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STRATEGIE:: OMGAAN MET DE OMGEVING 

'Wee create organizations to serve us, but somehow they also force us to serve 

them.. Sometimes it feels as if our institutions have run out of control, like the 

machineryy of Charly Chaplins's film Modern Times. Why should we become slaves 

too our servants (..) A society of organizations is one in which organizations enter 

ourr lives as influential forces in a great many ways -in how we work, what we eat, 

howw we get educated and cured of our illness, how we get entertained, and how 

ourr ideas are shaped. The ways in which we try to control our organization and our 

organizationn in return try to control us become major issues in the lives of all of us.' 

Mintzberg,Mintzberg, Mintzberg on Management, 1989, p301 

II  STRATEGIE : 
OMGAA NN MET DE OMGEVING 

Organisatiess kunnen worden beschouwd als open systemen. Binnen die systemen 

onderscheidenn we aspecten van strategie, structuur en cultuur. Het systeembegrip 

wordtt in deze studie gehanteerd als een zienswijze, als een 'werkelijkheidsuitsnede' 

(Wierdsma,, 1999). Niet als een object, een ding 'an sich'. Het strategisch discours is, 

nett als de andere systeemperspectieven, bovendien sterk paradigmatisch bepaald. Deze 

dubbelee ordening van strategieperspectieven bepaalt niet alleen de 'waarneming' van de 

werkelijkheid,, maar selecteert ook bepaalde veranderstrategieën en interventies en sluit 

anderee opvattingen en interventies uit. In dit hoofdstuk zullen we een onderverdeling 

makenn in de ontwerp- en ontwikkelingsbenadering van 'strategie' en aan de hand van 

enkelee voorbeelden illustreren tot welke verschillende heuristieken in strategisch 

managementt deze opvattingen leiden. 

2.11 Een definitie 
Watt precies onder 'strategie' moet worden verstaan is niet eenvoudig te definiëren. 

'Confusionn regarding the meaning of particular concepts is no stranger to strategic 

managementt literature' (Cooper, 2001). Volgens velen is het terrein van strategisch 
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managementt zeer gefragmenteerd (Conolly, 1984; Lohdal & Gordon, 1972; Zamutto 

&&  Conolly, 1984; Volberda & Elfring, 2001). Het is niet de bedoeling in dit hoofdstuk 

tott een (betere) definiëring van strategie of strategische concepten te komen. Evenmin 

iss de ambitie strategische concepten te integreren met het oog op verdere theorie-

vormingg (zie daarvoor: Schoemaker, 1991, 2001; Teece, 1990; Chaffee, 1985 etc.). 

Doell  van dit hoofdstuk is strategieopvattingen onder te verdelen in een ontwerp- en 

eenn ontwikkelingsbenadering, met hun bijbehorende strategische concepten en 

interventiemethodieken.. Daarmee is een eerste stap gezet richting een procesmodel 

voorr veranderingsprocessen (hoofdstuk 6). 

Onderr de strategie van de organisatie verstaan we het vernieuwend inspelen op 

belangrijkee ontwikkelingen rondom de organisatie om de (markt-)positie op langere 

termijnn te behouden of te versterken en de maatschappelijke acceptatie te vergroten. 

Strategiee richt zich op de lange termijn levensvatbaarheid van organisaties. Keuning en 

Eppinkk (1993) onderscheiden diverse vormen van doeltreffendheid, zoals technische en 

economischee doeltreffendheid, bestuurlijke doeltreffendheid, psychosociale doel-

treffendheidd (de tevredenheid van medewerkers) en politiek-maatschappehjke 

doeltreffendheidd van organisaties (de mate waarin de belangen van de stakeholders 

wordenn gediend). 

2.1.12.1.1 Dimensies van strategieën 
Mintzbergg & Quinn (1991) en Hax & Majluf (1991) bieden bruikbare dimensies om 

hett strategisch discours in te delen. Zij differentiëren de inhoud (wat is een strategie?) 

vann het stxategjevormingsproces (hoe komt de strategie tot stand?). Wat betreft de 

inhoudinhoud onderscheiden Mintzberg & Quinn vijf dimensies in het strategisch discours. 

Strategiee kan worden gezien als een patroon in beslissingen. 'By this definition', zegt 

Mintzbergg 'strategy is consistency in behavior, whether or not intended.' Men kan 

strategiee opvatten als een plan of een programma. Daarin worden lange termijn 

doelstellingenn en actieplannen vastgesteld waarmee men de doelen tracht te bereiken. 

Strategiee betreft ook afwegingen over de positiebepaling van de organisatie in de markt: 

dee 'position* van de organisatie. Verder kan men strategie opvatten als een instrument 

(ploy).(ploy). En strategie kan betrekking hebben op de bijdrage van de organisatie aan 

belanghebbendenn (stakeholders). Hier gaat het om het karakter, de ideologie van de 

organisatie.. Mintzberg noemt dit perspective. 'In effect, when we are talking of strategy 

inn this context, we are entering the realm of the collective mind -individuals united by 

commonn thinking and/or behavior.' (Mintzberg & Quinn, 1991, p 17). 

Eenn andere wijze waarop men het strategisch discours kan indelen is naar het proces van 

strategieformuleringg (Hax & Majluf, 1991). Strategieformuleringsprocessen kunnen 

explicietexpliciet en algemeen zijn, waaraan meerdere organisatieleden deelnemen en waarin men 

overeenstemmingg bereikt over de weg die de organisatie moet gaan, of zij kunnen het 
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exclusieveexclusieve domein zijn van de top (of de staf) waardoor strategieën van bovenaf aan de 

organisatiee worden aangereikt. 

Tenn tweede zijn er verschillende opvattingen over het besluitvormingsproces in de 

strategieformulering.. Sommige auteurs ontwerpen formeel analytische modellen die 

managerss in staat stellen goede besluiten te nemen (Hax & Majluf, 1991). Aan de 

anderee kant staat de gedragspolitieke benadering van strategievorming. Deze school 

benadruktt de verschillende doelstellingen van organisaties, het onderhandelingsproces 

vann managers en de rol van coalities in strategisch management. In deze opvatting is 

eenn strategie het resultaat van onderhandeling en politieke processen. 

Dee derde dimensie betreft de tijd. Sommige auteurs beschouwen strategie als het 

aanreikenn van een toekomstig ontwerp, de toekomstige richting. Strategie is de 

verzamelingg van doelstellingen en actieprogramma's gericht op het managen van 

toekomstigee veranderingen. Daartegenover staat strategie als patroon van acties die voort-

vloeienvloeien uit besluiten die in het verleden door de organisatie zijn genomen. 

2.1.22.1.2 Vier typen strategieën 
Analoogg aan bovenstaande dimensies deelt Idenburg (1992) het strategisch discours op 

inn vier typen. Hij onderscheidt de overwegende aandacht in het strategisch discours 

voorr economische doelen van de aandacht voor de menselijke kanten van het 

implementatieprocess in de organisatie. Idenburg noemt dit respectievelijk de 

doeloriëntatiee en procesoriëntatie. Wat Idenburg hieronder precies verstaat geeft hij 

niett aan, maar kunnen we afleiden uit de vorige paragraaf. De doeloriëntatie legt het 

accentt op planning, rationele doelen, technische, economische en bestuurlijke 

doeltreffendheid.. De strategieformulering is hier het exclusieve terrein van de top, de 

aanpakk top-down, toekomst- en beheersingsgericht en een formeel analytische 

benaderingg domineert. 

Inn de procesgerichte benadering richt het discours zich vooral op menselijke processen 

inn de organisatie. Er is aandacht voor de diversiteit van belangen, doelstellingen en 

rationaliteitenn in organisaties. Strategie wordt gezien als het resultaat van interacties in 

organisatiee waarbij macht, behoeften, het lerend vermogen en dergelijke een rol spelen 

(sociaal-politiekee rationaliteit). Meerdere partijen (coalities) nemen deel aan het 

strategieformuleringsprocess en onderhandelen over de diverse doelstellingen. 'De' 

strategiee ontstaat uit het dagelijks handelen van organisatieleden (patroon van acties). 

Volberdaa en Elfring gebruiken een soortgelijk onderscheid als zij verwijzen naar de 

prescriptievee en descriptieve school van strategisch management (Volberda & Elfring, 

2001).. In onderstaande tabel worden diverse strategische scholen ruwweg 

gepositioneerd.. We zullen de vier opvattingen hieronder kort behandelen. Daarna 

komtt elk strategisch discours uitgebreid aan bod, in volgorde van nummering. 
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ZwakkeZwakke procesoriëntatie Sterke procesoriëntatie 

Sterke Sterke 
doehriëntatie doehriëntatie Strategischee planning {§ 2.2) 

Zwakke Zwakke 
doetriëntatiedoetriëntatie \ Spontane strategie (§ 2.5) 

TabelTabel 2.1.1 Vier perspectieven op strategie 

Bijj  de strategische planning gaat het om technische en economische doelen. De proces-

oriëntatiee is zwak. De voorgestelde werkwijze is als volgt: men bevindt zich in positie 

AA en kiest na onderzoek van alternatieven waarheen men zijn weg wil vervolgen 

(positiee B). In deze benadering is het zicht op de toekomst een kwestie van het juiste 

onderzoekk en strategie een kwestie van goede planning (Gergen & Thatchenkery, 

2001).. Men gaat uit van een voorspelbare wereld waarin de toekomstige positie van de 

ondernemingg in meetbare doelen kan worden bepaald. Omdat 'denken' (planvorming) 

enn 'doen' (implementatie) gescheiden verlopen, wordt het strategieformuleringsproces 

top-downn georganiseerd. Er is een sleutelrol voor de 'board of directors'. Sterk punt 

vann de strategische planning is de veelheid van (economische) criteria en methoden die 

inn de loop der tijd is ontwikkeld (Barney, 2001). Zwak punt is dat men in dit type 

discourss vaak weinig oog heeft voor de uitvoeringsaspecten en 'verstorende processen'. 

Zekerr als de planning een stafaangelegenheid is. 'Planning could become an end in 

itself,, transformed into an meaningless game of filling  in the numbers and impairing the 

strategicc alertness which is the central concern of planning' (Hax & Majluf, 1991, p 21). 

Bijj  incrementele logica is sprake van een sterke doeloriëntatie en een sterke proces-

oriëntatie.. Het werken met blauwdrukken voor de (verre) toekomst acht men echter 

eenn illusie. Succesvolle implementatie betekent aanpassingen 'tijdens de rit.' Op weg 

vann A naar B blijken er vele wegen naar B te bestaan. Gaandeweg is niet altijd even 

helderr wat 'B' precies inhoudt of wat partijen eronder verstaan. Men onderscheidt 

strategischee 'plannen' (de rationele constructies) van strategische 'patronen' (een 

waargenomenn consistentie in het handelen). 'Plans may go unrealized, while patterns 

mayy appear without preconceptions' (Mintzberg & Quinn, 1991, p 14). Een strategie is 

niett altijd vooropgezet. Men maakt verschil tussen 'plannenmakerij' (intented strategy) en 

dee verwerkelijkte strategie (realized strategy). De verwerkelijkte strategie ziet men als het 

resultaatt van de voorgenomen koers (deliberate strategy) en de 'emergent strategy'.1 

Sommigee onderdelen van de strategie worden nimmer gerealiseerd (unrealized strategies). 

Dee term 'incrementele logica' is geïntroduceerd door Quinn (Mintzberg & Quinn, 
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1991),, die een strategie omschrijft als een logische ineenvlechting van diverse 

substrategieën.. 'Effective strategies tend to emerge from a series of 'strategic subsystems' 

(...)) but (each) is blended incrementally and opportunistically into a cohesive pattern 

thatt becomes the company's strategy' (Mintzberg & Quinn, 1991, p 97). Deze aanpak 

noemtt Quinn 'logical incrementalism.' Dit discours erkent dat partijen eigen doelen 

hebbenn en eigen leerprocessen doormaken. Deze aandacht voor machts- en gedrags-

politiekee aspecten van strategieontwikkeling en de aanwezigheid van partijen ontbreekt 

veelall  in de leerprocessenstrategie en strategische planningsmodellen (Regnér, 2001). 

Bijj  de leerprocessenstrategie is de formele doeloriëntatie zwak. Men benadert het 

strategieprocess meer van 'binnen naar buiten' dan van 'buiten naar binnen'. 

