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STRATEGISCH MANAGEMENT

Rondleiding basisstrategieën

M Strategievorming: rondleiding ‘basis’strategieën:
    F bedrijfskolomstrategieën, parallellisatie /
        specialisatie / integratie / differentiatie
    F Porter’s generieke concurrentiestrategieën,
        kostenleiderschap / differentiatiestrategie /
        focusstrategie / [middle of the road]
    F Ansoff’s groeimatrix, marktpenetratie / markt-
        ontwikkeling / productontwikkeling /
        diversificatie
    F Kotler’s groeirichtingen, vergelijkbaar met
        bedrijfskolom & Ansoff + concentrische-,
        horizontale-, en conglomerate diversificatie
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Rondleiding basisstrategieën

M Strategieën in de bedrijfskolom:
    F Bedrijfskolom: alle opeenvolgende schakels
        en hun onderlinge positie in het voortbreng-
        ingsproces van een bepaald product, van
        oerproducent tot finale afnemer.
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Rondleiding basisstrategieën

M Strategieën in de bedrijfskolom (retail voorbeeld):
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Rondleiding basisstrategieën

M Strategieën in de bedrijfskolom:
    F Parallellisatie: strategie waarbij activiteiten
        worden ondernomen afkomstig van een
        andere bedrijfskolom, meestal op dezelfde
        hoogte (bijv. luchtvaartmaatschappij neemt
        een hotelketen over).

        Deze vorm van schaalvergroting zorgt voor
        lagere kosten, maar vergroot afhankelijkheid
        van de(zelfde) markt, en daarmee de kwets-
        baarheid van de organisatie.
        Parallellisatie ook wel: ‘branchevervaging’. 
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Rondleiding basisstrategieën

M Strategieën in de bedrijfskolom:
    F Specialisatie: strategie waarbij wordt terug-
        gekeerd naar de core business.
        Voorbeeld: uitgever VNU die zich toelegt op de
        markt van ‘business intelligence’.
        Of bijvoorbeeld: CSM die haar levensmiddelen-
        poot afstoot aan Heinz, en zich concentreert
        op suikerverwerking, biochemie en bakery
        supplies.

        Productieproces wordt door specialisatie wél
        efficiënter, maar bij terugval van vraag, kan
        continuïteit van organisatie in gevaar komen.
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Rondleiding basisstrategieën

M Strategieën in de bedrijfskolom:
    F Integratie: strategie waarbij activiteiten
        worden ondernomen afkomstig uit voorgaan-
        de of volgende fase in de bedrijfskolom, bijv. 
        producent die tevens een winkelbedrijf
        onderneemt (voorwaarts) of die een
        toeleverancier overneemt (achterwaarts).

        Nadeel bij integratie kan zijn dat niet alle pro-
        cessen of activiteiten even goed of kosten-
        efficiënt worden verricht.
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Rondleiding basisstrategieën

M Strategieën in de bedrijfskolom:
    F Differentiatie: strategie waarbij activiteiten
        afkomstig uit voorgaande of volgende fase in
        de bedrijfskolom, afstoot.

        Voorbeeld: Shell die haar tankervloot vrijwel
        volledig heeft afgestoten, en voor olietrans-
        port nu is aangewezen op tanker-rederijen.
        Ander voorbeeld: Nike sportschoenen, terug
        naar schoenen-design en -handel (marketing
        & merchandising), en waarbij schoenen-
        productie is afgestoten / uitbesteed.
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Rondleiding basisstrategieën

M Porter’s generieke concurrentiestrategieën:
    F Algeheel kostenleiderschap (overall cost-
        leadership), gericht op algemene kostenvoor-
        sprong in een bedrijfstak; veelal bij relatief
        eenvoudige producten met weinig noodzaak
        voor dienstverlening (Black & Decker, Texas
        Instruments).

        Organisaties die algeheel kostenleiderschap
        nastreven moeten hun engineering, inkoop,
        productie en distributie goed beheersen.  Be-
        heersing van marketing minder noodzakelijk.  
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Rondleiding basisstrategieën

M Porter’s generieke concurrentiestrategieën:
    F Differentiatiestrategie, gericht op het zodanig
        onderscheidend maken van het producten- of
        dienstenpakket, waardoor dat als uniek wordt
        beschouwd in de bedrijfstak (Mercedes-Benz,
        Coleman, Bang & Olufsen, Intel).

