer van de 
stations. . 

Hett koerselement betreft de introductie van een nieuwe winkelformule voor kleinere stations, waarbij 
eenn integratie plaatsvindt van een supermarktformule en kaartverkoop aan reizigers, functies die tot 
nuu toe altijd gescheiden zijn geweest. Interviews hebben plaatsgevonden met de Manager Commercial 
Developmentt en met de Development Manager Retail, tevens de projectleider van het koerselement. 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee organisatie heeft als missie: "stations maken tot prettige, veilige en schone plekken, waar klanten 
graagg komen". Daarnaast is de visie erop gericht om een winstgevende exploitatie van de stations 
mogelijkk te maken d.m.v. een optimaal gebruik van de ruimten voor commerciële doeleinden. Hierbij 
wordtt het 'klaverbladprincipe' gehanteerd: food, non-food, horeca en diensten. Commerciële 
exploitatiee gebeurt in de meeste gevallen in partnership met anderen. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn hoog te noemen. In de eerste plaats zijn deze gelegen in de 
stationsruimtenn zelf en hun ligging. Deze zijn in de loop van de tijd uit overwegingen van 
infrastructuur,, bouwtechniek en reizigersbelangen ontstaan, maar zijn niet altijd gunstig voor 
commerciëlee exploitatie. Daarnaast bestaan commitments aan de moederorganisatie. Zo moeten 
commercieell  gunstige plekken ter beschikking worden gesteld voor kaartverkoop en voor 
bijvoorbeeldbijvoorbeeld beveiligingsorganisaties. Daarnaast bestaan belangrijke commitments aan de partners in 
dee commerciële exploitatie. De organisatie is derhalve aan alle kanten gebonden in haar strategische 
vrijheid. . 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Dee onderneming is, zoals gezegd, enkele jaren geleden ontstaan uit een reorganisatie van het 
moederbedrijf.. Deze reorganisatie was op haar beurt weer het gevolg van een strategische 
heroriëntatie,, die in de loop van een aantal jaren voor de positie van de moederorganisatie belangrijke 
gevolgenn heeft. Er is sprake van een losmaking van de overheid en van het verdwijnen van de 
nationalee monopoliepositie die op dit terrein van openbaar vervoer vele jaren lang werd ingenomen. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Vann strategische meerjarenplanning is bij de stationsorganisatie nog geen sprake. In de opbouw van 
dee organisatie is men hieraan nog niet toegekomen, maar dit wordt in de nabije toekomst wel 
verwacht. . 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap van de organisatie is voornamelijk geconcentreerd bij de afdeling Commercial 
Development.. Binnen deze commerciële stafafdeling worden de nieuwe formules uitgedacht en 
projectmatigg ontwikkeld, die vervolgens in de stations worden toegepast. Bij nieuwe initiatieven is 
overigenss ook de directie van de stationsorganisatie altijd nauw betrokken. Op termijn wordt ook van 
dee regionale business managers meer ondernemerschap verwacht. 
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Investeringen Investeringen 
Dee investeringen van de stationsorganisatie betreffen met name de ontwikkeling van commerciële 
formuless en de inrichting van de bijbehorende ruimten. De bouw van nieuwe stations is niet de 
verantwoordelijkheidd van de besproken organisatie. De investeringen kunnen hoog zijn, maar zijn tot 
opp zekere hoogte wel redelijk flexibel te hanteren. Zo worden nieuwe formules altijd eerst op enkele 
locatiess uitgetest voordat zij op grotere schaal worden geïmplementeerd. Bij investeringen van meer 
dann een miljoen gulden is goedkeuring van de moederorganisatie nodig. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Perr jaar worden voor de stationsorganisatie begrotingen opgesteld, die als leidraad dienen voor de 
exploitatie-activiteitenn van de business managers. De planningssystematiek is echter nog in 
ontwikkelingg en 'afrekening' op resultaten vindt nog niet plaats. Wel is sprake van kostenbeheersing 
inn de exploitatie. Ook vernieuwingsprojecten worden gepland en gebudgetteerd, maar ook de control 
hieropp is niet zeer strikt. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen binnen de operatie op de stations zijn veelal routinematig van karakter. Voor 
dee afdeling Business Development is dit niet het geval. Hier wordt uitsluitend projectmatig gewerkt. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingg binnen de organisatie is geconcentreerd in de directies van de stationsorganisatie en 
hett moederbedrijf. Rond de besluitvorming vindt het nodige aan informeel overleg plaats 
("vlechtwerken").. De stationsorganisatie is redelijk commercieel en dynamisch, van de 
moederorganisatiee kan dit niet altijd worden gezegd. Besluitvorming neemt daar soms veel tijd in 
beslag,, onder andere door de invloed die direct en indirect wordt uitgeoefend door de vakorganisaties. 

3.. Analyse koerselement 

Hett koerselement betreft, zoals aangegeven, de introductie van een nieuwe 'convenience-store' 
formule,, die een integratie inhoudt van de traditionele kaartverkoop en een kleine supermarkt. Dit 
koerselementt paste goed in de visie van de organisatie om ook voor de kleinere stations een leefbare 
situatiee te creëren en tegelijkertijd commerciële exploitatie mogelijk te maken. De formule wordt 
toepasbaarr geacht op 50 tot 80 stations in Nederland. Deze stations dreigden op termijn onbemand te 
wordenn vanwege het beperkte aantal reizigers. Dit wordt, ook vanuit veiligheidsoogpunt, als 
ongewenstt beschouwd. De nieuwe formule wordt, vanwege het specifieke karakter, in eigen beheer 
ontwikkeldd en geëxploiteerd. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan het koerselement kan als hoog worden gekwalificeerd. De investeringen die 
ervoorr gedaan moesten worden zijn aanzienlijk, 1,5 tot 2 miljoen gulden. Deze investeringen 
betreffenn de ontwikkeling van de formule, de bouw van een proefmodel ten behoeve van de interne 
besluitvormingg en marktonderzoek, en het opzetten van een administratie voor de exploitatie. Op dit 
momentt zijn zes pilotwinkels in gebruik en voor verdere expansie zullen nog aanvullende 
investeringenn nodig zijn. De verwachting is dat wanneer de winkels operationeel zijn, het moeilijk zal 
zijnn om ze weer te sluiten, vanwege de gevolgen die dit voor de betreffende stations zal hebben. Op 
ditt moment echter zou een en ander, met de nodige financiële consequenties, nog terug te draaien zijn. 

Initiatief Initiatief 
Hett initiatief is ontstaan uit groepsdiscussies over de problematiek van de kleinere stations. Het is 
uiteindelijkk door de Developmanager Retail opgepakt en omgezet in een concreet voorstel (5-10 
pagina's)) aan de directie van de stationsorganisatie. Zoals gezegd paste het initiatief in de visie van de 
organisatie,, maar een dergelijke formule was niet vooraf gepland. 
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Fiattering Fiattering 
Dee fiattering rond het koerselement heeft in diverse fasen plaatsgevonden. Op basis van het eerste 
voorstell  werd fiat verkregen voor de verdere ontwikkeling van de formule en de opzet van een 
proefwinkell  zonder commerciële exploitatie. Met behulp van deze proefwinkel werd draagvlak 
gecreëerdd bij management en medewerkers van de zusterorganisatie die verantwoordelijk is voor het 
reizigersvervoerr en de kaartverkoop. De implementatie van de formule zou namelijk inhouden dat 
medewerkerss van deze organisatie overgenomen zouden worden. Dit aspect heeft een belangrijke rol 
gespeeldd in de verdere besluitvorming. Men was bang voor een verslechtering van de 
arbeidsvoorwaardenn en voor verlies aan status ("van lokettist naar winkelbediende"). Het bereiken 
vann dit draagvlak heeft veel tijd in beslag genomen. Uiteindelijk zijn de directies van beide 
organisatiess akkoord gegaan met de opening van pilotwinkels op zes stations. Op basis van de 
ervaringenn hiermee is uiteindelijk besloten tot verdere expansie. 

