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2.1 Inleiding
Niet elke onderneming is geneigd de te volgen strategie systematisch voor een langere tijd

te plannen, alvorens deze wordt geïmplementeerd. Er zijn ook bedrijven waarbij de for-

mulering en de implementatie van de strategie elkaar in een continu proces voortdurend

afwisselen, en waarbij van een vast omlijnd plan voor de toekomst geen sprake is. In dit

hoofdstuk wordt het verschil beschreven tussen deze beide methodieken van strategievor-

ming. Voorts wordt beschreven welke methodiek wij in het MKS toepassen en waarom.

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd: In paragraaf 2.2 wordt een beschrijving gegeven

van de motivering die ten grondslag kan liggen aan het opstellen van een ondernemings-

plan of aan het achterwege laten daarvan. In paragraaf 2.3 worden het model van strategie-

vorming beschreven waarbij strategieformulering en implementatie elkaar voortdurend

afwisselen, en het model waarbij strategieformulering voorafgaat aan de implementatie

ervan. Van beide modellen worden drie voorbeelden verder uitgewerkt. In paragraaf 2.4

worden enkele modellen besproken die een structuur bevatten voor de formulering van

strategie. In paragraaf 2.5 worden de elementen uit de bestaande modellen besproken, die

wij toepassen in het MKS.

2.2 De motivering tot ondernemingsplanning
Het ManagementKompasSysteem dient een systeem te zijn dat binnen MKB-bedrijven

kan worden toegepast om ondernemers te ondersteunen bij de bedrijfsvoering, zowel op

operationeel als op strategisch niveau. Wat motiveert de ondernemer om met een derge-

lijk systeem te gaan werken? Om een antwoord te vinden op deze vraag wordt gebruik

gemaakt van bestaande literatuur en bovendien van de ervaringen die door ons zijn opge-

daan.

Zwart (1998) constateert bij ondernemers uit het MKB uit alle sectoren van de econo-

mie een toenemend besef van het nut dat een ondernemingsplan voor hen kan hebben.

Hij onderscheidt met betrekking tot het werken met een ondernemingsplan de volgende

drie overwegingen:

[1] Preventief

Het ondernemingsplan dient als een algehele bezinning op een te volgen koers.

Hierbij gelden de bekende, reeds genoemde voordelen van het werken met een onder-

nemingsplan. Het bedrijf wil in z’n algemeenheid weten hoe het ervoor staat en wat

de toekomstmogelijkheden zijn.
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[2] Projectmatig

De directeur/eigenaar heeft een project of een strategisch doel voor ogen en wil nagaan

in hoeverre dat specifieke project of doel haalbaar is en aansluit bij de huidige activitei-

ten. Vanwege de afstemming op datgene wat nu al plaatsvindt in de organisatie, is het

aan te raden dit project te integreren in een ondernemingsplan.

[3] Curatief

Er is sprake van een wezenlijk probleem, een probleem dat eigenlijk de gehele organi-

satie raakt. Alhoewel een specifiek probleem de aanleiding is tot het starten van een

gerichte diagnose, is het toch raadzaam een volledig ondernemingsplan te maken.

Een integrale aanpak is dan wenselijk.

Rühl Haegens van Aar heeft geen statistisch onderzoek gedaan naar deze overwegingen.

Derhalve zijn hierover in deze organisatie ook geen exacte gegevens beschikbaar. Toch

kan op basis van ervaring in de afgelopen 15 jaar een indeling worden gemaakt van meest

naar minst voorkomende overwegingen bij het opstellen van een ondernemingsplan bij

relaties van Rühl Haegens van Aar.

[1] Het projectmatige ondernemingsplan is bij deze relaties het meest voorkomend. Dit

geldt in versterkte mate indien men de start van een nieuwe onderneming ook rekent

onder een project. De meest directe aanleiding tot het opstellen van een onderne-

mingsplan is de vraag door de financiers naar een dergelijk plan. Hetzelfde geldt voor

alle voornemens waarbij de ondernemer extern vermogen aan wil trekken. De

behoefte aan een projectmatig ondernemingsplan kan echter ook door andere rede-

nen worden veroorzaakt. Interne of externe projecten die ingrijpend zijn voor de

onderneming, kunnen deze doen besluiten tot het opstellen van een ondernemings-

plan alvorens tot actie over te gaan. Lichtend voorbeeld hiervan in het afgelopen decen-

nium zijn automatiseringsprojecten. Daar waar aanvankelijk nog sprake was van

zogenaamde ‘eiland’-automatisering, wil de onderneming nu komen tot een geïnte-

greerd geautomatiseerd systeem. Meer dan ooit worden daar nu voor wat de hardware

en de software betreft mogelijkheden geboden en het management realiseert zich dat

een aanpak op ad hoc basis niet tot optimale resultaten komt. Dit geldt ook voor het

management van MKB-bedrijven. Een ondernemingsplan waarbij specifieke aan-

dacht aan het geautomatiseerd systeem wordt gegeven, ondersteunt de ondernemer

dan bij de selectie en implementatie van zowel soft- als hardware.

