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OMGEVINGS- EN SITUATIEANALYSE
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OMGEVINGS- EN SITUATIEANALYSE

Strategische analyse (micro/meso/macro)

M Interne analyse, aandachtspunten:
    F strategische uitgangspositie (PMC/PMT, visie,
        missie, huidige strategie)
    F mate van marktoriëntatie / innovatiebereidheid
    F marktkeuze
    F value chain
    F portfolio-analyses (BCG/MABA)
    F financiële uitgangspositie, controle- en
        bijsturingssystemen
    F strategische kloof (gap-analyse)
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OMGEVINGS- EN SITUATIEANALYSE

Strategische analyse (micro/meso/macro)

M Strategische uitgangspositie:
    What business are we in?  Volgens Igor Ansoff:
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OMGEVINGS- EN SITUATIEANALYSE

Strategische analyse (micro/meso/macro)

M Strategische uitgangspositie:
    What business are we in?  Volgens Derek Abell:
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OMGEVINGS- EN SITUATIEANALYSE

Strategische analyse (micro/meso/macro)

M Strategische uitgangspositie:
    Het PMT-model van Abell toont het werkterrein van
    de onderneming.  Alles buiten de ingetekende
    blokken geeft groeimogelijkheden aan, wat samen-
    loopt met de groeistrategieën van Ansoff. 
 
    De uitkomsten van het PMT-model kunnen
    vervolgens vertaald worden in een visie en een
    missie.
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OMGEVINGS- EN SITUATIEANALYSE

Strategische analyse (micro/meso/macro)

M Strategische uitgangspositie: missies / visies:
    Waar missies vooral gaan over wat een bedrijf nu
    doet, hebben visies / ambities betrekking op wat
    in de toekomst bereikt zou moeten worden.
    F Missies betreffen in hoofdzaak:
        G economisch-technische missies
        G sociaal-maatschappelijke missies
    F Visies/ambities hebben vooral te maken met:
        G overtuiging, geloof wat belangrijk is
        G identiteit, positionering van de organisatie:
            waardestrategie
        G langetermijndoelen
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OMGEVINGS- EN SITUATIEANALYSE

Strategische analyse (micro/meso/macro)

M Strategische uitgangspositie: missies / visies:
    Bedoeling van missies:
    F bezinningsfunctie: nadenken en formuleren
        over “what business are we in?” 
        G wat is het bestaansrecht van het bedrijf? wat
            is het dat wij doen dat in zekere mate zorgt
            voor het binnenhalen en behouden van
            klanten?
    F interne functie: motiveren en activeren van 
        het personeel: keeping the eye on the ball.
    F externe functie: creëren en uitdragen van een
        zeker imago naar buiten.  (Verschil corporate
        identity / corporate image?).
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Strategische analyse (micro/meso/macro)

M Strategische uitgangspositie: missies / visies:
    Eigenschappen van missies:
    F niet te vaag, maar ook niet te sterk afgebakend; 
    F passend bij de marktomgeving;
    F behoeften van afnemers staan centraal;
    F gebaseerd op specifieke competenties;
    F motiverend.
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OMGEVINGS- EN SITUATIEANALYSE

Strategische analyse (micro/meso/macro)

M Opdracht:
    Beoordeel de missies / visies van 
    - KPMG
    - Google
    - ABN-AMRO
    - NS
    - Capgemini
    aan de hand van de genoemde eigenschappen.

11

OMGEVINGS- EN SITUATIEANALYSE

Strategische analyse (micro/meso/macro)

M Strategische uitgangspositie: 7-S onderdelen:
    Het 7-S model van McKinsey is een handig middel
    om de organisatie te analyseren:
    F doelstellingen van de organisatie (strategy)
    F opbouw van de organisatie en samenhang tussen
        organisatie-onderdelen (structure)
    F primaire en secundaire processen, systemen en
        procedures (systems)
    F mentaliteit, ambities en cultuur (shared values)
    F gehanteerde stijlen van leidinggeven (style)
    F personele bezetting (staff)
    F de benodigde / aanwezige kennis en vaardigheden
        binnen de organisatie (skills)
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OMGEVINGS- EN SITUATIEANALYSE

Strategische analyse (micro/meso/macro)

M Mate van marktoriëntatie en innovatiebereidheid:
    Marktoriëntatie betreft de beeldvorming van de
    organisatie van:
    F de marktkeuze: marktdefiniëring / segmentatie-
        mogelijkheden / marktaantrekkelijkheid / positie
        in de markt;
    F klanten: weten welk (diensten)aanbod nodig is
        om klantwaarde, behoeftenvervulling en
        loyaliteit te genereren;
    F concurrenten, handelspartners: sterkten /
        zwakten, strategieën, mogelijkheden.
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OMGEVINGS- EN SITUATIEANALYSE

Strategische analyse (micro/meso/macro)

M Mate van marktoriëntatie en innovatiebereidheid:
    Innovatiebereidheid gaat niet altijd hand in hand
    met marktgeoriënteerd zijn.  Binnen veel
    organisaties geldt: ‘wat goed is, is goed zo’, en:
    ‘radicale innovatie leidt tot kannibalisatie van
    bestaande, goedlopende diensten, dus waarom
    innoveren?’

