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DOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Visie / missie / doelen / doelstellingen

M Visies, missies, doelen en doelstellingen hebben
    veel met elkaar te maken, en tegelijkertijd zijn er
    wezenlijke verschillen:
    F visie: geeft aan hoe binnen een onderneming
        naar de toekomst wordt gekeken, en naar
        doelen op langere termijn;
    F missie: ‘wie’ de organisatie is, en wat zij voor
        haar afnemers onderneemt en tracht te
        bereiken;
 >>
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DOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Visie / missie / doelen / doelstellingen

M Visies, missies, doelen en doelstellingen,
    wezenlijke verschillen:
    F doel: wat, met het oog op de visie, de onder-
        neming op middellange (minimaal 3 jaar) en
        langere termijn wil bereiken; niet alleen
        financieel, maar ook m.b.t. innovatie,
        afnemers en interne processen (BSC);
    F doelstelling: de specifieke (SMART) invulling
        hoe een doel bereikt moet worden.

    In de praktijk worden doelen en doelstellingen
    vaak door elkaar gehaald, en wordt de term
    ‘doelstellingen’ steeds gebruikt.
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DOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Visie / missie / doelen / doelstellingen

M Ondernemingsdoelstellingen:
    Bij het (SMART) vaststellen van doelstellingen
    worden per saldo de volgende beslissingen
    genomen:
    F het bepalen en prioriteren van de belangrijkste
        doelstellingsvariabelen, bijv. de nadruk leggen
        op winst of op marktaandeel;

    F het bepalen van de te bereiken waarden van
        deze variabelen, ofwel hoe de doelstellingen
        specifiek dienen te worden ingevuld.
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DOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Ondernemingsdoelstellingen
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DOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Portfolioanalyse

M De portfolioanalyse:
    Bij portfolioanalyses worden de posities van
    PMC’s 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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DOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Portfolioanalyse

M De portfolioanalyse:
    Met een portfolioanalyse ontstaat inzicht in de
    mate van evenwicht in de verzameling van
    SBU’s, producten (merken).  Portfolioanalyses
    kunnen op 2 niveau’s worden uitgevoerd:
    F op het niveau van productgroepen en markten
        (SBU-niveau);
    F op het niveau van producten / merken
        (ondernemingsniveau).

    Portfolioanalyses zijn veelal een vervolg op een
    SWOT-analyse, maar kunnen ook onderdeel zijn
    van de interne analyse. 
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DOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Portfolioanalyse

M De portfolioanalyse:
    Portfolioanalyses die in de loop der tijd zijn
    ontwikkeld:
    F de Boston Consulting Group (BCG) matrix;
    F de McKinsey / GE-business screen / MABA-
        analyse;
    F de Shell / Directional Policy Matrix (sterk
        lijkend op de MABA-analyse);
    F de Life Cycle Portfolio van Athur D. Little,
        waarbij uitgegaan wordt van markten die (net
        als producten) een levenscyclus hebben
        (embryonaal - groei - verzadiging - verval).
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DOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Portfolioanalyse

M 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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DOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Portfolioanalyse

M De BCG-analyse:
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DOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Portfolioanalyse

M De BCG-analyse, strategieën:
    O Het bedrijf kan ervoor kiezen om meer in een
        SBU te investeren, om marktaandeel uit te
        bouwen ;
    O Ook kan besloten worden om net voldoende in
        een SBU te investeren om het huidige markt-
        aandeel vast te houden ;
    O Het kan ervoor kiezen om een SBU met relatief
        groot marktaandeel in een markt met stabiele of
        afnemende groei, te oogsten : ‘melken’; 
    O Ook kan het besluiten om in een SBU te desin-
        vesteren door deze te verkopen of weg te doen.
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DOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Portfolioanalyse

M De McKinsey / MABA-analyse:
    Zoals bij de BCG-matrix, is ook MABA-portfolio-
    analyse gebaseerd op 2 dimensies: aantrekkelijk-
    heid van de markt (branche), en 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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DOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Portfolioanalyse

M De 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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DOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Portfolioanalyse

M De McKinsey / MABA-analyse, toepassing:
    Eerst wordt de marktaantrekkelijkheid vastgesteld,
    waartoe de marktaantrekkelijkheidsfactoren worden
    bepaald.  Dit zal voor elke branche anders zijn.  Er
    zijn echter een aantal hoofdfactoren die voor elke
    branche gelden.