ProcesProces van realisatie 
Dee realisatie van de nieuwe winkelformule vond projectmatig plaats, waarbij met name veel aandacht 
iss besteed aan de ontwikkeling van de winkel zelf en aan marktonderzoek bij reizigers. In een later 
stadiumm is ook een organisatie en administratie opgezet voor de permanente exploitatie van de 
winkels.. Deze organisatie is in werking getreden bij de opening van de zes winkels. Op dat moment 
heeftt ook overdracht plaatsgevonden van de verantwoordelijkheid van de projectleider naar een 
speciaall  hiervoor benoemde business manager. De totale doorlooptijd van het eerste initiatief tot de 
openingg van de eerste pilotwinkel bedroeg 1,5 tot 2 jaar, tot de beslissing voor expansie over een 
groott aantal stations bedroeg deze 2,5 jaar. 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van de koerselementen en de 
antwoordenn op de open vragen van case-studie PD4 aanwijzingen zijn te vinden ter toetsing van de 
werkhypothesen. . 
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Hypothesen n 

Natuurlijkk primaat consolidatie. 

Visiee als afwisselende paradigma's op externe aandachtsgebieden. 

Visiee stimuleert en geeft richting aan ondernemerschap (koers uitzetten). 

Ondernemerschapp intern en gestuurd. 

Ondernemerschapp als teamwork (A). 
Initiatievenn in commercie of R&D (B). 

Veell  aandacht voor procesconsolidatie (standaardisaties) (A). 
Budgettairee consolidatie op basis van omzet en kosten (B). 

Strategischee planvorming gericht op visievorming. 

Koersbeïnvloedendee besluiten gericht op investeringen (A). 
Besluitenn altijd op basis van een meerjarig actieplan (B). 

Besluitvormingg intern gericht en politiek beladen (A). 
Besluitvormingg langdurig proces (B). 

Operationelee processen afgeleide rol bij koersvorming. 
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Voorlopigee analyse werkhypothesen case PD4. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 

44 4 



case-studiescase-studies productactiviteiten 

CASEE PD5: Autobussen 

1.. Inleiding 

Case-studiee PD5 betreft een leverancier van 'automotive' producten voor het (inter)lokale 
personengroepsvervoer,, ofwel autobussen. Het bedrijf is ontstaan als een van de 'doorstarts' na het 
faillissementt van de oorspronkelijke moederorganisatie enige jaren geleden. Ook deze 
moederorganisatie,, een vrachtwagenfabrikant, heeft een doorstart gemaakt en is nog steeds voor 19% 
eigenaarr van de organisatie. Tevens bestaan er nog altijd nauwe operationele banden. De organisatie 
heeftt ca. 150 medewerkers in dienst en is voor 80% van haar afzet gericht op het buitenland. 

Hett koerselement betreft de introductie van een nieuwe technische vinding (gepantenteerd) ten 
behoevee van de bediening van het handgeschakelde versnellingssysteem van de bussen. Hoewel dit 
eenn betrekkelijk kleine verbetering aan het systeem betrof, is zij voor de klant zeer herkenbaar en is de 
totstandkomingg ervan representatief te noemen voor hoe de organisatie met dergelijke innovaties 
omgaat.. Interviews hebben plaatsgevonden met de Algemeen Directeur en met de Adjunct Directeur 
Technischee Zaken, tevens de projectleider van het koerselement. 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee organisatie heeft als expliciete missie "het 'vermarketen' van transportoplossingen voor het 
vervoerr van groepen mensen en hun bagage over de weg". Deze transportoplossingen bestaan 
enerzijdss uit de producten van de organisatie, maar anderzijds ook uit aanvullende diensten. 

Dee visie van de organisatie is erop gericht om klantspecifieke, 'maatwerk' oplossingen te realiseren, 
waarbijj  de onderneming optreedt als hoofdaannemer, assemblagebedrij f en dienstverlener. De 
productiee van veel van de onderdelen, waaronder ook hele carrosserieën, wordt uitbesteed bij derden. 
Assenn en motoren worden ingekocht bij de voormalige moederorganisatie. Ten aanzien van de eigen 
productenn is het streven erop gericht deze steeds weer te onderscheiden met technische innovaties 
('uniquee selling points'). Deze visie is enkele jaren geleden geformuleerd (zie ook strategische 
heroriëntatie)) en wordt elk jaar op onderdelen bijgesteld. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn gemiddeld te noemen. Commitments zijn in de eerste plaats 
gelegenn in de relatie met de voormalige moeder. Dit geldt niet alleen haar positie als toeleverancier, 
maarr ook inkoop, distributie, onderdelenvoorziening en after sales service worden gezamenlijk 
ondernomen.. Daarnaast wordt ook gezamenlijk aan productontwikkeling gedaan. Andere 
commitmentss zijn gelegen in de 'customer base'. Klanten venvachten een optimale, regionaal 
gespreidee en langdurige service. Door de flexibele opzet van de organisatie en de nadruk op inkoop en 
uitbesteding,, zijn de commitments aan eigen productiefaciliteiten en investeringen echter geringer dan 
menn zou verwachten. De organisatie is in staat op projectbasis in te spelen op steeds nieuwe 
ontwikkelingenn in de markt, zonder hiervoor zelf zwaar te investeren. In deze zin lijk t de organisatie 
enigszinss op een organisatie met projectactiviteiten. Gezien echter het feit dat eigen producten altijd 
centraall  blijven staan, is de conclusie gerechtvaardigd dat productactiviteiten toch de essentie zijn van 
dee onderneming. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Dee organisatie heeft de laatste drie tot vier jaar een belangrijke strategische heroriëntatie ondergaan. 
Beschouwdee men zich toen als een toeleverancier van chassis en motoren aan andere 
busondernemingen,, nu bestaat 70% van de activiteiten uit klantspecifieke eindproducten, die onder 
eigenn beheer worden gerealiseerd. De heroriëntatie hing samen met de komst van de huidige 
algemeenn directeur en heeft tot gevolg gehad dat de organisatie veel flexibeler en projectmatiger 
werkt,, en dat inmiddels ook een carrosseriebedrijf is overgenomen. 

45 5 



case-studiescase-studies productactiviteiten 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Vann een reguliere strategische meerjarenplanning is binnen de organisatie niet echt sprake. Zoals 
gezegdd is enkele jaren geleden wel een visiedocument opgesteld, dat qua strekking ongewijzigd is 
gebleven,, maar elk jaar wordt bijgesteld op accenten en prioriteiten. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Tenn aanzien van het ondernemerschap van de organisatie speelt de algemeen directeur een centrale 
rol.. Dit neemt echter niet weg dat initiatieven op diverse plaatsen kunnen worden genomen. De 
belangrijkstee zijn de marketingafdeling, die uit contacten met (potentiële) klanten nieuwe 
mogelijkhedenn inbrengt, R&D met technische innovatievoorstellen en after sales service, die signalen 
ontvangtt van bestaande klanten. Soms is ook gewijzigde wetgeving (bijvoorbeeld t.a.v. 
geluidsnormenn of emissies) reden voor innovatie. Alle ideeën worden ingebracht in het Product 
Innovatiee Team, waarin de directie ook zitting heeft. Hierin worden prioriteiten gesteld en wordt de 
realisatiee van innovaties verder gecoördineerd. Realisaties komen to stand in een informele 
projectstructuur,, waarin vele disciplines van de organisatie betrokken zijn. 

Investeringen Investeringen 
Dee organisatie beschikt over beperkte middelen om te investeren. Veelal wordt ernaar gestreefd 
investeringenn te doen in het kader van een concrete opdracht, waarbij soms ook subsidiegelden 
wordenn verkregen, bijvoorbeeld in verband met milieu-innovaties of gehandicaptenvoorzieningen in 
hett openbaar vervoer. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Elkk jaar worden planningen en budgetten opgesteld. Deze worden echter beschouwd als prognoses, en 
controll  vindt er niet strikt op plaats. Sturing vindt meer plaats "op de inhoud van de activiteiten" van 
opp de cijfers. De algemeen directeur heeft elders de ervaring opgedaan dat mensen "heel goed zijn in 
hett uitleggen waarom budgetten niet zijn gehaald", dit tracht hij in zijn huidige organisatie te 
vermijden.. De operationele planningen binnen de productie zijn wel strikter. Voor maat werkprojecten 
wordenn urenregistraties aangehouden. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen zijn deels gestandaardiseerd van karakter, deels gebaseerd op projectmatige 
'customization'.. Coördinatie vindt plaats door middel van een "orderoverleg", onder leiding van de 
adjunctt directeur. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingg binnen de organisatie is geconcentreerd bij de directie, die tevens zitting heeft in de 
belangrijkstee andere overlegorganen. PD5 is een betrekkelijk kleine organisatie, besluitvorming heeft 
veelall  een informeel karakter en vindt vaak 'ad hoc' plaats. Belangentegenstellingen doen zich soms 
voor,, bijvoorbeeld tussen R&D en after sales service. Deze worden echter in goed overleg en door de 
directee betrokkenheid van de directie opgelost. Besluitvorming vindt relatief snel plaats. 

