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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Radicale innovatie / Blue ocean strategy

M Blue ocean strategie: in 2005 ontwikkeld door
    professoren Chan Kim en Renée Mauborgne.
    Deze strategie is ontstaan, omdat in de jaren 2000 /
    2005 veel organisaties teveel bezig waren met
    kostenreductie, vaak gericht op het bereiken van
    operational excellence (Treacy en Wiersema).

    Het gevolg: er was eigenlijk geen onderscheidend
    vermogen meer tussen de verschillende organi-
    saties, dan alleen prijs. Dit geeft moordende
    concurrentie, een situatie die als red ocean wordt
    aangeduid.
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Radicale innovatie / Blue ocean strategy

M Volgens Kim en Mauborgne dienen dergelijke
    organisaties zich niet meer te richten op het
    concurreren, maar op het irrelevant maken van de
    concurrentie door radicale innovatie.  Zo ontstaat
    een nieuwe, onbetreden  markt: de blue ocean.
    4 belangrijke, centrale vragen hierbij:
    G Welke factoren, met maar weinig toegevoegde 
        waarde op de markt, kunnen worden geëlimineerd?
    G Welke factoren kunnen gemakkelijk, zonder nega-
        tieve bijwerkingen, onder het standaard marktniveau
        worden aangeboden?
    G Welke factoren gaan wij juist boven marktniveau
        aanbieden?
    G Welke factoren gaan wij nieuw creëren die nog niet
        worden aangeboden op de markt?
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Dimensies in een businessmodel

M Wanneer mogelijk, dienen organisaties te trachten
    de regels binnen hun industrie te wijzigen: changing
    the rules of the game.  Dergelijke veranderingen
    zullen meestal gericht zijn op de volgende
    dimensies:
    F waardepropositie: de waarde die de dienst aan de
        klant levert;
    F customer interface (klantinteractie): distributie-
        kanalen, klantrelatie, benadering van de klant;
    F delivery model (dienstverleningsproces): de keten
        van activiteiten die worden uitgevoerd t.b.v. de
        klant, de kernvaardigheden; (superior delivery!)
    F financieel model: hoe de inkomsten tot stand
        komen; de kosten van dienstverlening. 
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Dimensies in een businessmodel

M Opdracht:
    Noem minimaal één bedrijf dat ‘the rules of the
    game’ heeft veranderd voor elke dimensie.
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Business model generation

M Een businessmodel beschrijft hoe een organisatie,
    continu, waarde dient te creëren en te leveren.
    Het gaat hierbij om waarde voor de verschillende
    klantengroepen, de competenties en partners die
    nodig zijn voor de creatie, marketing en levering van
    deze waarde, en opgebouwde relaties waarmee dit
    proces op duurzame wijze kan worden gerealiseerd.

    Het gaat hierbij niet alleen om het verdienmodel,
    maar om de combinatie van 4 onderdelen: 
    G de infrastructuur van de organisatie
    G de diverse klantengroepen
    G de waardepropositie, en 
    G de financiële onderbouwing.
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Business model generation
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

BSC: balanced scorecard

��Balanced scorecard:
    Er van uitgaande dat bedrijfsexploitatie meer is dan
    alleen geld verdienen, is de BSC ontstaan.
    De BSC -uniek voor ieder bedrijf- is namelijk een
    vertaling van de strategische doelen van een bedrijf
    in concrete, meetbare prestatie indicatoren
    (parameters) in 4 categorieën:
    G Financieel
    G Klanten (afnemers en markten)
    G Interne bedrijfsvoering (interne processen)
    G Ontwikkeling en groei (innovatie)            



Visie, missie,

doelstellingen,
strategie

In welke processen
moeten we excelleren ?

Doelen

Indicatoren

Targets

Initiatieven

Interne processen

Hoe kunnen we ons blijven
ontwikkelen en verbeteren ?

Doelen

Indicatoren

Targets

Initiatieven

Innovatie
Hoe worden we door onze

klanten gewaardeerd ?