Uitgangspuntt in dit discours is dat onzekerheden, dilemma's, paradoxen en dergelijke 

niett kunnen worden opgelost door het juiste (economische) doel voor ogen te nemen. 

Strategischee plannen leiden onvoldoende tot gedragsverandering van medewerkers. In 

dee leerprocessenstrategie besteedt men veel aandacht aan leerprocessen in de organisatie 

(Senge,, 1990). Men ziet de toekomstige omgeving als dynamisch, complex en moeilijk 

voorspelbaarr (Hamel & Prahalad, 1999; Hamel, 1991). Omdat in een concurrentiestrijd 

dee factor 'tijd' doorslaggevend is, dienen organisaties voor hun overleving vooral snel te 

lerenn (De Geus, 1988). Vervolgens gaat de aandacht uit naar allerlei processen in de 

organisatiee die dit leren verhinderen of vertragen (Argyris, 1992, 2000; Stacey, 1996). 

Dee leerprocessenbenadering beoogt o.a. de verschillende percepties van betrokkenen 

naarr voren te brengen, zodat 'institutioneel leren' kan plaatsvinden (Levy & Mery; 

1986;; French & Bell, 1990; Argyris, 1992, 2000; Senge, 2000). 

Bijj  de spontane strategie is zowel de doel- als de procesoriëntatie van het discours zwak. 

Hett gevolg is dat men regelmatig geconfronteerd wordt met onverwachte 

gebeurtenissenn en moet roeien met de riemen die men heeft. Mintzberg e.a. noemen 

ditt een 'adaptive mode' of 'emergent strategy' (Mintzberg & Quinn, 1991). Minder 

gunstigg uitgedrukt is 'overleven vooral een kwestie van doormodderen' (Lindblom, 

1959).. Momenten van spontane strategievorming of -formulering (spontane koers-

wijzigingen,, spontane invallen) vormen niettemin een waardevolle inbreng voor 

bovengenoemdee strategieën. Daarnaast kan men tot spontane strategie overgaan in zeer 

complexee en dynamische situaties waarin het veranderingsdoel onbekend is en geen 

ervaringg met een bruikbare oplossingstechnologie voorhanden is (Stacey, 1966). 

2.1.32.1.3 Geen 'one best strategy' 
Strategiee is gericht op de lange termijn levensvatbaarheid van de organisatie. Levens-

vatbaarheidd is niet terug te voeren op louter winst maken, of louter het behartigen van 

hett welzijn van werknemers. Levensvatbaarheid is een multidimensioneel concept. De 

doelgerichtee strategieformulering legt de nadruk op plannen en beheerssystemen. 

Daarinn herkennen we de ontwerpbenadering. De procesgerichte benadering richt zich 
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opp sociale processen in de organisatie. Hierin herkennen we de ontwikkelings-

benadering.. Uit het strategisch discours kan en hoeft geen a-priori voorkeurskeuze te 

wordenn gemaakt. Wat een effectieve strategie is, is afhankelijk van de specifieke situatie 

enn de specifieke vraagstelling. Niet de routine van de manager, maar de visie op de aard 

vann de problematiek en de specifieke omstandigheden van het vraagstuk bepalen de 

toepasbaarheidd en effectiviteit van bepaalde strategische interventies. In hoofdstuk 6 

komenn we daarop terug. In het navolgende zal het strategisch discours nader worden 

uitgewerkt.. We beginnen met de strategische planning. 

2.22 Strategisch e plannin g 
Inn dit discours wordt strategieformulering vooral beschouwd als het bedenken, 

formaliserenn en implementeren van plannen (Elfring & Volberda, 2001). Klassieke 

voorbeeldenn zijn de economisch getinte positioneringschool (Porter, 1980, 1985) en de 

markttheoriee van Ansoff (1965). We zullen enkele van deze opvattingen binnen dit 

discourss hier aan de orde laten komen onder de noemer van 'strategische planning'. 

2.2.2.2. 7 Proces van strategische planning 
Kenmerkendd voor de strategische planning is de economische oriëntatie en het gebruik 

vann prescriptieve methoden, variërend van doelformulering tot en met planning en 

implementatiee (Keuning & Eppink, 1993; Van der Lee, 1991; Krijnen, 1992; Wissema, 

1989;; Hax & Majluf, 1991). Meestal begint men met het vaststellen van economische 

doelen,, eventueel voorafgegaan door een missie (Keuning & Eppink, 1993; Krijnen, 

1992).. Doelen hebben bijvoorbeeld betrekking op het vergoten van het marktaandeel, 

dee winstgevendheid of het rendement. De missie weerspiegelt de visie die de 

organisatiee heeft op de eigen identiteit en de functie van de organisatie in de omgeving. 

Daarnaa wordt een omgevingsanalyse uitgevoerd waarin men demografische, econo-

mische,, sociale, technologische en politieke factoren onderzoekt die de onderneming 

kunnenn beïnvloeden (Barney, 1991). Ontwikkelingen in de markt worden in dit 

discourss meestal als de dominante factor beschouwd (Porter, 1980; 1985; 1991). Bij een 

marktanalysee kijk t men naar de concurrentie-intensiteit, de dreiging van nieuwe 

toetreders,, de substituut-dreiging en de macht van leveranciers en afnemers. Uit deze 

technisch-economischee verkenningen kunnen kansen en bedreigingen worden afgeleid. 

Voorr analyses worden zowel kwalitatieve als kwantitatieve technieken gebruikt. 

Nadatt de externe ontwikkelingen zijn onderkend en prioriteiten zijn vastgesteld, 

wordenn interne sterkten en zwakten in kaart gebracht. Sterkten en zwakten worden 

gerelateerdd aan concurrenten of eisen van marktpartijen (Porter, 1980; Keuning, 1991). 

Sterktenn worden in het discours gekoppeld aan fysieke, menselijke en organisatorische 

'resources'' (Barney, 1991) of aan prestaties van functionele deelgebieden in de tijd 

(Vrakkingg & Cozijnsen, 1990; Wissema, 1989; Carnall, 1993)." Voorbeelden van 

resultaatanalysess zijn efficiencyanalyses, risicoanalyses en portfolioanalyses (Krijnen, 
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1992).. Door de confrontatie van sterke en zwakke kanten van het bedrijf en externe 

kansenn en bedreigingen kunnen verschillende deelstrategieën worden ontwikkeld. 

'Firmss obtain sustained competitive advantages by implementing strategies that exploit 

theirr internal strengths, through responding tot environmental opportunities, while 

neutralisingg external threads and avoiding internal weaknesses (Barney, 1991, p 99). 

Verschillendee aanpakken kunnen met elkaar worden gecombineerd tot een set van 

onderlingg samenhangende strategieën. 

Omm strategische keuzen te maken onderscheidt het planningsdiscours de wijze waarop 

dee onderneming zich op de markt positioneert (de positioneringstrategie) en de wijze 

waaropp de onderneming de activiteiten spreidt (de spreidingsstrategie). Een 

ondernemingg kan concurrentievoordeel opbouwen door producten of diensten tegen 

dee laagste kosten aan te bieden (cost-drivers), producten met unieke eigenschappen te 

leverenn (uniqueness-drivers) of door zich te focussen op bepaalde segmenten in de markt 

{focus-strategy){focus-strategy) (Porter, 1980, 1985). De spreidingsdimensie betreft de spreiding van 

producten,, de geografische spreiding en spreiding van activiteiten over de bedrijfskolom 

(Keuningg & Eppink, 1993). De combinatie tussen de spreiding van producten en 

(geografische)) markten leidt tot product/markt-combinaties en bijbehorende markt-

strategieën:: marktpenetratie, marktontwikkeling, productontwikkeling en diversificatie 

(AnsofF,, 1965). Keuzen worden gemaakt op basis van consistentie, synergie, reductie 

vann onzekerheid en timing. 

Hett strategisch plan wordt tenslotte uitgewerkt in actieplannen voor functionele 

deelgebieden.. Men maakt gebruik van regelkringen. Beleidsdoelen worden omgezet in 

normenn voor het proces. De beheersing bestaat eruit dat men de normen vergelijkt met 

dee resultaten van het proces {feedback) en/of met de invoer van het proces {feedforward) 

zodatt bijsturing mogelijk wordt (Keuning & Eppink, 1993; De Leeuw, 1994). Met 

namee het aspect van plannen, planningen, programma's en budgetten is goed 

uitgewerktt in het discours van de strategische planningsbenadering. De planning maakt 

dee samenhang, prioriteitsstelling, fasering en financiële aspecten van de verschillende 

(voorgenomen)) activiteiten zichtbaar. In het programma staan de voorgenomen 

activiteitenn en inspanningen voor een bepaalde tijd die uitvoering moeten geven aan 

hett beleid. De reeks van detaillering heeft tot doel een zelfde conceptueel geheel te 

krijgen.. 'When corporate planning is properly applied as a managementproces it 

becomess something which unites all parts of a company, all aspects of the management 

task,, into one complete management approach' (Hussey, 1974). De programma's 

wordenn grondig gecontroleerd door 'feasibility testing', 'reviews' of'evaluations' om de 

doeltreffendheidd te borgen. 
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2.2.22.2.2 Kritiek op strategische planning 
Err is echter ook kritiek op de opvattingen en consequenties van het rationele strategie-

formuleringsproces.. Het top-down karakter, de scheiding tussen de (plannings-) staf en 

dee lijn, de toenemende complexiteit van de omgeving maken strategische planning tot 

eenn complexe, vaak stroperige zaak. Ringbakk schrijft in zijn fameuze artikel W hy 

planningg fails': 'The thick leadier binding with golden letters reading 'The corporate 

plan'' is often the proud achievement of the company's planning department. Yet the 

plann stays beautifully displayed on the shelves, unopened and unheeded.' De kritiek 

spitstt zich toe op de formeel analytische rationaliteit, het onwerkelijke 

planningskarakterr en de miskenning van politiek in organisaties in dit discours (Rouleau 

&&  Séquin, 1995; Whittington, 1993). 

Hett eerste kritiekpunt betreft de definiëring van het begrip 'rationaliteit' in de formeel 

analytischee modellen. Het discours suggereert dat strategische beslissingen het resultaat 

(zoudenn moeten) zijn van een weldoordacht afwegingsproces, waarin alle mogelijke 

relevantee elementen zijn opgespoord en onderling zijn afgewogen om uiteindelijk te 

komenn tot het maximale alternatief. Sociale wetenschappers die strategische 

besluitvormingg in complexe organisaties hebben bestudeerd, benadrukken dat het 

makenn van strategische beslissingen soms een 'fuzzy business' is 0anis, 1985). Door de 

beperktebeperkte cognitieve capaciteit van besluitvormers worden beslissingen sterk beïnvloed door 

dee culturele en politieke context (Simon, 1976). Het gevolg van deze bounded rationality is 

datt niet-rationele elementen in besluitvormingsprocessen als rationeel worden 

behandeld.. Managers zoeken niet de beste beslissingen, maar oplossingen die boven een 

bepaaldd niveau bevredigend zijn. 'Most human decision-making, whether individual or 

organizational,, is concerned with the discovery and selection of satisfactory alternatives; 

onlyy in exceptional cases it is concerned with the discovery and selection of optimal 

alternatives'' (March & Simon, 1958). 

Dee gebrekkige aandacht voor politieke processen in de besluitvorming, vormt het 

tweedee kritiekpunt op de rationele planning. Politiek ontstaat omdat verschillende 

partijenn verschillende belangen nastreven, met verschillende 'brillen' de werkelijkheid 

benaderenn of langs andere wegen (vaak andere) doelen willen realiseren (Spender, 

2001).. Deze doelen zijn consistent met de coalitie, maar niet in overeenstemming met 

dee organisatie als geheel (Pennings, 1985; Pfeffer & Salancik, 1978). 'Political models of 

choicee (...) presume that when preferences conflict, the power of various social actors 

determiness the outcome of the decision process' (Pfeffer, 1981). Politiek wordt 

zichtbaarr door de aandacht te richten op belangen, conflicten en macht. Er zijn meerdere 

rationaliteitenn in een organisatie, gebaseerd op verschillende belangen waaromheen zich 

coalitiess vormen. 'The organization as a coalition of diverse stakeholders is a coalition 

withh multiple goals' (Morgan, 1986, p 154). Komen deze belangen in botsing, dan 

ontstaann conflicten: 'Conflict may be personal, interpersonal, or between rival groups or 

coalitions.. It may be built into organizational structures, roles, attitudes, and stereotypes, 
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orr arise over a scarcity of resources. It may bë explicit or covert. Whatever the reason 

andd whatever the form it takes, its source rests in some perceived or real divergence of 

interests'' (Morgan, 1986, p 155). 