3.. Analyse koerselement 

Hett koerselement betreft, zoals aangegeven, een technische innovatie aan het schakelsysteem van de 
bussen.. Het nieuwe (mechanische) systeem levert dezelfde prestaties als een elektronische variant, 
maarr is veel goedkoper te maken. Deze innovatie was in eerste instantie bedoeld voor de nieuwe 
bussen,, maar al snel werden ook de mogelijkheden voor de "retrofit" markt (achteraf inbouwen in 
reedss operationele bussen) onderkend. Deze zijn in de verdere ontwikkeling meegenomen. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan het koerselement kan als gemiddeld worden gekwalificeerd. De technische 
investeringenn zijn beperkt van omvang (ca. 150.000) en de terugverdientijd wordt geschat op minder 
dann een jaar. Dit laatste geldt voor de meeste technische investeringen. De innovatie is breeduit 
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gepresenteerdd aan de markt en versterkt het innovatieve imago van de onderneming. Als zodanig is zij 
niett vrijblijvend. 

Initiatief Initiatief 
Hett initiatief voor het nieuwe schakelsysteem kwam van een medewerker van R&D. 

Fiattering Fiattering 
Hett idee werd gepresenteerd in het Product Innovatie Team en het potentieel ervan werd snel herkend. 
Dee voordelen waren duidelijk en de benodigde investeringen beperkt. De fiattering leverde dan ook 
weinigg problemen op. Zij vond plaats in drie fasen. Allereerst werd besloten het plan verder uit te 
werken,, vervolgens om de ontwikkeling van een proefmodel ter hand te nemen, en tenslotte om het 
systeemm in productie te nemen en het te introduceren. 

ProcesProces van realisatie 
Dee realisatie van het koerselement vond projectmatig plaats, zij het niet in een formele 
projectstructuur.. De adjunct-directeur kreeg de verantwoordelijkheid voor de technische realisatie en 
err werd capaciteit voor vrijgemaakt. Geen sprake was echter van expliciete projectbudgetten of een 
strakkee tijdsplanning. Veel aandacht werd besteed aan de commerciële introductie. De totale 
doorlooptijdd van idee tot introductie bedroeg 1 tot 1,5 jaar. 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van de koerselementen en de 
antwoordenn op de open vragen van case-studie PD5 aanwijzingen zijn te vinden ter toetsing van de 
werkhypothesen. . 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

7. . 

8. . 

9. . 

10. . 

Hypothesen n 

Natuurlijkk primaat consolidatie. 

Visiee als afwisselende paradigma's op externe aandachtsgebieden. 

Visiee stimuleert en geeft richting aan ondernemerschap (koers uitzetten). 

Ondernemerschapp intern en gestuurd. 

Ondernemerschapp als teamwork (A). 
Initiatievenn in commercie of R&D (B). 

Veell  aandacht voor procesconsolidatie (standaardisaties) (A). 
Budgettairee consolidatie op basis van omzet en kosten (B). 

Strategischee planvorming gericht op visievorming. 

Koersbeïnvloedendee besluiten gericht op investeringen (A). 
Besluitenn altijd op basis van een meerjarig actieplan (B). 

Besluitvormingg intern gericht en politiek beladen (A). 
Besluitvormingg langdurig proces (B). 

Operationelee processen afgeleide rol bij koersvorming. 
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Voorlopigee analyse werkhypothesen case PD5. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE PD6: Copiers en printer s 

1.. Inleiding 

Case-studiee PD6 betreft een grote leverancier van hoogwaardige kopieer- en printapparatuur voor 
professioneell  gebruik. De onderneming heeft ca. 17.000 medewerkers in dienst en kenmerkt zich door 
eenn sterk accent op technologie en innovatie. De organisatie is onderverdeeld in diverse Business 
Units.. Assemblage vindt meerendeels in eigen huis plaats, maar verder wordt zoveel mogelijk gebruik 
gemaaktt van toeleveranciers. Soms worden zelfs integrale producten ingekocht en onder eigen label 
inn de markt gezet. Verkoop gebeurt in aanzienlijke mate op basis van lease-constructies, waardoor de 
organisatiee ook een aanzienlijke financieringsfunctie heeft. De organisatie is in hoge mate 
internationaall  georiënteerd. 

Hett koerselement betreft de introductie van een nieuwe type printer, waarvoor een geheel nieuwe 
technologiee moest worden ontwikkeld. Ten tijde van het onderzoek was de nieuwe printer nog niet 
geïntroduceerd.. De totstandkoming van het koerselement wordt representatief geacht voor andere 
vernieuwingenn binnen de organisatie. Eén interview heeft plaatsgevonden met het hoofd Personeel & 
Organisatie,, die zeer goed is ingevoerd in de organisatie. Aanvullend is gebruik gemaakt van een 
congrespresentatiee van een External Project Manager en van algemeen toegankelijk materiaal over de 
onderneming. . 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee organisatie hanteert een korte en krachtige missie: "making marks on paper". 

Dee visie van de organisatie is gericht op technologie-ontwikkeling en het verwerven van patenten op 
ditt gebied. Dit kenmerkt ook de branche. Technische prestaties (snelheid, kwaliteit en operationele 
kostenn voor de gebruiker) zijn hét onderscheidende element in deze business to business markt. Ten 
aanzienn van haar visie lijk t de organisatie echter geen trendsetter te zijn, maar eerder een trendvolger. 
Veell  strategische ontwikkelingen houden verband met samenwerkingsverbanden met collega-
concurrenten. . 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn zonder meer hoog. Commitments zijn in de eerste plaats 
gelegenn in de zeer hoge investeringen die gepaard gaan met het ontwikkelen van technologie en 
producten.. Deze nemen soms zeer lange perioden in beslag (5 tot 10 jaar). De R&D uitgaven van de 
organisatiee beslaan 7% van de omzet. Daarnaast bestaan grote commitments in de sfeer van 
langlopendee lease-contracten en after sales service. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Tijdenss het onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden dat zich in de jaren hieraan voorafgaand een 
strategischee heroriëntatie heeft voorgedaan. Wel zijn de printeractiviteiten versterkt door op dit gebied 
eenn overname te doen. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Strategischee meerjarenplanning speelt een zeer belangrijke rol in de onderneming. Elke twee jaar 
wordtt een uitgebreid planningsproces doorlopen (concern én business units), terwijl in de 
tussenliggendee jaren bijstelling plaatsvindt. Gezien de lange looptijd van ontwikkelingen en de hoge 
investeringenn wordt planning van groot belang geacht. Tijdens het planningsproces vinden ook 
discussiess plaats over de visie van de organisatie op nieuwe ontwikkelingen. Deze discussies zijn 
echterr niet tot het planningsproces beperkt. 

48 8 



case-studiescase-studies productactiviteiten 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap van de organisatie ligt op business unit niveau. De business unit directie speelt 
hierinn een belangrijke rol, deels d.m.v. deelname in de zgn. Product Planning Groups. In deze groepen 
komenn nieuwe ideeën op tafel en worden de prioriteiten van de business unit bepaald. Vanuit deze 
groepenn ook worden innovatieprojecten gestart en gevolgd. 