    Deze factoren kunnen bijv. op een schaal scoren van
    0 tot 1.  Per factor wordt een weging toegekend
    waarvan het totaal bijv. op 100 gesteld wordt. 
    Zo ontstaat dan de volgende tabel met voorbeeld-
    gegevens, waarbij alvast één business (SBU of
    productgroep) wordt geanalyseerd.
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DOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Portfolioanalyse

M De McKinsey / MABA-analyse, toepassing:
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DOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Portfolioanalyse

M De McKinsey / MABA-analyse, toepassing:
    Vervolgens wordt de business-aantrekkelijkheid
    vastgesteld, waartoe de businessaantrekkelijkheids-
    factoren worden bepaald.  Dit zal uiteraard voor elke
    bedrijf anders zijn.  
    Afhankelijk van branche, kunnen hier mogelijk een
    aantal hoofdfactoren gelden.
    Ook hier kunnen deze factoren geschaald worden
    op de wijze zoals hiervoor is gedemonstreerd.
    Zo ontstaat dan de volgende tabel met voorbeeld-
    gegevens, betreffende de eerder aangeduide
    business (SBU of productgroep).
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DOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Portfolioanalyse

M De McKinsey / MABA-analyse, toepassing:
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DOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Portfolioanalyse

M De McKinsey / MABA-analyse, toepassing:
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DOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN
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DOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Portfolioanalyse

M De McKinsey / MABA-analyse, opmerkingen:
     F Doordat dit model gebaseerd is op zelf aange-
         geven factoren en wegingen, treedt er een
         zekere subjectiviteit op, wat kan leiden tot
         onjuiste interpretaties.
     F Het kost veel tijd om alle benodigde informatie 
         te verzamelen om het model geheel in te vullen.
     F Het werken met factoren, wegingen, scores, kan
         een vals gevoel van objectiviteit opwekken. 
         Kwantificering levert inderdaad meer nauwkeurig-
         heid op, maar neemt de subjectiviteit niet weg.
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DOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Portfolioanalyse
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DOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Portfolioanalyse

M Voor- en nadelen van portfoliomethoden:
    F Analytische problemen, ontstaan bij:
        G het definiëren van de gebruikte dimensies;
        G de bepaling van hoge en lage dimensie-
            waarden;
        G de bepaling van wegingsfactoren;
        G de keuze van portfoliomethode.
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DOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Portfolioanalyse

M Voor- en nadelen van portfoliomethoden:
    F Strategische problemen, ontstaan bij:
        G aanname dat laag MA per definitie een lage
            winstgevendheid oplevert (denk bijv. aan
            nichemarkten);
        G aanname dat lage marktgroei niet interes-
            sant kan zijn (bedrijven kunnen ervoor
            kiezen om zich juist dan te richten op
            kwaliteit-en kostenbeheersing). 
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DOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Portfolioanalyse

M Voor- en nadelen van portfoliomethoden:
    F Praktisch gebruik:
        G portfoliomethoden zijn niet per se alleen
            bedoeld om te helpen bij het nemen van
            beslissingen over investeringsstrategieën;
        G portfoliomethoden helpen bij het verbeteren
            van de kwaliteit van het strategisch denken
            op SBU-niveau;
        G portfoliomethoden leiden op ondernemings-
            niveau tot beter begrip omtrent de
            verschillende SBU’s en PMC’s.
        G portfoliomethoden kunnen een effectief
            diagnose-instrument zijn, ook voor interne
            communicatie.
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DOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Strategische overwegingen

M  Welke basis wordt gekozen voor de te volgen
     strategie:
     G Treacy/Wiersema: operational excellence /
         product leadership / customer intimacy 
     G Porter: kostenleiderschap / differentiatie /
         concentratie (focus)?

M  Welke strategische richting (of combinatie van
     richtingen) wordt gekozen: turnaround / consolidatie
     (voortzetting) / groei?

M  Hoe dient de gekozen strategie te worden uitgewerkt:
     zélf / via acquisitie (overname)/d.m.v. samenwerking?
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DOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Strategische overwegingen

M De keuze van strategie bevat in feite 3 dimensies
    F Waar te concurreren: de markt die gekozen
        wordt;
    F Hoe te concurreren: met welke duurzame
        concurrentievoordelen (activa en
        competenties);
    F Met wie te concurreren: zelf of in
        samenwerking met andere partijen.

M Belangrijke vraagstukken hierbij: 
    F Keuze van investeringen per SBU / merk
    F Met wie evt. samenwerken    
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DOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Strategische overwegingen

M Ontwikkelingsrichtingen:
    Ten aanzien van de gewenste portfolio van SBU’s
    (of merken) bestaan de volgende mogelijkheden:
    F afbouwen (dogs: desinvesteren, divesting);
    F oogsten (cash cows: milking, harvesting);
    F handhaven van de positie (stars: holding);
    F groei met bestaande activiteiten (wild cats)
    en:
    F opzetten / groei van nieuwe activiteiten.