Hett derde kritiekpunt is de wijze waarop het planningsdiscours uitgaat van doelbepaling 

enn beheersbare stappen in de richting van dit doel. 'The step-by-step approach also risks 

fallingg into an assumption that policy making proceeds through a relatively orderly, 

rationalisticc process. That policy making proceeds in this manner should be questioned 

ratherr than assured' (Lindblom, 1980). In de 233 besluitvormingsprocessen die Witte 

(1972)) onderzocht wordt zo'n sequentie niet teruggevonden. Vaker wordt de strategie 

bepaaldd door de beschikbare middelen (capaciteiten, geld). Het doel is niet onafhankelijk 

vann de middelen, maar vloeit er uit voort. Ook beïnvloeden oriëntatie, analyse en 

evaluatiee elkaar (Guba & Lincoln, 1989). Gegevens worden vanuit een bepaalde 

probleemstellingg geselecteerd, waarna de probleemstelling door de ingewonnen infor-

matiee van aard verandert. 

2.33 Incrementel e logic a 
Diversee auteurs hebben strategieën ingedeeld in stromingen om te betogen dat er nog 

anderee opvattingen zijn dan rationele planningsmodellen (zie: Mintzberg, 1991; 

Chaffee,, 1985; Haselhoff, 1987; Whittington, 1993; Quinn, 1991). De algemene 

kritiekk is dat de strategische planning voorschrijft hoe het zou moeten (ze is normatief of 

prescriptief),, maar dat dit niet de wijze is waarop het in werkelijkheid gaat (Mintzberg, 

Lampell  & Ahlstrand, 1998). Men heeft geen oog voor macht, lokale initiatieven van 

verschillendee partijen en de dagelijkse bijstelling die managers op hun strategie plegen 

(Baileyy & Johnson, 2001). Een discours dat de doelbereiking poogt te combineren met 

eenn scherp oog voor sociale processen in de organisatie, is incremented strategisch 

managementt of 'incrementele logica'. 

2.3.12.3.1 Strategische besluitvorming 
Veell  strategische besluitvormingsprocessen vinden plaats in complexe situaties. Beslissers 

trachtenn in zulke situaties het besluit te vereenvoudigen door het op te splitsen in 

subbesluiten,, waarop men algemene procedures of routines kan toepassen. 'The decision 

makerr deals with unstructured situations by factoring them into familiar, structurable 

elements'' (Mintzberg, e.a., 1976, p 246). Het incrementele discours richt zich op de 

beschrijvingg van de wijze waarop strategische besluitvorming verloopt, om beslissers 

handvattenn te kunnen bieden. Onderstaand model van Mintzberg e.a. onderscheidt drie 

fasenn in besluitvorming: identificatie, ontwikkeling en selectie. Elke fase wordt 

gekenmerktt door een aantal routines. 
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FasenFasen van besluitvorming 

Dee identificatiefase bestaat uit de herkenning van de veranderingsnoodzaak en een 

diagnoseroutine.. Een kans of probleem moet opgemerkt worden (recognition-routine), eer 

menn een oorzaak-gevolg-relatie kan vaststellen (diagnose routine). 'Most strategie 

decisionss do not present themselves to the decision maker in convenient ways: 

problemss and opportunities in particular must be identified in the stream of ambiguous 

largelyy verbal data that decision makers receive' (Mintzberg e.a., 1976, p 253). De 

diagnosediagnose routine bestaat uit het aanboren van bestaande informatie en het zoeken naar 

nieuwee informatiebronnen om het issue te verhelderen. 
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FiguurFiguur 2.3.1 Een dynamisch model voor besluitvormingsprocessen (Mintzberg e.a., 1976) 

Dee ontwikkelingsfase wordt gezien als het hart van het strategische besluitvormingsproces. 

Inn deze fase wordt een oplossing gezocht of kans uitgewerkt. Men wijst daarbij op twee 

routines:: de zoekroutine, die is gericht op het vinden van kant-en-klare-oplossingen en 

dee ontwerproutine waarin nieuwe oplossingen worden bedacht of eerdere oplossingen 

wordenn aangepast. Organisaties kennen een zekere voorkeur voor passieve zoek-

routines:: men tapt eigen kennis af, wacht tot een oplossing zich aandient of laat anderen 

(zoalss toeleveranciers) weten dat een probleem bestaat. 

Meestall  wordt de selectiefase gezien als de laatste stap in het besluitvormingsproces, 

waarinn de oplossing wordt geselecteerd. Volgens Mintzberg e.a. is het een voortgaand 

process van screening, evaluatiekeuze en autorisatie dat zich op steeds diepere niveaus 
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afspeelt.. Dit proces verloopt minder rationeel dan wordt beweerd. 'The evaluation 

choicee routine gets distorted both by cognitive limitations (...) and by unintended as 

welll  intended biases' (Mintzberg, e.a., 1976, p 259). Autorisatie vindt plaats aan het 

einde,, maar ook tijdens het besluitvormingsproces. Moeilijkheden bij de autorisatie-

routinee zijn dat de tijd vaak beperkt is, het besluit afgewogen moet worden tegen 

anderee besluiten en beschikbare hulpbronnen, externe politieke factoren druk 

uitoefenenn op de organisatie en dat het degene die autoriseert vaak ontbreekt aan 

diepgaandee kennis die keuzeontwerpers wel hebben. 

OndersteunendeOndersteunende routines 
Naastt de routines die selectiefin de diverse fasen voorkomen, onderscheiden Mintzberg 

e.a.. algemene, ondersteunende routines die in elke fase van het besluitvormingsproces 

voorkomen.. Dit zijn: de controle van de besluitvorming, de communicatieroutine en 

dee politieke routine. De controle van de besluitvorming betreft de besluitvorming op 

metaniveau:: de besluiten over de besluitvorming. De communicatieroutine is in alle fasen 

prominentt aanwezig: bij het scannen van externe stimuli; bij het zoeken van informatie 

voorr de diagnose en opties; bij de autorisatie, bij het monitoren van het 

besluitvormingsproces,, bij de onderhandeling, et cetera. Communicatie domineert in 

elkee fase van het besluitvormingsproces (Witte; 1972). De politieke routine is een 'key-

element'' in de strategische besluitvorming. Politieke activiteiten hebben betrekking op 

dee invloed van degenen wier belangen zijn gemoeid bij de besluitvorming. 'Their 

politicall  activities serve to clarify power relationships in the organization; they can also 

helpp to bring about consensus and to mobilize the forces for the implementation of 

decisions'' (Mintzberg, e.a. 1976, p 262). 

DynamischeDynamische factoren 

Dee sets van dynamische factoren maken het model van Mintzberg e.a. uitgebreider en 

rijkerrijker dan andere besluitvormingsmodellen. Dynamische factoren zijn van grote invloed 

opp de tijdsduur van de afzonderlijke fasen en het besluitvormingsproces als geheel. Een 

besluitvormingsprocess is een dynamisch proces in een open systeem en onderworpen 

aann allerlei tussenkomsten, feedbackloops, doodlopende routes. Zulke processen zorgen 

voorr het woelige verloop dat veel strategische besluitvormingsprocessen karakteriseert. 

Mintzbergg e.a. noemen de volgende dynamische factoren: Onderbrekingen die worden 

veroorzaaktt door de omgeving (met name bij crisisbesluiten). Verder vertragen of 

versnellenversnellen topmanagers bewust een besluitvormingsproces om gebruik te kunnen maken 

vann omstandigheden; 'to await support or better conditions, to synchronize action with 

anotherr activity, to effect surprise, or to gain time.' BegripsvormmgcycU zijn de cyclische 

processenn die managers doorgaan om complexe materie steeds dieper te doorgronden. 
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Fout-recydesFout-recydes zijn correcties die plaatsvinden als bijvoorbeeld een oplossing niet aan de 

wensenn voldoet en een beter alternatief moet worden ontwikkeld. 

Dee incrementele strategie richt zich niet op strategische doelen zoals markten, type 

producten,, indicatoren voor investeringen, maar op het verloop van het strategische 

besluitvormingsproces.. Het biedt managers inzicht in de dynamiek en complexiteit van 

dezee processen, zonder dat aangegeven wordt welke stappen men moet nemen of 

welkee keuzes men moet maken. Niettemin kan het als descriptief model houvast 

biedenn bij het inrichten van strategische besluitvorming. Op vergelijkbare wijze 

beschrijftt Quinn hoe strategisch management als een incremented veranderingsproces 

inn organisaties verloopt 

2.3.22.3.2 Incrementeel strategisch management 
'Alss je goed gemanagede bedrijven bestudeert die strategische veranderingen 

ondergaan,'' schrijft James B. Quinn, de vader van het incrementeel strategisch 

management,, 'dan zie je nauwelijks iets terug van de dingen die bij de strategische 

planningg worden voorgeschreven. 'The full strategy is rarely written down in any one 

place.. The process used to arrive at the total strategy are typically fragmented, 

evolutionary,, and largely intuitive. Although one can usually find embedded in these 

fragmentss some very refined pieces of formal strategic analysis, the real strategy tends to 

evolveevolve as internal decisions and extern events flow together to create a new, widely 

sharedd consensus for action among key members of the top management team' (Quinn, 

1991). . 

Di tt is geen ongewenste uitzondering op het 'normale planningsdiscours'. Het is een 

pragmatischee en logische handelwijze. Noch het gedragspolitieke, noch het formeel 

analytischee paradigma karakteriseert volgens Quinn adequaat de wijze waarop 

strategieprocessenn zich voltrekken. Volgens het incrementele discours ontstaan effec-

tievee strategieën uit series van strategische subsystemen (elk met een specifieke 

strategischee issue), die stapsgewijs en opportunistisch vermengd worden tot een 

samenhangendd patroon dat 'de' bedrijfsstrategie wordt genoemd. Bij elke stap 

voorwaartss wordt tastend de meest optimale (satisfying) oplossing gekozen. In some 

casee neither the company nor the external players could understand the full implications 

off  alternative actions. AH parties want to test assumptions and have an opportunity to 

learnn from and to adapt to the others responses. (...) the ensuing interactions improved 

thee quality of decisions for all' (Quinn, 1991, p 99). De incrementele benadering is een 

effectieve,, logische manier om om te gaan met de cognitieve beperkingen en 

procesbeperkingenn die aan complexe beslissingen verbonden zijn." 

Dee kern van de incrementele strategie bestaat uit de ineenvlechting van denken en doen. 

'Thee notion that strategy is something that should happen way up there, far removed 

fromm the details of running an organization on a daily basis, is one of the greatest 

fallaciess of conventional strategic management. And it explains a good many of the 



STRATEGIE:: OMGAAN MET DE OMGEVING 

mostt dramatic failures in business and public policy today' (Mintzberg & Quinn, 1991, 

pp 108). Strategische planning sluit leereffecten uit, de incrementele strategie koestert ze. 

Managerss handelen stap voor stap en reageren op de uitkomsten. Zo vormen zich 

patronen.. Wat strategische managers moeten weten, is wanneer veranderingen 

noodzakelijkk zijn. Zij moeten gevoel hebben voor discontinuïteit en 'the subde 

discontinuitiess that may undermine a business in die future.' Zij moeten hun 'business' 

kennenn anders dan de intellectuele feitenkennis die voor iedereen beschikbaar is. 

Strategischee kennis is de onmiddellijke, intuïtieve en persoonlijke kennis van een 

vakman.. Succesvolle strategen creëren een klimaat waarin gedachten kunnen groeien 

enn een kans krijgen om hun vruchten af te werpen. 'And for mat, there is no 

technique,, no program, just a sharp mind in touch with the situation' (Mintzberg & 

Quinn,, 1991, p 113). 

2.3.32.3.3 Handreikingen voor incrementeel strategisch management 
Volgenss het incrementele discours heeft strategisch management dus meer te maken 

mett visie en betrokkenheid dan met analytische memoden en technieken. Volgens Quinn 

(1991)) gebruiken succesvolle managers uit diverse sectoren globaal dezelfde patronen 

omm strategische veranderingen te managen. Deze praktijken kunnen worden 

beschouwdd als handreikingen voor incrementele strategievorming. 