Investeringen Investeringen 
Investeringenn spelen een zeer belangrijke rol in de koersontwikkeling van de organisatie. Alle 
vernieuwingenn in de markt worden voorafgegaan door ontwikkelingsprojecten, waarin zeer veel geld 
gaatt zitten. Investeringsbeslissingen worden altijd genomen op basis van een gedetailleerd uitgewerkt 
businesss plan, waarin vijf tot tien jaar vooruit wordt gekeken. Voor belangrijke technologie-
ontwikkelingenn soms soms ook gebruik gemaakt van subsidiegelden. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Dee organisatie is in hoge mate planning- en budgetgestuurd. Dit geldt voor de operationele 
activiteiten,, de afzet in de markt en de ontwikkeling van innovaties. Het realiseren van planningen is 
vann levensbelang voor de organisatie. Control op deze realisatie krijgt veel aandacht, maar er heerst 
geenn strikte 'afrekencultuur'. Budgetcontrol wordt eerder opgevat als "bezinningspunten" waarop 
bijstellingg van de activiteiten kan plaatsvinden. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen binnen de operatie zijn grotendeels gestandaardiseerd van karakter. In de 
ontwikkelingsactiviteitenn wordt met geformaliseerde projectstructuren gewerkt. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingg binnen de organisatie is geconcentreerd bij de directies van de business units, die 
tevenss zitting hebben in de Product Planning Groups. De besluitvorming vindt altijd plaats op basis 
vann gedetailleerde plannen waarin voor langere termijn commerciële mogelijkheden en kosten zijn 
uitgewerkt.. De besluitvorming gaat gepaard met veel informeel overleg en soms met verschillen van 
belangenn en inzichten. Besluitvorming is niet snel te noemen. 

3.. Analyse koerselement 

Hett koerselement betreft, zoals aangegeven, de ontwikkeling van een geheel nieuwe 
printertechnologie.. Deze wordt voor het lange termijn succes van de organisatie van essentieel belang 
geacht,, omdat de concurrentie vergelijkbare technologieën in ontwikkeling heeft. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan het koerselement kan zonder twijfel als hoog worden gekwalificeerd. De 
noodzakelijkee investeringen zijn groot (175 miljoen door de onderneming gedragen en daarnaast nog 
500 miljoen aan subsidie) en succes is noodzakelijk om in de markt van professionele printers mee te 
blijvenn spelen. 

Initiatief Initiatief 
Dee oorsprong van het initiatief voor de nieuwe technologie kan niet precies worden achterhaald, maar 
iss in ieder geval door concurrentie-overwegingen ingegeven. De Product Planning Group van de 
printereenheidd heeft zich het initiatief eigen gemaakt en de opdracht tot ontwikkeling van de 
technologiee gegeven. 

Fiattering Fiattering 
Tenn aanzien van de Fiattering heeft de Product Planning Group een centrale rol gespeeld. Daarnaast 
wass ook, gezien de omvang van de investering, goedkeuring van de concerndirectie noodzakelijk. 
Fiatteringg vond plaats in diverse fasen, op basis van steeds verder uitgewerkte plannen en voorstellen. 
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ProcesProces van realisatie 
Dee realisatie van het koerselement vindt in een strikte projectstructuur plaats. In eerste instantie staat 
daarbijj  de technologie-ontwikkeling centraal, in een latere fase zal de aandacht verschuiven naar de 
productie-aspectenn en de marktintroductie. Deze laatste wordt voorbereid door de productmanager die 
vanaff  de introductie ook verantwoordelijk wordt voor het commerciële succes van het product. Bij de 
marktintroductiee hoort ook de training van de eigen sales en service medewerkers, etc. De totale 
doorlooptijdd van idee tot introductie wordt geschat op 5 tot 10 jaar. 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van de koerselementen en de 
antwoordenn op de open vragen van case-studie PD6 aanwijzingen zijn te vinden ter toetsing van de 
werkhypothesen. . 

1. . 

\2. \2. 

!3. . 

J4. . 
: 5. . 

6. . 

,7. . 

8. . 

9. . 

10. . 

Hypothesen n 

Natuurlijkk primaat consolidatie. 

Visiee als afwisselende paradigma's op externe aandachtsgebieden. 

Visiee stimuleert en geeft richting aan ondernemerschap (koers uitzetten). 

Ondernemerschapp intern en gestuurd. 

Ondernemerschapp als teamwork (A). 
Initiatievenn in commercie of R&D (B). 

Veell  aandacht voor procesconsolidatie (standaardisaties) (A). 
II  Budgettaire consolidatie op basis van omzet en kosten (B). 

!!  Strategische planvorming gericht op visievorming. 

;; Koersbeïnvloedende besluiten gericht op investeringen (A). 
|| Besluiten altijd op basis van een meerjarig actieplan (B). 

Besluitvormingg intern gericht en politiek beladen (A). 
:: Besluitvorming langdurig proces (B). 

Operationelee processen afgeleide rol bij koersvorming. 
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Voorlopigee analyse werkhypothesen case PD6. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE PD7: Zuivelproducten 

1.. Inleiding 

Case-studiee PD7 betreft een massaproducent van zuivelproducten. De onderneming kent een 
coöperatievee structuur en is onderverdeeld in 30 tot 40 business units. 70% van de afzet is gericht op 
hett buitenland en er zijn ca. 7.500 medewerkers werkzaam. Het onderzoek vond plaats in een van de 
Nederlandsee business units. Het koerselement betreft de introductie van een nieuw type houdbare 
melk.. De interviews vonden plaats met de Marketing Manager Kaas en met de voormalige 
verkoopmanagerr van de business unit waarin het koerselement tot stand kwam. 

2.. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee organisatie hanteert als missie dat men zich richt op houdbare zuivel- en kaasproducten. Dagvers 
productenn worden niet (meer) gevoerd. 

Dee visie van de organisatie is gericht op optimale marktposities (nummer 1 of 2) in elk marktsegment 
waarinn men actief is. Dit tracht men te bereiken op basis van sterke, eigen merken. Groei wordt 
nagestreefd,, maar selectief. De visie van de organisatie is sterk marketinggedreven. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn hoog. In de eerste plaats zijn deze verbonden aan de 
coöperatievee structuur. De organisatie is verplicht melk af te nemen van haar "aandeelhouders", en 
well  tegen een prijs die gegarandeerd behoort tot de hoogste in de markt. Dit bindt de onderneming 
aann strategieën waarbij veel waarde wordt toegevoegd aan de ingekochte melk. Daarnaast kent de 
organisatiee commitments aan specialistische know how en productiefaciliteiten. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Inn de jaren voorafgaand aan het onderzoek heeft de onderneming op verschillende momenten 
strategischee heroriëntaties uitgevoerd. In de eerste plaats is de organisatie ongeveer vijfjaar geleden 
ontstaann uit een grote fusie tussen twee coöperaties. Op dat moment is ook de relatie met de 
aandeelhouderss opnieuw gedefinieerd, met onder andere bovenstaande prijsafspraak als uitvloeisel. 
Tegelijkertijdd is ook een omvangrijke sanering uitgevoerd. 

Ongeveerr één jaar geleden heeft opnieuw een heroriëntatie plaatsgevonden. Gekozen is daarbij om het 
aantall  activiteiten te beperken en zich als onderneming nog uitsluitend te richten op houdbare zuivel 
enn kaas. Dit heeft weer geleid tot het afstoten van een aantal afwijkende activiteiten en tot een 
intensiveringg van de activiteiten in deze richting. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Strategischee meerjarenplanning speelt een belangrijke rol in de onderneming. Elk jaar wordt een 
uitgebreidd planningsproces doorlopen voor een driejaarlijkse periode, binnen zeer strakke kaders die 
doorr het concern worden uitgezet. Het proces start met een indicatieve visie van het topmanagement, 
waarnaa de business units de plannen zeer gedetailleerd invullen. Hierbij worden niet alleen 
operationelee activiteiten gepland, maar worden ook voorstellen opgenomen tot productinnovaties en 
investeringen.. Op concernniveau worden alle plannen vervolgens financieel doorgerekend op hun 
haalbaarheid,, investeringsmogelijkheden en consequenties voor cash flow en valutarisico. Na 
eventuelee discussies en correcties worden de plannen vervolgens door de concerndirectie vastgesteld. 
Hett eerste jaar wordt vervolgens uitgewerkt tot operationeel budget. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap van de organisatie ligt op business unit niveau, en dan voornamelijk bij het 
managementt en bij marketing. Nieuwe initiatieven worden vrijwel altijd vanuit marketingperspectief 
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ondernomen,, en worden altijd door het concernmanagement getoetst aan de heersende visie. 
Mogelijkee innovaties worden veelal eerst in de planningsronde onderbouwd en besproken. Geschat 
wordtt dat minimaal 70% van de activiteiten op deze wijze 'intended strategy' is. 

