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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Groeistrategieën

M Groeistrategieën (planstrategieën) van Ansoff:
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Groeistrategieën

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

     Onderscheiden wordt:
     F marktverbreding: gericht op meer soorten afnemers
     F marktverdieping: gericht op verhoging van afzet /
         omzet bij huidige afnemers
     F marktvernieuwing: gericht op snellere vervanging van
         duurzame gebruiksgoederen
     F marktverfijning: opvoering van prijzen en winst-
         marges 
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Groeistrategieën

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

    Alhoewel deze strategie inspeelt op de verander-
    ende verwachtingen en wensen van afnemers, is
    dit wel vaak met hoge kosten, waarbij de nieuwe
    dienst ook nog wordt geleverd door dezelfde
    mensen.
    Vaak gaat het om iets aangepaste diensten door
    meer of beter gebruik van ICT.
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Groeistrategieën

M Marktontwikkeling: strategie waarbij nieuwe
    markten worden ontwikkeld waarop het huidige
    producten- / dienstenpakket kan worden afge-  
    zet.

    Onder nieuwe markten kan hier worden verstaan:
    nieuwe doelgroepen in nieuwe segmenten of
    nieuwe regio’s.
    Voor veel bedrijven zal marktontwikkeling vooral
    internationalisatie betreffen, waarbij vaak
    concepten van land tot land worden doorevoerd.    
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Groeistrategieën

M 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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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Groeistrategieën

M Groeistrategieën van Kotler:
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Groeistrategieën

M Voor-/achterwaartse integratie: strategie waarbij
    activiteiten worden ondernomen afkomstig uit
    voorgaande of volgende fase in de bedrijfskolom,
    bijv. producent die tevens een winkelbedrijf
    onderneemt (voorwaarts) of die een toeleveran-
    cier overneemt (achterwaarts).

    Nadeel bij integratie kan zijn dat niet alle proces-
    sen of activiteiten even goed of kostenefficiënt
    worden verricht.
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Groeistrategieën

M Horizontale integratie: strategie waarbij activiteiten
    worden ondernomen afkomstig van een andere, met
    de eigen bedrijfskolom verbandhoudende, bedrijfs-
    kolom, meestal op dezelfde hoogte.
   
    Hiermee krijgt het bedrijf controle over concurren-
    ten of mede-producenten / -dienstverleners.

    Horizontale integratie vertoont dus veel overeen-
    komsten met parallellisatie.   
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Groeistrategieën

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.
    In Abell’s PMT-diagram betreft dit een groei op de
    markt-as.

    Voorbeelden: aankoop Pizza-Hut door PepsiCo.
    (marketing-gerelateerd); wegwerp-aanstekers
    en -scheermesjes van ballpoint-producent BIC
    (technologie-gerelateerd).
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Groeistrategieën

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.  Deze nieuwe producten of
    diensten hebben geen synergie met de bestaande
    productportfolio.
    In Abell’s PMT-diagram betreft dit een groei op de
    technologie-as. 

    Voorbeelden: Davidoff, YvesSaintLaurents, Camel,
    Cartier, Coca-Cola, enz.
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Groeistrategieën

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, en die bestemd zijn
    voor nieuwe klantsegmenten. 

    Het betreft hier feitelijk de al eerder genoemde
    diversificatie volgens Ansoff. 
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Generieke concurrentiestrategieën

M Generieke concurrentiestrategieën van Porter:
    Voortbouwend op het 5-krachten model, ontwikkel-
    de Porter in 1980 verschillende concurrentie-
    strategieën:
    G algeheel kostenleiderschap
    G differentiatie
    G focus
    plus varianten:
    G differentiatiefocus
    G kostenfocus.
    Wanneer geen keuze uit deze strategieën wordt
    gemaakt, spreekt Porter van: 
    G stuck in the middle.
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Generieke concurrentiestrategieën
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Generieke concurrentiestrategieën

M Algeheel kostenleiderschap (overall costleadership):
    gericht op algemene kostenvoorsprong in een
    bedrijfstak; veelal bij relatief eenvoudige producten
    met weinig noodzaak voor dienstverlening (Black &
    Decker, Texas Instruments).  In de dienstverlening
    zal dit meestal standaarddiensten betreffen.
 
