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STRATEGISCH BELEID

Strategieformulering
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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STRATEGISCH BELEID

Strategieformulering
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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STRATEGISCH BELEID

Strategieformulering
M Strategisch management:
    =het zorgdragen voor een juiste afstemming op
    de omgeving, alsmede het passend 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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STRATEGISCH BELEID

Strategieformulering
M Strategisch management, globaal proces:
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STRATEGISCH BELEID

Strategieformulering
M Strategisch management, situatieanalyse:
    G PMC / Product-markt-combinatie:
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STRATEGISCH BELEID

Strategieformulering
M Strategisch management, situatieanalyse:
    G Externe analyse:
        elementen die in een externe analyse kunnen
        voorkomen, zijn o.a.:
        F macro-economische, demografische, maat-
            schappelijke, en andere ontwikkelingen in de
            macro-omgeving (DESTEP)
        F marktontwikkelingen
        F bedrijfstak- en concurrentieanalyse
        F distributie-ontwikkelingen
        F afnemersgedrag, trends, ontwikkelingen
        F enz.    
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STRATEGISCH BELEID

Strategieformulering
M Strategisch management, situatieanalyse:
    G Interne analyse:
        elementen die in een interne analyse (audit)
        kunnen voorkomen, zijn o.a.:
        F inkoopbeleid
        F producten- en productiebeleid, w.o. PLC    >>
        F research & development
        F marketing & sales
        F concurrentiepositie, w.o. BCG-analyse       >>
        F distributiebeleid
        F personeel & organisatie
        F financiële positie    
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STRATEGISCH BELEID

Strategieformulering
M Strategisch management, interne analyse:
    G Productlevenscyclus: 
        betreft de (grafische weergave van) het verloop
        van de afzet van een zeker product in de loop
        der tijd
         F algemeen: PLC’s worden steeds korter
         F factoren die PLC-concept hebben bepaald:
             O mode-ontwikkeling: veranderingen in smaak,
                 stijl, trends
             O technologische vooruitgang: van LP naar CD,
                 van 8mm film naar DVD, enz.
             O welvaartstoename: meer geld, hogere
                 kwaliteitseisen, beter wonen, enz.
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STRATEGISCH BELEID

Strategieformulering
M Strategisch management, interne analyse:
    G Productlevenscyclus:
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STRATEGISCH BELEID

Strategieformulering
M Strategisch management, interne analyse:
    G introductiefase:

        F aanslaanfase van nieuw product
         F langzame groei i.v.m. koopweerstand, onbekend-
             heid en/of beperkte verkrijgbaarheid
         F marketingactiviteiten gericht op innovators en
             early adopters
         F grote aanloopkosten i.v.m. promotionele
             activiteiten
         F grote kans op niet-aanslaan
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STRATEGISCH BELEID

Strategieformulering
M Strategisch management, interne analyse:
    G groeifase:

        F is aan de hand wanneer de eerst-kopende kopers
            tot herhalingsaankoop overgaan
        F kinderziekten zijn overwonnen; product is door
            markt geaccepteerd
        F marketingactiviteiten gericht op early adopters
            concurrentie neemt toe, zodat aandacht moet
            uitgaan naar merk en verdere productverbeter-
            ingen
        F nog hoge kosten van promotie en distributie
            zorgen voor relatief lage winst en relatief laag
            marktaandeel
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STRATEGISCH BELEID

Strategieformulering
M Strategisch management, interne analyse:
    G verzadigingsfase:

        F concurrentie heeft technische achterstand
            ingelopen   
        F concurrentiestrijd richt zich op vervangingsmarkt
        F méér promotiekosten; afzet en marktaandeel
            blijven ongeveer gelijk; omzet en winst zijn
            afnemend
        F prijsverlaging, dan wel productaankleding tegen
            zelfde prijs
        F aandacht nu meer op productie-efficiëntie (cash
            cow!) 
        F bezitsgraad neemt niet meer toe
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STRATEGISCH BELEID

Strategieformulering
M Strategisch management, interne analyse:
    G vervalfase:

        F afzet neemt verder af: dreiging van verliesmaken
        F mogelijk moment van opheffing product (dog!)
        F oorzaken: nieuwe producten op de markt zijn in    
            technologische zin beter, en toenemende concur-
            rentie uit goedkoper producerende landen
        F mogelijk ontstaan van verkeerd imago (”bedrijf
            van veel winkeldochters”)
        F vertraging ontwikkeling nieuwe producten en
            vervangers
        F probleem: hoe lang moet dit verzwakte /
            verouderde product nog worden gehandhaafd?
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STRATEGISCH BELEID