Investeringen Investeringen 
Investeringenn spelen een zeer belangrijke rol in de koersontwikkeling van de organisatie. Alle 
vernieuwingenn in de markt worden voorafgegaan door een planmatige ontwikkeling van een product 
off  variant, en gaan meestal gepaard met grote investeringen in marktbewerking bij de introductie. 
Voorr een dergelijke ontwikkeling wordt altijd een investeringsbudget gehanteerd, bij bedragen van 
meerr dan 250.000 is daarvoor de goedkeuring van het concern nodig. De financiële control van het 
concernn is strikt. Investeringsbeslissingen worden altijd genomen op basis van een gedetailleerd 
uitgewerktt business plan. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Zoalss reeds bleek is de organisatie in hoge mate planning- en budgetgestuurd. Dit geldt zowel voor de 
operationelee activiteiten, de kosten, de omzetten in de markt, voorraden, debiteuren, etc. Op het 
realiserenn van planningen en budgetten wordt op vierwekelijkse basis strikt toegezien door het 
concern.. Er heerst een echte 'afrekencultuur', of zoals een van de respondenten het uitdrukte: 
"wanneerr er afwijkingen zijn, dan mag je even langskomen". 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen binnen de operatie zijn grotendeels planninggestuurd en gestandaardiseerd van 
karakter.. Voor de medewerkers binnen deze processen bestaan weinig mogelijkheden deze te 
veranderen.. Voor de commerciële processen geldt dit in mindere mate. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingg binnen de organisatie is geconcentreerd bij de directies van de business units en op 
concernniveau.. In veel gevallen is het business unit management "de verdediger van de plannen bij 
hett concern". Besluitvorming wordt getypeerd als een sterk rationeel proces, dat altijd plaatsvindt op 
basiss van argumenten en gedetailleerde plannen. De besluitvorming gaat evenwel ook altijd gepaard 
mett het nodige informeel overleg. Besluitvorming is over het algemeen niet snel te noemen. 

3.. Analyse koerselement 

Hett koerselement betreft, zoals gezegd, de introductie van een nieuw type (hooggepasteuriseerde) 
houdbaree melk op de Nederlandse markt. Doel was een houdbare melk te maken met een 
gelijkwaardigee smaak als dagverse melk. Op deze wijze kon het bestaande merk een andere, hogere 
positioneringg in de markt innemen en zouden hogere marges mogelijk zijn. Om een en ander te 
bereikenn is een nieuwe technologie ontwikkeld en gepantenteerd. Momenteel worden ook andere 
productenn met deze technologie houdbaar gemaakt (bijvoorbeeld karnemelk). 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan het koerselement kan als hoog worden gekwalificeerd. De noodzakelijke 
investeringenn in technologie-ontwikkeling, productiefaciliteiten (de bestaande fabriek is geheel 
omgebouwd)) en marketing waren hoog. De terugverdientijd wordt geschat op 3 jaar. Bovendien is het 
oudee product uit de markt genomen, dus er is feitelijk geen weg terug. Het nieuwe product is echter 
eenn groot succes. 

Initiatief Initiatief 
Hett initiatief voor het nieuwe product lag bij de marketing manager van de betreffende business unit. 
Hett was mede ingegeven door de geformuleerde visie dat men per jaar met twee nieuwe producten de 
marktt op wilde. Een nieuwe houdbare melk was een van de vijftien mogelijkheden die hiervoor in het 
strategischee plan waren opgenomen. Het initiatief ontmoette in eerste instantie veel weerstand. 
Houdbaree melk werd nu eenmaal gezien als een product met een laag profiel en de smaak benaderen 
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vann dagverse melk werd voor onmogelijk gehouden. Met steun van het business unit management 
werdd het idee echter toch doorgezet. 

Fiattering Fiattering 
Dee fiattering vond in twee fasen plaats. Allereerst werd door het business unit management het 
startschott gegeven voor het (geheime) ontwikkelingstraject. Toen het mogelijk bleek het product te 
ontwikkelenn werd een volledig onderbouwd voorstel, mede op basis van marktonderzoek, aan de 
concerndirectiee voorgelegd. Na goedkeuring kon het product verder worden uitontwikkeld, inclusief 
verpakking,, introductiestrategie, e tc 

ProcesProces van realisatie 
Dee realisatie van het koerselement vond in een projectstructuur plaats. In eerste instantie stond daarbij 
dee technologie-ontwikkeling centraal, in een latere fase verschoof de aandacht naar de productie-
aspectenn en de marktintroductie. Na de introductie vond overdracht plaats naar de brandmanager, die 
verderverder verantwoordelijk is voor de commerciële exploitatie van het product. De totale doorlooptijd 
vann idee tot introductie heeft ongeveer 1,5 jaar in beslag genomen. 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van de koerselementen en de 
antwoordenn op de open vragen van case-studie PD7 aanwijzingen zijn te vinden ter toetsing van de 
werkhypothesen. . 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

7. . 

8. . 

9. . 

10. . 

Hypothesen n 

Natuurlijkk primaat consolidatie. 

Visiee als afwisselende paradigma's op externe aandachtsgebieden. 

Visiee stimuleert en geeft richting aan ondernemerschap (koers uitzetten). 

Ondernemerschapp intern en gestuurd. 

Ondernemerschapp als teamwork (A). 
Initiatievenn in commercie of R&D (B). 

Veell  aandacht voor procesconsolidatie (standaardisaties) (A). 
Budgettairee consolidatie op basis van omzet en kosten (B). 

Strategischee planvorming gericht op visievorming. 

Koersbeïnvloedendee besluiten gericht op investeringen (A). 
Besluitenn altijd op basis van een meerjarig actieplan (B). 

Besluitvormingg intern gericht en politiek beladen (A). 
Besluitvormingg langdurig proces (B). 

Operationelee processen afgeleide rol bij koersvorming. 

Aanwijzingen? ? 

++ + 

++ + 

++ + 

++ + 

+ + 
++ + 

++ + 
++ + 

+ + 

++ + 
++ + 

+ + 
+ + 

++ + 

Voorlopigee analyse werkhypothesen case PD7. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE PD8: Bier 

1.. Inleiding 

Case-studiee PD8 betreft een massaproducent van bieren. Het is een grote, internationaal opererende 
ondernemingg (170 landen), met meer dan 30.000 medewerkers. De case-studie speelde zich af in de 
Nederlandsee organisatie. Het koerselement betrof de introductie van een nieuw speciaalbier onder een 
eigenn merk. Doelstelling was enerzijds een verbreding van het productenpakket en anderzijds het 
versterkenn van het imago van het hoofdmerk ("best brewership"). De interviews vonden plaats met de 
Brandd Manager, die verantwoordelijk is voor het nieuwe product en met een National Account 
ManagerManager die bij de introductie betrokken was. 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee organisatie hanteert geen expliciet missie statement. De missie is het zijn van een mondiale 
bierbrouwer. . 

Dee visie van de organisatie richt zich op optimale marktposities voor met name de beide hoofdmerken 
vann het concern, die zich in het 'premium' segment bevinden. Deze marktposities zijn gebaseerd op 
hogee kwaliteit "van graan tot kraan" en goed imago. De organisatie is zeer marketinggedreven. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn hoog. In de eerste plaats zijn deze verbonden aan de beide 
hoofdmerken.. Een van de hoofdmerken draagt ook de naam van de onderneming. Daarnaast zijn hoge 
investeringenn gedaan in productiefaciliteiten overal ter wereld. Een aanvullend commitment voor de 
Nederlandsee organisatie wordt gevormd door de langlopende contracten die zijn aangegaan met de 
horeca. . 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Inn de jaren voorafgaand aan het onderzoek heeft zich geen belangrijke strategische heroriëntatie 
voorgedaan.. Wel zijn kleinere aanpassingen geweest van het beleid. Zo is bijvoorbeeld, zij het 
enigszinss laat, gereageerd op de trend in de markt naar speciaalbieren door zelf ook dergelijke bieren 
opp de markt te brengen (zie ook het koerselement). 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Strategischee meerjarenplanning speelt binnen de onderneming een belangrijke rol. Op concernniveau 
wordtt gewerkt met plannen die meer dan vijfjaar vooruit kijken, terwijl per business eenheid concreet 
uitgewerktee plannen bestaan voor een periode van driejaar. Hierin worden de operationele activiteiten 
enn bijbehorende kosten gebudgetteerd, en wordt tevens specifiek aandacht besteed aan 
productvernieuwingenn en marketinginspanningen. De totstandkoming van de operationele plannen is 
bottomm up, waarbij in een later stadium toetsing plaatsvindt aan het concernbeleid. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap ligt binnen de Nederlandse organisatie duidelijk bij de commercie, en wel 
voornamelijkk bij het Brand Management. Het ondernemerschap is echter sterk aan het 
planningsprocess gebonden. Nieuwe ideeën worden over het algemeen eerst, in algemene termen, via 
hett planningsproces gecommuniceerd, om dan vervolgens in een concreet voorstel te worden 
omgezet.. Voorstellen worden altijd in de vorm van plannen aan een 'stuurgroep' ("Commercie Bier") 
voorgelegd,, voordat aan verdere ontwikkeling kan worden gedaan. 

