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STRATEGIEFORMULERING

Kern van strategieformulering 

M 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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STRATEGIEFORMULERING

Invalshoeken 

M Markten verzadigen, voorkeuren consumenten
    veranderen.

M Technologische ontwikkelingen leiden tot
    snelle verouderingen.

M Voortdurende, toenemende -en vooral global-
    concurrentie.

M Overige macro- en meso-omgevingsfactoren.
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STRATEGIEFORMULERING

Kernvraagstukken

M Kortom:

    F Waar willen wij heen?  (Doel, kwalitatief)
        Wat willen wij bereiken?  (Doelstellingen)

    F Langs welke weg willen wij dit bereiken?
        (Strategie)

    F En met inzet van welke middelen?  (Tactiek)
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STRATEGIEFORMULERING

Ondernemings-
doelstellingen
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STRATEGIEFORMULERING

Planning, planningsniveaus & -methoden

M Planning, dient een aantal doelen:

    F het vaststellen welke activiteiten nodig zijn in de
        uitvoeringsfase;
    F vaststellen van evt. knelpunten in de
        uitvoeringsfase, zodat deze kunnen worden
        aangepakt;
    F bepaling van normen waaraan voldaan moet
        worden in de uitvoeringsfase.
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STRATEGIEFORMULERING

Planning, planningsniveaus & -methoden

M Planning, soorten:
    F Strategische planning: 
        G planning op het hoogste niveau;
        G betreft zaken als: doelstellingen die over 2 à 3
            jaar, of langer, bereikt moeten worden,
            betreffende groei, omzet, marktaandeel, e.d.; 
        G betreft dus ook: tijdpaden, benodigde inves-
            teringen, organisatie, personeel, informatie-
            systemen, e.d.; 
        G deze planning wordt in de regel per jaar of per
            kwartaal uitgewerkt, afhankelijk van soorten
            activiteiten.
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STRATEGIEFORMULERING

Planning, planningsniveaus & -methoden

M Planning, soorten:
    F Organisatorische (tactische) planning, betreft
        o.a.:
        het plannen van faciliteiten (kantoren, fabrieken,
        machines, e.d.)
        en veranderingen in de structuur van de
        organisatie (mensen / werkplekken, methoden)
        die nodig zijn om de nieuwe werkzaamheden te
        kunnen uitvoeren.
        Tactische planning betreft veelal een periode van
        1 - 5 jaar.
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STRATEGIEFORMULERING

Planning, planningsniveaus & -methoden

M Planning, soorten:
    F Operationele planning, betreft o.a.:
        - het opstellen van bijv. een productieplan of een
          verkoopplan
        - het vaststellen wie wat doet
        - het bepalen van het kostenniveau en de
           verkoopprijs
        - het plannen van bijv. orders in het productie -of
           verkoopproces.
    Operationele planning gaat meestal over een
    periode < 1 jaar. 



10

STRATEGIEFORMULERING

Planning, planningsniveaus & -methoden

M Planningsniveau’s in een onderneming:
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STRATEGIEFORMULERING

Planning, planningsniveaus & -methoden

M Planningsmethoden:
    F Top-down:
        De leiding maakt plannen en de lagere lagen in
        de organisatie moeten deze plannen uitvoeren. 
        Komt vooral voor bij kleine, vaak autocratisch
        geleide bedrijven.
    F Bottom-up:
        Afdelingen komen zelf met doelstellingen en
        plannen, waarna de leiding deze plannen tot
        een logisch geheel samenvoegt.
    F Goals-down, plans-up:
        De leiding stelt doelstellingen vast, waarna de
        afdelingen met passende plannen komen.
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STRATEGIEFORMULERING

Strategie, visie, missie

M Strategieformuleringsproces, globale stappen: 
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STRATEGIEFORMULERING

Strategie, visie, missie

M Visie, missie, normen & waarden en de gestelde
    langetermijndoelstellingen vormen uitgangs-
    punten van het strategische planningsproces,
    maar maken er meestal geen deel van uit. 