[2] Daarna komt het curatieve ondernemingsplan: er bestaat een probleem binnen de

organisatie. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan (vermoede) fraude, het niet

beheersen van (een deel van) de organisatie, personeelsproblemen en/of onvoldoende

rendement. Wil een onderneming deze problemen succesvol te lijf gaan, dan zijn ten

minste noodzakelijk een diagnose van de problemen en een actieplan om de proble-

men op te lossen. Zwart (1998) stelt dat in een ondernemingsplan ten minste de vol-

gende onderwerpen aan de orde dienen te komen: 1. missie/bedrijfsfilosofie; 
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2. diagnose; 3. strategische keuzen; 4. planning. Aangezien diagnose en planning per

definitie noodzakelijk zijn indien sprake is van een van de voornoemde problemen, is

het een relatief kleine stap om te komen tot de opstelling van een ondernemingsplan

waarin alle vier de door Zwart genoemde elementen voorkomen. Daar waar bij de

projectmatige aanleiding het ondernemingsplan niet zelden op aandrang van externe

partijen wordt opgesteld (financiers, softwareleveranciers en/of de accountant c.q.

adviseur) is het eigen initiatief bij de curatieve aanleiding het grootste. Ook hier kan

het initiatief extern zijn: de accountant is bijvoorbeeld bij uitstek een persoon die

fraude kan ontdekken of vanwege zijn kennis van meerdere bedrijven een te laag ren-

dement kan vaststellen. Bij de bespreking van de resultaten van zijn onderzoek kan hij

dan aandringen op het (laten) opstellen van een ondernemingsplan.

[3] Het minst voorkomend is het preventieve ondernemingsplan. De ervaring binnen

Rühl Haegens van Aar is dat ondernemers die preventief van een ondernemingsplan

gebruikmaken vrijwel altijd ondernemers zijn met een relatief hoog scholingsniveau

(HBO/academisch) en/of ondernemers met een relatief hoog bedrijfseconomisch

inzicht. Dit type ondernemer leest relatief veel en houdt macro-economische ontwik-

kelingen alsmede brancheontwikkelingen in het oog. Uit de veelheid van gegevens die

op deze wijze tot hem komen, wil hij voor zijn eigen organisatie conclusies trekken.

Daarnaast wil hij zijn visie aanscherpen door gebruik te maken van een klankbord,

gedachten op papier te zetten en plannen te kwantificeren. Het middel daartoe is een

ondernemingsplan. Gegeven het bovenstaande is het niet verwonderlijk dat dit voor-

namelijk voorkomt bij de grotere bedrijven binnen het MKB.

Behalve argumenten om wel met een ondernemingsplan te werken, worden soms ook

argumenten aangevoerd om juist niet met een ondernemingsplan te gaan werken. Bij de

ontwikkeling van het MKS is het voor de hand liggend nota te nemen van de ervaringen

die hieromtrent zijn opgedaan bij het gebruik van ondernemingsplannen en/of strategi-

sche plannen. Dan kan bij de ontwikkeling van het systeem rekening worden gehouden

met de reeds opgedane inzichten op het gebied van ondernemingsplanning.

Wever (1992) heeft na onderzoek bij 50 succesvolle Nederlandse industriële MKB-bedrij-

ven geconstateerd dat ongeveer de helft van de ondernemers absoluut niets moest hebben

van een ondernemingsplan. Hun aversie was voornamelijk gericht tegen ‘te veel papier’.

Mintzberg (1987:66-75) geeft aan dat één van de redenen waarom een ondernemer niet

met een ondernemingsplan wil werken de angst is voor een te grote (te starre) invloed van

het plan op het handelen en de flexibiliteit van de ondernemer. De ervaringen binnen

Rühl Haegens van Aar sluiten aan bij de bevindingen van Wever. Daarnaast spelen

onmacht van de ondernemer en de (vermoede) kosten een rol. Ook mogen negatieve

ervaringen van ondernemers uit het verleden niet worden onderschat: de ondernemer

heeft al ooit eerder een organisatieadviesbureau ingeschakeld dat tegen een gigantisch

bedrag in samenwerking met de onderneming een plan heeft opgesteld maar dat de

ondernemer toch onvoldoende heeft bevredigd. Het gevoel van onbehagen bij de onderne-

mer komt dan onder meer als volgt tot uitdrukking:
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1 men vindt dat alle conclusies eigenlijk al wel bekend waren, alleen zijn ze nu gegroe-

peerd;

2 men vindt de aanbevelingen theoretisch en duidelijk geschreven door iemand vanuit

een ‘ivoren toren’;

3 men had er eenvoudigweg meer van verwacht.