    Organisaties die algeheel kostenleiderschap na-
    streven moeten hun engineering, inkoop, productie
    en distributie goed beheersen.  Beheersing van
    marketing is veelal minder noodzakelijk. 
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Generieke concurrentiestrategieën

M 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.  In dienstverlening zal
    differentiatie o.a. bereikt worden door het aan-
    bieden van verschillende diensten aan diverse
    groepen, o.a. bijv. door bundling.  

17

VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Generieke concurrentiestrategieën

M 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 kostenleiderschap  (kosten-
    focus: EasyJet) of naar differentiatie (differentiatie-
    focus: voormalige BA Concorde) binnen het
    marktsegment.
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Generieke concurrentiestrategieën

M Stuck in the middle: gebeurt wanneer een onder-
    neming geen keus kan maken uit de 3 concurren-
    tiestrategiën.  Het gevolg: een minder dan gemid-
    delde winstgevendheid, waarbij het bedrijf:
    F te duur is om goedkoop te kunnen zijn;
    F te weinig onderscheidend is om specifiek en
        gedifferentieerd op de wensen van de markt te
        kunnen inspelen;
    F te algemeen is om een sterke positie bij 
        kleinere doelgroepen te behalen.
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Strategieën Ansoff, Kotler, Porter

M Opdracht: 
    Analyseer de theorie en pas deze toe op de
    volgende merken:
    O groeistrategieën van Ansoff:

    O integratieve en diversificatieve groeistrategieën
        van Kotler:

    O generieke concurrentiestrategieën van Porter,
        incl.  stuck in the middle:

20

VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Kernwaarden en kernvaardigheden

M Kernvaardigheden / core competencies: in 1990
    ontwikkeld door professoren Gary Hamel en
    Coimbatore Prahalad.
    Deze strategie gaat er vanuit dat organisaties op
    basis van hun kernvaardigheden toegang krijgen
    tot nieuwe markten en marktmogelijkheden.
    Kernvaardigheid is een lastig na te maken eigen-
    schap van een organisatie, die op basis van kennis
    tot stand komt. 
    Een voorbeeld van een kernvaardigheid is zeer
    hoge kwaliteit, de kwaliteit moet dan zo goed zijn
    dat andere organisaties er nauwelijks aan kunnen
    tippen. 
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Kernwaarden en kernvaardigheden

M Volgens het model van Hamel en Prahalas dient 
    de organisatie eerst te kijken wat er binnen in de
    organisatie mogelijk is en daarna naar buiten te
    kijken hoe deze kernvaardigheid in de markt is te
    optimaliseren.  
    Wat de organisatie kan en wil staat dus centraal 
    in dit model. Het doel is niet het vinden van een
    ‘match’ met de markt en concurrentie, maar het
    creëren van een nieuwe concurrentieruimte.
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Kernwaarden en kernvaardigheden

M Volgens Hamel en Prahalad hebben kernvaardig-
    heden (denk bijv. aan het leveren van uitzonder-
    lijke kwaliteit) de volgende eigenschappen:

    G zij vormen het gezamenlijk leren in de
        organisatie;
    G zij vereisen communicatie, betrokkenheid en
        een wil om over grenzen heen te gaan;
    G zij nemen niet af door het te gebruiken, maar
        worden alleen maar sterker;
    G zij houden de verschillende business units
        bijeen en helpen nieuwe te ontwikkelen.
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Kernwaarden en kernvaardigheden

M Kernvaardigheden kunnen in 4 soorten worden
    onderscheiden:
    F Resources: het kunnen ontwikkelen en
        verwerven van vaardigheden en technologieën;
    F Capabilities: de vaardigheid van een organisatie
        om kernvaardigheden samen te stellen;
    F Competitive advantage: de uitdaging om een zo
        groot mogelijk marktaandeel te verkrijgen van
        kernproducten (zoals de motorblokken van een
        Ferrari);
    F Strategy: de strategie om een zo groot mogelijk
        marktaandeel te verkrijgen van eindproducten
        (de Ferrari-auto).
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Kernwaarden en kernvaardigheden