Investeringen Investeringen 
Investeringenn spelen een zeer belangrijke rol in de organisatie. Allereerst worden grote bedragen 
geïnvesteerdd in productiefaciliteiten en in de marktwaarde van de gevoerde merken. Daarnaast wordt 
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bijj  de ontwikkeling van nieuwe producten veel geld besteed aan marktonderzoek en smaaktests. Pas 
naa uitvoerige tests kunnen producten op de markt worden gebracht. Investeringen zijn altijd gebonden 
aann budgetten, die slechts op basis van een goed plan verworven kunnen worden. Control hierop vindt 
doorr het management van de business eenheid plaats. De financiële control is strikt. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Zoalss reeds gezegd is de organisatie in hoge mate planning- en budgetgestuurd. Dit geldt zowel voor 
dee operationele activiteiten, de kosten, de omzetten (en volumes) in de markt, de marktaandelen, als 
voorr de vernieuwingsprojecten. Budgetten zijn bindend. Op het realiseren van planningen en 
budgettenn wordt strikt toegezien door het management van de business eenheid. Commerciële 
medewerkerss worden aangesproken op het halen van hun doelstellingen. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen binnen de operatie zijn grotendeels planninggestuurd en gestandaardiseerd van 
karakter.. Voor de medewerkers binnen deze processen bestaan weinig mogelijkheden deze te 
veranderen.. De hele organisatie is ingericht op massaproductie en massaverkoop ("hectoliters"). 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingg binnen de organisatie is geconcentreerd bij het management van de business 
eenheden,, en in sommige gevallen ook bij het concern. Besluitvorming vindt altijd plaats op basis van 
gedetailleerdee plannen en gaat veelal gepaard met het nodige informeel overleg en het "creëren van 
draagvlak".. Besluitvorming is over het algemeen niet snel te noemen. 

3.. Analyse koerselement 

Hett koerselement betreft, zoals gezegd, de introductie van een nieuw type speciaalbier op de 
Nederlandsee markt. Het is een bier dat zich minder leent voor massaconsumptie, maar dat meer 
geschiktt is voor specifieke "genietmomenten". Het is sterker van smaak en heeft een hoger 
alcoholpercentagee dan normale pils. De introductie was een reactie op het succes van andere, veelal 
kleinere,, brouwers die dergelijke bieren al eerder op de markt brachten. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan het koerselement kan als gemiddeld worden gekwalificeerd. De noodzakelijke 
investeringenn in productontwikkeling en marketing waren voor een dergelijk product aanzienlijk 
(enkelee miljoenen), maar speciale productiefaciliteiten waren er niet voor nodig. Commitments zijn 
verderr gelegen in het imagokarakter van het speciaalbier. De onderneming kan zich als grote brouwer 
niett veroorloven een dergelijk product weer snel uit de markt te nemen. De terugverdientijd wordt 
geschatt op 3 jaar. Voor de organisatie als geheel zijn de investeringen echter niet bijzonder groot, en 
hett financiële risico is beperkt. 

Initiatief Initiatief 
Hett idee voor het nieuwe product maakte reeds deel uit van het strategische plan van de business 
eenheid.. Het concrete initiatief om het op deze wijze te realiseren lag echter bij de Brand Manager. In 
eenn "informele ronde" heeft hij het idee eerst binnen de organisatie besproken, alvorens het op papier 
tee zetten voor het commerciële management. Dit laatste gebeurde in de vorm van een plan met een 
vastestructuur,, zoals dit binnen de onderneming gebruikelijk is. Hierin wordt aandacht besteed aan het 
"productconcept",, de gewenste smaak, de doelgroep, de positionering en prijsstelling, geschatte 
omzetpotentie,, etc. Ook de initiële kosten werden erin aangegeven. 

Fiattering Fiattering 
Dee fiattering vond in twee fasen plaats. Eerst werd op basis van bovengenoemd plan in de 
commerciëlee 'stuurgroep' ("Commercie Bier") fiat verkregen voor de verdere ontwikkeling van het 
product,, de verpakking, het marktonderzoek en de verdere voorbereiding van het introductieplan. Het 
definitievee fiat voor de introductie moest tenslotte worden verkregen in het managementteam van de 
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businesss eenheid. Dit definitieve fiat, dat ook ter toetsing aan het concern werd voorgelegd, werd 
verkregenn op basis van een gedetailleerd productplan, dat voor een periode van tien jaar (de eerste 
driejaarr zijn "hard") ook financieel was doorgerekend in termen van verkopen, promotiebudgetten en 
kosten.. Daarbij moesten de nodige weerstanden worden overwonnen. De productie was nauwelijks 
geïnteresseerdd in een product met kleine volumes en ook de verkoop zag er aanvankelijk weinig in. 
Ookk daar denkt men liever in hectoliters en legt zich niet graag vast op onzekere doelstellingen met 
betrekkingg tot de verkoop van losse flesjes. Door echter gebruik te maken van de juiste 
"ambassadeurs""  bij de diverse afdelingen, mensen die vanaf het begin waren betrokken en enthousiast 
waren,, slaagde de Brand Manager er tenslotte toch in de introductie doorgang te laten vinden. 

ProcesProces van realisatie 
Dee realisatie van het koerselement vond in een projectstructuur plaats, waarbij de Brand Manager zelf 
optradd als projectleider. In eerste instantie stond daarbij de productontwikkeling centraal en het 
bijbehorendee marktonderzoek, in een latere fase verschoof de aandacht naar de verpakking (het 
etiket),, productie-aspecten, de marktintroductie en de verkoopplanning. Na de introductie bleef de 
Brandd Manager verder verantwoordelijk voor de commerciële exploitatie van het product. De totale 
doorlooptijdd van idee tot introductie bedroeg ongeveer een jaar. 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van de koerselementen en de 
antwoordenn op de open vragen van case-studie PD8 aanwijzingen zijn te vinden ter toetsing van de 
werkhypothesen. . 

|| | Hypothesen 

|| 1. i Natuurlijk primaat consolidatie. 

|| 2. ! Visie als afwisselende paradigma's op externe aandachtsgebieden. 

3.. ! Visie stimuleert en geeft richting aan ondernemerschap (koers uitzetten). 

4.. 1 Ondernemerschap intern en gestuurd. 

5.. \ Ondernemerschap als teamwork (A). 
|| Initiatieven in commercie of R&D (B). 

6.. ; Veel aandacht voor procesconsolidatie (standaardisaties) (A). 
;; Budgettaire consolidatie op basis van omzet en kosten (B). 

11 7. | Strategische planvorming gericht op visievorming. 

8.. : Koersbeïnvloedende besluiten gericht op investeringen (A). 
jj  Besluiten altijd op basis van een meerjarig actieplan (B). 

|| 9. | Besluitvorming intern gericht en politiek beladen (A). 
|| Besluitvorming langdurig proces (B). 

Aanwijzingen? ? 
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|| 10. | Operationele processen afgeleide roi bij koersvorming. j ++ 

Voorlopigee analyse werkhypothesen case PD8. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE PD9: Wasmiddelen 

1.. Inleiding 

Case-studiee PD9 betreft een massaproducent van wasmiddelen. Het is een grote, wereldwijd 
opererendee onderneming. De case-studie speelde zich af in de Nederlandse organisatie, en wel in de 
businesss unit 'Detergents' (wasmiddelen). Deze business unit is weer onderverdeeld in 
productgroepenn (bijvoorbeeld vaatwasmiddelen). De branche kenmerkt zich door een continue en 
fellee concurrentiestrijd tussen een beperkt aantal grote internationale concerns. Het koerselement 
betroff  de introductie van een variant op een bestaand machinevaatwasmiddel, namelijk een 
vaatwasmiddell  in tabletvorm. De interviews vonden plaats met een National Account Manager en met 
dee projectleider, die verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van het nieuwe product. 