FormeleFormele en informele informatie 
Dee vroegste signalen voor strategische verandering komen zelden van informatie-

systemen.. De eerste tekenen worden beschreven als een gevoel: 'iets waarover je je 

ongemakkelijkk voelt.' Effectieve managers beschikken over verschillende 'subjectieve 

enn objectieve bronnen' om nadere informatie te verkrijgen over de organisatie en de 

omgevingg (Wrapp, 1967). Zij hebben uitgebreide netwerken opgebouwd. 

BouwenBouwen aan bewustwording en geloofwaardigheid 
Hett is essentieel dat sleutelfiguren en potentiële supporters vervolgens begrijpen wat er 

aann de hand is en het gedachtegoed omarmen, voordat tegenstanders het om zeep 

helpen.. In deze fase zijn managementactiviteiten zelden directief. Het gaat om het 

bestuderen,, uitdagen, luisteren, praten met mensen buiten de gewoonlijke gremia, 

optiess genereren. Men tracht doelbewust te voorkomen dat te veel betrokkenheid op 

éénn optie ontstaat. Vervolgens bouwt men aan de geloofwaardigheid van veranderingen 

doorr 'symbolisch management' (Ericson, Meiander & Melin, 2001). Met symbolen 

wordtt aangegeven dat veranderingen op komst zijn -zelfs al is nog niet geheel duidelijk 

watt en zijn er nog geen specifieke oplossingen voorhanden. 

BËSr r 
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LegitimerenLegitimeren van andere gezichtspunten en Tactische wijzigingen 

Strategieontwikkelingg bevat vaak 'geplande vertragingen' (Mintzberg, 1976), bijvoor-

beeldd door het instellen van discussiefora waarin organisatieleden hun angsten kunnen 

ventileren,, alternatieve oplossingen kunnen uitwerken, of nieuwe informatie vergaren. 

Strategischee voorstellen winnen aan acceptatie, eenvoudig door het verstrijken van tijd 

enn een open discussie aan de hand van nieuwe informatie (Van den Bosch, 2001). De 

eerstee concrete zetten in een incrementeel strategische veranderings-proces zijn vaak 

tactischee wijzigingen (Ericson, Meiander & Melin, 2001). Deze ontmoeten minder 

weerstand.. Men gaat gemakkelijker akkoord met een aantal kleine programma's, waar 

eenn brede organisatiewijziging op weerstand zou stuiten. 

VerbredenVerbreden van de politieke steun en Weerstanden overwinnen 

Hett verbreden van politieke steun is een bewuste proactieve stap bij het bereiken van 

strategischee verandering. Comités, taakgroepen of werkconferenties zijn hier de 

favorietee instrumenten. Door de keuze van de voorzitter, de leden, de timing en de 

agendaa kan men de uitkomst in belangrijke mate beïnvloeden en andere managers 

committeren.. Soms is het 'overwinnen' van weerstanden nodig in één of andere 

stadiumm van verandering. Succesvolle managers proberen niet onnodig de 'managers uit 

dee oude tijd' van zich te vervreemden door een frontale aanval op oude praktijken. 

Succesvollee managers prijzen en stimuleren het uiten van andere (legitieme) 

gezichtspuntenn en gebruiken zulke 'oppositie' om de strategie in meer effectieve 

richtingrichting te sturen. En zij bewegen zich door de 'zones van onverschiUigheid' (Barnard, 

1938)) als veranderingen niet dramatisch worden tegengehouden. 

BewusteBewuste gecreëerde flexibiliteit 

Flexibiliteitt is nodig om de vele onvoorspelbaarheden in het veranderingsproces het 

hoofdd te bieden. Men kan onmogelijk de precieze vorm of timing van belangrijke 

kansenn en bedreigingen voorspellen. Het is daarom logisch dat managers streven naar 

flexibiliteitflexibiliteit  in hun organisatie. Dit vereist: een proactieve horizonscanning om 

inschattingenn te kunnen maken van de kansen en bedreigingen voor de organisatie; het 

opbouwenn van voldoende extra hulpbronnen (slacks) om te kunnen reageren als deze 

gebeurtenissenn zich daadwerkelijk voordoen; het ontwikkelen en positioneren van 

'champions'' die gemotiveerd zijn hun voordeel te nemen als specifieke gebeurtenissen 

zichh voordoen; het inkorten van 'besluitvormingshjnen' tussen de kampioenen en de 

topp om snelle respons mogelijk te maken. 

ProefballonnenProefballonnen en Systematisch wachten 

Eenn goed voorbereide strateeg laat de inbreng van een strategie afhangen van een 

incident,, zoals een verandering van interne of externe omstandigheden. Vaak hangt het 

w w 
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success van een strategie sterk af van deze 'timing'. Ook kan men proefballonnen oplaten 

omm reacties uit te lokken. Men kiest bij voorkeur 'brede formuleringen' en committeert 

zichh niet aan één oplossingsmogelijkheid om het creatieve zoekproces niet te snel te 

stoppen.. Dit houdt de keuze open om zinvolle opties met elkaar (en de huidige 

praktijk)) te vergelijken. 

BouwenBouwen aan betrokkenheid 
Alss een geheel nieuwe strategie wordt uitgevoerd is het van belang een proeftuin te 

beginnenn om opties te testen, vaardigheden of technologieën te ontwikkelen of in de 

organisatiee 'committent' op te bouwen. Het gaat meestal om kleine (deelprojecten, die 

nogg geen samenhangende strategie vormen. In dit stadium formuleren leiders brede 

doelen,, dragen zij zorg voor een goed klimaat en flexibele ondersteuning door hulp-

bronnen,, zonder dat men zich aan een specifiek project committeert. Men voorkomt 

datt de aandacht zich te vroeg richt op één voorstel of oplossing. Men kan de 

proeftuinenn uitbreiden die tot het gewenste resultaat leiden (en de maatstaven 

aanschroevenn voor projecten met minder duidelijke opbrengst). Zo kan men het 

momentt selecteren waarop deelstrategieën tot één geheel worden gesmeed. 

AandachtAandacht richten 
Hett vestigen en richten van de aandacht op de strategische doelen is van groot belang 

voorr een succesvolle verandering. Soms worden doelen concreet gesteld om acties te 

genererenn of om oplossingen te bieden in crisissituaties. Vaker gaat de voorkeur van 

managerss ernaar uit om doelen breed te houden. Pas als voldoende consensus bestaat en 

voldoendee informatie beschikbaar is, gebruiken managers hun macht of prestige om 

concretee doelen te stellen. Concrete doelen stellen zonder dat voldoende consensus 

bestaat,, leidt tot centralisatie van de besluitvorming. Het risico bestaat daarbij dat 

potentiëlee opties vroegtijdig worden gesmoord of dat 'orders van bovenaf mecha-

nistischh worden uitgevoerd. Concrete doelen kunnen ook onnodige oppositie 

oproepen. . 

FormaliseringFormalisering van committent 
Alss voldoende consensus over de veranderingsgedachte bestaat, de gedachte geleidelijk 

aann geaccepteerd is en de timing is goed, kan het besluit publiek worden gemaakt. Niet 

zeldenn gebruikt men daarbij politieke formuleringen. Als de uitvoering ter sprake 

komt,, zorgen managers ervoor dat mensen zich persoonlijk verantwoordelijk voelen 

voorr de uitvoering. Een gebruikelijke wijze is te werken met programma's en 

budgetten.. Daarnaast kiest men voor de inzet van sleutelfiguren en 'champions'. 

iltlBfc. . 
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ContinueringContinuering van de dynamiek 
Nieuwee kennis van vandaag, is verouderde kennis van morgen. Vroegere vernieuwers 

kunnenn na verloop van tijd verworden tot conservatieve krachten. Organisaties kunnen 

daarmeee belangrijke vernieuwingen afsnijden. Om dit te voorkomen introduceren 

effectievee managers meteen nieuwe veranderingsvragen bij de top. Soms wordt de 

eerderr ingezette verandering daarmee zelfs achterhaald of overbodig gemaakt. Dat is 

eenn moeilijke maar essentiële taak. 

Ookk Quinn richt zich op het proces om tot doelbereiking te komen, maar meer nog 

opp de politieke constellatie waarin de implementatie plaatsvindt en de wijze waarop 

veranderingenn bij de interne stakeholders onder de aandacht wordt gebracht. Ook dit 

modell  is descriptief en gebaseerd op observaties van praktijken van managers. Het 

modell  gaat met name in op (incrementele) handelingsaanbevelingen in complexe 

situatiess zonder de doelbereiking uit het oog te verhezen. 

2.3.42.3.4 Omgaan met stakeholders 
Eenn organisatie kent niet alleen interne stakeholders en coalities die invloed uitoefenen 

inn de strategieontwikkeling. Ook in de omgeving van organisaties zijn groeperingen, 

organisatiess en instanties actief die belang hebben bij activiteiten die in de organisatie 

plaatsvindenn en direct of indirect invloed uitoefenen. Dit wordt de transoctionele 

omgevingomgeving genoemd. 'One might argue that the strategic decision maker is neither an 

individuall  (say the CEO) nor a group (say the senior management team) but the 

organizationn as a configuration of interests groups who become arranged around die 

issuess and solutions of the decision making process. At still a higher level of aggregation, 

onee may consider an organization that is strategically interdependent with competitors, 

suppliers,, customers, governmental agencies, and so on' (Pennings, 1985, 27). We 

vindenn categoriseringen van stakeholders bij onder meer Mintzberg (1983), Freeman 

(1984),, Mitchell, Agle & Wood (1997). 

Dee omgeving van een organisatie wordt gezien als een complex geheel van mee- en 

tegenwerkendee krachten die het gedrag van de onderneming beïnvloeden (Hakansson 

&&  Snehota, 1989; Foss, 2001). De aandacht van maatschappelijke organisaties voor 

bedrijfsvraagstukkenn is bijvoorbeeld aanzienlijk toegenomen (Vergouw & Den Hond, 

2000),, denk aan de rol van mensenrechten-, milieu- en consumentenorganisaties (Van 

denn Nieuwenhof, 1996). Naast concurrentie gaat het tussen organisaties onderling ook 

omm samenwerking en vertrouwen (Foss & Koch, 1996; Koenig & Van Wijk , 2001)™ 

Informelee contacten en sociale relaties zijn bepalende krachten in het netwerk van 

spelers.. Zo'n netwerk kan worden gezien als een (tijdelijk) machtsevenwicht tussen 

partijenn en organisaties, waaronder een structuur van wederzijdse afhankelijkheden 

schuill  gaat (Johanson & Mattsson, 1987). Of men kan netwerken zien als kennis-

structurenn die de organisatie opbouwt en waarvan men gebruik maakt. Kennis en 
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machtt staan niet los van elkaar: door deel te nemen aan netwerken, profiteren 

organisatiess van kennisontwikkeling die op diverse plaatsen in het netwerk plaatsvindt 

(Foss,, 1999). 'Influence is also gained through information (and) information is not 

politicallyy neutral, but rather a source of power for those who control it' (Bailey & 

Johnson,, 2001, p 215). 

Inn de omgang met de omgeving komt een meer interactief beeld naar boven dan bij de 

strategischee planning. Samenwerking, afhankelijkheid, wederzijdse beïnvloeding en 

machtsevenwichtt spelen een grotere rol dan dominantie en concurrentie. Ook hier is 

dee aanpak beschrijvender en op een sociaal-politieke rationaliteit gebaseerd. De 

rationelee logica, zoals in de strategische planningsbenadering, wat een organisatie in 

gevall  A dient te doel, ontbreekt. Het verschil met de leerprocessenstrategie is dat de 

organisatiee nog hoofdzakelijk vanuit het managersperspectief wordt bezien. 

2.44 Leerprocessenstrategi e 
Kenmerkendd voor het discours van de leerprocessenstrategie is de 'inside-out' 

benaderingg (Volberda & Elfring, 2001). De aandacht is gericht op leerprocessen in 

organisatiess die leiden tot (kern-) competenties die door andere organisaties moeilijk te 

imiterenn zijn (Amit & Schoemaker, 1993; Barney, 1991; Hamel & Prahalad 1994, 

1999;; Teece, 1990; Agyris, 1974, 1992). Uitgangspunt is dat ontwikkelingen in en om 

organisatiee zodanig complex en dynamisch zijn, dat ze niet of nauwelijks voorspelbaar 

zijn. . 