M Deze 4 kernvaardigheden kunnen vervolgens in
    een matrix worden geplaatst:
    G beste over 10 jaren: welke kernvaardigheid moeten we
        nu ontwikkelen om over 5-10 jaar de beste te zijn in
        onze bestaande markt?
    G superkans: een strategie met een hoge winst mogelijk-
        heid, hoewel risicovol doordat zowel de kernvaardigheid
        als de markt nieuw zijn.
    G witte ruimte: waarbij bestaande vaardigheden worden
        toegepast in nieuwe markten. Opgepast moet worden
        dat men niet teveel nieuwe markten gaat opzoeken.
    G open plaatsen: bij deze strategie worden bestaande
        kernvaardigheden in al bestaande markten toegepast.
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Kernwaarden en kernvaardigheden
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Kernwaarden en kernvaardigheden
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Kernwaarden en kernvaardigheden

M Opdracht:
    Neem in gedachte Floortje Dessing (Yorin travel, 
    3 op reis, Floortje naar het einde van de wereld).
    Over welke kernwaarden en kernvaardigheden
    zou zij beschikken die maken dat zij een autoriteit
    is op haar vakgebied?    
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Waardeposities / waardestrategieën

M Volgens professoren Michael Treacy en Fred
    Wiersema zijn er drie verschillende waarde-
    strategieën (waardedisciplines) die organisaties
    kunnen hanteren om toegevoegde waarde en
    onderscheidend vermogen t.o.v. hun concurrenten
    te creëren. 
    Ze onderscheiden de volgende strategieën:
    G product leadership
    G operational excellence
    G customer intimacy.
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Waardeposities / waardestrategieën

M Kenmerken waardestrategieën:
    G product leadership:
        excelleren op product innovatie en merkmarket-
        ing.  De focus ligt op ontwikkeling, innovatie,
        ontwerp, time-to-market, hoge marges in een
        korte  tijdsperiode. Bedrijfscultuur is gebaseerd
        op innovatie en resultaten behalen.

        Voorbeelden: Apple, Bang & Olufsen, Samsung,
        Nike.
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Waardeposities / waardestrategieën

M Kenmerken waardestrategieën:
    G operational excellence:
        superieure operaties en uitvoering. De organisatie
        biedt meestal een redelijke kwaliteit voor een
        zeer lage prijs. De focus ligt op efficiency,
        gestroomlijnde operaties, Supply Chain manage-
        ment, volume is van belang. De meeste grote
        internationale bedrijven opereren op basis van
        deze discipline.  Bedrijfscultuur is taak georiën-
        teerde; meetsystemen zijn zeer belangrijk,
        beperkte variatie in productassortiment.

        Voorbeelden: Aldi, Dell, EasyJet, Jumbo, Action,
        McDonalds.
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Waardeposities / waardestrategieën

M Kenmerken waardestrategieën:
    G customer intimacy:
        uitblinken in klantaandacht en klantenservice. De
        organisatie past producten en diensten aan ten
        behoeve van individuele klanten. De focus ligt op
        Customer Relations Management, 1-to-1 market-
        ing, en het leveren van producten en diensten op
        tijd en boven klantverwachtingen.  Bedrijfscul-
        tuur gericht op dichtbij de klant staan; grote
        variatie in productassortiment, lifetime customer
        value.
        Voorbeelden: CarGlass, Rolls Royce, Van Lanschot
        Bank (en vele andere financiële dienstverleners).
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Waardeposities / waardestrategieën

M Toepassing waardestrategieën (waardedisciplines):
    Het is onmogelijk om overal goed in te zijn.  Geen
    enkel bedrijf is in staat om alles te betekenen voor
    haar klanten. Marktleiders zijn goed in het leveren
    van één waarde aan gekozen klanten. 
    Voor organisaties is het van belang om unieke
    waarden aan te bieden door in een zekere behoefte
    te voorzien, hetgeen het beste kan door te focus-
    sen op een bepaald gebied. 
    Organisaties zullen daarom trachten in zekere mate
    aan al deze disciplines te voldoen, en in één daar-
    van te excelleren.
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Waardeposities / waardestrategieën
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Waardeposities / waardestrategieën

M Opdracht:
    Beschouw de volgende bedrijven en beargumenteer
    welke van de 3 waardedisciplines zij gebruiken en
    waarom:     


