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STRATEGISCH MANAGEMENT

Proces van strategisch management

M Kern van strategieformulering:

    Het vaststellen van de doelstellingen van de
    organisatie, alsmede het aangeven van de
    wegen waarlangs, en de voornaamste middelen
    waarmee de organisatie haar doelen kan
    realiseren.
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Proces van strategisch management

M Invalshoeken:
    F markten verzadigen, voorkeuren consumen-
        ten veranderen

    F technologische ontwikkelingen leiden tot
        snelle verouderingen

    F voortdurende, toenemende -en vooral global-
        concurrentie

    F overige macro- en meso-omgevingsfactoren   
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Proces van strategisch management

M Kernvraagstukken, kortom:

    F Waar willen wij heen?  (doel, kwalitatief)
        Wat willen wij bereiken?  (doelstellingen,
        kwantitatief)

    F Langs welke weg willen wij dit bereiken?
        (strategie)

    F En met inzet van welke middelen?  (tactiek)
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Proces van strategisch management

M Strategisch management:
    =het zorgdragen voor een juiste afstemming op
    de omgeving, alsmede het adequaat op peil
    houden en ontwikkelen van bekwaamheden die
    nodig zijn om eventueel noodzakelijke
    wijzigingen in de strategie te realiseren.

    º het zo goed als mogelijk inspelen op kansen
    en bedreigingen door passend om te gaan met
    eigen sterkten en zwakten.
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Proces van strategisch management

M Strategisch management, kent in principe 2
    benaderingen:
    F klassieke richting, waarbij strategisch
        management neerkomt op strategische
        planning, zoals hiervóór gedefinieerd.  Dit
        komt overeen met de gedachten van prof.
        Igor Ansoff (o.a. PMC-concept) en van prof.
        Michael Porter (o.a. 5-krachten concept).
        De klassieke benadering gaat uit van min of
        meer voorspelbare en voorlopig voortdurende
        omgevingsfactoren, waarop vaak op een
        cyclische wijze wordt ingespeeld.



(Mogelijk) proces van strategisch management

Vaststelling 

huidige
situatie

visie
doelstellingen
huidige strategie
externe / interne analyse

(vaststelling S-W-O-T’s)

vaststelling toekomstbeeld

ontw. alternat. strategieën
evaluatie / keuze strategie

SITUATIE-

ANALYSE

STRATEGIE-
FORMULERING

PLANNING &

IMPLEMENTATIE

Vaststelling
gewenste situatie &
te volgen strategie

Invoering strategie
+ later: controle & 

bijstelling
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Proces van strategisch management

M Strategisch management, 2 benaderingen:
    F nieuwe of moderne richting, 
        waarbij strategisch management neerkomt op
        strategisch denken. Deze moderne richting
        komt overeen met de ge-
        dachten van o.a. prof. Henry 
        Mintzberg, waarbij van uit-
        gegaan wordt dat de huidige
        turbulente omgeving zich niet
        meer laat vatten in 
        kwantitatieve analytische
        modellen. prof. Henry Mintzberg

(1939) 
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Proces van strategisch management

M Strategisch management, (klassieke richting):
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Proces van strategisch management

M Strategisch management, (klassieke richting):
    F proces ook wel:
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Proces van strategisch management

M Strategisch management, situatieanalyse:
    F Visie: een algemene beeldvorming van de
        toekomst van een organisatie: een motiveren-
        de ambitie, bijv. het uitblinken in bedrijfs-
        processen, kwaliteit en/of klantenbenadering.
    F Missie: een beschrijving van PMC’s en de
        manier waarop hiermee duurzame concurren-
        tievoordelen worden gerealiseerd: het vast-
        stellen van wat de organisatie onderneemt
        voor wie, en op welke wijze: het bestaans-
        recht van de organisatie.
    F een missie is waar we voor stáán; een visie is
        waar we voor gáán

11

STRATEGISCH MANAGEMENT

Proces van strategisch management

M Strategisch management, situatieanalyse:

12

STRATEGISCH MANAGEMENT

Proces van strategisch management

M Strategisch management, situatieanalyse:
    F (Huidige) organisatiedoelstellingen: hebben
        meestal betrekking op:
        G belangenevenwicht: betrouwbare partner
            zijn voor uiteenlopende stakeholders;
        G winstgevendheid: t.b.v. bedrijf en klanten;
        G kwaliteit: juiste, perfecte producten, op tijd;
        G effectiviteit & efficiëntie: juiste dingen doen
            en de dingen op de juiste manier doen;
        G imago: wat de organisatie wil zijn in de
            ogen van klanten, leveranciers, e.d.
        G gedragsregels: op basis van welke normen
            en waarden er gewerkt wordt.
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Proces van strategisch management

M Strategisch management, situatieanalyse:
    F Huidige strategie: 
        Van belang is te ontdekken in of en in
        hoeverre de gestelde organisatiedoelstellingen
        zijn behaald door middel van de huidige
        strategie.
        Zo zouden zekere doelstellingen (bijv. winst,
        afzet en omzet) niet kunnen zijn behaald
        doordat de gekozen strategie (bijv. een
        samenwerking die stroef loopt, of een nieuwe
        markt die te lastig bleek te benaderen) niet
        succesvol is gebleken. 
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Proces van strategisch management

M Strategisch management, situatieanalyse:
    F Strategische kloof: 
        Door voorgaande aspecten ontstaat inzicht in:
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Proces van strategisch management

M Strategisch management, situatieanalyse:
    F Strategische kloof: 
        En concreet inzicht in:
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Proces van strategisch management

M Strategisch management, situatieanalyse:
    F Aan de hand van voorgaande inzichten zal het
        duidelijk zijn welke noodzaak tot verandering
        aan de hand is. 
        Deze noodzaak tot verandering zal nader
        onderzocht moeten worden, hetgeen gebeurt
        aan de hand van interne en externe analyses.
    F Besloten kan worden om eerst intern onder-
        zoek uit te voeren: inside-out benadering.
        Maar er kunnen ook prima redenen zijn om
        eerst extern onderzoek uit te voeren:
        outside-in benadering ! 
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Proces van strategisch management

M Strategisch management, situatieanalyse:
    F Intern onderzoek (bedrijfsdiagnose), kan
        plaats vinden:
        G vanuit functionele gebieden (functionele
            eenheden waarbinnen gelijksoortige activi-
            teiten worden verricht: inkoop / productie /
            marketing & verkoop / P&O / administratie,
            e.d.). Dit soort onderzoek zal veelal vormen
            van gehele (integrale) of gedeeltelijke
            (partiële) performancemeting betreffen.
        G vanuit resultaten, waarbij wordt gekeken
            naar de financiële aantrekkelijkheid van
            diverse bedrijfsactiviteiten.
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Proces van strategisch management

M Strategisch management, situatieanalyse:
    F Intern onderzoek vanuit functionele gebieden
        betreft o.a.:
        O inkoopbeleid
        O producten- en productiebeleid
        O research & development
        O marketing & sales
        O concurrentiepositie
        O distributiebeleid
        O personeel & organisatie
        O financiële positie
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Proces van strategisch management

M Strategisch management, situatieanalyse:
    F Intern onderzoek vanuit resultaten betreft
        vooral PMC-analyses aan de hand van o.a.
        portfolio-analyses, zoals: 
        O Boston Consulting Group (BCG) anlyse;
        O McKinsey’s MABA-analyse (Market
            Attractiveness & Business Assessment).