28

DOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Strategische overwegingen

M Ontwikkelingsrichtingen:
    Ten aanzien van de groei van nieuwe activiteiten
    bestaan verschillende groeirichtingen, zoals
    uitgewerkt door Ansoff en Kotler:
    F expansie: groei met bestaande SBU’s/merken:
        G marktpenetratie, marktontwikkeling,
            productontwikkeling, horizontale
            diversificatie
    F diversificatie: groei met nieuwe activiteiten: 
        G marktverbreding, verticale diversificatie (=
            integratie), concentrische diversificatie,
            conglomerate diversificatie
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BASIS STRATEGIEËN
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BASIS STRATEGIEËN
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BASIS STRATEGIEËN

Generieke concurrentiestrategieën (1980)
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BASIS STRATEGIEËN

Strategieën in de bedrijfskolom

33

BASIS STRATEGIEËN

Groeistrategieën volgens Ansoff (1957)
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BASIS STRATEGIEËN

Groeistrategieën volgens Ansoff

M Marktpenetratie: strategie waarbij meer winst
    wordt gerealiseerd met het huidig producten- /
    dienstenpakket bij de huidige afnemersgroepen.

    Onderscheiden wordt:
        G marktverbreding: gericht op meer soorten afnemers, ook:
            gericht op nieuwe afnemers met aangepaste producten
        G marktverdieping: gericht op verhoging van afzet /omzet
            bij huidige afnemers
        G marktvernieuwing: gericht op snellere vervanging van
            duurzame gebruiksgoederen
        G marktverfijning: opvoering van prijzen en winstmarges 
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BASIS STRATEGIEËN

Groeistrategieën volgens Kotler
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BASIS STRATEGIEËN

Groeistrategieën volgens Kotler

M Horizontale integratie: strategie waarbij activi-
    teiten worden ondernomen afkomstig van een
    andere, met de eigen bedrijfskolom verband-
    houdende, bedrijfskolom, meestal op dezelfde
    hoogte.

    Horizontale integratie vertoont dus veel overeen-
    komsten met parallellisatie.   
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BASIS STRATEGIEËN

Groeistrategieën volgens Kotler
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BASIS STRATEGIEËN

Groeistrategieën volgens Kotler

M Concentrische  diversificatie: strategie waarbij
    nieuwe producten en/of diensten worden geïn-
    troduceerd, 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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BASIS STRATEGIEËN

Groeistrategieën volgens Kotler

M Horizontale diversificatie: strategie waarbij
    nieuwe producten en/of diensten worden geïn-
    troduceerd, 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, YvesSaintLaurent,
    Camel, Cartier, Coca-Cola, enz.
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BASIS STRATEGIEËN

Groeistrategieën volgens Kotler

M Conglomerate diversificatie: strategie waarbij
    nieuwe producten en/of diensten worden geïn-
    troduceerd, 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.
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DOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Met wie te concurreren

M Wanneer duidelijk is welke groeirichting moet
    worden gekozen (basisstrategieën), ontstaat de
    vraag of dit zelf (intern) of via anderen (extern)
    moet worden bereikt:
    F interne ontwikkeling: meest riskant, geen
        zekerheid over resultaten, maar wel flexibel
        door alles zelf in de hand te houden;
    F externe onwikkeling via overname: meer
        zekerheid over resultaat, maar minder flexibel
        en meer financiële middelen nodig;
    F externe ontwikkeling door samenwerking via
        strategische alliantie of door licentie. 
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DOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

Met wie te concurreren

M Naast positieversterkende strategieën (gericht
    op het verslaan van de concurrentie, bijv. door
    kostenleiderschap of innovatiegericht), kan ook
    gekozen worden voor concurrentieverminder-
    ende strategieën.  
    Dit gebeurt door:
    F samenwerking, zoals d.m.v. fusies en
        overnames, of middels inkoopcombinaties,
        franchising, strategische allianties, e.d.;
    F marktafspraken, zoals over prijzen, markt-
        verdeling, d.m.v. kartels, e.d. 
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DOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

M Een goede SWOT-analyse geeft inzicht in
    verschillende combinatiemogelijkheden, bijv.:
    F -een eigen sterk punt, dat
        -bij belangrijkste concurrenten zwak is, en dat
        -zij moeilijk kunnen verkrijgen of maken, en
        -wel van belang is voor de afnemers;

    of juist andersom:
    F -een eigen zwak punt, dat
        -bij de concurrent(en) sterk is, en
        -waarbij bereidheid tot samenwerking is, en
        -waarbij ingespeeld wordt op kansen of op
         een punt van belang voor de afnemers.

Met wie te concurreren
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DOELSTELLINGEN & STRATEGIEËN

M De eerste combinatiemogelijkheid leidt vooral
    naar positieversterkende strategieën.  De
    tweede combinatiemogelijkheid met name naar
    concurrentieverminderende strategieën.

M Bij samenwerking in de vorm van fusie, moet
    echter wel rekening gehouden worden met:
    F het formaat van de gefuseerde onderneming,
        die vaak minder flexibel kan reageren op
        actuele ontwikkelingen in de omgeving;
    F mogelijke grote interne problemen doordat de
        bedrijfsculturen slecht op elkaar aansluiten. 

Met wie te concurreren