De vraag werpt zich op hoe de motivatie van de ondernemer om te werken met het MKS

zo groot mogelijk kan worden gemaakt en hoe een desillusie achteraf kan worden voorko-

men. Gezien het voornoemde kan een aantal uitgangspunten bij het ontwerp van het

MKS worden genoemd, die de kwaliteit ervan kan verbeteren:

[1] De adviseur kan leren van een aantal richtlijnen die auditors, zoals de accountant en

de EDP-auditor, hanteren indien zij bijzondere onderzoeken uitvoeren. In dat geval

wordt ruime aandacht besteed aan het formuleren van de opdracht. Een opdracht kan

in de ogen van de adviseur een routineopdracht zijn, in de ogen van de opdrachtgever

is het dat nooit. Het maken van duidelijke afspraken vooraf over de omvang en diep-

gang van het onderzoek, de aard en reikwijdte van de resultaten, de bijdrage die van de

onderneming wordt verwacht en de inspanningen die door de adviseur zullen worden

geleverd om de toepassing van het systeem succesvol te laten verlopen.

[2] Het MKS dient een systeem te zijn waarbij synergie ontstaat tussen de kennis en

vaardigheden van zowel de adviseur als de ondernemer. De belangrijkste kwaliteiten

waardoor de adviseur zich in dit kader van de ondernemer onderscheidt, zijn zijn

bedrijfseconomische kennis en zijn mogelijkheid tot bedrijfsvergelijking. De onderne-

mer daarentegen heeft in de regel het meeste kennis van het gehele productieproces,

de innovatiemogelijkheden en de interne concurrentie. Bij de kennis van de markt

dient een kanttekening te worden geplaatst: niet zelden ontstaat bij adviseurs van

Rühl Haegens van Aar de indruk van enige zelfoverschatting van de ondernemer als

het gaat om de specifieke sterkten van het eigen bedrijf ten opzichte van die van con-

currenten. De adviseur kan de vermoedens van de ondernemer objectiveren door het

toepassen van de genoemde bedrijfsvergelijking. Van detailverschillen tussen het

eigen product en dat van concurrenten, alsmede van de aard en omvang van concurre-

rende bedrijven in de regio en daarbuiten zijn ondernemers dikwijls beter op de

hoogte dan adviseurs, behoudens natuurlijk concurrerende bedrijven die toevallig

ook een relatie zijn van de betreffende adviseur. Om een synergie van kennis te laten

plaatsvinden moet worden voorkomen dat een systeem wordt ontwikkeld dat volledig

door de adviseur wordt toegepast zonder inspanning van de onderneming zelf.

[3] Het ‘te veel papier’ (Wever, 1992) en de beperking van flexibiliteit (Mintzberg, 1987)

brengen met zich mee dat een systeem dient te worden ontwikkeld, dat praktisch en

papierarm is en dat de mogelijkheid biedt flexibel te blijven doordat regelmatige bij-

stelling mogelijk is.
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Het gaat bij het ontwikkelen van het ManagementKompasSysteem om een systeem dat in

het midden- en kleinbedrijf kan worden toegepast. Daarnaast dient een verband gelegd te

worden tussen strategisch en operationeel beleid. Daarom wordt in de volgende para-

graaf eerst een aantal vormen van strategische planning beschreven, alvorens wordt vast-

gesteld op welke wijze het begrip ‘strategisch beleid’ inhoud krijgt in het Manage-

mentKompasSysteem.

2.3 Modellen van strategische planning
Zoals al vermeld is, vond Wever dat van de 50 door hem onderzochte bedrijven de helft

absoluut niets moest hebben van strategische planning. Onze definitie van strategie is dat

strategie een perspectief is en de wijze beschrijft waarop een onderneming tegen de

markt en de belangrijke spelers daarop aankijkt. Een bepaalde groep ondernemers ont-

wikkelt deze aanpak planmatig en zet deze eventueel op schrift. Maar hoe komen de

ondernemers die dit niet doen, tot een bepaalde aanpak? En vooral, hoe weten zij op enig

moment of deze aanpak nog optimaal is om hun (veelal impliciete) doelstellingen te rea-

liseren?