2.. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Hett concern hanteert als missie: "het voorzien in de dagelijkse behoefte aan voedsel en hygiëne". 

Dee visie van de business unit Detergents richt zich op optimale marktposities voor de hoofdmerken 
vann de groep. Dit tracht men te bereiken door naast een uitgekiende marketingaanpak veel aandacht te 
bestedenn aan het product zelf, "best cleaning, best caring". De onderneming besteedt zeer veel geld 
aann R&D. Hiernaast wordt de organisatie vooral gedreven door de marketingactiviteiten en door de 
concurrentie.. De visie van de productgroep vaatwasmiddelen is tevens gericht op het verhogen van de 
opbrengstenn van het product ("meer centjes per afwasbeurt"). 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn hoog te noemen. In de eerste plaats zijn deze verbonden aan 
dee gevoerde merken, die overigens per land kunnen verschillen. In elk merk is zeer veel geïnvesteerd 
inn termen van marketing en promotie. Daarnaast worden hoge investeringen gedaan in knowhow, 
R&DD en productiefaciliteiten. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Inn de jaren voorafgaand aan het onderzoek heeft zich binnen het onderzochte onderdeel geen 
belangrijkee strategische heroriëntatie voorgedaan. Wel zijn kleinere aanpassingen geweest van het 
beleid.. Op concernniveau zijn wel andere prioriteiten gesteld en zijn bedrijfsonderdelen afgestoten. 
Voortss hebben zich belangrijke organisatorische veranderingen voorgedaan ten einde de organisatie 
platter,, meer marktgericht en flexibeler te maken. Deze veranderingen hadden echter eerder ten doel 
dee bestaande strategie te versterken dan dat zij een heroriëntatie van deze strategie inhielden. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Strategischee meerjarenplanning speelt binnen de onderneming een belangrijke rol. Per productgroep 
enn product worden jaarlijks gedetailleerde plannen gemaakt voor een periode van drie jaar. Deze 
plannenn zijn echter meer indicatief van aard (visie), zij geven de richting aan waarin de activiteiten 
vann een productgroep zich zullen gaan ontwikkelen. De totstandkoming van de plannen is bottom up, 
waarbijj  in een later stadium toetsing plaatsvindt aan het beleid van de business unit en het concem. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap ligt binnen de Nederlandse organisatie voornamelijk bij de marketingfunctie. 
Concurrentiemotievenn spelen altijd een belangrijke rol bij het ondernemen van nieuwe activiteiten. 
Hett wordt veelal als uitdaging gezien de concurrentie voor te blijven met innovaties. Soms komen 
vernieuwendee initiatieven ook van R&D. Nieuwe activiteiten kunnen echter altijd pas worden 
ondernomenn na goedkeuring van het management van de productgroep. Deze goedkeuring vindt altijd 
plaatss op basis van onderbouwde plannen. Binnen de productgroep is tevens een innovatiemanager 
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aangesteldd die tot taak heeft innovatieve ideeën te verzamelen, te selecteren en aan het management 
voorr te leggen. 

Investeringen Investeringen 
Investeringenn spelen een zeer belangrijke rol in de organisatie. Allereerst worden grote bedragen 
geïnvesteerdd in R&D. Dit is een van de kurken waarop de onderneming drijft. Daarnaast zijn de 
investeringenn in productiefaciliteiten en marketing zeer groot. Investeringen zijn altijd gebonden aan 
budgetten,, die slechts op basis van een goed plan verworven kunnen worden. "Voor een goed idee is 
echterr altijd geld". Control op de budgetten vindt strikt plaats. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Dee organisatie is in hoge mate planning- en budgetgestuurd. Elk jaar wordt per productgroep een 
gedetailleerdd budget opgesteld, waarin zowel de verkopen (voor targets worden "handtekeningen 
gezet")) als de kosten en investeringen zijn vastgelegd. Deze budgetten worden op hoger niveau 
goedgekeurdd en zijn bindend. Op het realiseren van planningen en budgetten wordt strikt toegezien 
doorr het management van de productgroep. Per kwartaal worden alle medewerkers geïnformeerd over 
dee stand van zaken rond de budgetrealisatie. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen binnen de operatie zijn grotendeels planninggestuurd en gestandaardiseerd van 
karakter.. Het betreft hier 'fast moving' business. Voor de medewerkers binnen deze processen bestaan 
weinigg mogelijkheden deze te veranderen. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingg omtrent koersbeïnvloedende initiatieven is binnen de organisatie geconcentreerd bij 
hett management van de productgroepen en business units. Besluitvorming vindt altijd plaats op basis 
vann plannen ("statements"), waarin alle relevante aspecten zijn uitgewerkt. Informeel overleg speelt 
daarbijj  een rol, maar de besluitvorming is, onder continue druk van de concurrentie, over het 
algemeenn wel snel te noemen. 

3.. Analyse koerselement 

Hett koerselement betreft, zoals gezegd, de introductie van een bestaand machinevaatwasmiddel in 
tabletvorm.. Deze introductie had enerzijds een verdedigend karakter, omdat de marktleiderspositie 
vann het merk van de onderneming in gevaar werd gebracht door concurrenten die eerder met een 
dergelijkee variant op de markt dreigden te komen. Daarnaast paste het koerselement uitstekend in de 
visievisie van de productgroep om "meer centjes per wasbeurt" te realiseren. Tabletten zijn gemakkelijker, 
maarr ook aanzienlijk duurder in het gebruik. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan het koerselement kan als betrekkelijk laag worden gekwalificeerd. De 
noodzakelijkee investeringen in productontwikkeling waren beperkt, omdat het tabletprincipe reeds 
"opp de plank lag". De organisatie had hiermee reeds enige ervaring opgedaan. Wel moest het nodige 
geldd in de marketing en promotie van het nieuwe product worden gestoken. Wanneer het nieuwe 
productt echter geen succes zou zijn geworden, zouden de consequenties beperkt zijn geweest. 

Initiatief Initiatief 
Zoalss eerder opgemerkt was het initiatief voor het nieuwe product in eerste instantie een reactie op de 
informatiee dat de concurrentie eerder met een dergelijke productvariant op de markt zou komen. Als 
marktleiderr in het segment van machinevaatwasmiddelen meende de organisatie zich dit niet te 
kunnenn veroorloven. Door de marketingafdeling werd het initiatief met betrokkenheid van anderen 
zeerr snel omgezet in een voorstel aan het management van de productgroep. Het voorstel bevatte 
tevenss een projectplanning en een investeringsbudget. 
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Flattering Flattering 
Dee eerste fiattering van het voorstel vond zeer snel plaats. In een latere fase was nog op basis van de 
testresultatenn een definitief fiat nodig voor de introductie. Ook dit werd snel verkregen. 

ProcesProces van realisatie 
Dee realisatie van het koerselement vond in een projectstructuur plaats, waarbij gelijktijdig werd 
gewerktt aan de ontwikkeling en het testen van het product, en aan de voorbereiding van de 
introductie.. In feite waren dit twee verschillende projecten die op verschillende plaatsen binnen de 
ondernemingg plaatsvonden. De totale doorlooptijd van idee tot introductie was (ook voor de 
organisatie)) extreem kort en bedroeg ongeveer drie maanden. 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van de koerselementen en de 
antwoordenn op de open vragen van case-studie PD9 aanwijzingen zijn te vinden ter toetsing van de 
werkhypothesen. . 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

7. . 

8. . 

9. . 

10. . 

Hypothesen n 

Natuurlijkk primaat consolidatie. 

Visiee als afwisselende paradigma's op externe aandachtsgebieden. 

Visiee stimuleert en geeft richting aan ondernemerschap (koers uitzetten). 

Ondernemerschapp intern en gestuurd. 

Ondernemerschapp als teamwork (A). 
Initiatievenn in commercie of R&D (B). 

Veell  aandacht voor procesconsolidatie (standaardisaties) (A). 
Budgettairee consolidatie op basis van omzet en kosten (B). 

Strategischee planvorming gericht op visievorming. 

Koersbeïnvloedendee besluiten gericht op investeringen (A). 
Besluitenn altijd op basis van een meerjarig actieplan (B). 

Besluitvormingg intern gericht en politiek beladen (A). 
Besluitvormingg langdurig proces (B). 