Volgenss dit discours is strategieformulering niet alleen een taak van planners of de top, 

maarr is het geheel van leerprocessen in de organisatie aan de orde. De cruciale vraag is 

off  dit leerproces slaagt en vooral tijdig slaagt (De Geus, 1988). Organisaties dienen snel 

tee leren. 'The strategy game is a turbulent one in which everything keeps changing — 

people'ss attitudes, their requirements for goods and services, their tastes and fashions 

changee all the time, as do technologies, government policies and many more factors 

(Stacey,, 1996, pp 6-7). In deze 'learning race' (Hamel, 1991) spelen de 

kerncompetentiess (Hamel & Hamel, 1994) of 'strategie assets' (Amit en Schoemaker, 

1993)) van organisaties een doorslaggevende rol. 'Strategie assets are the set of difficult to 

tradee and imitate, scarce, appropriable, and specialized resources and capabilities that 

bestoww a firm's competitive advantage' (Amit & Schoemaker (1993, p 36). Deze 

'strategicc assets' of 'core competencies' komen voort uit collectief leren (Sanchez, 

2001).. Het managen van collectieve leerprocessen wordt daarmee tot een belangrijke 

strategischee taak van de leiding van de organisatie. Volgens Kirjavainen (2001) is 'the 

managementt of the firm's competencies (..) a critical competence per se.' 

Inn deze paragraaf behandelen we drie invalshoeken op de leerprocessenstrategie. De 

eerstee is dat organisaties met hun cultuur en structuur leerprocessen kunnen 

belemmerenn of faciliteren. Organisaties die systematisch het Ieren bevorderen, worden 
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lerendee organisaties genoemd. We zullen enkele kenmerken van die organisaties 

beschrijven.. Tweede invalshoek is de aandacht voor de benutting van de human resources 

doorr het managen van sociale processen door organisatieleden zelf. De benadering die 

zichh hiervoor opwerpt is de Organizational Development (OD). Derde invalshoek is 

hett onderscheid in type veranderingen dat een organisatie doormaakt. We onder-

scheidenn eerste orde van tweede orde veranderingen en laten zien welke leerprocessen 

daarmeee verbonden zijn. 

2.4.2.4.77 Leren in organisaties 
Dee leerprocessenbenadering streeft ernaar het leren te leren, waardoor 'institutioneel leren 

plaatsvindt.. De organisatie waarin dit institutioneel leren plaatsvindt, wordt een lerende 

organisatiee genoemd. 'The evidence suggests that organizations succeed in highly 

uncertainn environments when diey sustain states of instability, contradiction, contention 

andd creative tension in order to provoke new perspectives and continual learning. In 

thiss manner successful organizations create and discover their own environments and 

theirr innovative strategies emerge without prior, organization-wide intention' (Stacey, 

1996,, p xx). Een aantal jaren geleden onderzocht de Planning Groep van Shell circa 30 

organisatiess die meer dan 75 jaar in bedrijf waren. Wat de meeste indruk maakte, 

schrijftt Arie de Geus, voormalig hoofd van de afdeling planning van Shell, is het 

vermogenn van deze organisaties om in harmonie met de omgeving te leven. In 

turbulentee tijden kiest men voor een overlevingsstrategie. In rustiger tijden vaart men 

eenn koers van ontwikkeling en groei. Dit vermogen houdt direct verband met de wijze 

waaropp senior managers de omgeving van hun bedrijf waarnemen en hun handelen 

daaropp afstemmen. Het gaat met andere woorden om de wijze waarop leren plaatsvindt, 

off  meer precies 'institutional learning, which is the process whereby management teams 

changee their shared mental models of the company, their markets, and their 

competitors.. For this reason, we think of planning as learning and of corporate planning 

ass institutional learning' (De Geus, 1988, p 70). Het probleem is echter dat veel 

leerprocessenn in organisaties te langzaam verlopen -te langzaam voor een wereld waarin 

dee mogelijkheid om sneller te leren dan de concurrent wellicht het enige duurzame 

strategischee voordeel is. Een tijdspanne van twaalf tot achttien maanden is 'typisch' voor 

eenn signaal om in de organisatie door te dringen en het handelen te bepalen, aldus De 

Geus.. De vraag is daarom niet: kan een organisatie leren? De vraag is: kan een 

organisatiee snel genoeg leren. 'Can we accelerate institutional learning?' Volgens De Geus 

iss die mogelijkheid aanwezig: 'The only relevant learning in a company is the learning 

donee by those people who have the power to act. The real purpose of effective 

planningg is not to make plans but to change the microcosm, the mental models that 

thesee decision makers carry in their heads' (De Geus, 1988, p 72). Mogelijkheden om 

hett leren te versnellen zijn scenario's, discussies, werkconferenties, simulatie, spel. De 

Geus:: 'The institutional learning process is a process of language development. As the 
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implicitt knowledge of each learner becomes explicit, his or her mental model becomes 

aa building block of the institutional model. How much and how rast this model 

changes,, wil l depend on the culture and structure of the organization. Teams that have 

too cope with rigid procedures and information systems wil l learn more slowly than 

thosee with flexible, open communication channels' (De Geus, 1988, p 74). 

Inn 1984 hadden we een vermoeden dat de olieprijs mogelijk zou gaan kelderen. Van 30 

dollarr per barrel naar ongeveer 15 dollar. We meenden dat het van belang zou zijn als de 

seniorr managers hiervan op de hoogte gebracht zouden worden. Dan zou men zich 

hieropp kunnen voorbereiden. De reactie was echter afhoudend: 'Als ji j denkt dat de 

prijss gaat zakken, vertel dan eerst maar wanneer 'ie zakt en tot hoe ver 'ie gaat zakken.' 

Onzee reactie was een rapport waarin we schreven: 'Wij kennen de toekomst niet. Maar 

julli ee ook niet. Maar mocht er gebeuren wat we nu denken, dan is het raak.' 

Vervolgenss presenteerden we een case waarin stond: 'Stel het is nu april 1986. Je ziet 

datt de olieprijs zakt tot 16 dollar per barrel. 

Watt doet de regering, denk je? Wat doen concurrenten? En wat doe je zelf?' 

Opp dat moment stond de prijs 28 dollar per barrel. Weldra ging de organisatie met het 

scenarioo aan de slag. De vraag was inmiddels al niet meer "Wat gebeurt er in de 

toekomst?',, maar: Wat doen we als deze mogelijkheid zich voordoet?' 

Dee versnelling van het institutionele leerproces was ingezet. 

Inn januari 1986 stond de olieprijs 27 dollar. Maar in februari was die 17 dollar en in 

aprill  10 dollar. Het feit dat Shell mentaal deze transformatie al eerder had beleefd, 

maaktee een wereld van verschil in die panische lente van 1986.' 

KaderKader 2.1.1 Planning as learning (De Geus, 1988) 

KenmerkenKenmerken van lerende organisatie 

Volgenss de leerprocessenbenadering kan men het lerend vermogen van organisaties 

vergrotenn door medewerkers meer zelfsturing te verlenen. Galbraith (1989) laat zien dat 

naarmatee de omstandigheden instabieler en taken complexer worden, meer informatie 

'tijdenss de rit' nodig is om de uitvoering tot een goed einde te brengen. Hoe groter de 

taakonzekerheid,, hoe moeilijker het is vooraf de activiteit te programmeren of te 

standaardiseren.. Procedures zijn minder toereikend om complexe vraagstukken op te 

lossen.. Besluiten worden naar boven doorgeschoven en de leiding raakt overbelast. Om 

fundamentelerr te leren zouden organisaties volgens Argyris & Schön (1974) minder 

gerichtt moeten zijn op beheersing en aanpassingen van bestaande systemen, maar in 

sommigee gevallen bestaande routines fundamenteel op de schop moeten nemen. 

Omm een verschil tussen "beheersen' en leren leren' te benadrukken, gebruiken zij de 

termenn 'single loop' en 'double loop learning' -in het Nederlands vertaald met enkelslag 

^flt'' ' 
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enn dubbelslag leren (zie verder paragraaf 3.4.1). Veel organisaties zijn eenzijdig gericht 

opp 'beheersen' en 'verbeteren' door systematische verfijning van routines en verhinderen 

daarmeee dubbelslag leren. Een tweede belangrijke belemmering voor dubbelslag leren 

off  veranderen is de wijze waarop een organisatie omgaat met fouten. Fouten (negatieve 

feedback)) zijn essentieel om te leren van experimenten. Een gevolg van lage tolerantie 

voorr fouten is dat niemand experimenteert (Morgan, 1992). Een derde belemmering 

bestaatt in het verschil tussen wat organisatieleden als opvattingen uiten en de werkelijke 

routiness zoals die tot uiting komen in het gedrag. Argyris & Schön (1974) noemen dit 

dee espoused theories en de theories in use. Het ter discussie stellen van dit verschil is soms 

zeerr moeilijk. Op sommige routines rusten taboes. Partijen doen alsof er niets aan de 

handd is om verlegenheid of andere onzekerheden te vermijden. Ook dit bemoeilijkt 

hett leren (zie verder hoofdstuk 3). 

Hett leerprocessendiscours wijst niet alleen op belemmeringen voor double loop leren, 

maarr biedt ook mogelijkheden. Er zijn vier principes. De kern van het double loop 

lerenn bestaat uit kritische reflectie op het eigen handelen. 'This is best facilitated by 

manageriall  philosophies that recognize the importance of probing the various 

dimensionss of a situation, and allow constructive conflict and debate between advocates 

off  competing perspectives' (Morgan, 1986, p 92). Op deze wijze kunnen complexe 

issuess goed worden doorgrond en springen nieuwe oplossingen in het oog. Dit is het 

principee van leren-leren. Ook dient men dichtgetimmerde actieplannen en concrete 

doelenn te vermijden. Door in complexe situaties doelen vooraf te stellen wordt een 

kaderr voor enkelslag leren gecreëerd. Men wordt afgerekend op de doelen, niet op het 

flexibelflexibel inspelen op veranderende omstandigheden. Volgens het leerprocessendiscours 

kann men beter bepaalde aspecten vermijden (negatieve feedback) dan doelen trachten te 

bereiken.. Het effect van deze werkwijze is een groeiende ruimte voor mogelijke acties. 

Di tt is het principe van 'minimaal noodzakelijke specificatie'. Verder heeft een lerende 

organisatiee een redundantie aan communicatieve verbindingen nodig. Morgan hanteert 

hierr de metafoor van de hersenen waarin veel meer verbindingen aanwezig zijn, dan 

striktt nodig is. Bovendien zijn de hersenen in principe in staat om de functies van 

anderee delen over te nemen. Functies zijn in zekere mate uitwisselbaar. Dat is het 

principee van redundante functies. En tenslotte dient de organisatie intern te kunnen 

voldoenn aan de variëteit extern (Asby, 1960). Dat is het principe van de vereiste 

variëteit.. Door deze principes in de organisatie op te nemen, kunnen organisaties lerend 

worden. . 

2.4.22.4.2 Leerprocessenstrategie en Organizational Development (OD) 
Dee leerprocessendiscours is gericht op het managen van 'non-resources such as culture, 

trust,, committent or esprit de corps' (Spender, 2001). Voor het bereiken van 

organisatiedoelenn dient men gebruik te maken van 'strategie human assets', de 

inzichten,, vaardigheden, talenten van diverse groepen betrokkenen in het veranderings-
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proces.. Organisatieleden zullen daarvoor openheid en introspectie moeten ontwikkelen 

voorr de relevante leerprocessen in de organisatie (Argyris & Schön, 1974; Kirjavainen, 

2001).. Uitgangspunt van de organizational development (OD) is dat organisatieleden 

hierinn zelf het voortouw nemen. Een belangrijk obstakel voor leren in een organisatie is 

dee energieverspilling aan onduidelijke communicatie, insluiting/uitsluiting van 

groepsleden,, ineffectieve feedback en dergelijke. Verstoring van sociale processen leidt 

onderr meer tot slechte probleemoplossing, onderbenutting van de human resources, 

ontevredenheidd over de organisatie of soms zelfs sabotage van organisatiedoelen 

(Koenigg & Van Wijk , 2001). Vaak is het niveau van onderling vertrouwen, 

ondersteuningg en samenwerking in groepen in organisatie lager dan nodig en wenselijk 

is.. Hoewel de leiding een belangrijke taak heeft bij het managen van deze sociale 

processen,, kan zij deze processen niet per decreet, van 'bovenaf besturen (Lawrence, 

1996;; Nadler, 1999). Voor het 'managen' van organisatieprocessen en cultuur zijn de 

inzet,, inzichten en medewerking van de betrokkenen nodig. 'Organizational 

developmentt is a process of people managing the culture of organizations rather than 

beingg managed by that culture' (French & Bell, 1984, p 20). 