    Anderzijds zijn er tal van voorbeelden van
    producenten en dienstverleners die door middel 
    van disruptive innovation grote traditionele
    concurrenten ver achter zich laten.  
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Strategische analyse (micro/meso/macro)

M Opdracht:
    Geef 3 voorbeelden van producten en 3 voor-
    beelden van diensten die als disruptive innovations
    (kunnen) worden beschouwd.
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OMGEVINGS- EN SITUATIEANALYSE

Strategische analyse (micro/meso/macro)

M Marktkeuze:
    Marktkeuze aspecten zijn o.a.:
    F marktdefinitie: hoe de markt te definiëren en te
        selecteren?  Winstbijdrage van deze markt? 
        Noodzaak om op deze markt aanwezig te zijn? 
        Positie in de markt?  Enz.
    F marktsegmentatie: hoe groepen binnen de
        doelmarkt(en) te identificeren?
    F marktaantrekkelijkheid en marktpositie: waarop
        te concentreren, en met welke marketing-
        prioriteiten?
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OMGEVINGS- EN SITUATIEANALYSE

Strategische analyse (micro/meso/macro)

M Marktkeuze: marktsegmentatie:
    Een praktisch hulpmiddel bij het bepalen van
    marktsegmenten op strategisch niveau is de 
    dienst-klantmatrix (een soort PMC):
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OMGEVINGS- EN SITUATIEANALYSE

Strategische analyse (micro/meso/macro)

M Value chain:
    De waardeketen van Porter is een strategisch model
    voor het onderzoeken en het ontwikkelen van
    concurrentievoordeel van een organisatie. 
    Volgens Porter komt concurrentievoordeel door de
    gehele organisatie tot stand. 
    
    Veelal is de waardeketen van een bedrijf verbonden
    met andere waardeketens en is dus onderdeel van
    een grotere waardeketen.
    Concurrentievoordeel hangt mede af van hoe
    efficiënt deze volledige waardeketen wordt geanaly-
    seerd en gemanaged: supply chain management. 
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OMGEVINGS- EN SITUATIEANALYSE

Strategische analyse (micro/meso/macro)

M Value chain:
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OMGEVINGS- EN SITUATIEANALYSE

Strategische analyse (micro/meso/macro)

M Value chain:
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OMGEVINGS- EN SITUATIEANALYSE

Strategische analyse (micro/meso/macro)

M Strategische kloofanalyse:
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OMGEVINGS- EN SITUATIEANALYSE
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OMGEVINGS- EN SITUATIEANALYSE

Strategische analyse (micro/meso/macro)

M Externe analyse, aandachtspunten meso:
    F waardeleveringsnetwerk: (klantwaarde 
        vergroten door de gecombineerde waardeketen)
    F vijf-krachtenmodel
    F dienstentrends, waaronder:
        O globalisatie / internationalisatie
        O snellere export door technologie-ontwikkeling
        O toename toepassing commerciële principes
        O concentratie op core-business
        O schaalvergroting en kostenbeheersing
        O vervaging verschillen goederen en diensten
        O veranderingen in structuur van activa
        O cocreatie van waarde.
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OMGEVINGS- EN SITUATIEANALYSE

Strategische analyse (micro/meso/macro)

M Waardeleveringsnetwerk:
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OMGEVINGS- EN SITUATIEANALYSE

Strategische analyse (micro/meso/macro)

M Vijf-krachtenmodel:
    Dit model is gebaseerd op het idee dat de aan-
    trekkelijkheid van een bedrijfstak of een markt
    gemeten kan worden aan de hand van de
    langetermijn ROI van een bedrijf.  Deze is sterk
    afhankelijk van 5 factoren:
����G�de onderlinge concurrentie tussen rivalen
����G de dreiging van potentiële toetreders
����G�de dreiging van substituut-aanbieders
����G�de onderhandelingsmacht van afnemers
����G�de onderhandelingsmacht van leveranciers.
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OMGEVINGS- EN SITUATIEANALYSE

Strategische analyse (micro/meso/macro)
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OMGEVINGS- EN SITUATIEANALYSE

Strategische analyse (micro/meso/macro)

M Dienstentrends:
    G Globalisering en internationalisatie:
        Internationalisatie is in feite het aanbieden van
        producten / diensten in het buitenland;
        globalisering is het toenemende proces van
        economische, culturele en politieke integratie op
        wereldwijd niveau. 
        Door de openstelling van grenzen tussen landen,
        kunnen goederen en diensten zich gemakkelijker
        verplaatsen: ICT, accountancy/belastingadvies,
        organisatieadvies, verzekeringen, toerisme, enz.
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Strategische analyse (micro/meso/macro)

M Dienstentrends:
    G Snellere export door technologie-ontwikkelingen:
        Door deze ontwikkelingen kunnen diensten
        sneller worden geëxporteerd en vermarket dan
        enkele jaren terug.  Hierdoor bereikt de diensten-
        sector ook sneller economies of scale (schaal-
        vergroting: verlaging van kosten per stuk) en
        economies of scope (synergievoordeel: het
        kunnen gebruiken van dezelfde faciliteiten voor
        meerdere producten of diensten). 
        Dit geldt vooral meer voor kennis- en informatie-
        diensten dan diensten gericht op bezit.
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OMGEVINGS- EN SITUATIEANALYSE