    F Een missie is waar we voor stáán; een visie is
        waar we voor gáán

    F Visie: een algemene beeldvorming van de
        toekomst van een organisatie: een motiveren-
        de ambitie, bijv. het uitblinken in bedrijfs-
        processen, kwaliteit en/of klantenbenadering.
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STRATEGIEFORMULERING

Strategie, visie, missie

M Visie, missie, normen & waarden en de gestelde
    langetermijndoelstellingen:

    F Missie: een beschrijving van PMC’s en de
        manier waarop hiermee duurzame concurren-
        tievoordelen worden gerealiseerd: 
        het vaststellen van wat de organisatie
        onderneemt voor wie, en op welke wijze: het
        bestaansrecht van de organisatie.

PMC’s?   >>
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STRATEGIEFORMULERING

Strategie, visie, missie

M PMC, product/marktcombinatie: 
    de strategische keuze van afnemersbehoeften waarin
    een organisatie wil 
    voorzien, en van 
    afnemers(-groepen) 
    waarop zij zich wil
    richten:



   wie willen /
  kunnen wij
bedienen?

business 

business 

domain

scope

 = gehele
markt

= markt
waarop bedrijf zich richt.

 

product /
dienst,

oplossing

Product

Business scope /
marktafbakening

(prof. Derek Abell)

Technologie

Markt

wijze,
middelen,

onderscheidende
competenties

afnemers
(-groepen)

      hoe willen /
       kunnen wij 
    die behoeften 
           vervullen?

   welke behoeften
      willen / kunnen 
           wij vervullen?
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STRATEGIEFORMULERING

Strategie, visie, missie

M Visie, missie, normen & waarden en de gestelde
    langetermijndoelstellingen:

    F een missie omvat meestal:
        G het businessdomein, de gekozen markt
            (doelgroepen, afnemersbehoeften)
        G het aanbod in de vorm van technologieën
        G de organisatiedoelen en doelstellingen: de
            ambitie van het bedrijf
        G de (normen en) waarden waar de
            organisatie voor staat.
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STRATEGIEFORMULERING

Strategie, visie, missie

M Visie, missie, normen & waarden en de gestelde
    langetermijndoelstellingen:

    F een goed hulpmiddel om de missie te kunnen
        definiëren is het Business Definition Model
        (PMT-model) van prof. Derek Abell, waarbij 3
        dimensies een rol spelen:

        G afnemersgroepen (de bepaalde segmenten)
        G afnemersfuncties: de behoeften van
            afnemers die de organisatie vervult
        G technologieën: hoe de afnemersfuncties
            worden gerealiseerd
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STRATEGIEFORMULERING

Strategie, visie, missie



AFNEMERSBEHOEFTEN:

('WAT?')

('WIE?')('HOE?')
AFNEMERS(GROEPEN)'TECHNOLOGIE'

Marktafbakening
schoenenfabrikant 

AFNEMERSBEHOEFTEN:

'PROBLEEMOPLOSSING'

('WAT?')

('WIE?')('HOE?')
MARKTGROEPEN'TECHNOLOGIE'

BUSINESS SCOPE KLM

PMT - MODEL:
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STRATEGIEFORMULERING

Strategie, visie, missie
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STRATEGIEFORMULERING

Strategie, visie, missie
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STRATEGIEFORMULERING

Analyse bestaande situatie

M�Bepaling van de ‘business definition’  van de
     organisatie met als centrale vraag:
     “what business are we in?”

M Wat ondernemen wij eigenlijk?

M Wie zijn onze klanten?  Welke waarde ver-
    tegenwoordigen zij voor onze organisatie?

M Waar gaat onze ‘business’ heen?  Wat
    zouden wij moeten ondernemen?
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STRATEGIEFORMULERING

Strategische kloof
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STRATEGIEFORMULERING

Strategische kloof
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STRATEGIEFORMULERING

SWOT-i (issue): externe analyse

M Elementen die in een externe analyse kunnen
    voorkomen, zijn o.a.:
    F macro-economische, demografische, maat-
        schappelijke, en andere ontwikkelingen in
        de macro-omgeving
    F marktontwikkelingen
    F bedrijfstak- en concurrentieanalyse
    F distributie-ontwikkelingen
    F afnemersgedrag, trends, ontwikkelingen
    F enz.
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STRATEGIEFORMULERING

SWOT-i: externe analyse

M Kansen (’opportunities’) zijn externe ontwikke-
    lingen, trends of recente gebeurtenissen en
    gelegenheden die een positieve invloed kunnen
    hebben op de bedrijfsexploitatie, of op de
    winstgevendheid van de organisatie.