Forma ll  (overt ) Aspect s 
Goals s 
Technology y 
Structure e 
Policiess and procedures 
Products s 
Financiall resources 

Informa ll  (covert ) Aspect s 
Beliefss and Assumptions \ 
Perceptionss about the formal \ 
Attitudess >. and informal \ 
Feelingss (anger, fear, systems

liking,, despair, etc.) J 
Values s 
Informall interactions 

JBJB Group norms 
// Norms : 

FiguurFiguur 2.4.1 Organizational Iceberg (French & Bell, 1984) 

Veell  constructieve energie kan worden afgetapt door organisatieleden te betrekken bij 

dee oplossing van organisatieproblemen die hen aangaan en waarvan de oplossing binnen 

hunn bereik ligt. Participatie in veranderingsprocessen is gewenst, er worden betere 

resultatenn bereikt, latente kennis en vaardigheden worden benut, het verbetert de 
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acceptatiee van oplossingen, vermindert de weerstand tegen veranderingen, verhoogt de 

betrokkenheidd op de organisatie, vermindert stress en leidt ertoe dat mensen zich 

prettigerr voelen. Organisatieverandering en motivatie voor verandering betekent dus 

niett dat persoon A persoon B tracht te motiveren, maar dat A en B gezamenlijk komen 

tott betere samenwerking. De leerprocessenstrategie is erop gericht dit type 

ontwikkelingg te ondersteunen. Het klassieke OD-proces doorloopt daarbij drie fasen: 

gezamenlijkee diagnose, interventie en het onderhouden van processen (process 

maintenance). maintenance). 

OD-proces:OD-proces: diagnose, interventie en onderhoud 
Dee diagnose is gericht op sociale processen in de organisatie waaronder besluitvorming, 

communicatie,, leerprocessen, relaties tussen groepen, conflicthantering, het stellen van 

doelenn en planningsmethoden. De OD richt zich op de levensvatbaarheid van 

organisatiess door verbetering van de kwaliteit van sociale processen. Interventies en 

diagnosee zijn nauw gekoppeld, in die zin dat diagnose niet voorafgaat aan, maar 

onderdeell  uitmaakt van de interventie. OD-interventies zijn erop gericht sociale data 

uitt de organisatie te halen. Deze data worden niet vergaard voor het management, maar 

voorr de betrokkenen zelf om inzicht te verkrijgen en actieplannen te kunnen opstellen. 

OD-interventiess zijn een 'data based approach to planned change' (French & Bell, 

1984,, p 89). Leerprocessen zijn gericht op het gezamenlijk formuleren van expliciete, 

observeerbare,, objectieve en meetbare acties, gedragingen of doelen. De 

instrumentaliteitt van de interventies wordt voortdurend benadrukt:: zijn de acties, 

middelen,, interventies geschikt om de doelen te bereiken? Doelen worden 

voortdurendd geëvalueerd op juistheid, haalbaarheid en op de vertaling naar actie-

programma's.. Acties worden voortdurend geëvalueerd op hun effecten in het licht van 

dee doelen. De derde fase van het OD proces bestaat uit het onderhouden van het 

ontwikkelingsprocess {process maintenance). De 'OD-practitioner' gebruikt gedragsweten-

schappelijkee vaar-digheden en kennis om te interveniëren in het bestaande en 'ongoing' 

systeemm om de organisatie te verbeteren. De veranderaar acteert daarbij als voorbeeld 

(model)(model) voor de organisatie. 'The OD process and the practitioner group typically 

modell  the techniques being proposed for the organization: both the program and the 

practitionerss practice what they preach' (French & Bell, 1984, p 75). 

2.4.32.4.3 Leerprocessen in eerste en tweede orde veranderingen 
Hett organisatieontwikkelingsproces wordt gekenschetst als een proces van toegroeien 

naarr en vernieuwing (becoming in plaats van 'implementatie') door een serie van 

interventiess over een vaak langere periode. Geïsoleerde veranderingen, zoals specifieke 

individuelee gedragingen, rapportagestructuren, beleid en procedures kunnen vaak direct 

wordenn bereikt. Levy & Merry (1986) noemen dit eerste orde veranderingen -kleine 

verbeteringenn en aanpassingen die de kern van het systeem niet veranderen. Het 

iflfc" " 
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vernieuwenn van een visie, de ontwikkeling van een andere identiteit of het zelf-

managementt van de cultuur is een fundamenteler proces. 'Culture change requires 

persistence,, a considerable investment of energy and time' (French & Bell, 1984, p 80). 

Ditt type verandering noemen zij tweede-orde veranderingen. Tweede-orde 

veranderingenn raken de 'kern', de identiteit, de fundamentele waarden, de governing 

principlesprinciples van de organisatie (Goss, Pascale, Athos, 1993/2000). Uit een brede 

literatuurstudiee destilleren Levy & Merry de volgende kenmerken van eerste- en 

tweede-ordee veranderingen (zie tabel 2.4.1). 

Eerst ee ord e veranderin g Tweede-ord ee veranderin g 

veranderingg van een of enkele 
dimensies,, componenten of aspecten 

veranderingg op een of enkele niveaus 
{individueell of groepsniveau) 

veranderingg in een of twee 
gedragsaspectenn (attitudes, waarden) 

eenn kwantitatieve verandering 

eenn verandering in de inhoud 

continuïteit,, verbeteringen en 
ontwikkelingg in dezelfde richting 

incrementeel l 

logischh en rationeel 

verandertt het wereldbeeld/ paradigma 
niet t 

blijftt binnen de oude manier van zijn, 
denkenn en doen 

 verandering van meerdere dimensies, 
componentenn en aspecten 

 verandering op diverse niveau's 
(individueel,, groepsniveau, organisatie) 

 verandering in alle gedragsaspecten 
(attitudes,, normen, waarden, percepties, 
opvattingen,, wereldbeeld, gedragingen) 

 een kwalitatieve verandering 

 een verandering in de context 

 discontinu, slaat een nieuwe richting in 

 quantum leaps (innovatie) 

 schijnbaar irrationeel (gebaseerd op een n 
anderee logica) 

 resulteert ineen nieuwe kijk op de 
wereld/paradigma a 

 leidt tot nieuwe toestanden (zijn, denken, 
handelen). . 

TabelTabel 2.4.1 Eerste- en tweede-orde veranderingen 

Dee wegen die leiden tot eerste en tweede orde verandering noemen Levy & Merry 

respectievelijkk transitie en transformatie. Transitie is een gestructureerde, stap-voor-stap-

georganiseerdee benadering. 'This stage includes planned and managed efforts to 

translatee ideas and visions into action steps, programs, structures, and procedures. The 

focuss is on assessing solutions and their impact, and .managing the transition from an 

unstablee state to a new, stable state' (Levy & Merry, 1986, 174). De transitie is een 
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doelgeoriënteerdee strategie, waarin het management de organisatie binnen een vaste 

periodee van een oude toestand in een nieuwe toestand brengt. 

Transiti e e Transformati e e 

 de organisatie helpen met plannen en 
implementatiee van verandering 

 de organisatie helpen een nieuwe visie 
tee ontwikkelen, te implementeren, te 
legitimerenn en institutionaliseren 

 gericht op de latere stadia van de 
tweedee orde verandering 

 rationeel-analytisch, stap voor stap en 
samenwerkend d 

 gericht op verandering in de interacties 
inn de organisatie 

 omgaan met subsystemen en concrete 
zaken n 

 verandering van vormen, procedures, 
rollenn en structuren 

 een incrementeel proces, eventueel 
inclusieff politieke campagne en 
conflicten n 

managenn en toepassen 
praktischh en pragmatisch 

gebruikk van energie en bronnen in de 
organisatiee om de verandering te 
implementeren n 

veranderingg van de vorm 

 de organisatieleden helpen om de 
noodzaakk voor tweede-orde verandering 
tee accepteren 

 de organisatie helpen om een nieuwe 
visiee te ontdekken en te accepteren, een 
nieuww wereldbeeld en om de leden 
hieraann te verbinden (to align) 

 gericht op de eerste fasen van tweede 
ordee veranderingen 

 een open, behoeften ondersteunend, 
niett analytisch proces 

 gericht op verandering van 
bewustwording g 

.. 'flow states' en abstracties 

 veranderen van percepties, attitudes 
(beliefs)) en bewustzijn 

 een proces dat momenten van 
plotselingg inzicht bevat en plotselinge 
verschuivingg in percepties en 
gedragingen n 

faciliterenn en toestaan 

'spiritt and spirituality' 
energetiserenn en empowerment 
personeel,, creëren van een kritische 
massa a 
toestaann van 'dood' en 'wedergeboorte' 

TabelTabel 2.4.2 Transitie en transformatie 

TransformatieTransformatie is een procesgerichte benadering waarbij de verandering zich met name 

richtricht op de bewustwording van de noodzaak van verandering en op processen als het 

begrijpenn van huidige en andere werkelijkheden, het maken van keuzes en het zoeken 

naarr nieuwe visies en doelen. Transformatie heeft betrekking op het begin (de eerste 

fase)) van tweede orde veranderingsprocessen. De nieuwe staat is onbekend tot hij zich 

aandientt (hij kan niet ontworpen worden). Het is een 'flash of insight (Davis, 1982). 

Betrokkenenn dienen hun percepties vaak ingrijpend te wijzigen (Goss, Pascale, Athos, 

1993/2000).. Het doel is hen te begeleiden bij het laten gaan van hun oude visies en 

doelen,, om nieuwe te ontdekken. De belangrijkste elementen van organisatie 
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transformatiee zijn abstracte, fluïde en dynamische verschijnselen die moeilijk te defi-

niërenn zijn: energie, missie, doel, visie, waardesystemen, mythen, symbolen, paradigma 

enn state of being. Sleutelwoorden zijn: herkennen, opbouwen, ontdekken, herdefiniëren, 

energetiseren,, toestaan, bewustzijn verruimen en keuzes maken. Dit proces verloopt 

schoksgewijss en is niet vrij van conflicten (Goss, Pascale, Athos, 1993/2000). Behalve 

verandering,, kansen en de toekomst houdt het transformatie-proces tevens een verlies 

in.. 'Transformation includes endings; there is a sense of lost and dying, denial, fear, 

anger,, and resistance. The past cannot be buried without effort' (Levy & Merry, 1986, 

pp 172). Tannenbaum noemt deze fasen 'letting go, holding on, moving on.' Het gaat 

omm een (persoonlijk) diepgaand proces, waaraan men verschillende betekenissen kan 

toekennenn (Hogema, 1992). 

Volgenss Hamel & Prahalad zijn transformatieprocessen steeds vaker nodig: 'Een bedrijf 

kann afslanken en reengineeren zonder ooit de behoefte te voelen zijn kernstrategie te 

regenereren,, zonder ooit gedwongen te worden de grenzen van zijn bedrijfstak te 

willenn verleggen, zonder zich ooit te hoeven verdiepen in wat de consument over tien 

jaarr zou willen en zonder zijn 'afzetmarkt' grondig te hoeven herdefiniëren. Zonder 

eenn dergelijke fundamentele herbezinning echter, zal het bedrijf op de weg naar de 

toekomstt voorbijgereden worden door anderen. Vasthouden aan het leiderschap van 

vandaagg is niet hetzelfde als het creëren van het leiderschap van morgen' (Hamel & 

Prahalad,, 1999, pp 42-43). 

2.55 Spontan e strategi e 
Tott slot van de behandeling van de vier strategische invalshoeken komen we bij de 

spontanee strategie. Dit discours kent een aantal varianten. We behandelen er hier twee, 

namelijkk de intuïtieve strategie en de opvatting dat strategieformulering niet mogelijk is 

omdatt de (gelijke) verdeling van de macht dit niet mogelijk maakt. 