        Differentiatie kan bijv.  betrekking hebben op
        kwaliteitsleiderschap: de beste componenten,
        uitstekend in elkaar gezet onder een perfecte
        kwaliteitscontrole.
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Rondleiding basisstrategieën

M Porter’s generieke concurrentiestrategieën:
    F Focusstrategie, gericht op het concentreren op
        één afnemersgroep, segment of geografische
        markt.
        Op basis van de know-how over, en ervaring in
        het gekozen marktsegment, zal vervolgens
        toegewerkt kunnen worden naar kostenleider-
        schap (kostenfocus: RyanAir) of naar
        differentiatie (differentiatiefocus: BA
        Concorde) binnen het marktsegment.
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Rondleiding basisstrategieën

M Groeistrategieën volgens Igor Ansoff:
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Rondleiding basisstrategieën

M Groeistrategieën volgens Igor Ansoff:
    F Marktpenetratie: strategie waarbij meer winst
        wordt gerealiseerd met het huidig producten-/
        dienstenpakket bij de huidige afnemers-
        groepen.

        [Onderscheiden wordt:
�����������Q�marktverbreding: gericht op meer soorten afnemers
�����������Q�marktverdieping: gericht op verhoging van afzet /omzet
              bij huidige afnemers
�����������Q�marktvernieuwing: gericht op snellere vervanging van
              duurzame gebruiksgoederen

�����������Q�marktverfijning: opvoering van prijzen en winstmarges ]
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Rondleiding basisstrategieën

M Groeistrategieën volgens Igor Ansoff:
    F Marktontwikkeling: strategie waarbij nieuwe
        markten worden ontwikkeld waarop het
        huidige producten- / dienstenpakket kan
        worden afgezet.

    F Productontwikkeling: strategie waarbij
        nieuwe producten en/of diensten worden
        ontwikkeld t.b.v. de huidige afnemersgroepen.
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Rondleiding basisstrategieën

M Groeistrategieën volgens Igor Ansoff:
    F Diversificatie: strategie waarbij nieuwe pro- 
        ducten en/of diensten worden ontwikkeld
        t.b.v. nieuwe markten: het meest ingrijpend.

        In de praktijk ontstaat diversificatie met name
        door overname van andere bedrijven.
        Voorbeeld: de introductie van een eigen
        ijsmerk door Starbucks (koffiebars).
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Rondleiding basisstrategieën

M Groeistrategieën volgens Philip Kotler:
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Rondleiding basisstrategieën

M Groeistrategieën volgens Philip Kotler:
    F Horizontale integratie: strategie waarbij
        activiteiten worden ondernomen afkomstig
        van een andere, met de eigen bedrijfskolom
        verbandhoudende, bedrijfskolom, meestal op
        dezelfde hoogte.

        Horizontale integratie vertoont dus veel over-
        eenkomsten met parallellisatie.   
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Rondleiding basisstrategieën

M Groeistrategieën volgens Philip Kotler:
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Rondleiding basisstrategieën

M Groeistrategieën volgens Philip Kotler:
    F Concentrische diversificatie: strategie waarbij
        nieuwe producten en/of diensten worden
        geïntroduceerd, die qua marketing en/of
        technologie duidelijk verband houden met
        de huidige producten en/of diensten.

        Voorbeelden: aankoop Pizza-Hut door PepsiCo.
        (marketing-gerelateerd); wegwerp-aanstekers
        en -scheermesjes van ballpoint-producent BIC
        (technologie-gerelateerd).
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Rondleiding basisstrategieën

M Groeistrategieën volgens Philip Kotler:
    F Horizontale diversificatie: strategie waarbij
        nieuwe producten en/of diensten worden
        geïntroduceerd, die de afnemers van de
        huidige producten en/of diensten sterk
        aanspreken, ook al verschillen deze producten
        en/of diensten sterk van elkaar.

        Voorbeelden: Davidoff, YvesSaintLaurents,
        Camel, Cartier, Coca-Cola, enz.
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Rondleiding basisstrategieën

M Groeistrategieën volgens Philip Kotler:
    F Conglomerate diversificatie: strategie waarbij
        nieuwe producten en/of diensten worden
        geïntroduceerd, die qua marketing en
        technologie géén verwantschap hebben met
        de huidige producten en/of diensten. 

        Het betreft hier feitelijk de al eerder
        genoemde diversificatie volgens Ansoff.

        Einde rondleiding!
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Proces van strategisch management

M Strategievorming: kenmerken en basis:
    F gericht op middellange en lange termijn 
    F hebben betrekking op de gehele organisatie
    F vormen vaak de basis voor investerings-
        beslissingen.
    Verder kunnen strategieën gebaseerd zijn op:
    F het marktaandeel of de marktpositie van de
        onderneming
    F de mate van turbulentie in de omgeving, of
    F de wens om verder uit te breiden (expansie).
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Proces van strategisch management

M Strategievorming:
    gebaseerd op marktaandeel of -positie:
    Ondernemingen kunnen in dit verband worden
    aangeduid als:
    F marktleiders
    F marktvechters of -uitdagers
    F marktvolgers
    F markt’nichers’ of specialisten.
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Proces van strategisch management