M Bedreigingenen (’threats’) zijn externe ontwik-
    kelingen, trends of recente gebeurtenissen en
    gelegenheden die een negatieve invloed kunnen
    hebben op de bedrijfsexploitatie, of op de
    winstgevendheid van de organisatie.
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STRATEGIEFORMULERING

Macro-omgevingsaspecten
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STRATEGIEFORMULERING

Marktontwikkelingen

M Groei kan betrekking hebben op macrogroei,
    bijv.  groei van BNP (waarde van alle door Neder-
    landse productiefactoren [natuur, ondernemerschap,
    kapitaal(goederen), informatie en arbeid] geprodu-
    ceerde goederen en diensten) of bijv. een (product)
    levenscyclus-groei.

M Bepalende factoren voor de marktgroei zijn
    o.a.: gevoeligheid voor cycli (varkenscyclus),
    de kwetsbaarheid voor import (opkomst van
    NIC’s en lage-lonenlanden, e.d.), conjunctuur, 
    consumptiepatronen en mate van welvaart. 



BEDRIJFSTAK-

CONCURRENTEN
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ONDERHANDELINGS-
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STRATEGIEFORMULERING

Bedrijfstak-/ concurrentieontwikkelingen
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STRATEGIEFORMULERING

Distributieontwikkelingen

M Belangrijke aspecten bij de distributieanalyse
    zijn o.a.:
    F de distributiewijze: indirecte en/of directe
        overbrugging van producent naar afnemer /
        consument
    F de distributieconcentratie: mate van
        machtsconcentratie op distribuantenniveau
    F de distributiefuncties: zichtbaarheid van
        meerwaarde / uniciteit van distribuant
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STRATEGIEFORMULERING

Afnemersgedrag, trends, ontwikkelingen

M Belangrijke aspecten in dit verband, o.a.:
    F kenmerken, wensen, behoeften afnemers
    F aankoopmotieven
    F belang van zaken als ISO, HACCP, service,
        garantie, applicatie know-how, enz.
    F inkoopprocedures, DMU, wie-wat-wanneer
    F reacties op de marketingmix
    F belangrijkheid product voor de afnemer
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STRATEGIEFORMULERING

SWOT-i analyse: kansen en bedreigingen
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STRATEGIEFORMULERING

SWOT-i analyse: kansen en bedreigingen
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STRATEGIEFORMULERING

SWOT-i: interne analyse

M Elementen die in een interne analyse (audit)
    kunnen voorkomen, zijn o.a.:
    F inkoopbeleid
    F producten- en productiebeleid
    F research & development
    F marketing & sales
    F concurrentiepositie
    F concurrentievoordelen
    F distributiebeleid
    F personeel & organisatie
    F financiële positie
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STRATEGIEFORMULERING

SWOT-i: interne analyse

M 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.
M Zwakten (’weaknesses’) zijn interne tekort-
    komingen van de organisatie die het leveren
    van de beoogde prestaties in de weg staan.

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

Inkoopbeleid

M Inkoop vertegenwoordigt veelal > ± 60% van
    de productiewaarde.

M Inkoopbeleid richt zich daarom vaak op:
    F verbetering�concurrentiepositie door voor-
        deliger en/of kwalitatief beter in te kopen
    F besparingen realiseren door standaardi-
        satie m.b.t. voorraad en inkoopkortingen
    F TQM / IKZ en daarmee: zero-defect inkoop
    F Just-in-time systeem / voorraadbeheersing
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STRATEGIEFORMULERING

Product- en productiebeleid

M Belangrijke aspecten bij producten- en
    productiebeleid zijn o.a.:
    F assortiment / assortimentsdimensies (diepte,
        breedte, lengte, hoogte, consistentie)
    F positionering van het product: hoe de afnemer
        het product waarneemt t.o.v. concurrenten
    F de PLC en de noodzaak voor productvernieuw-
        ing / -innovatie
    F mogelijkheden om vanuit productie hierop in
        te spelen (techniek, capaciteit, kwaliteit, enz.)
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STRATEGIEFORMULERING

Product- en productiebeleid

38

STRATEGIEFORMULERING

Research & development

M Belangrijke aspecten bij R&D zijn o.a.:
    F de capaciteit om patenten, copyrights e.d. te 
        kunnen ontwikkelen en vastleggen 
    F mogelijkheden en faciliteiten voor onderzoek
        intern, extern samen met anderen
    F de mate van communicatie tussen R&D en 
        andere afdelingen, zoals Productie en 
        Marketing & Sales
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Marketing & sales