Aanwijzingen? ? 
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geenn aanwijzingen 

Operationelee processen afgeleide rol bij koersvorming. j ++ 

Voorlopigee analyse werkhypothesen case PD9. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE PD10: Sigaren 

1.. Inleiding 

Case-studiee PD 10 betreft een massaproducent van sigaren. Het is een kleinere, zelfstandig opererende 
onderneming,, die onderdeel is van een groter internationaal concern op het gebied van rookwaren. De 
organisatiee is vrijwel uitsluitend op export gericht. Het koerselement betrof de toetreding op een 
nieuwee markt in een groot Oost Europees land. De interviews vonden plaats met de Brand Group 
Managerr (marketing) en met een Area Manager. 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Hett concern hanteert geen expliciet missie statement. Niettemin lijk t het voor eenieder binnen de 
organisatiee duidelijk in welke business men zit: sigaren. Een verbreding naar bijvoorbeeld pijptabak 
zouu nog denkbaar zijn, naar sigaretten is echter uitgesloten. Dit wordt beschouwd als een volstrekt 
anderee markt, waarin zich bovendien veel problemen voordoen met pressiegroepen. Sigaren hebben 
eenn zodanig ander karakter dat deze buiten de discussie blijven, en dat moet vooral zo blijven. 

Alss ambitie (visie) hanteert de organisatie de slogan "de grootste worden in kleine sigaartjes", dat wil 
zeggenn met men een beperkt aantal merken (twee hoofdmerken, met varianten) van kleine sigaartjes 
wereldwijdd een hoog marktaandeel tracht te bereiken. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn hoog te noemen. Men is op vele manieren strategisch 
gebondenn aan de productie van de huidige range sigaren. Dit wordt in de eerste plaats veroorzaakt 
doorr de investeringen in de gevoerde hoofdmerken, maar ook door de gespecialiseerde know how van 
dee organisatie en bijvoorbeeld door de tabaksvoorraad (voor twee jaar productie) die wordt 
aangehoudenn om aanvoer- en kwaliteitsverschillen te kunnen overbruggen. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Ongeveerr vijf jaar geleden heeft zich een belangrijke strategische heroriëntatie voorgedaan. 
Fundamentelee keuzen zijn toen gemaakt ten aanzien van de hoofdmerken en de 'area's' waarop men 
zichh ten aanzien van de afzet ging richten. Bovendien heeft zich kort geleden een wijziging 
voorgedaann in de eigendomstructuur van de onderneming, waardoor nauwere banden zijn ontstaan 
mett een nieuwe, buitenlandse zusterorganisatie. Dit biedt voor de toekomst nieuwe kansen. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Dee organisatie werkt met een Company Plan dat voor drie jaar wordt opgesteld. Hierin wordt met 
namee aandacht besteed aan de marktverwachtingen, volumes en omzetten. In hoeverre het Company 
Plann moet worden opgevat als planning of als visiedocument is niet goed te zeggen. De indruk bestaat 
datt planning het belangrijkste aspect is. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap ligt binnen de organisatie voornamelijk bij de marketingfunctie (brand 
management)) en het area management. Volumegroei in de afzet is de hoofdzaak voor de 
onderneming,, terwijl het brand management verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het 
assortiment.. All e andere functies binnen de organisatie zijn meer volgend wanneer het om de 
koersontwikkelingg gaat. 

Investeringen Investeringen 
Investeringenn spelen een belangrijke rol in de organisatie. Investeringsbeslissingen worden over het 
algemeenn op basis van een investeringsplan (een "decision") genomen en zijn veelal ook voorzien in 
hett jaarlijkse budget. In sommige gevallen zijn investeringen echter ook buiten het budget mogelijk. 
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JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Dee organisatie stelt jaarlijks een budget op dat als leidraad dient voor de operationele activiteiten. 
Hierinn worden doelstellingen opgenomen voor omzetten, marketinguitgaven, operationele kosten en 
investeringen.. De control is echter niet zeer strikt te noemen. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen binnen de operatie zijn grotendeels planninggestuurd en gestandaardiseerd van 
karakter.. Voor de medewerkers binnen deze processen bestaan weinig mogelijkheden deze te 
veranderen. . 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingg omtrent koersbeïnvloedende initiatieven is binnen de organisatie geconcentreerd bij 
hett management van de organisatie. Besluitvorming vindt altijd plaats op basis van plannen 
("statements"),, waarin alle relevante aspecten zijn uitgewerkt. Informeel overleg speelt daarbij een 
belangrijkee rol, maar van grote belangenverschillen is daarbij in het onderzoek niets gebleken. 
Besluitvormingg vindt over het algemeen redelijk snel plaats. 

3.. Analyse koerselement 

Hett koerselement betreft, zoals gezegd, de toetreding op een nieuwe markt in Oost Europa. Deze stap 
pastee goed in de visie van de organisatie om wereldwijd de grootste te willen zijn in kleine sigaren. 
Dee ontwikkeling van de nieuwe activiteit heeft een sterk 'entrepreneurial' karakter en is daardoor niet 
inn alle opzichten representatief voor alle nieuwe activiteiten van de organisatie. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan het koerselement kan als betrekkelijk laag worden gekwalificeerd. De 
noodzakelijkee investeringen in promotie en distributiemogelijkheden waren gering van omvang, maar 
hett risico was, gezien de onzekerheden, groot. Wanneer de nieuwe markt geen succes zou blijken, is 
terugtrekkingg zonder veel consequenties te realiseren. 

Initiatief Initiatief 
Hett initiatief voor de toetreding van de nieuwe markt kwam in eerste instantie van het management. 
Inn een vergadering werden de gesignaleerde politieke ontwikkelingen (de val van de 'muur') 
besprokenn en werd besloten "eens te gaan kijken". Een commerciële medewerker werd erheen 
gestuurdd voor het leggen van contacten met een mogelijke lokale agent en in een iets later stadium 
werdd een container sigaren gestuurd "om te kijken hoe het gaat". 

Fiattering Fiattering 
Zoalss gezegd was het management van de organisatie vanaf het begin sterk betrokken bij het 
koerselement.. Fiattering was daarmee feitelijk impliciet ingebouwd. Ook in latere fasen van het 
process bleef het management nauwkeurig op de hoogte en fiatteerde daarmee steeds de stappen die 
gezett werden. Van planmatigheid was echter weinig sprake. Er was meer sprake van een proces van 
'triall  and error'. 

ProcesProces van realisatie 
Dee realisatie van het koerselement vond plaats op een wijze waarbij "entrepreneurship gekoppeld 
werdd aan gezond verstand". Rond de eerste container deden zich bijvoorbeeld direct juridische 
problemenn voor rond de accijnsafdracht. Met behulp van de lokale agent en anderen werden deze 
weerr opgelost. Verder werd met betrekking tot de promotie in een latere fase besloten op prominente 
plaatsenn zelf twee winkels te openen, in de verwachting dat hiervan een positieve uitstraling op de 
naamsbekendheidd zou uitgaan. Van een doorlooptijd van de realisatie is feitelijk niet te spreken. 
Omdatt het een continu ontwikkelingsproces betreft. Wel kan worden gesteld dat het marktgebied na 
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ongeveerr een jaar is overgedragen aan een reguliere area manager, en dat het afzetgebied werd 
opgenomenn in de reguliere planningen, budgetten en rapportagesystemen. 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van de koerselementen en de 
antwoordenn op de open vragen van case-studie PD10 aanwijzingen zijn te vinden ter toetsing van de 
werkhypothesen. . 
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II  Hypothesen 

!!  Natuurlijk primaat consolidatie. 

]]  Visie als afwisselende paradigma's op externe aandachtsgebieden. 

jj  Visie stimuleert en geeft richting aan ondernemerschap (koers uitzetten). 

Ondernemerschapp intern en gestuurd. 

,, Ondernemerschap als teamwork (A). 
Initiatievenn in commercie of R&D (B). 

Veell  aandacht voor procesconsolidatie (standaardisaties) (A). 
Budgettairee consolidatie op basis van omzet en kosten (B). 

Strategischee planvorming gericht op visievorming. 

Koersbeïnvloedendee besluiten gericht op investeringen (A). 
\\ Besluiten altijd op basis van een meerjarig actieplan (B). 

|| Besluitvorming intern gericht en politiek beladen (A). 
|| Besluitvorming langdurig proces (B). 

|| Operationele processen afgeleide rol bij koersvorming. 
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Voorlopigee analyse werkhypothesen case PD 10. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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