Doelen

Indicatoren

Targets

Initiatieven

Afnemers / markten
Hoe goed presteren we

voor onze eigenaren ?

Doelen

Indicatoren

Targets

Initiatieven

Financieel
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

BSC: balanced scorecard

��Prestatie-indicatoren:
    F Financieel: doelen in termen van winst, bruto-
        marge, cashflow, aandelenkoers, e.d.
    F Afnemers en markten: meestal marketingdoel-
        stellingen, zoals afzet, omzet, marktaandeel, en
        ook: mate van klantentevredenheid, klanten-
        en merktrouw, gepercipieerde kwaliteit, e.d.
    F Interne processen: het intern effectief en effi-
        ciënt functioneren (van personeel): hoe wordt
        wat door wie en waarom uitgevoerd?
    F Innovatie: opleiding, opstelling, bedrijfscultuur,
        m.b.t. individuele en bedrijfsverbetering.
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

BSC: balanced scorecard

��Aspecten die worden ‘gemonitored’:
    F Voor elke invalshoek van de BSC worden in elk
        geval 4 aspecten in de gaten gehouden:
        G doelen (objectives): belangrijke doelen die
            bereikt moeten worden
        G metingen (measures): waarneembare
            factoren voor het meten van de voortgang bij
            het bereiken van de doelstellingen
        G doelstellingen (targets): kwantitatieve
            waarden voor de metingen
        G initiatieven (initiatives): projecten en
            programma’s die moeten worden gestart om
            de doelstellingen te realiseren.
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

BSC: balanced scorecard
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

BSC: balanced scorecard
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BSC: balanced scorecard
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

BSC: balanced scorecard

��BSC-doelen en waardestrategieën:
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Segmentatie: B-to-C en B-to-B 

��B-to-C: Koopprocessen:

17

VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Segmentatie: B-to-C en B-to-B 

��B-to-C: Koopfasen:
    F UPO: uitgebreid probleemoplossend aankoop-
        gedrag (extended problem solving);
    F BPO: beperkt probleemoplossend aankoop-
        gedrag (limited problem solving);
    F RAG: routinematig aankoopgedrag (routine
        buying behaviour).

18

VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Segmentatie: B-to-C en B-to-B 

��B-to-C: Verwachtingen:
    Naast de bekende attitudecomponenten
    (cognitief, affectief, conatief) spelen binnen het
    aankoopproces bij consumenten ook
    verwachtingen een rol:
    G kansverwachtingen;
    G normverwachtingen;
    G verwachtingen gebaseerd op vergelijking en
        ervaring;

    Verder ook percepties, en daaraan verbonden:
    perceived risk.
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Segmentatie: B-to-C en B-to-B 

��B-to-C: Verwachtingen:
    Dienstverleners moeten rekening houden met
    uiteenlopende verwachtingen van de klant, die
    vaak dubbelzinnig kunnen zijn (niet altijd
    eenduidig).
    G kansverwachtingen:
        betreffen de voorspellingen van de klant over
        wat er zal gebeuren wanneer deze een bepaald
        gedrag vertoont (’als ik mij fatsoenlijk gedraag,
        dan verwacht ik ook fatsoenlijk geholpen te
        worden’).  
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Segmentatie: B-to-C en B-to-B 

��B-to-C: Verwachtingen:
    G normverwachtingen, te onderscheiden in:
        F ideale verwachtingen: betreffen het hoogst
            haalbare niveau van prestaties (’ik verwacht
            altijd, overal als eerste geholpen te worden’).
        F haalbare (realistische) verwachtingen: het
            niveau van dienstverlening waaraan volgens
            de klant zeker zou moeten kunnen voldoen
            (’ik verwacht niet altijd als eerste geholpen
            te worden, wel steeds binnen 3 minuten’).
        F acceptabele normverwachting: in het besef
            dat het optimale niet altijd mogelijk is (ik wil
            ook best 5 minuten wachten’).
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Segmentatie: B-to-C en B-to-B 