         De hier te analyseren portfolio betreft de verzameling
         van divisies, ondernemingen en/of producten/merken
         waaruit een bedrijf bestaat.
         Een portfolio moet zodanig zijn opgebouwd dat deze
         past binnen de sterkten en zwakten van het bedrijf, en
         dat hiermee kansen beter kunnen worden benut.      
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Proces van strategisch management

M Strategisch management, situatieanalyse:
    F Intern onderzoek, kan op verschillende
        niveaus plaats vinden:



22

STRATEGISCH MANAGEMENT

Proces van strategisch management

M Strategisch management, situatieanalyse:
    Portfolio-analyses: hierbij worden de posities van
    PMC’s cijfermatig geanalyseerd en visueel in
    beeld gebracht in een matrix. De 2 assen in
    deze matrices stellen 2 dimensies voor:

    F de marktaantrekkelijkheid, wat betrekking
        heeft op marktgroei en mate van concurrentie,
        en daarmee: benodigdheid van kasmiddelen;
    F de marktpositie van producten, wat betrekking
        heeft op voordelen t.o.v. de concurrentie en 
        de winstgevendheid, en daarmee:
        beschikbaarheid van kasmiddelen. 
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Proces van strategisch management

M Strategisch management, situatieanalyse:
    Portfolio-analyses, de BCG-analyse:
    dit portfolio analyse-instrument werd in de jaren
    ‘70 ontwikkeld door de Boston Consulting Group.
    Het is gebaseerd op het uitgangspunt dat cash
    flow (=winst na belastingen, plus afschrijvingen) een
    belangrijke factor is met het oog op 2 dimensies:
    G  een hoge mate van marktgroei vereist het aan-
         trekken van middelen  -een grote mate van cash
         flow-  om grote investeringen te kunnen doen;
    G  een relatief hoog marktaandeel heeft een
         positief effect op (het genereren van) cash flow
         van de onderneming. 
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Proces van strategisch management

M Strategisch management, situatieanalyse:
    Portfolio-analyses, de BCG-analyse:
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Proces van strategisch management

M Strategisch management, situatieanalyse:
    BCG-analyse: investeringsstrategieën
    G Het bedrijf kan ervoor kiezen om meer in een
        SBU te investeren, om marktaandeel uit te
        bouwen ;
    G Ook kan besloten worden om net voldoende in
        een SBU te investeren om het huidige markt-
        aandeel vast te houden ;
    G Het kan ervoor kiezen om een SBU met relatief
        groot marktaandeel in een markt met stabiele
        of afnemende groei, te oogsten : ‘melken’; 
    G Ook kan het besluiten om in een SBU te desin-
        vesteren door deze te verkopen of weg te doen.
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Proces van strategisch management

M Strategisch management, situatieanalyse:
    Zoals bij de BCG-matrix, is ook MABA-portfolio-
    analyse gebaseerd op 2 dimensies: 
    G aantrekkelijkheid van de markt (branche), en 
    G de sterkte van het bedrijf in die markt
        (branche).
    Echter, anders dan bij de BCG-matrix, worden in
    deze MABA-analyse (Market Attractiveness
    Business Assessment) veel meer factoren
    beoordeeld dan alleen marktgroei en relatief
    marktandeel: marktaantrekkelijkheidsfactoren en
    business sterkte factoren.
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Proces van strategisch management

M Strategisch management, situatieanalyse:
    McKinsey / MABA-analyse:

O Externe factoren:
    (marktaantrekkelijkheid)

    - marktgroei
    - marktomvang
    - 5 ‘Porter’ krachten
    - distributiekanalen
    - productlevenscyclus
    - koopkracht afnemers
    - winstgevendheid
    - enz.  

O Interne factoren:
    (business sterkten)
    - marktaandeel
    - rel. marktaandeel
    - productpositie
    - prijspositie
    - kostprijspositie
    - distributiepositie
    - kwaliteitspositie
    - enz.
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Proces van strategisch management

M Strategisch management, situatieanalyse:
    McKinsey / MABA-analyse:
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Proces van strategisch management

M Strategisch management, situatieanalyse:
    Interne analyses leiden tot sterkten en zwakten:
    F Sterkten (’strengths’) zijn interne unieke kern- 
        vaardigheden die de organisatie heeft om zijn
        kansen optimaal te kunnen exploiteren en/of
        om de bedreigingen te kunnen ontlopen.
    F Zwakten (’weaknesses’) zijn interne tekort-
        komingen van de organisatie die het leveren
        van de beoogde prestaties in de weg staan.
      F Alhoewel sterkten en zwakten zeker betrekking kunnen
          hebben op ‘assets’, dienen deze vooral uitgedrukt te worden
          in termen van ondernemingsprocessen en competenties die
          van belang zijn om effectief in te spelen op wensen en
          behoeften in de markt.
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Proces van strategisch management