Hoewel de mate van strategische planning in de praktijk uiteen kan lopen van helemaal

geen planning tot minitieuze detailplanningen, wordt ideaaltypisch wel onderscheid

gemaakt tussen twee uitersten: het reizigersmodel waar planning in hoge mate het geval

is, en het trekkersmodel waarin van expliciete planning niet of nauwelijks sprake is.

Binnen deze twee tegenpolen zijn diverse varianten te onderkennen. Enkele daarvan wor-

den hier besproken. De scholen die worden besproken zijn ontleend aan Mintzberg

(1994).

2.3.1 Het reizigersmodel
De reiziger bepaalt alvorens aan zijn reis te beginnen zijn reisdoel, de tijd die nodig is om

het reisdoel te bereiken, de middelen die hij daarbij in wil zetten.

Een organisatie volgt het reizigersmodel indien doelstellingen duidelijk vastgesteld en

geëxpliciteerd zijn, waarna mensen en middelen worden ingezet om de doelstellingen op

een economisch verantwoorde wijze te bereiken. Er bestaat qua fasering derhalve een

dichotomie tussen het formuleren en het implementeren van strategie.

Een reizigersmodel is een model met de volgende kenmerken:

1 Strategie is een bewuste keuze. Deze keuze is gebaseerd op een verkenning van de

markt, de sterkten en zwakten van de onderneming en de doelstellingen die de onder-

neming beoogt te bereiken.

2 Strategie wordt eerst geformuleerd, en vervolgens geïmplementeerd.

3 De geformuleerde strategie wordt bekendgemaakt bij de leden van de organisatie.
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We bespreken drie belangrijke stromingen die als reizigersmodel kunnen worden

getypeerd, te weten de ontwerpschool, de planningsschool en de positioneringsschool.

2.3.1.1 De ontwerpschool
De ontwerpschool stelt dat economische strategie moet worden beschouwd als de over-

eenkomst tussen eigenschappen en mogelijkheden die een onderneming een plaats

bezorgen in haar omgeving (Christensen e.a. 1982).

De ontwerpschool hanteert hierbij de volgende basisveronderstellingen:

1 Strategievorming moet een beheerst en bewust gedachteproces zijn.

2 De verantwoordelijkheid voor die beheersing en bewustheid moet berusten bij de

hoogste leider.

3 Het strategievormingsmodel moet eenvoudig en informeel worden gehouden, uitwer-

king ervan zou het tenietdoen.

4 Strategieën moeten uniek zijn, de beste strategieën komen voort uit een creatief ont-

werpproces.

5 Strategieën komen volgroeid uit dit ontwerpproces te voorschijn.

6 Deze strategieën moeten expliciet worden gemaakt en waar mogelijk onder woorden

gebracht. Om dit mogelijk te maken moeten ze eenvoudig worden gehouden.

7 Nadat deze unieke, voldragen, expliciete en eenvoudige strategieën volledig zijn gefor-

muleerd, kan tot implementatie worden overgegaan.

Impliciet gaat men er dus van uit, dat de sterke en zwakke kanten van de organisatie

algemeen bekend (kunnen) zijn. Van een leerproces, waarbij een sequentiële iteratie tus-

sen formuleren en implementeren plaatsvindt, is geen sprake.

Om dit model te kunnen toepassen moet de organisatie klein genoeg zijn om op een

centrale plaats grondig te kunnen worden begrepen. Bovendien moet de organisatie func-

tioneren in een omgeving die stabiel of voorspelbaar genoeg is om een duidelijke strategie

te kunnen opstellen, die tot ver na de implementatieperiode levensvatbaar is.

2.3.1.2 De planningsschool
De planningsschool aanvaardt in principe de premissen van de ontwerpschool, op de vol-

gende twee na:

1 de uitvoering van het model moet uiterst formeel, zelfs bijna mechanisch geschieden;

2 de hoogste leider keurt de strategie goed, de strategieformulering geschiedt door de

planningsafdeling.

De planningsschool (Ansoff, 1965:202-203) verweeft vier parallelle hiërarchieën, te weten

die voor budgetten, doelstellingen, strategieën en programma’s.
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Basisveronderstellingen van de planningsschool:

1 strategievorming behoort een beheerst, bewust en formeel proces te zijn, opgesplitst

in afzonderlijke fasen die allemaal worden aangegeven in controlelijsten en door tech-

nieken worden ondersteund;

2 de verantwoording voor het totale proces berust in beginsel bij de president-direc-

teur; de verantwoording voor de uitvoering berust in de praktijk bij de plannenmakers

in de staf;

3 strategieën komen volgroeid uit het proces te voorschijn, om zodanig te worden geëx-

pliciteerd dat ze kunnen worden geïmplementeerd door middel van gedetailleerde

aandacht voor diverse soorten doelstellingen, budgetten, programma’s en uitvoerings-

plannen.