Strategieformulering
M Strategisch management, interne analyse:
    G 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 m.b.t.  2 dimensies:
        F een hoge mate van marktgroei vereist het aan-
             trekken van middelen  -een grote mate van cash
             flow-  om grote investeringen te kunnen doen;
         F een relatief hoog marktaandeel heeft een
             positief effect op (het genereren van) cash flow
             van de onderneming.
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STRATEGISCH BELEID

Strategieformulering
M Strategisch management, interne analyse:
    G Portfolio-analyses, de BCG-analyse:
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STRATEGISCH BELEID

Strategieformulering
M Strategisch management, interne analyse:
    G BCG-analyse: investeringsstrategieën
        F het bedrijf kan ervoor kiezen om meer in een
            SBU te investeren, om marktaandeel uit te
            bouwen ;
        F ook kan besloten worden om net voldoende in
            een SBU te investeren om het huidige markt-
            aandeel vast te houden ;
        F het kan ervoor kiezen om een SBU met
            relatief groot marktaandeel in een markt met
            stabiele of afnemende groei, te oogsten; 
        F ook kan het besluiten om in een SBU te desin-
            vesteren door verkopen of deze weg te doen.
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STRATEGISCH BELEID

Strategieformulering
M Strategisch management, SWOT-analyse:
    F Uit de externe analyse volgen relevante kansen en
        bedreigingen. Belangrijk hierbij is dat kansen niet
        worden verward met feiten of te ondernemen
        activiteiten door de organisatie.  Evenzo dienen
        bedreigingen niet te worden verward met feiten of
        tekortkomingen van de organisatie.
      >>
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STRATEGISCH BELEID

Strategieformulering
M Strategisch management, SWOT-analyse:
    F Uit de interne analyse volgen relevante sterkten
        en zwakten.

    F De SWOT-analyse zal uiteindelijk leiden tot inzichten
        omtrent mogelijkheden voor groei, verbetering,
        verdedigen/concurreren, en waar concurrentie ver-
        meden moet worden of in dat verband juist een
        samenwerking moet worden gezocht.

20

STRATEGISCH BELEID

Strategieformulering
M Strategisch management, SWOT-analyse:
    F Kansen (’opportunities’) zijn externe ontwikkeling-
         en, trends of recente gebeurtenissen en gelegen-
         heden die een positieve invloed kunnen hebben op
         de bedrijfsexploitatie, of op de winstgevendheid van
         de organisatie.

         Zodoende vormen bijv. al lang bestaande technolo-
         gie (zoals internet, sociale media, e.d.), of het
         openen van meer vestigingen, of het aanstellen van
         meer verkopers, geen kansen, maar gaat het hier
         om feiten of activiteiten, mogelijk volgend uit
         kansen.
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STRATEGISCH BELEID

Strategieformulering
M Strategisch management, SWOT-analyse:
    F Bedreigingenen (’threats’) zijn externe ontwikke-
         lingen, trends of recente gebeurtenissen en
         gelegenheden die een negatieve invloed kunnen
         hebben op de bedrijfsexploitatie, of op de winst-
         gevendheid van de organisatie.

         Zodoende vormen bijv. de al bestaande felle concur-
         rentie, of het minder goed kunnen verkopen van
         eigen verkopers, of het verouderd zijn van
         machines, geen bedreigingen, maar gaat het hier
         om feiten of zwakten. 
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STRATEGISCH BELEID

Strategieformulering
M Strategisch management, SWOT-analyse:
    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 tekortkomingen
         van de organisatie die het leveren van de beoogde
         prestaties in de weg staan.

    F Alhoewel sterkten en zwakten betrekking kunnen
         hebben op ‘assets’, dienen deze vooral uitgedrukt te
         worden in termen van ondernemingsprocessen en
         vaardigheden die van belang zijn om effectief in te
         spelen op wensen en behoeften in de markt.
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STRATEGISCH BELEID

Strategieformulering
M Strategisch management, SWOT-analyse:
    F mogelijke uitwerkingsmethode:
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STRATEGISCH BELEID

Strategieformulering
M Strategisch management, enkele strategieën:
    F Groeistrategieën volgens Igor Ansoff:
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STRATEGISCH BELEID

Strategieformulering
M Strategisch management, enkele strategieën:
    F Groeistrategieën volgens Igor Ansoff:
        G Marktpenetratie: strategie waarbij meer
            winst wordt gerealiseerd met het huidig
            producten-/dienstenpakket bij de huidige
            afnemersgroepen.

        [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 BELEID

Strategieformulering
M Strategisch management, enkele strategieën:
    F Groeistrategieën volgens Igor Ansoff:
        G Marktontwikkeling: strategie waarbij nieuwe
            markten worden ontwikkeld waarop het
            huidige producten- / dienstenpakket kan
            worden afgezet.