M Strategisch management, situatieanalyse:
    F Extern onderzoek betreft niet het vaststellen
        van invloeden van elke omgevingsfactor, maar
        juist de onderlinge verwevenheid tussen de
        verschillende partijen (afnemers, leveranciers,
        concurrenten, e.d.) en (macro-)omgevings-
        factoren, en de effecten daarvan op:
        O intern omgevingsniveau
        O taakomgevingsniveau (taken die worden
            beïnvloed door de taken van andere
            organisaties (bedrijfskolom)
        O concurrentieomgevingsniveau.
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Proces van strategisch management

M Strategisch management, situatieanalyse:
    F Concurrentieomgeving: identificatie:
        Er zijn 2 benaderingen om concurrenten in een
        bedrijfstak te identificeren:
        O afnemersgerichte benadering, dus vanuit
            het perspectief van afnemers: wat kopen
            afnemers bij concurrenten, of juist bij ons? 
            Waarom, wanneer, hoe, door wie, enz.?
        O benadering vanuit strategische groepen:
            concurrenten die gemeenschappelijke ken-
            merken hebben en vergelijkbare strategieën
            toepassen.  (Het binnen de fastfood sector alleen
              analyseren van bijv. MacDonald’s is niet zinvol.) 
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Proces van strategisch management

M Strategisch management, situatieanalyse:
    F Concurrentieomgeving: informatie:
        Welke informatie over concurrenten is nodig?:
        O Huidige en verleden strategieën van
            concurrenten?
        O Sterke en zwakke punten van concurrenten?
        O Grootte en winstgevendheid concurrenten?
        O Bedrijfscultuur van concurrenten?
        O Te verwachten strategische beslissingen?
        O Mate van kwetsbaarheid van concurrenten?
        O Hoe zullen concurrenten reageren op onze
            acties en maatregelen die we zullen nemen?
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Proces van strategisch management

M Strategisch management, situatieanalyse:
    F Concurrentieomgeving: intensiteit:
        De aantrekkelijkheid van een markt heeft
        vooral te maken met de rentabiliteit (verband
        tussen financiële resultaten en geïnvesteerd
        vermogen), dat te maken heeft met de
        intensiteit van de concurrentie.  Deze
        intensiteit hangt sterk af van:
        O structurele factoren (entreemogelijkheden,
            mogelijk te behalen schaalvoordelen, e.d)
        O strategische factoren (samenwerkingen,
            onzekerheden omtrent concurrentie, e.d.
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Proces van strategisch management

M Strategisch management, situatieanalyse:
    F Concurrentieomgeving: intensiteit:
        Voor het analyseren van de intensiteit van de
        concurrentie wordt vaak gebruik gemaakt van
        Porter’s 5-krachtenmodel, waarmee kan
        worden bepaald welke krachten van invloed
        zijn op de structuur van de bedrijfstak en op
        de winstgevendheid daarin.
        Hierdoor ontstaat inzicht in de mogelijkheden
        van een bedrijf om zich wel of niet op een
        bepaalde markt te begeven, uiteraard
        afhankelijk van de eigen differentiële
        (en duurzame) concurrentievoordelen.

35

STRATEGISCH MANAGEMENT

Proces van strategisch management

prof.  Michael Porter
(1947) 
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Proces van strategisch management

M Strategievorming: 3 fasen:
    F vaststellen van het toekomstbeeld, dus in
        hoeverre met de huidige strategie en
        activiteiten de doelstellingen zullen worden
        gerealiseerd (met o.a. bepaling gap-analyse);
    F ontwikkelen van verschillende strategieën
        (alternatieven);
    F evaluatie en keuze van de meeste adequate
        strategie of combinaties van strategieën. 