De planningsschool maakt dus onderscheid tussen het formuleren en het goedkeuren van

strategie. Formulering geschiedt niet door de directeur zelf, maar door een separate plan-

ningsafdeling.

2.3.1.3 De positioneringsschool
Bij de positioneringsschool richt het proces van strategievorming zich in meer beperkte zin

op berekening, ofwel meer op de keuze van tastbare strategische posities (Porter, 1995). Dit

in tegenstelling tot de ontwerpschool, waar strategievorming zich richt op de ontwikkeling

van geïntegreerde strategische zienswijzen, en de planningsschool, waar strategievor-

ming zich richt op gecoördineerde stelsels van plannen. Feitelijk houdt de analist zich bij

de positioneringsschool niet zozeer bezig met het ontwerpen van strategieën, als wel met

de selectie ervan.

Basisveronderstellingen van de positioneringsschool:

1 Strategieën zijn generieke, meer in het bijzonder gewone, tastbare posities op de

markt.

2 Die markt (de context) is economisch en heeft een concurrerend karakter.

3 Het strategievormingsproces bestaat derhalve uit een op berekening gebaseerde analy-

tische selectie. Het doel is formele gegevens over de bedrijfstak en de concurrentie te

analyseren om de optimale generieke strategie te kunnen bepalen.

4 Strategieën als posities leiden tot andere typen (bijvoorbeeld functionele) strategieën,

soms binnen clusters die generieke ‘strategische groepen’ ondernemingen binnen

een bepaalde bedrijfstak definiëren.

5 Analisten spelen in dit proces een belangrijke rol, doordat zij de resultaten van hun

berekeningen doorgeven aan managers die officieel de keuze bepalen.

6 Op deze wijze ontstaan uit dit proces uitgebalanceerde strategieën, die vervolgens

worden verwoord en geïmplementeerd. Op deze wijze bepaalt de structuur van de

markt de positioneringsstrategieën die bepalend zijn voor andere strategieën, welke op

hun beurt bepalend zijn voor de organisatiestructuur die de prestaties bepaalt.
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De keuze van een strategie is volgens deze school deterministisch: er wordt een keuze

gemaakt uit een bepaalde (beperkte) set van bestaande strategieën.

2.3.1.4   Overeenkomsten en verschillen tussen de scholen
De hiervoor besproken scholen gaan er alledrie van uit dat sterkten en zwakten van de

onderneming dienen te worden vastgesteld en dat deze in onderlinge afstemming dienen

te zijn op de kansen en bedreigingen in

de omgeving. Het identificeren van sterk-

ten, zwakten, kansen en bedreigingen

gebeurt door middel van een zogenaamde

SWOT-analyse (Strenghts, Weaknesses,

Opportunities and Threats). Dit alles dient

om de doelstellingen van de onderne-

ming te kunnen realiseren, en wel op een

zo doelmatig mogelijke wijze. Het resul-

taat van de onderlinge afstemming van

doelstellingen, kansen en bedreigingen,

en sterkten en zwakten is dan een strate-

gie. Deze wordt geëxpliciteerd waarna

deze rijp is voor implementatie.

De belangrijkste verschillen tussen de beschreven scholen zijn als volgt. De plannings-

school onderscheidt zich met name van de andere twee beschreven scholen door een

hogere graad van formalisatie. Strategievorming is volgens haar een te formaliseren pro-

ces: door opsplitsing in stappen komt volgens vaste regels en procedures een strategie tot

stand. Ook is zij in de implementatiefase formeler dan de andere twee scholen: tijdens de

implementatie bestaat gedetailleerde aandacht voor de diverse soorten doelstellingen,

budgetten, programma’s en uitvoeringsplannen.

De positioneringsschool onderscheidt zich van de andere twee beschreven scholen door-

dat de geformuleerde strategie niet zozeer een zelfbedachte strategie als wel een gekozen

strategie is. Een strategie is volgens haar een tastbare, onderscheidende positie op de

markt welke wordt gekozen op basis van de resultaten van de interne en externe analyse

tegen de achtergrond van de geformuleerde doelstellingen.

2.3.2 Het trekkersmodel
De trekker plant zijn reis en de daarvoor in te zetten middelen niet. Doelstellingen hebben

betrekking op de korte termijn en worden regelmatig bijgesteld indien dit voor de trekker

de satisfactie verhoogt. Oorzaken van dit bijstellen zijn gelegen in de zaken die de trekker

op zijn reis tegenkomt, en tevens in zijn eigen gesteldheid of gemutstheid.

