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STRATEGIEFORMULERING

Strategie, visie, missie

M Kern van strategieformulering:

    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

Strategie, visie, missie

M Kernvraagstukken strategieformulering,
    kortom:

    F Waar willen wij heen?  (doel, kwalitatief)
        Wat willen wij bereiken?  (doelstellingen,
        kwantitatief)

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

    F En met inzet van welke middelen?  (tactiek)



(Mogelijk) proces van strategisch (marketing)management

Vaststelling 

huidige

situatie

visie, missie

doelstellingen

huidige strategie

externe / interne analyse

(vaststelling S-W-O-T’s)

vaststelling toekomstbeeld

ontw. alternat. strategieën

evaluatie / keuze strategie

SITUATIE-

ANALYSE

STRATEGIE-

FORMULERING

PLANNING &

IMPLEMENTATIE

Vaststelling

gewenste situatie &

te volgen strategie

Invoering strategie

+ later: controle & 

bijstelling
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STRATEGIEFORMULERING

Strategie, visie, missie

M Strategie
    (. beleid):
    =een door een organisatie gekozen koers om de
       door haar geformuleerde doelstellingen te
       bereiken,

       rekening houdend met de langetermijn-
       afstemming tussen de eigen organisatie en de
       externe omgeving,

       en gericht op het creëren van superieure, 
       duurzaam onderscheidende waarde voor
       afnemers en andere stakeholders. 
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STRATEGIEFORMULERING

Strategie, visie, missie
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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:
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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.



AFNEMERSBEHOEFTEN:

'PROBLEEMOPLOSSING'

('WAT?')

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

BUSINESS SCOPE KLM

PMT - MODEL:

   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 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

M Business Definition Model (PMT-model):
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STRATEGIEFORMULERING

Strategie, visie, missie
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STRATEGIEFORMULERING

Strategie, visie, missie

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

    F Verschil missies en visies/ambities:
        G Missies betreffen in hoofdzaak:
            O economisch-technische missies
            O sociaal-maatschappelijke missies
        G Visies/ambities hebben vooral te maken
            met:
            O overtuiging, geloof wat belangrijk is
            O identiteit, positionering van de
                organisatie: waardestrategie
            O langetermijndoelen
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STRATEGIEFORMULERING

Strategie, visie, missie

M MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen:
    wordt voor organisaties de laatste jaren steeds
    belangrijker, en vormt soms zelfs onderdeel van
    een missie. 
    F MVO kent verschillende dimensies:
        G de (maatschappelijk verantwoorde) normen
            en waarden waar de organisatie voor staat
        G de maatschappelijke verantwoordelijkheid
            van de organisatie ten aanzien van milieu,
            sociale context, duurzaamheid, 3-P’s, e.d.
        G de maatschappelijke betrokkenheid van de
            organisatie: wat wordt aan de samenleving
            teruggegeven.     
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STRATEGIEFORMULERING

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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STRATEGIEFORMULERING

Basisstrategieën

M Concurrentiestrategieën van prof. Michael Porter 
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STRATEGIEFORMULERING

Basisstrategieën

M Concurrentiestrategieën van prof. Michael Porter:
    F 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).

        Organisaties die algeheel kostenleiderschap
        nastreven moeten hun engineering, inkoop,
        productie en distributie goed beheersen.  
        Beheersing van marketing minder noodzakelijk. 
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STRATEGIEFORMULERING

Basisstrategieën

M Concurrentiestrategieën van prof. Michael Porter:
    F 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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STRATEGIEFORMULERING

Basisstrategieën

M Concurrentiestrategieën van prof. Michael Porter:
    F 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
        (kostenfocus: RyanAir) of naar differentiatie
        (differentiatiefocus: de voormalige Concorde van BA
        en AF) binnen het marktsegment.
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STRATEGIEFORMULERING

Basisstrategieën

M Concurrentiestrategieën van prof. Michael Porter:
    F focusstrategie
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STRATEGIEFORMULERING

Basisstrategieën

M Concurrentiestrategieën van prof. Michael Porter:
    F stuck in the middle: gebeurt wanneer een onder-
        neming geen keus kan maken uit de 3 concurrentie-
        strategieën.  Het gevolg: een minder dan gemid-
        delde winstgevendheid, waarbij het bedrijf:
        G te duur is om goedkoop te kunnen zijn;
        G te weinig onderscheidend is om specifiek en
            gedifferentieerd op de wensen van de markt te
            kunnen inspelen;
        G te algemeen is om een sterke positie bij 
            kleinere doelgroepen te behalen.
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STRATEGIEFORMULERING

Basisstrategieën

M Strategieën in de bedrijfskolom:
    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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STRATEGIEFORMULERING

Basisstrategieën

M Strategieën in de bedrijfskolom (hier op detail-/
    groothandelsniveau):
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STRATEGIEFORMULERING

Basisstrategieën

M Strategieën in de bedrijfskolom:
    F parallellisatie: strategie waarbij activiteiten
        worden ondernomen afkomstig van een andere
        bedrijfskolom, meestal op dezelfde hoogte
        (bijv. luchtvaartmaatschappij neemt een
        hotelketen over).

