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STRATEGIEFORMULERING

Aspecten keuze voor strategie(ën)

M SWOT-i analyse + confrontatiematrix geeft
    inzicht in mogelijkheden en capaciteiten van
    de organisatie, met het oog op continuïteit
    (visie).

M Strategic gap analyse geeft inzicht in de mate
    van veranderingsnoodzaak m.b.t. stategie-
    formulering.

M Nader te bepalen doelen en doelstellingen
    geven aan wat en hoe te ondernemen. 
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STRATEGIEFORMULERING

Aspecten keuze voor strategie(ën)

M Veranderingsaspecten:

   G Veranderingsnoodzaak
                       +
   G Heldere gedeelde visie
                       +
 ��G�Veranderingscapaciteit
                       +
   G Eerste actie-stappen
                       =
       Mate van verandering

F Bij onduidelijkheid:

<-- verdwijnt onder in
       de la
<-- snelle start, waarna:
       stuurloos
<-- frustratie, verlies
       concurrentiekracht
<-- toevallige poging,
       foute start
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STRATEGIEFORMULERING

Overwegingen

M Welke basis wordt gekozen voor de te
    volgen strategie: 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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BASISSTRATEGIEËN
Porter’s Generieke concurrentie strategieën (1980)
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BASISSTRATEGIEËN
Porter’s Generieke concurrentie strategieën (1980)

M Algeheel kostenleiderschap (overall cost-
    leadership), gericht op algemene kostenvoor-
    sprong in een bedrijfstak; veelal bij relatief
    eenvoudige producten met weinig noodzaak
    voor dienstverlening (Black & Decker, Texas
    Instruments).
    Organisaties die algeheel kostenleiderschap
    nastreven moeten hun engineering, inkoop,
    productie en distributie goed beheersen.  Be-
    heersing van marketing minder noodzakelijk. 
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BASISSTRATEGIEËN
Porter’s Generieke concurrentie strategieën (1980)

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.   
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BASISSTRATEGIEËN
Porter’s Generieke concurrentie strategieën (1980)

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 toe-
    gewerkt kunnen worden naar kostenleiderschap
    (kostenfocus: RyanAir) of naar differentiatie
    (differentiatiefocus: BA Concorde) binnen het
    marktsegment.
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BASISSTRATEGIEËN
Porter’s Generieke concurrentie strategieën (1980)
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BASISSTRATEGIEËN
Porter’s Generieke concurrentie strategieën (1980)

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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BASISSTRATEGIEËN

Strategieën in de bedrijfskolom

M Bedrijfskolom: alle opeenvolgende schakels
    en hun onderlinge positie in het voortbreng-
    ingsproces van een bepaald product, van
    oerproducent tot finale afnemer.
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BASISSTRATEGIEËN

Strategieën in de bedrijfskolom (retail)
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BASISSTRATEGIEËN

Strategieën in de bedrijfskolom

M Parallellisatie (ook: horizontale integratie)
    strategie waarbij activiteiten worden onder-
    nomen afkomstig van een andere bedrijfskolom,
    meestal op dezelfde hoogte (bijv. luchtvaart-
    maatschappij neemt een hotelketen over).

    Deze vorm van assortimentverbreding wordt
    ook wel branchevervaging genoemd.
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BASISSTRATEGIEËN

Strategieën in de bedrijfskolom

M Belangrijke redenen voor parallellisatie:
    Q voldoen aan de wensen van klanten om
       voortaan meer bij één leverancier in te kopen,
       wardoor klanten worden behouden en aan-
       getrokken;
    Q niet afhankelijk zijn van één type product;
    Q beperken van concurrentie, of concurrentie
       een slag vóór zijn (overname Instagram door
       Facebook);
    Q schaalvergroting, voor zover het gaat om
       vergelijkbare producten of procedés
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BASISSTRATEGIEËN

Strategieën in de bedrijfskolom

M Specialisatie: strategie waarbij wordt terug-
    gekeerd naar de core business.
    Voorbeeld: uitgever VNU die zich toelegt op
    de markt van ‘business intelligence’. 
    Ander voorbeeld: CSM die haar levensmiddelen-
    poot afstoot aan Heinz, en zich concentreert op 
    suikerverwerking, biochemie en bakery supplies.

    Productieproces wordt door specialisatie wél
    efficiënter, maar bij terugval van vraag, kan
    continuïteit van organisatie in gevaar komen.
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BASISSTRATEGIEËN

Strategieën in de bedrijfskolom

M Integratie: strategie waarbij activiteiten worden
    ondernomen afkomstig uit voorgaande of vol-
    gende fase in de bedrijfskolom, bijv.  producent
    die tevens een winkelbedrijf onderneemt (voor-
    waarts) of die een toeleverancier overneemt
    (achterwaarts).

    Nadeel bij integratie kan zijn dat niet alle pro-
    cessen of activiteiten even goed of kosten-
    efficiënt worden verricht.
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BASISSTRATEGIEËN

Strategieën in de bedrijfskolom

M Differentiatie: strategie waarbij activiteiten af-
    komstig uit voorgaande of volgende fase in de
    bedrijfskolom, afstoot.

    Voorbeeld: Shell die haar tankervloot vrijwel
    volledig heeft afgestoten, en voor olietransport
    nu is aangewezen op tanker-rederijen.
    Ander voorbeeld: Nike sportschoenen, terug naar
    schoenen-design en -handel (marketing &
    merchandising), en waarbij schoenenproductie
    is afgestoten / uitbesteed.
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BASISSTRATEGIEËN

Groeistrategieën van Igor Ansoff (1957)
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BASISSTRATEGIEËN

Groeistrategieën van Igor Ansoff (1957)

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
     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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BASISSTRATEGIEËN

Groeistrategieën van Igor Ansoff (1957)

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

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

Groeistrategieën van Igor Ansoff (1957)

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).



22

BASISSTRATEGIEËN

Groeistrategieën van Philip Kotler
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BASISSTRATEGIEËN

Groeistrategieën van Philip 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 over-
    eenkomsten met parallellisatie.   
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BASISSTRATEGIEËN

Groeistrategieën van Philip Kotler
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BASISSTRATEGIEËN

Groeistrategieën van Philip Kotler

M Concentrische diversificatie: strategie waarbij
    nieuwe producten en/of diensten worden geïn-
    troduceerd, die qua marketing en/of techno-
    logie 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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BASISSTRATEGIEËN

Groeistrategieën van Philip 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, YvesSaintLaurents,
    Camel, Cartier, Coca-Cola, enz.
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BASISSTRATEGIEËN

Groeistrategieën van Philip 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.