M Strategievorming: marktleider:
    F de organisatie in de markt met veelal het
        grootste marktaandeel
    F kan ook de organisatie betreffen die in het
        algemeen anderen voorgaat bij het door-
        voeren van prijsveranderingen of product-
        vernieuwingen
    F heeft veelal de hoogste distributiegraad en
        levert de meeste marketingcommunicatie-
        inspanningen (Coca-Cola, Shell, Nokia, Sony,
        McDonald’s, Marlboro, Nike)
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Proces van strategisch management

M Strategievorming: marktleider:
    F marktleiders richten hun strategieën op:
        O vergroten van de totale markt, en daarmee
            hun eigen aandeel;
        O uitbreiden van het eigen marktaandeel;
        O verdedigen van het eigen marktaandeel, dit
            door o.a.:
            G positieverbetering van product of merk
                (eigenschappen, prijs, distributie, e.d.);
            G flankaanval, bijv. inzet van meerdere
                merken ter ontmoediging concurrentie;
            G mobiliteitsvergroting, om activiteiten 
                naar andere markten te verleggen. 
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Proces van strategisch management

M Strategievorming: marktvechter:
    F de organisatie die wat betreft marktaandeel
        veelal tweede of derde is in de markt, en haar
        positie wil verbeteren door de marktleider en/
        of andere aanbieders in de markt aan te vallen
    F voorbeelden: Lexus t.o.v. Mercedes, Adidas
        t.o.v. Nike, Airbus t.o.v. Boeing (of inmiddels
        andersom).
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Proces van strategisch management

M Strategievorming: marktvechter:
    F marktvechters richten hun strategieën op:
        O het frontaal aanvallen van de marktleider,
            meestal met gelijke middelen (sterkten);
        O het in de flank aanvallen van de marktleider,
            gericht op de zwakten van de marktleider; 
        O het omcirkelen van de marktleider, door op
            meerdere fronten tegelijk aan te vallen;
        O het via omweg aanvallen van de marktleider
            door makkelijkere markten erbij te pakken;
        O het voeren van een guerillastrategie, door
            het ‘aanpakken’ van de marktleider met
            tal van ‘gewone’ en ‘ongewone’ middelen.
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Proces van strategisch management

M Strategievorming: marktvolger:
    F de organisatie die geen marktleider is en haar
        marktpositie (marktaandeel) wil verbeteren
        zonder de concurrentiestrijd met de markt-
        leider aan te gaan
    F besteden relatief weinig aan productontwikke-
        ling of reclame, m.n. door te weinig financiële
        middelen of gebrek aan management 
        know-how
    F voorbeelden: imitaties zoals TelePizza op basis
        van Domino’s, Ralcorp’s imitatie van Kellogg’s
        Corn Flakes
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Proces van strategisch management

M Strategievorming: marktvolger:
    F marktvolgers richten hun strategieën op:
        O het zo dicht mogelijk volgen van het beleid
            van de marktleider, vooral door imitatie van 
            marktsegmentatie en marketing-P’s;
        O het met afstand volgen van het beleid van
            de marktleider, past hier en daar beperkte
            differentiaties (product, prijs, e.d.);
        O het selectief volgen van het beleid van de
            marktleider, voert op sommige punten eigen
            beleid, en op andere punten dat van de
            marktleider. 
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Proces van strategisch management

M Strategievorming: markt’nicher’:
    F de organisatie die zich richt op één specifiek
        segment in de markt en binnen dit segment
        zeer nauwkeurig inspeelt op afnemerswensen
    F verdienen relatief beter dan andere markt-
        spelers (gemiddeld 27% ROI), juist vanwege
        enorme kennis van afnemers, waardoor daar
        beter op ingespeeld kan worden
    F voorbeelden: EasyJet, Logitech, koffiemerk
        HAG (cafeïnevrij). 
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Proces van strategisch management

M Strategievorming: markt’nicher’:
    F markt’nichers’ richten zich op het
        specialiseren met betrekking tot o.a.:
        O eindgebruikers, middels veel toegevoegde
            waarde aan product en dienstverlening;
        O grootte van afnemers, die vaak te klein zijn
            voor de grotere concurrenten;
        O geografische locatie van afnemers, die niet
            door anderen worden bediend;
        O service, die niet door anderen gegeven kan
            worden. 
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Proces van strategisch management

M Strategievorming:
    gebaseerd op mate van turbulentie in omgeving:
    Kenmerken van een dergelijke turbulente
    omgeving:
    F toenemende veranderingssnelheid van diverse
        variabelen, bijv. in de macro-omgeving
    F grotere onderlinge afhankelijkheid van allerlei
        verschijnselen, bijv. afhankelijkheid van schil-
        dersbedrijf van bouw, van conjunctuur, van
        ontwikkelingen financiële sector elders, enz.
    F ontwikkelingen die steeds meer autonoom van
        karakter zijn, bijv. verandering van klimaat,
        bevolkingsopbouw/-omvang, e.d.
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Proces van strategisch management