Het belangrijkste kenmerk van het trekkersmodel is dat formulering en implementatie

van strategie elkaar voortdurend afwisselen. Dit afwisselen gebeurt zo snel, dat van een
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volgtijdelijk onderscheid tussen deze twee geen sprake meer is. De één beïnvloedt daarbij

wel steeds de ander: een in de praktijk opgedane ervaring kan ertoe leiden dat de volgende

stap anders wordt genomen. En omgekeerd, een bepaalde te nemen stap kan ertoe leiden

dat in de praktijk iets op een bepaalde manier anders wordt uitgevoerd. Degene die de

nieuwe stap bedenkt (al is deze stap nog zo klein), kan overigens wel een ander zijn dan de

persoon die de stap daadwerkelijk zet. Het onderscheid tussen formuleren en implemente-

ren van strategie binnen een organisatie is dus iets anders dan het onderscheid tussen

denken en doen binnen de organisatie.

Samengevat leidt dit tot de volgende kenmerken van het trekkersmodel:

1 Implementatie van strategie en formulering van strategie gaan niet volgtijdelijk, maar

zijn opgenomen in een reciproque, iteratief proces. Dit heeft tot gevolg dat strate-

gieën nooit lang van tevoren kunnen worden gepland.

2 Als gevolg van veranderende omstandigheden en/of leerprocessen kan de strategie

doorlopend gewijzigd worden. Deze wordt daarom niet geëxpliciteerd.

3 De beoogde strategie zal deels niet worden gerealiseerd, en de gerealiseerde strategie

zal deels niet zijn beoogd.

Het trekkersmodel van strategische planning houdt in dat doelstellingen op lange ter-

mijn niet zijn vastgelegd en derhalve ook niet zijn geëxpliciteerd, en dat strategie incre-

menteel totstandkomt. Lindblom (1968) gebruikt de metafoor van knabbelen aan een

koek in plaats van het nemen van een grote hap ineens. Dat knabbelen hoeft overigens

niet in een geheel willekeurige richting plaats te vinden.

Bij de bespreking van het reizigersmodel zijn drie scholen weergegeven die beschrijven

hoe een strategie zou moeten worden geformuleerd. Deze scholen worden daarom ‘pre-

scriptief’ genoemd.

Het trekkersmodel kent geen prescriptieve benaderingen. Er zijn echter wel scholen die

zich hebben gericht op het beschrijven van bepaalde aspecten van het strategievormings-

proces. Van deze scholen worden besproken: de ondernemersschool, de omgevingsschool

en de leerschool.

2.3.2.1 De ondernemersschool
De visie van de ondernemersschool wijkt niet zo heel erg sterk af van die van de ontwerp-

school. Mintzberg (1994b:47) beschrijft het onderscheid tussen de ontwerpschool en de

ondernemersschool als volgt: “De ontwerpschool ruimde, evenals eigenlijk ook de plan-

ningsschool en de positioneringsschool die haar opvolgende, een serieuze plaats in voor het

formele leiderschap: het strategievormingsproces kwam voort uit de mentale processen

van de president-directeur, de ‘architect’ van de strategie. De ontwerpschool ging nog net

niet over tot een soort persoonsverheerlijking van deze leider. Door de nadruk te leggen op

de noodzaak van een conceptueel kader en intuïtie af te doen als niet ter zake, probeerde

deze school juist de ‘zachtere’, meer persoonsgebonden elementen van het leiderschap
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buiten de orde te stellen. In wat wij de ondernemersschool noemen, gebeurt precies het

omgekeerde. Niet alleen concentreert deze school het strategievormingsproces uitsluitend

op één leider, ze legt ook de nadruk op de meest persoonsgebonden geestelijke gesteldhe-

den en processen: intuïtie, oordeelsvermogen, wijsheid, ervaring en inzicht”.

Strategie is volgens deze school een zeer persoonlijk iets. De organisatie is ondergeschikt

aan de visionaire leider.

Basisveronderstellingen van de ondernemersschool:

1 Strategie bestaat in de geest van een enkele leider in de vorm van een zienswijze, met

name in de zin van een koers voor de lange termijn, een visie op de toekomst van de

organisatie.

2 Het strategievormingsproces is op zijn best half bewust en wortelt in de ervaring en de

intuïtie van de leider.

3 De leider handhaaft een sterke persoonlijke greep op zowel de formulering als imple-

mentatie van de visie, en zorgt er door persoonlijke feedback op de activiteiten voordat

deze twee sterk met elkaar worden verweven.

4 De strategische visie is derhalve plooibaar, evenals de organisatie van de leider. Deze

organisatie is een eenvoudige structuur die zijn opdrachten uitvoert.