M Belangrijke aspecten bij Marketing & Sales, o.a.:
    F mogelijkheden en vaardigheden inzake het
        ontwikkelen en het op elkaar afstemmen van
        de marketinginstrumenten
    F mogelijkheden en vaardigheden inzake het
        kunnen verrichten van marktonderzoek en het
        ontwikkelen van producten en productvariaties
    F vaardigheden van de verkoopafdeling
    F de mate van communicatie tussen Marketing 
        & Sales onderling en met andere afdelingen
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STRATEGIEFORMULERING

Marketing & sales

M Ondersteuningssystemen voor marketing en sales:
    F Er zijn verschillende informatiesystemen die -met
        wisselend succes- door (marketing) management
        worden ingezet, waaronder:
        G Marketing Informatie Systeem, bedoeld voor:
            Q interne rapportage
            Q marktonderzoek
            Q marketing intelligence (markt, concurrentie)
            Q data analyse
        G Marketing Resource Management Systeem, ter
            verzameling van alle marketingcommunicatie-
            middelen
        G Customer Relationship Management Systeem 
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Marketing & sales

M Ondersteuningssystemen voor marketing en sales:
    F Marketing Informatie Systeem:
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STRATEGIEFORMULERING

Concurrentiepositie

M Belangrijke aspecten bij het analyseren van de
    concurrentiepostie zijn o.a.:
    F vaststelling van de voornaamste concurrenten
    F vaststelling van concurrenten die voor onze
        organisatie een gevaar vormen; op welke
        manier en in welke mate
    F vaststelling van concurrenten voor wie onze
        organisatie een gevaar vormt; op welke wijze
        en in welke mate
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Concurrentiepositie

M Concurrentieniveaus:
    G behoeftenconcurrentie, inzake behoefte van
        afnemer, bijv.  aan vervoer óf accommodatie
    G generieke concurrentie, m.b.t. verschillende
        soorten producten t.b.v. eenzelfde behoefte,
        bijv. kampeerverblijf óf hotelaccommodatie
    G producttypeconcurrentie, m.b.t. verschijnings-
        vorm van een product, bijv.  familiehotel óf
        3-sterrenhotel
    G merkconcurrentie, bijv.  AC Hotel óf Mövenpick
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STRATEGIEFORMULERING

Concurrentiepositie

M Concurrentieniveaus:
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STRATEGIEFORMULERING

Concurrentiepositie / portfolio-analyse
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STRATEGIEFORMULERING

Concurrentiepositie / portfolio-analyse

M Uitgangspunt bij toepassing van BCG-analyse:
    G hoe sterker de marktgroei, hoe groter het
        kasverbruik, dit i.v.m. hoge investeringen om
        de marktpositie te behouden en te vergroten

    G het genereren van een kasstroom (cashflow:
        winst na belasting + afschrijvingen) heeft een
        positief effect op de marktaandeelpositie, dit
        als gevolg van schaal- en leercurve-effect
        (door stijgend marktaandeel dalen kosten per
        eenheid product)

47

STRATEGIEFORMULERING

Concurrentiepositie / portfolio-analyse

M De Boston Consulting Group matrix, strategieën:
    O Het bedrijf kan ervoor kiezen om meer in een
        SBU te investeren, om marktaandeel uit te
        bouwen;
    O Er kan ook besloten worden om net
        voldoende in een SBU te investeren om het
        huidige marktaandeel vast te houden;
    O Het kan er ook voor kiezen om een SBU met
        relatief groot marktaandeel in een markt met
        stabiele of afnemende groei, te oogsten:
        cash-flow ‘melken’;
    O Ook kan besloten worden om in een SBU te des-

        investeren, bijv. door te verkopen of weg te doen.
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Concurrentiepositie / portfolio-analyse

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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STRATEGIEFORMULERING

Concurrentiepositie / portfolio-analyse

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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STRATEGIEFORMULERING

Concurrentiepositie / portfolio-analyse
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STRATEGIEFORMULERING