        Deze vorm van schaalvergroting zorgt voor
        lagere kosten, maar vergroot afhankelijkheid
        van de(zelfde) markt, en daarmee de kwets-
        baarheid van de organisatie.
        Parallellisatie ook wel: ‘branchevervaging’. 
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STRATEGIEFORMULERING

Basisstrategieën

M Strategieën in de bedrijfskolom:
    F specialisatie: strategie waarbij wordt terug-
        gekeerd naar de core business.
        Voorbeeld: uitgever VNU die zich toelegt op
        de markt van ‘business intelligence’.   Of: CSM
        die haar levensmiddelenpoot 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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STRATEGIEFORMULERING

Basisstrategieën

M Strategieën in de bedrijfskolom:
    F 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
        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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STRATEGIEFORMULERING

Basisstrategieën

M Strategieën in de bedrijfskolom:
    F 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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STRATEGIEFORMULERING

Basisstrategieën

M Groeistrategieën van prof. Igor Ansoff (1957)
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STRATEGIEFORMULERING

Basisstrategieën

M Groeistrategieën van prof. Igor Ansoff:
     F marktpenetratie: strategie waarbij meer winst
         wordt gerealiseerd met het huidig producten- /
         dienstenpakket bij de huidige afnemers-
         groepen.

         Onderscheiden wordt:
            Q  marktverbreding: gericht op meer soorten afnemers
            Q  marktverdieping: gericht op verhoging van afzet /omzet
                 bij huidige afnemers
            Q  marktvernieuwing: gericht op snellere vervanging van
                 duurzame gebruiksgoederen
            Q  marktverfijning: opvoering van prijzen en winstmarges 
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STRATEGIEFORMULERING

Basisstrategieën

M Groeistrategieën van prof. Igor Ansoff:
     F marktontwikkeling: strategie waarbij nieuwe
         markten worden ontwikkeld waarop het
         huidige producten- / dienstenpakket kan
         worden afgezet;

     F productontwikkeling: strategie waarbij nieuwe
         producten en/of diensten worden ontwikkeld
         t.b.v. de huidige afnemersgroepen. 
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STRATEGIEFORMULERING

Basisstrategieën

M Groeistrategieën van prof. Igor Ansoff:
     F diversificatie: strategie waarbij nieuwe pro-
         ducten en/of diensten worden ontwikkeld
         t.b.v. nieuwe markten: het meest ingrijpend.
         Voorbeeld: de introductie van een eigen
         ijsmerk door Starbucks (koffiebars).

         In de praktijk ontstaat diversificatie met name
         door overname van andere bedrijven, bijv.
         wanneer een Nederlandse bank een buiten-
         landse verzekeraar overneemt.
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STRATEGIEFORMULERING

Basisstrategieën

M Groeistrategieën van prof. Philip Kotler: 
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STRATEGIEFORMULERING

Basisstrategieën

M Groeistrategieën van prof. Philip Kotler:
    F 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
        overeenkomsten met parallellisatie.   



34

STRATEGIEFORMULERING

Basisstrategieën

M Groeistrategieën van prof. Philip Kotler:
    F horizontale integratie: 
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STRATEGIEFORMULERING

Basisstrategieën

M Groeistrategieën van prof. Philip Kotler:
    F 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.

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

Basisstrategieën

M Groeistrategieën van prof. Philip Kotler:
    F 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.



37

STRATEGIEFORMULERING

Basisstrategieën

M Groeistrategieën van prof. Philip Kotler:
    F 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.
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STRATEGIEFORMULERING

Waardestrategieën

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

Waardestrategieën

M Waardestrategieën van Treacy en Wiersema:
    F product leadership:
        betreft het excelleren op product innovatie en
        merkmarketing.  De focus ligt op ontwikkeling,
        innovatie, ontwerp, time-to-market, marktverovering,
        hoge marges in een korte tijdsperiode. 
        Bedrijfscultuur is gebaseerd op innovatie en
        resultaten behalen.

        Voorbeelden: Apple, Bang & Olufsen, Samsung,
        Nike.
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STRATEGIEFORMULERING

Waardestrategieën

M Waardestrategieën van Treacy en Wiersema:
    F 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 management; volume is van
        belang. 
        De meeste grote internationale bedrijven opereren op
        basis van deze discipline.  Bedrijfscultuur is taak
        georiënteerd; meetsystemen zijn zeer belangrijk,
        beperkte variatie in productassortiment.

        Voorbeelden: Aldi, Dell, EasyJet, Jumbo, Action,
        McDonalds, IKEA. 
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STRATEGIEFORMULERING

Waardestrategieën

M Waardestrategieën van Treacy en Wiersema:
    F 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 marketing,
        en het leveren van producten en diensten op tijd en
        boven klantverwachtingen.  Bedrijfscultuur 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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STRATEGIEFORMULERING

Waardestrategieën

M Waardestrategieën van Treacy en Wiersema:
    F 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 focussen
        op een bepaald waarde. 
        Organisaties zullen daarom trachten in zekere mate
        aan al deze disciplines te voldoen, en in één daar-
        van te excelleren. 
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STRATEGIEFORMULERING

Waardestrategieën

M Waardestrategieën van Treacy en Wiersema:
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STRATEGIEFORMULERING

Blue ocean strategie

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 organisaties,
    dan alleen prijs. Dit geeft moordende concurrentie, een
    situatie die als red ocean wordt aangeduid.
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STRATEGIEFORMULERING

Blue ocean strategie

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 stappen hierbij:
        G verwijder (elimineer) factoren met maar weinig
            toegevoegde waarde.
        G verminder factoren die onnodig boven standaard
            marktniveau worden aangeboden.
        G verhoog factoren die juist boven standaard marktniveau
            moeten worden aangeboden.
        G creëer factoren die nog niet op de markt worden
            aangeboden.
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STRATEGIEFORMULERING

Samenwerkingsverbanden

M Samenwerking tussen niet-concurrenten :
    F Grootwinkelbedrijf  (GWB)
    F Inkoopcombinatie
    F Vrijwillig filiaal bedrijf
    F Franchising , licencing , e.d.
    F Outsourcing   

  F Gedeeltelijk :

  G Geheel :

M Samenwerking tussen concurrenten :

F Strategische alliantie
F Joint venture
F Netwerk
F Kartel
G Fusie of overname