5 De ondernemersstrategie is meestal een nichestrategie, waarbij een of meer geïso-

leerde stukjes marktpositie zijn beschermd tegen regelrechte concurrentie.

Mintzberg (1994b:52) geeft aan dat deze wijze van strategievorming met name succesvol

is in situaties die een krachtig leiderschap en een rijk geschakeerde visie vereisen: er

moet een koers worden uitgezet en er moeten niches worden opgespoord. Dit geldt vol-

gens hem met name bij de start van een nieuwe onderneming en bij situaties waarin

een ommekeer belangrijk is. Bovendien lenen organisaties met een permanent geringe

omvang zich voor deze wijze van strategievorming.

2.3.2.2 De omgevingsschool
Aanhangers van deze school zien strategievorming (grotendeels) als een exogene gebeur-

tenis: de omgeving bepaalt wat de organisatie moet doen om te kunnen overleven

(Mintzberg 1994b:92).

Hierbij gelden de volgende basisveronderstellingen:

1 De omgeving, al dan niet in de vorm van een aantal abstracte krachten, bepaalt de

strategie door organisaties in niches met een ecologisch karakter te dwingen. Zij die

weigeren zich in deze zin aan te passen, zullen uiteindelijk ten onder gaan;

2 Er is derhalve geen sprake van een interne strateeg of van enig intern strategievor-

mingsproces. Leiderschap zoals dat in de literatuur over strategisch management en

in haar eigen literatuur zo lang ten tonele is gevoerd, is een mythe;

3 Strategieën zijn posities, niches waarin organisaties in stand worden gehouden totdat

de bronnen die hen daar voeden, zijn uitgeput.
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Bij deze zienswijze geldt dat strategie een positie is op de markt.

2.3.2.3 De leerschool
Mintzberg (1994a:256) stelt dat bij de ondernemersschool, de planningsschool en de

positioneringsschool de nadruk zo sterk ligt op beheersing, dat leren vrijwel is uitgesloten:

bij deze scholen is de aandacht van de organisatie ten sterkste verbonden met de verwe-

zenlijking van expliciete bedoelingen (met implementatie dus), en niet met aanpassing

van die bedoelingen aan nieuwe gegevens.

De bovengenoemde scholen gaan ervan uit dat strategieën eerst grondig moeten worden

overdacht alvorens in de praktijk te worden gebracht. Met andere woorden, dat het leren

ophoudt waar het handelen begint.

Weick (1979) beschreef het model van ontwerp en behoud: eerst handelt de organisatie en

daarna zoekt deze uit wat werkt. Vervolgens wordt (al terugkijkend) getracht uit te zoeken

waarom het werkt, en worden de wenselijk geachte vormen van optreden vastgehouden.

Alle begrip ontstaat door reflexie en terugkijken.

De leerschool hanteert de volgende uitgangspunten:

1 Het complexe en dynamische karakter van de omgeving waarin de organisatie ope-

reert, vaak gekoppeld aan de spreiding binnen de organisatie van haar kennisbasis

voor strategievorming, sluit bewuste beheersing uit; strategievorming moet vooral

een proces worden van leren in de tijd, waarin uiteindelijk formulering en imple-

mentatie niet meer van elkaar zijn te onderscheiden.

2 Hoewel ook de leider moet leren en soms de enige lerende kan zijn, is het meestal het

collectieve systeem dat leert: de meeste organisaties tellen een groot aantal potentiële

strategen.

3 Dat leren ontstaat vanzelf door gedrag dat nadenken achteraf stimuleert, waardoor

uit het handelen gevolgtrekkingen kunnen worden gemaakt.

4 De leiding krijgt in dat geval niet tot taak welbewuste strategieën te bedenken, maar

het strategisch leerproces te managen.

5 Strategieën verschijnen derhalve het eerst als patronen uit het verleden, misschien pas

later als bewuste toekomstplannen en eventueel uiteindelijk als ruimere zienswijzen.

2.3.2.4 Overeenkomsten en verschillen tussen de scholen
Formulering en implementatie van strategie zijn bij de drie hiervoor besproken scholen

geen elkaar opvolgende processen. Formulering en implementatie zijn reciproque proces-

sen die elkaar opvolgen zoals het ene been het andere volgt bij het lopen. Daardoor zijn

deze processen uiteindelijk nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Daarbij wordt een

groot belang toegekend aan de omgeving bij de vorming van strategie.
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De wijze waarop met de omgeving wordt omgegaan, verschilt echter van school tot school.

Bij de omgevingsschool is de omgeving volledig bepalend voor de strategievorming, bij de

ondernemersschool is dit echter de ondernemer: de ondernemer zal zijn intuïtie, oor-

deelsvermogen, wijsheid ervaring en inzicht in het werk stellen om de organisatie en de

omgeving op elkaar af te stemmen. De leerschool ziet de omgeving als een de factor die

dwingt tot leren, en tevens als een factor waarvan kan worden geleerd.