2.5.11ntuïtieve2.5.11ntuïtieve strategie 
Volgenss dit discours komt de strategie grotendeels intuïtief tot stand. Een manager 

neemtt spontaan beslissingen op basis van persoonlijke inzichten. Er is geen of weinig 

feitelijkk inzicht in omstandigheden en er zijn nagenoeg geen hulpmiddelen voor de 

besluitvorming.. Veel kritiek op de spontane strategie is paradigmatisch bepaald. Daarin 

klinktt een normatief aspect door dat strategie gefocused en planmatig zou moeten zijn, en 

err is weinig waardering voor de creatieve en ondernemende aspecten die in de 

spontanee zijn opgesloten. Dit is niet terecht. Elfring & Volberda (2001) laten 

bijvoorbeeldd zien dat de ondernemerstrategie van bijvoorbeeld McDonalds, Benneton 

enn Toyota, geen generatieve strategieën zijn, omdat ze lage kosten 'combineren' met 

'differentiatie'' en toch niet 'stuck in the middle' raken zoals men op grond van Porters 

theoriee zou verwachten, omdat in dit denken geen plaats is voor zachte elementen als 

\mi \mi 
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dee cultuur van de organisatie. 'It is die entrepreneurs with vision of the future who 

determinee the environment, and not vice versa (Volberda & ElfHng, 2001, p 5). 

Ookk complexiteits- en chaostheorieën laten zien dat de spontane strategie een adequate 

reactiee kan zijn op ambigue situaties. Het concept strategie veronderstelt dat op z'n 

minstt iemand in de organisatie een idee heeft waar men op de lange termijn naar toe 

gaat,, een zekere mate van beheersing uitoefent, orde wordt aangebracht en redundan-

tiess worden verwijderd. 'The science of complexity leads to a diametrically opposed 

perspectivee in which disorder plays a vital role, in tension with order; in which people 

doo not know where diey are going over die long term, but through interaction 

develop,, discover and create new direction through self-organizing interaction. The 

resultt emerges without prior shared intention. This is a never ending process in which 

wee all play part, and in which the role of our leader is much more to contain the 

anxietyy it generated than to tell us what to do' (Stacey, 1996, p 347). Volgens de 

chaostheoriee kunnen systemen verkeren in een staat van 'bounded instability' van 

evenwichtt én instabiliteit, waaruit onregelmatig en onvoorspelbaar gedrag voorkomt, 

datt niettemin op den duur wordt gekenmerkt door een verborgen patroon. 'Chaos is a 

patternn in disorder' (Stacey, 1996, p 328). Zulke patronen ontdekt men niet door 

extrapolatie,, maar slechts door analogie en intuïtie. Alleen degenen die als eersten deze 

patronenn ontdekken overleven tussen de grenzen van stabiliteit en extreme turbulentie. 

Dee consequentie hiervan is (tenminste) tweeledig. Ten eerste dat het formuleren van 

eenn gewenst lange termijn toekomstbeeld nutteloos (want onhaalbaar) is in zulke 

situatiess (Stacey, 1996). Ten tweede dat organisaties alleen tot creativiteit en innovatie 

komen,, als ze verder worden verwijderd van het evenwichtpunt tot aan de randen van 

desintegratiee (zie paragraaf 2.4.3). Het managen (restaureren) van evenwicht betekent 

onherroepelijkk de terugkeer naar het verleden en vernietiging van de creativiteit 

(Stacey,, 1996). 

2.5.22.5.2 Diffuse macht, onduidelijke besluitvorming 
Lindblomm (1959) beschrijft het strategievormingsproces als doormodderen ('muddling 

through').. In complexe situaties is het niet altijd mogelijk de belangen van verschillende 

betrokkenn actoren te (onder-)kennen. In plaats van doelen te stellen en daarvan de 

benodigdee middelen af te leiden, kiest men er in deze situaties voor om doelen en 

middelenn gelijktijdig te ontwikkelen. De consequenties daarvan zijn dat een goede 

strategiee niet 'goed' is omdat deze leidt tot doelbereiking. Dat is immers onzeker. De 

strategiee is 'goed' omdat er (voorlopig) voldoende draagvlak of steun voor bestaat. In de 

(incrementele)) uitvoering van de strategie wordt maximale flexibiliteit gehanteerd, 

omdatt verandering wordt aangebracht zodra omstandigheden dit vereisen. Ontwik-

kelingg is een stap-voor-stap proces. Nieuwe, radicale hervormingen worden niet 

gemaakt.. Cohen, March & Olsen (1972) gaan nog een stap verder en beschrijven 

organisatiess als georganiseerde anarchieën en het strategisch besluitvormingsproces als 
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eenn garbagecan waarin iedereen van alles deponeert. In hun onderzoek onder 

universiteitenn en overheden, troffen zij een complexe en diffuse hiërarchie aan. Deze 

institutiess worden gekenmerkt door een verregaande vorm van participatie in 

besluitvorming,, ambigue en overlappende roldefinities en functiebeschrijvingen en een 

gebrekk aan gedeelde culturele waarden. Medewerkers en afdeÜngen hebben geen 

duideüjkee doelen, macht is onduidelijk en onstabiel gedefinieerd en 'choices are often 

avoided,, deferred, made by oversight, or never implemented' (in: Stacey, 1996, p 42). 

Dee complexiteit van de problematiek is niet zozeer gelegen in de dynamiek van de 

markt,, maar in de ambiguïteit van de 'oplossingstechnologie': wat is immers goed 

onderwijs,, goede gezondheidszorg, goed openbaar bestuur? Deze organisaties zijn 

verzamelingenn van deskundige, maar losse, autonome professionals en worden daarom 

'anarchieën'' genoemd. Het besluitvormingsproces is willekeurig en wordt sterk bepaald 

doorr het toeval: 'These studies have shown that where participation is widespread and 

powerr equally distributed; where job assignments are unclear and hierarchies complex; 

wheree values are not strongly shared; then we get sequences of choices diat depend 

largelyy on chance' (in: Stacey, 1996, p 42). 

2.66 Samenvattin g en conclusie s 
Inn dit hoofdstuk hebben we in het strategisch discours vier typen strategieën 

onderscheidenn op grond van twee dimensies. Enerzijds onderscheidden we een (sterke 

off  zwakke) oriëntatie op het doel, anderzijds een (eveneens sterke of zwakke) oriëntatie 

opp de processen in organisatie. Dit onderscheid correspondeert met de verdeling in 

ontwerp-- en ontwikkelingsbenadering uit het eerste hoofdstuk. 

Vann strategieën met een sterke doeloriëntatie en zwakke procesoriëntatie hebben we 

gezegdd dat een heldere strategieformulering op basis van externe informatie en een 

internee beoordeling van bijvoorbeeld de prestaties van functionele gebieden een goede 

basiss kan vormen voor besluitvorming over markt- en concurrentiestrategieën. Ze 

gevenn duidelijk richting aan, waarop keuzes kunnen worden gebaseerd en coördinatie 

vann inspanningen kan volgen en op basis waarvan (door terugkoppeling) bijstellingen 

kunnenn plaatsvinden. Bovendien bestaat er veel onderzoek naar de formeel analytische 

planningsmethodenn en zijn er tal van concrete instrumenten die kunnen dienen als 

handvattenn voor de besluitvorming. De prescriptieve formeel analytische planning is de 

variantt die we veel tegenkomen in organisaties. Kenmerkende fasen van strategische 

planningg zijn: strategieformulering, implementatie van systemen en structuren, 

uitvoeringg en evaluatie. 

Vervolgenss is aangegeven welke nadelen zijn verbonden aan het formeel rationeel-

analytischee perspectief op strategie. Eén daarvan is dat de strategische planning geen 

rekeningg houdt met dynamische processen die een (technisch-economisch) rationeel 
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formuleringsprocess beïnvloeden, zoals sociale processen en politiek in organisaties. In 

ditt opzicht is de incrementele aanpak, waarin strategieën niet alleen in de top worden 

bedacht,, maar ook (logisch) ontstaan uit de handelingspraktijk, een waardevolle alterna-

tievetieve zienswijze. Mintzberg onderscheidt fasen in de besluitvorming (met daarin 

verschillendee routines), maar deze fasen zijn niet per definitie opeenvolgend omdat 

allerleii  'dynamische factoren' op de besluitvorming van invloed zijn. Aan de hand van 

empirischh materiaal beschrijft Quinn (1991) hoe managers met initiatieven, besluiten en 

proeftuinenn omgaan. Het proces van strategievorming is er een van ideeontwikkeling 

enn vorming van draagvlak tegelijkertijd. Pas als het idee voldoende duidelijk is en op 

voldoendee draagvlak kan rekenen in de organisatie, worden het geopenbaard en 

geformaliseerd. . 

Alss derde variant zijn we ingegaan op de leerprocessenstrategie. De belangrijkste bood-

schapp van dit discours lijk t te zijn dat het sociale processen zijn die een organisatie 

(on)succesvoll  maken. Het betreft hier strategische kerncompetenties die zijn 

opgenomenn in de cultuur, de routines, het cognitieve schema, de tacit knowlegde van de 

organisatie(-leden).. Tegenover de planningsmethodiek stelt de leerprocessenstrategie 

hett begrip 'lerende organisatie'. Daarvoor dient men eikaars 'mentale kaders' te leren 

kennen.. Een gemeenschappelijke taal te spreken om (in een onvoorspelbare omgeving) 

tijdwinstt te boeken ten opzichte van de concurrent. Ook qua structuur dient een 

organisatiee flexibel te zijn (even flexibel als de omgeving vereist). Een methode daartoe 

iss te werken met overvloedigheid in functies, zo min mogelijk de doelen te 

specificeren,, de verantwoordelijkheid daar neer te leggen waar dat nodig is, en te leren 

lerenn door het expliciteren van routines van de organisatie. Volgens de OD dienen de 

betrokkenenn veranderingsprocessen zelf te kunnen diagnosticeren en managen -waar 

nodigg met behulp van een consultant. Over de organisatieontwikkeling wordt 

opgemerktt dat zij geen aandacht heeft voor macht en politiek in organisaties (Von 

Grumbkow,, 1991). Door zich teveel te richten op 'het goede in de mens', dreigen 

machtt en politiek als essentiële veranderingsfenomenen uit de boot te vallen. 

Inn de vierde variant is de aandacht voor doel en proces gering. Dat kan gemakkelijk 

wordenn opgevat als de afwezigheid van strategische intenties en inspanningen op het 

niveauu van het proces van strategieformulering of—vorming. Maar het kan ook worden 

gezienn als een adequate reactie op ambigue, complexe en dynamische omstandigheden, 

waarinn intuïtie (Stacey, 1996) en 'ondernemerschap' (Volberda & Elfring, 2001) een 

centralee rol spelen. Om tot creativiteit te komen dienen organisaties tot de 'randen van 

desintegratiee te naderen' (Stacey, 1996). 

Conclusies Conclusies 

Opp welke wijze kan het strategische discours een bijdrage leveren aan de vormgeving 

vann unieke, dynamische en complexe veranderingsprocessen? Er lijk t sprake te zijn van 
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eenn kakofonie van strategische opvattingen. Sommige auteurs (Schoemaker, 1993; 

Bowmann & Hurry, 1993; Pfeffer, 1993; Chakravarthy & Doz, 1992) betogen dat er een 

eindee moet komen aan de fragmentatie in het theoretische veld van strategisch 

managementt en stellen voor concepten te integreren. 

Eenn poging om integratie te bewerkstelligen is het type strategische vraagstelling te 

differentiërenn op een onderliggende dimensie van helderheid/ambiguïteit en stabiliteit-

turbulentie.. Bij relatief heldere vragen en vragen van organisaties in relatief stabiele 

markten,, kunnen de strategische planningsschool en andere opvattingen uit de 

ontwerpbenaderingg uitkomst bieden. Bij turbulente markten en ambigue vraagstukken, 

diee bijvoorbeeld meer politiek zijn bepaald, kunnen de scholen uit de 

ontwikkelingsbenaderingg oplossing bieden die de nadruk leggen op innovaties, 

leerprocessenn en het ontwikkelen en inzetten van kerncompetenties. Hier wordt dus 

gekozenn voor een overkoepelende, grofmazige contingente aanpak. 