        G Productontwikkeling: strategie waarbij
            nieuwe producten en/of diensten worden
            ontwikkeld t.b.v. de huidige afnemers-
            groepen. 
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STRATEGISCH BELEID

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

            In de praktijk ontstaat diversificatie vooral     
            door overname van andere bedrijven of
            activiteiten.
            Voorbeeld: de introductie van een eigen
            ijsmerk door Starbucks (koffiebars). 
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STRATEGISCH BELEID

Strategieformulering
M Strategisch management, samenwerkingsvormen: 

O Samenwerking tussen niet-concurrenten:
    F Grootwinkelbedrijf (GWB)
    F Inkoopcombinatie
    F Vrijwillig filiaal bedrijf
    F Franchising, licencing, e.d.
    F Outsourcing  

  F Gedeeltelijk:

  G Geheel:

O Samenwerking tussen concurrenten:
M Strategische alliantie >>
M Joint venture >>
F Netwerk
F Kartel
M Fusie of overname       >>
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STRATEGISCH BELEID

Strategieformulering

O Motieven voor samenwerking zijn o.a.:
    F Kostenreductie 
    F Versterking concurrentiekracht
    F Continuïteit bedrijfsvoering en -ondersteuning
    F Bundeling krachten naar leveranciers
    F Verbetering producten / dienstenaanbod
    F Uitbouw gemeenschappelijke bedrijfsformules
    F Delen van kennis, R&D
    F Vergroten promotie / naamsbekendheid
    F Strategische heroriëntatie (fusies, overnames)
    F Synergetische voordelen (1 + 1 = 3 effect)   

M Strategisch management, samenwerkingsvormen: 
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STRATEGISCH BELEID

Strategieformulering

O Strategische  alliantie:
    samenwerkingsverband op een of meer
    strategische deelgebieden, bijv.:
    G productie (Chrysler-Fiat inzake assortimentsuit-

          breiding),
    G inkoop (Grolsch-Warstein inzake verpakkingen, grond-

          stoffen, e.d; AMS-Euroshopper supermarkten), 
    G R&D (Galapagos-Roche inzake ontwikkeling medicijnen

          voor longaandoeningen),
    G marketing (Singapore Airlines-Tourism New Zealand

          inzake toerisme-marketing in Nieuw-Zeeland), of:
    G distributie / logistiek (MacDonalds-HAVI v/h MLS).

M Strategisch management, samenwerkingsvormen: 
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STRATEGISCH BELEID

Strategieformulering

O Joint venture:
    samenwerkingsverband waarbij een
    gezamenlijke dochteronderneming wordt
    opgericht, bijv.:
    G Sony-Ericsson;
    G LG-Philips;
    G ABN-AMRO-verzekeringen (met Delta-Lloyd);
    G Shell-Chevron/Texaco;
    G Air China-Cathay Pacific inzake cargo
        activiteiten;
    G en meer.  

M Strategisch management, samenwerkingsvormen: 
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STRATEGISCH BELEID

Strategieformulering

O Fusies en overnames:
    F Fusie: het samengaan van twee (of meer)
        organisaties, meestal van ongeveer gelijke
        grootte in één nieuwe organisatie (bijv.:
        Ennia & Ago in Aegon, ABN-AMRO, British
        Steel-Hoogovens, KLM-Air France, en meer.
   >>

M Strategisch management, samenwerkingsvormen: 
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STRATEGISCH BELEID

Strategieformulering

O Fusies en overnames:
    F Overname: een meestal grotere organisatie
        neemt een kleinere over, hetgeen op
        vriendelijke (goed samen overeen te komen)
        wijze kan (zoals Magna en Opel), dan wel op
        vijandelijke wijze (zoals ABN-AMRO en
        Antonveneta Bank).

M Strategisch management, samenwerkingsvormen: 
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STRATEGISCH BELEID

Strategieformulering

O Fusies en overnames  / probleemgebieden :
    G organisatiecultuur : bij het samensmelten van
        twee of meer organisaties ontstaan vaak
        meerdere culturen binnen de organisatie, wat
        kan leiden tot ineffectieve samenwerking.
    G onduidelijkheid van posities en taken :
        wanneer het management en personeel niet
        duidelijk is wat de nieuwe koers is, raken
        mensen gedemotiveerd, en lopen waardevolle
        werknemers weg.
    G te hoge verwachtingen : qua prestaties en
        resultaten, waardoor frustraties ontstaan.

M Strategisch management , samenwerkingsvormen : 