��B-to-C: Verwachtingen:
    G verwachtingen gebaseerd op vergelijking en
        ervaring, te onderscheiden in:
        F vergelijkingsverwachtingen: gebaseerd op
            het niveau van prestatie van bijv. het beste
            merk of eerdere prestaties van een merk, e.d.
        F ervaringsgebaseerde verwachtingen: dit zijn
            verwachtingen die deels ideaal en deels
            realistisch zijn: de verwachting dat een
            bepaalde dienst goed wordt uitgevoerd, 
            maar tegelijk beseffend dat de ervaring
            daarmee anders is geweest.
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Segmentatie: B-to-C en B-to-B 

��B-to-C: Verwachtingen:
    De complexiteit van gevraagde dienstverlening is
    van grote invloed op de prosumerschap, de mate
    waarin de afnemer ‘medeproduceert’.  Bij het
    kopen van een postzegel ligt dit anders dan bij 
    het aangaan van een hypotheekgesprek. 

    Deze complexiteit heeft gevolgen voor de
    rolverwachting van de afnemer.  De rol die de
    afnemer inneemt bij het kopen van een postzegel
    is duidelijk; die bij het aangaan van een
    hypotheekgesprek zal pas bij meerdere
    contacten duidelijker worden.
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Segmentatie: B-to-C en B-to-B 

��B-to-C: Percepties:
    De perceptie van de afnemer is van groot belang.
    Wanneer tijdens het perceptieproces (voor of
    tijdens de preconsumptiefase) teveel onduidelijk-
    heden ontstaan, kan onzekerheid optreden in de
    vorm van perceived risk (financieel, functioneel,

     sociaal, fysiek, psychologisch, tijd, e.d.). 
    De mate van perceived risk heeft o.a. te maken
    met:
    F consumenten zelf, bijv.  i.v.m. merkloyaliteit;
    F soorten diensten, bijv. kapper vs. beleggingen;
    F koopsituaties: meer of minder routinematig;
    F culturen: mate van onzekerheidsvermijding. 
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Segmentatie: B-to-C en B-to-B 

��B-to-B: Koopprocessen:
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Segmentatie: B-to-C en B-to-B 

��B-to-B: Koopfasen:
    F New task buy situation: vergelijkbaar met UPO;
    F Modified rebuy situation: vergelijkbaar met
        BPO, wijziging in product of levering;
    F Straight rebuy situation: vergelijkbaar met
        RAG. 
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Segmentatie: B-to-C en B-to-B 

��B-to-B: Koopgedrag van organisaties:
    Aspecten die in dit verband een rol spelen:
    F make-or-buy decision: de dienst zelf uitvoeren
        of inkopen?
    F uitbesteding / outsourcing, van activiteiten of
        diensten die niet (meer) tot de kernactiviteiten
        behoren, dit al dan niet aan de hand van een
        SLA (service level agreement);
    F de grootte en samenstelling van de DMU, het
        inkoopteam, (decision making unit, meestal
        bestaande uit: beslisser(s), gatekeeper(s),
        beïnvloeder(s), koper(s) en gebruiker(s) );
    F het inkoopportfolio.
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Segmentatie: B-to-C en B-to-B 

��B-to-B: Inkoopportfolio / strategieën:
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Segmentatie: segmentatiecriteria

��Segmentatiecriteria  B-to-C:
    F geografisch: regio, bevolkingsgrootte,
        bevolkingsdichtheid, klimaat;
    F demografisch: leeftijd, fase levenscyclus, huis-
        houdgrootte, gezinslevenscyclus, inkomen,
        beroep, opleiding, sociale klasse, religie, ras,
        nationaliteit, generatie;
    F psychografisch: gebaseerd op sociale klasse,
        levensstijl, persoonlijkheid;
    F gedragsvariabelen: gebaseerd op benifits, mate
        van loyaliteit, mate van verbruik, gebruikers-
        status, koopbereidheid, reactie op marketing-
        mix, fase in adoptieproces.
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Segmentatie: segmentatiecriteria