M Strategievorming:
    gebaseerd op mate van turbulentie in omgeving:
    Organisaties kunnen zich in principe op 4
    manieren hiertegen wapenen:
    F immunificatie, =minder kwetsbaar maken,
        bijv. door concentrische diversificatie;
    F adaptatie, door snelle aanpassing van pro-
        ducten, processen, organisatiestructuur, enz.; 
    F manipulatie, het terugwinnen van econo-
        mische macht door bijv. strategische samen-
        werkingen aan te gaan;
    F innovatie, het flexibel kunnen innoveren op
        gebied van producten, organisatie, e.d.
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Proces van strategisch management

M Strategievorming:
    gebaseerd op wens van verder uit te breiden:
    Organisaties kunnen groeien langs 2 dimensies:
    productdimensie en marktdimensie.
   
    Strategieën die hierop zijn gebaseerd, zijn o.a.
    de groeistrategieën volgens Ansoff, en die
    volgens Kotler.

    Zie hiertoe de Rondleiding basistrategieën.
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Proces van strategisch management

M Strategievorming: evaluatie en keuze strategie:
    F Om meer inzicht te verkrijgen in mogelijk
        toepasbare strategieën, wordt wel gebruik
        gemaakt van scenario-analyses.  Hierin wordt
        vanuit de huidige situatie de ontwikkeling van
        een aantal factoren voorspeld, waaronder
        concurrentie, prijzen, marktgroei, e.d.
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Proces van strategisch management

M Planning (en implementatie):
    Zonder goede planning en implementatie zal:
    F de organisatie niet goed in staat zijn om
        toekomstige risico’s in te zien;
    F de organisatie niet goed in staat zijn om
        toekomstige ontwikkelingen te kunnen
        benutten en daarop voor te bereiden.

    Het planningsproces kent de volgende stappen:
    F strategische planning
    F operationele planning
    F functiegerichte werkplanning. 
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Proces van strategisch management

M Planning: strategische planning:
    F planning op het hoogste niveau;
    F betreft zaken als: doelstellingen die over 2 à 3
        jaar bereikt moeten worden, betreffende
        groei, omzet, marktaandeel, e.d.; 
    F betreft dus ook: tijdpaden, benodigde inves-
        teringen, organisatie, personeel, informatie-
        systemen, e.d.; 
    F deze planning wordt in de regel per jaar of per
        kwartaal uitgewerkt, afhankelijk van soorten
        activiteiten.
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Proces van strategisch management

M Planning: operationele planning:
    F afgeleid van strategische planning, bijv. in de
        vorm van een jaarbudget, waarin per
        bedrijfsonderdeel de te produceren of te
        verkopen hoeveelheden zijn vastgelegd;
    F deze planning wordt, afhankelijk van de
        omvang van de organisatie, gedetailleerd
        uitgewerkt op kwartaal-, maand- of
        weekniveau.
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Proces van strategisch management

M Planning: functiegerichte planning:
    F afgeleid van operationeel plan, wordt binnen
        de verschillende functionele afdelingen
        uitgewerkt naar dagelijkse werkzaamheden;
    F voorbeelden: maandelijkse en wekelijkse
        productieplanning, roosterplanning voor
        productieploegen, liquiditeitsplanning,
        planning van werving- en selectieprocedures. 
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Proces van strategisch management

M Implementatie: problemen bij invoering:
    F onvoldoende betrokkenheid van management
        en medewerkers (bijv. door mensen niet bij
        plannen te betrekken, of op basis van eerdere
        negatieve ervaringen);
    F onvoldoende kennis van en voorbereiding op
        het proces van strategisch management
        (management e.a. weten soms niet goed waar
        ze het over hebben, of vocabulaires komen
        niet met elkaar overeen);   
                                                                                  >>
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Proces van strategisch management

M Implementatie: problemen bij invoering:
    F onvoldoende expliciet maken van de strategie:
        alleen doelstellingen bepalen is niet genoeg.
        De weg daarheen moet iedereen duidelijk zijn;
    F onvoldoende ondersteuning van
        informatiesystemen (bijv. doordat adequate
        registratiesystemen ontbreken, niet goed
        worden bijgehouden of niet aan elkaar zijn
        gekoppeld; gevolg: slechte kwaliteit van
        informatie); 
                                                                                  >>
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STRATEGISCH MANAGEMENT

Proces van strategisch management

M Implementatie: problemen bij invoering:
    F invloed van snel veranderende omgeving
        (belangrijke beslissingen kunnen worden
        genomen inzake bijv. organisatie of processen,
        die uiteindelijk niet makkelijk blijken aan te
        passen aan externe ontwikkelingen, e.d.).  