Concurrentievoordelen

M Porter’s Value Chain (waardeketen):
    F Bedrijfsprocessen voegen waarde toe aan bijv.
        grondstoffen en halffabrikaten: het ontstaan
        van producten die de afnemer wenst.
    F Porter legt een relatie tussen toegevoegde
        waarde (d.m.v. bedrijfsprocessen) en
        concurrentievermogen. 
    F Concurrentievoordeel ontstaat aldus door
        productie tegen lagere kosten en/of door het
        creëren van toegevoegde waarde aan
        producten, waarvoor de afnemer bereid is
        extra te betalen.
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Concurrentievoordelen

M Porter’s Value Chain (waardeketen):
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STRATEGIEFORMULERING

Distributiebeleid

M In hoeverre past het gehanteerde distributie-
    beleid bij de marktontwikkelingen?
    Belangrijke onderwerpen hierbij zijn o.a.:
    F aanwezigheid in voor de organisatie en haar
        doelgroepen belangrijke en relevante kanalen  
    F servicemogelijkheden binnen de distributie-
        kanalen
    F aanwezige samenwerkingsvormen tussen
        distributeurs en andere organisaties in de 
        gehanteerde handelskanalen
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HRM / Personeel & organisatie

M Succes van de organisatie staat of valt met de
    kwaliteit van de factor personeel.
    Belangrijke aspecten hierbij zijn:

    F doelstellingen van de organisatie (strategy)
    F samenhang tussen organisatie-onderdelen
        (structure)
    F systemen, processen en procedures (systems)
    F mentaliteit, ambities en cultuur (shared values)
    F gehanteerde stijlen van leidinggeven (style)
    F personele bezetting (staff)
    F kennis en vaardigheden (skills)



McKinsey's
7-S model

Structure
(structuur)

Systems
(systemen)

Staff
(personele
bezetting)

Style
(wijze van

leiding
geven)

Strategy
(strategie)

Skills
(kennis &
vaardig-
heden)

Shared
values

(doelen &
ambities)

'harde'

variabelen
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STRATEGIEFORMULERING

HRM / Personeel & organisatie
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STRATEGIEFORMULERING

Financiële positie

M Vaststelling van de bedrijfseconomische situatie
    van de organisatie, o.a.:
    F rentabiliteit van de activiteiten: verhouding
        tussen opbrengsten en vermogenspositie

����F�ontwikkeling in kosten en opbrengsten
    F financieringsstructuur van de organisatie
        (werkkapitaal, solvabiliteit, liquiditeit)
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Financiële positie: balans
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Financiële positie: w&v-rekening
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Financiële positie: termenschema
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Financiële positie: winstbepaling

M Opmerkingen winstberekening:
    F handelsondernemingen berekenen winst als volgt:

        Omzet - inkoopwaarde omzet = brutowinst (BW)
        BW - overige var.kosten = dekkingsbijdrage (DB)
        DB - vaste kosten = nettowinst 

     F producenten berekenen winst o.a. als volgt:
             
         Omzet - var.kosten = dekkingsbijdrage (DB)
         DB - vaste kosten = nettowinst



brutowinstmarge = 

nettowinstmarge = 

rendement = 

omzet - kosten van omzet

winst na belastingen

winst na belastingen

omzet

omzet

totale activa

x 100%

x 100%

x 100%
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Financiële positie: winstbepaling

M Brutowinstmarge / nettowinstmarge / rendement:
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STRATEGIEFORMULERING

SWOT-i: sterkten & zwakten

63

STRATEGIEFORMULERING

SWOT-i: sterkten & zwakten
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STRATEGIEFORMULERING

SWOT-i: confrontatiematrix, issues

65

STRATEGIEFORMULERING

Marketingplan, opzet in het kort

M Marketingplan, in kort:
    F  Managementsamenvatting (exec. summary;

    F  Situatieschets (missie, doelstellingen, PMC’s);

    F  Situatieanalyse (extern (ABCD) - intern);

    F  SWOT-i analyse (+ confrontatie-analyse!);

    F  Marketingdoelstellingen;
    F  Marketingstrategie (doelgroepen, positionering);

    F  Marketinginstrumenten-beslissingen (P’s);

    F  Financiële onderbouwing (indicators, budgetten);

    F  Evaluatiecriteria;
    F  Bijlagen (nadere marktgegevens en analyse-uitwerk-
           ingen, scenario-analyses, contingency-plans, plannings-
           schema’s, bronnen en referenties).