��Segmentatiecriteria  B-to-C, en ook op basis van:
    F prosumerschap via interactie: bijv. op basis van
        intensiteit van prosumerschap en mate van
        cocreatie;
    F perceived risk en benefits: op basis van verge-
        lijkbare mate van perceived risk en middels
        benefit segmentation;
    F cashflow en winstgevendheid: wat  -contant
        berekend- door welke klanten in toekomst
        verdiend kan of gaat worden;
    F gebruik van internet en smartphone: gebruik-
        makend van M(obile)-commerce en nieuwe
        distributiekanalen.
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Segmentatie: segmentatiecriteria

��Segmentatiecriteria  B-to-B:
    F variabelen betreffende inkopende organisatie:
        type organisatie, demografie, product toepas-
        singen, fase in inkoopproces, mate van
        loyaliteit, aanwezige inkoopcontracten, mate
        van reciprociteit;
    F variabelen betreffende de DMU: samenstelling,
        onderwerp van onzekerheid, mate van decen-
        tralisatie, tijdsdruk, inkoopmotieven, inkoop-
        proces;
    F variabelen betreffende DMU-individuen: rol,
        demografie, lidmaatschappen, psychologische
        variabelen, aankoopmotieven.
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Segmentatie in 3 x 2 stappen: STP

M (Markt) segmentatie:
    Î identificatie van segmentatie-criteria:
        hoe de markt (grofweg) kan worden opgedeeld 

    Ï profiel bepaling binnen ontstane segmenten:
         bepaling van onderlinge verschillen tussen segmenten

M (Market) targeting:
    Ð bepaling van de mate van (markt-)aantrekke-
        lijkheid van de segmenten:
         bepaling van aantrekkelijkheidscriteria waarmee
         segmenten aangewezen en gemeten kunnen worden
    Ñ selectie van doelgroep (target) segmenten: 
         welke aantrekkelijke segmenten te kiezen
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Segmentatie in 3 x 2 stappen: STP

M (Markt) positionering:
    Ò ontwikkeling van positioneringscriteria voor
        elk doelgroep segment:
         welk onderscheid moet worden gemaakt ten opzichte
         van de concurrentie, vanuit het perspectief van de
         afnemer
    Ó ontwikkeling van marketing mixes voor elk
        doelgroep segment:
         welke combinaties van marketing-instrumenten
         (product/prijs/distributie/promotie/enz.) moeten
         voor elk der segmenten worden ondernomen
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Klantwaarde

��Klantwaarde:
    Klantwaarde kan betrekking hebben op:
    F de waarde die een klant krijgt door het gebruik
        van een dienst of product, of:
    F de winst die een klant genereert
        voor een organisatie.
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Klantwaarde

��Klantwaarde:
    F de waarde die een klant krijgt door het gebruik
        van een dienst of product.
        Organisaties kunnen dit creëren door:
        G kosten-/opofferingswaarde, m.b.t. de trans-
            actiekosten van aankoop, het hebben of
            gebruiken van een dienst of fysiek product;: 
        G ervarings-/hedonistische waarde: de mate
            waarin de dienst ervaringen, gevoelens,
            emoties, genot aan de klant oplevert;
        G symbolische/expressieve waarde: wat de
            dienst psychologisch voor klant betekent;
        G functionele/instrumentele waarde.
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VAN ORGANISATIESTRATEGIE TOT STP

Klantwaarde

��Klantwaarde:
    F de winst die een klant genereert voor een
        organisatie.
        Goede dienstverlening is nodig om de winst-
        gevendheid van klanten te vergroten en daar-
        mee de aandeelhouderswaarde te verhogen. 
        In verband met de belangrijkheid van klanten
        voor organisaties wordt wel gewerkt met de
        RFM-formule:
        G recency: wanneer heeft klant onlangs gekocht?
        G frequency: hoe vaak koop klant bij ons?
        G monetary value: wat besteedt de klant bij ons? 