Strategische analyse (micro/meso/macro)

M Dienstentrends:
    G Toename toepassing commerciële principes:
        Meer marktwerking, marktgerichtheid, o.a. door:
        F verzelfstandiging van afdelingen, zoals af-
            splising van het spoor in Nederland en elders;
        F unbundling van diensten, zoals het uitsplitsen
            van vroegere staats- en nutsbedrijven (Gas- en
            elektriciteitsbedrijf in Nuon, Essent, Tennet,
            e.d.; PTT in Post.nl, KPN, e.d.)
        F privatisering van organisaties, het liberaliseren
            en mee laten concurreren van eerdere staats-
            bedrijven, zoals OV, post, kabelbedrijven,
            luchthavens, e.d. 
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Strategische analyse (micro/meso/macro)

M Dienstentrends:
    G Concentratie op core-business:
        Dit kan gebeuren door te concentreren op:
        F kerncompetenties: wat een bedrijf kan;
        F kernproducten: wat een bedrijf maakt;
        F eindproducten.

        Concentratie op de kernactiviteit leidt hierdoor
        meestal tot schaalvergroting, maar kan ook tot
        schaalverkleining leiden wanneer taken die niet
        tot de kernactiviteiten behoren, worden
        afgestoten: down-sizing, down-scaling. 
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Strategische analyse (micro/meso/macro)

M Dienstentrends:
    G Concentratie op core-business:
        Een belangrijke manier om down-sizing te
        bereiken, gebeurt door specialisatie.  Niet-
        essentiële bedrijfsonderdelen worden dan
        afgestoten door o.a.:
        F verkoop aan het zittend management, via
            management buy-out;
        F uitbesteding (outsourcing);
        F verkoop aan derden (contracting-out, of in
            geval van verkoop naar buitenland: offshoring).
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OMGEVINGS- EN SITUATIEANALYSE

Strategische analyse (micro/meso/macro)

M Dienstentrends:
    G Schaalvergroting en kostenbeheersing:
        Vaak zijn bedrijven gericht op kostenbeheersing
        wat leidt tot internationalisatie en schaal-
        vergroting. Bekende voorbeelden zijn verzeker-
        ingsmaatschappijen, banken, vrije beroepen
        (accountants, advocaten, consultants, e.d.).
        Het kan hierbij gaan om fusies en overnames,
        maar ook om strategische allianties en zelfs
        vormen van franchising.
        Hoe dan ook, deze schaalvergroting creëert 
        grote machten en dwingt kleinere spelers tot
        meer creativiteit.
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Strategische analyse (micro/meso/macro)

M Dienstentrends:
    G Vervaging verschillen goederen en diensten:
        Naast de vervaging van verschillen in diensten die
        worden aangeboden (banken die verzekeringen
        verkopen, internetbedrijven die bancaire diensten
        verkopen, e.d.), is er ook een toenemende
        vervaging van de verschillen tussen goederen en
        diensten.  Waar consumenten voorheen alleen
        een product kochten (schoenen, mobieltjes,
        auto’s, enz.), kopen ze nu méér dan het product
        alléén (service, merk, imago, status, enz.).
        Zie producten-dienst continuüm van Shostack.
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Strategische analyse (micro/meso/macro)

M Dienstentrends:
    G Veranderingen in structuur van activa:
        Steeds meer dienstverleners kiezen ervoor om
        snel en flexibel op marktontwikkelingen in te
        kunnen spelen door zich minder ‘vast’ te leggen
        op dure eigen voorzieningen zoals machines,
        vervoermiddelen, O.G, e.d., en deze zaken te
        huren of te leasen.
        Ook worden steeds meer diensten via technologie
        afgeleverd en niet altijd nog persoonlijk, zoals
        bankdiensten, aan- en verkoop van effecten, e.d.
        Dit leidt in toenemende mate tot uitschakeling
        van allerlei tussenpersonen: disintermediation.
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Strategische analyse (micro/meso/macro)

M Dienstentrends:
    G Cocreatie van waarde: 
        =de weg die klant aflegt in het proces om als
        medeproducent waarde aan de diensten toe te
        voegen.  
        O 6 kenmerkende fasen:
            F fysiek betrokken raken door promoties, e.d.
            F zelfbediening (buffet, tanken): gemak, keuze
            F ervaren: experience economy (dancefeesten)
            F zich laten navigeren (callcenters, FAQ’s)
            F cocreatie: klant bouwt mee, participeert
            F deelnemen in communities (games, wiki)
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Strategische analyse (micro/meso/macro)

M Opdracht:
    Vind op internet dienstverlenende bedrijven die 
    zich hebben geconcentreerd op hun core-business,
    dit door downsizing.
    Geef en beschrijf daarbij voorbeelden van bedrijven
    die management buy-out, cq. outsourcing, cq. 
    contracting-out hebben toegepast.    