Eenn tweede mogelijkheid is de veelheid van denkrichtingen en strategische 

perspectievenn als complementaire visies (concepten, heuristieken) te beschouwen (cfr 

Chakravarthyy & Doz, 1992). Elfring & Volberda (2001) suggereren bijvoorbeeld dat 

denkerss over de inhoud van de strategie ('strategy content') en het 

strategievormingsprocess ('strategy process') complementair aan elkaar zouden kunnen 

zijn.. Ontwerp- en ontwikkelingsparadigmata, -diagnostiek, -interventies en dergelijke 

zoudenn elkaar in een complex veranderingsproces kunnen ondersteunen. Schoemaker 

(2001)) betoogt in dezelfde lij n dat de 'design school' en de positioneringschool de 

inhoudd zouden kunnen dekken, en dat deze kunnen worden aangevuld door 

benaderingenn die de politieke verhoudingen en de leeraspecten van strategisch 

managementt benadrukken. 

Aann de andere kant is er een aantal auteurs dat pleit voor het behoud van de huidige 

pluriformiteitt in het strategische gedachtegoed. Regnér (2001) betoogt dat strategisch 

managementt een multidimensionele, multiperspectieve benadering vraagt, waarin de 

diversee aspecten van complexe vraagstukken gevangen kunnen worden. Hoe 

complexerr een vraag is, hoe zinvoller het is om eclectisch gebruik te maken van 

verschillendee perspectieven. 'A strategy process could involve all sorts of complexities 

and,, thus, rationality's and therefore it does not make sense tot analyze it according to a 

singlee rationality view' (Regnér, 2001, p 47). Ook Cooper (2001) betoogt dat elke 

schooll  weliswaar verschillende methodieken gebruikt en andere onderzoeksvragen stelt 

dann de andere scholen, maar dat al deze vragen (potentieel) relevant zijn voor een goed 

begripp van het strategievraagstuk van organisaties. Interessant is dat hij vervolgens 

aangeeftt dat pluriformiteit kennisvermeerdering niet in de weg staat, maar juist 

faciliteert. . 

Volgenss Feyerabend is eerder uniformiteit in het paradigma dan de paradigmatische 

pluriformiteitt een belemmering voor kennisvermeerdering: 'any method that encou-

- * * 
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ragee uniformity is a method of deception. It enforces an unenlightened coriformism, it 

resultss in the detonation of intellectual capabilities (Feyerabend, 1975, p 45). Behalve 

epistemologischee argumentatie is hiervoor ook empirische evidentie beschikbaar (Bailey 

&&  Johnson, 2001). Volgens Cooper verkeert het onderzoek naar management van 

complexee strategische veranderingen in een 'pre-paradigmatisch stadium' (Rumelt e.a., 

1994):: 'Viewed in isolation, each (...) school remains inchoate, as if they were 

unconnected,, rather than varying aspects of a common phenomena (Cooper, 2001, p 

89).. De diverse benaderingen van de verschillende strategische scholen moeten ook in 

onzee optiek worden opgevat als verschillende perspectieven die de diverse aspecten van 

eenn veranderingsvraagstuk blootleggen. De meervoudige kijk brengt de complexiteit 

vann het vraagstuk doeltreffend aan het licht, daar waar een mono-perspectief een 

veelheidd van aspecten over het hoofd dreigt te zien. 

Niett de veelheid van strategische perspectieven, maar het ontbreken ervan en de 

dominantiee van één perspectief zou de werkelijke belemmering voor een effectieve 

aanpakk van unieke, dynamische en complexe veranderingsvraagstukken kunnen 

vormen.. Complexiteit dient met complexiteit tegemoet te worden getreden. Het 

wederzijdss erkennen van verschillen in benaderingen maakt het mogelijk de 

veelzijdigheidd van het vraagstuk dieper te doorgronden. Daarbij is de veronderstelling 

datt zware heuristieken een doorslaggevend antwoord kunnen geven, maar dat in 

unieke,, complexe en dynamische gevallen geen zware heuristieken voorhanden zijn en 

hett veranderingsproces meer gediend is met een verdergaande probleemverkenning 

doorr verschillende strategische zoeklichten simultaan te hanteren en een incrementele 

benaderingg toe te passen 'where the strategie actors, while experimenting and 

discovering,, learn by doing' (Kirjavainen, 2001, p 173). Daarop komen we in het zesde 

hoofdstukk terug. In dit hoofdstuk hebben we laten zien welke algemene 

wetmatighedenn en heuristieken zoal in het strategisch discours beschikbaar zijn en 

voorall  tot welke fundamentele verschillen in veranderaanpakken dit leidt. In de 

volgendee hoofdstukken zullen dit beschrijven voor de andere systeemperspectieven van 

dee organisatie en voor de benadering van organisatie als geheel van sociale processen. 

Samengevatt kunnen we beide strategiebenaderingen naar hun onderscheidende 

paradigmaa als volgt in ons schema positioneren. Centraal bij de ontwerpbenadering van 

strategiee staat het Plan. Bij de ontwikkelingsbenadering de Visie. 
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Ontwerpbenaderin g g 
vann strategi e 

Strategieformulering g 

Formeell analytisch 

Rationeell economische rationaliteit 

Doelen n 

Plannenn en begroten 

Controle,, coördinatie, beheersing, 

prioriteiten n 

Vann buiten naar binnen 

Taakk van de top 

Rolll down naar functionele 

deelgebieden n 

Gerichtt op productiviteit en efficiency 

Prescriptief f 

Denkenn en doen gescheiden 

Toekomstt is voorspelbaar 

Strategiee implementeren 

Lineariteit t 

Uniformiteit t 

Weerstandd overwinnen 

Formaliseren n 

Concretee doelen 

'Shareholders' ' 

'Lean'' en 'mean' 

Lerenn op resultaat 

Implementatie e 

Goedd is volgens norm 

Strategi ee als'Plan ' 

Ontwikkelingsbenaderin g g 
vann strategi e 

Strategievorming g 
Visieontwikkelingg (wie willen we zijn) 

Vergrotingg leervermogen 

Intuïtiee als signaal 

Socialee processen als uitgangspunt 

Sociaall politieke rationaliteit 

Vann binnen naar buiten 

Taakk van betrokkenen 

Onderhandelen n 

Inzichtt ontwikkelen; probleemherkenning 

Descriptief f 

Denkenn en doel eenheid 

Toekomstt is niet voorspelbaar 

Strategiee ontstaat 

'Timing',, vertraging, versnelling 

Circulariteit t 

Weerstandd benutten 

Behoudd van flexibiliteit 

Ruimee doelen 

Transactionelee omgeving 

Redundantie e 

Lerenn op waarden, mentale kaders 

'Becoming' ' 

Goedd is naar overeenstemming 

Strategi ee als 'Visie ' 

Tabel2.4.3Tabel2.4.3 Ontwerp- en ontwikkelingsbenadering van strategie 
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Notenn hoofdstuk 2 

1.. Zij spreken van doelmatigheid (efficiency), waar mijns ziens doeltreffendheid (effectiviteit) wordt 
bedoeld. . 
2.. Letterlijk: 'a coherent, unifying and integrative pattern of decisions.' 
3.. Mintzberg, Fives P's, 1991, p 13. 
4.. 'The crucial psychological, power and behavioral relationships in strategy formulation.' Quinn in: 
Strategyy Process, 1991, p 97. 
5.. Idenburg, Bossa nova in strategieontwikkeling, ESB, 22-4-1992, p 399. 
6.. 'Patterns developed in the absence of intentions'. 
7.. De term logisch betekent hier pragmatisch of opportunistisch. 
8.. De concurrentie-intensiteit wordt bepaald door het aantal, de omvang en de sterkte van de 
concurrenten,, het groeipotentieel van de markt, de hoogte van de vaste kosten, de mogelijkheden voor 
productdifferentiatiee en diversiteit van de rivalen. 
9.. De dreiging van nieuwe toetreders wordt onder meer bepaald door de schaalgrootte; de sterkte van 
gevestigdee namen of merken; de toegang tot distributiekanalen en de kostenvoordelen van bestaande 
rivalen. . 
10.. De substituut-dreiging wordt bepaald door de relatieve prijs/kwaliteitsverhouding van vervangende 
productenn en de houding van afnemers jegens het substituut. 
11.. De macht van leveranciers en afnemers wordt bepaald door de mate waarin zij uniek zijn (jobbers 
versuss co-makers). 
12.. Voorbeelden van kwalitatieve methoden zijn spelmethoden, brainstorm, Delphi-methoden, politieke 
risicoanalyse.. Kwantitatieve methoden zijn lineaire trendanalyse en regressie-analyse. 
13.. Camall (1993) noemt people, marketing, finance, operations/service en business. 
14.. Met de uitwerking van plannen in programma's (medium range programming) wordt een 
'gedetailleerdee coördinatie van activiteiten beoogd.'(Van Cauwenberg & Van Robaaeys, 1986, p 71) 
15.. Geciteerd in Wissema, 1989, p 27. 
16.. Geciteerd in Batelaan, 1993, p 80. 
17.. Geciteerd in Batelaan, 1993, p 83. 
18.. Geciteerd in Batelaan, 1993, p 81. 
19.. De diagnose hoeft geen formele, expliciete routine te zijn. Formele diagnose vindt meestal plaats bij 
hanteerbaree problemen, zelden of nooit bij acute crises en kansen. 
20.. Volgens de planningsliteratuur bestaat de selectiefase uit de opeenvolging van drie routines: het bepalen 
vann de criteria, het bepalen van de consequenties in termen van de vastgestelde criteria en het maken van 
dee keuze. 
21.. Tijdens de screening reduceert men een groot aantal opties tot een overzichtelijk aantal. Bij de 
evaluatiekeuzenn zijn drie subroutines betrokken: judgement (oordelen) bargaining (onderhandelen) en 
analysess (feitelijke beoordeling). 
22.. Mintzberg e.a. onderscheiden drie communicatieve subroutines: exploratie, onderzoek en verspreiding 
vann informatie. Opvallend is dat de onderzoeksroutine in het strategische besluitvormingsproces in hoge 
matee berust op informele, verbale communicatie. 
23.. Procesbeperking hebben te maken met de timing van actie, de coördinatie van handelingen, het 
ordenenn van processtappen, het creëren van bewustzijn, het ontwikkelen van consensus, selectie en 
trainingg van mensen en dergelijke (Quinn, 1991, p 104). 
24.. Men kan experimenteren met gedeeltelijk nieuwe benaderingen zonder het functioneren van de hele 
organisatiee op spel te zetten. 
25.. Als hardnekkige tegenstanden weerstand blijven bieden, wordt op een bepaald moment besloten hen 
naarr minder invloedrijke posities te verschuiven of aan te sporen te vertrekken (Nadler, 1999). 
26.. Een desinvestering wordt bijvoorbeeld omschreven als een 'concentratie op de kracht van de 
organisatie.'' WAO-problematiek als het 'accepteren van maatschappelijke verantwoordelijkheden.' 
28.. Uit een studie onder beursgenoteerde en particuliere bedrijven in Japan, de VS, Frankrijk, Groot-
Brittanniëë en Nederland, blijk t dat de topman steeds korter aanblijft. In de VS gaat deze gemiddeld 4 jaar 
mee,, in Europa 2,75 jaar. In Nederland en Japan 2,5 jaar. Wereldwijd zit slechts 28% langer dan vijfjaar. 
Driejaarr geleden was dat nog 37%. N RC Handelsblad, 4 december, 2002, p 16. 
28.. In: Foss, 2001, ibidem, p 107. 
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29.. Idem. 
30.. Idem. 
31.. Routines zijn 'commonly accepted practices that are so ingrained in everyday life that they are taken 
forfor granted by the player. Indeed, to question them is to activate disbelief or stony glances. We have 
alwayss done it this way.' 'Let's not tamper with an implementation process that works' (Argyns, 1992, p 
133). . 
32.. a. Vermijd verlegenheid of bedreiging, b. doe alsof je niets vermijdt, praat niet over a en b terwijl het 
gebeurtt en bespreek niet de onbespreekbaarheid (Argyris, 1992, p 134). 
33.. French & Bell, 1984, p 94. 
34.. Levy & Merry, 1986, p 172. 
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