2.3.3 Het belang van de genoemde scholen voor het MKS
Indien de literatuur over scholen van strategische planning wordt bestudeerd, dan zal

men al snel vaststellen dat geen van de scholen de volledige waarheid beschrijft, maar dat

tevens geen van de scholen de volledige onwaarheid beschrijft. (Mintzberg [1994b:7] geeft

dit treffend aan met gebruikmaking van de fabel van John Godfrey Saxe [1816-1887]: ‘The

blind men and the Elephant’). De vraag is daarom wat van de voornoemde scholen van

strategievorming kan worden geleerd. We bespreken de scholen achtereenvolgens.

De ontwerpschool vindt de vorming van strategie plaats door een afstemming van de resul-

taten van de interne beoordeling op die van de externe beoordeling. Deze interne en

externe beoordeling worden samen ook wel de SWOT-analyse genoemd. Hoewel deze

methode niet specifiek voor het MKB is ontwikkeld, is zij daar zeer goed toepasbaar. Een

duidelijk kader wordt geschapen waarbinnen de vorming van een strategie kan plaatsvin-

den. De mate van formalisering is daarbij beperkt. Andrews (1982:12,14) schrijft: “Het

strategievormingsmodel moet eenvoudig en informeel worden gehouden; uitwerking

ervan zou het tenietdoen”.

Een ander bruikbaar element uit de ontwerpschool is dat zij strategievorming ziet als een

beheerst en bewust gedachteproces (Christensen e.a. 1982: 94, 543). Ook bij de ontwikke-

ling van het MKS wordt dit als uitgangspunt meegenomen. Het bewust nemen van stap-

pen om beoogde doelstellingen te realiseren biedt de mogelijkheid de ondernemer van

informatie te voorzien over de voortgang van deze stappen ten opzichte van de norm en het

resultaat dat daarbij wordt behaald. Deze informatie op haar beurt is noodzakelijk om aan

de doelstellingen van het MKS te kunnen voldoen.

De planningsschool onderscheidt zich van de ontwerpschool doordat strategievorming bij

deze laatste minder geformaliseerd plaatsvindt, en bovendien doordat de planningsschool

in tegenstelling tot de ontwerpschool ervan uitgaat dat planning niet door de lijn plaats-

vindt, maar door een afzonderlijke stafmedewerker. Deze uitgangpunten nemen wij bij

het ontwikkelen van het MKS niet over. Een afzonderlijke stafmedewerker ten behoeve

van strategievorming ontbreekt in het MKB en de structuur van strategievorming zoals

die bij de ontwerpschool plaatsvindt, biedt ons voldoende aanknopingspunten voor het

ontwikkelen van een strategie in het kader van het MKS. Verdere formalisering voegt

niets toe en doet mogelijk wel afbreuk aan de praktische toepasbaarheid van het model in

het MKB.
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Hoewel wij geen elementen uit de positioneringsschool direct overnemen bij de ontwikke-

ling van het MKS, biedt zij toch een bepaald inzicht waarvan de adviseur bij de toepassing

van het MKS gebruik kan maken. Dit inzicht is het onderscheid in een aantal bestaande

strategieën, te weten kostprijsleiderschap, differentiatie en de focusstrategie. Deze strate-

gieën worden door Porter (1996) beschreven en uitgewerkt. Porter levert hiermee een

gedachtenmodel aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of een bepaalde strategie

houdbaar concurrentievoordeel kan opleveren.

De ondernemersschool onderstreept het belang van de ondernemer in het proces van strate-

gische besluitvorming.

Niet te onderschatten is natuurlijk het belang van de ondernemer bij besluitvorming in

het MKB, zoals Mintzberg (1994a:236-265) zelf ook al aangeeft. Van bijzonder belang is

de rol van de ondernemer(s) in een veel voorkomend soort MKB-bedrijf: het familiebedrijf

(Donckels 1998). Hier geldt nog sterker dan bij de overige MKB-bedrijven dat de onderne-

mer(s) rekening moet(en) houden met diverse belangen die op het eerste oog ver weg

kunnen liggen van de (rationele) belangen van de onderneming.

Hieruit vloeit een aantal consequenties voort:

1 Bij het opstellen van het ondernemingsplan is het van groot belang de doelstellingen

van de ondernemer nauwkeurig te analyseren en zoveel mogelijk expliciet te maken.

2 De aanleiding waarom de ondernemer wil komen tot een ondernemingsplan dient

helder te zijn. Is deze preventief, curatief of evaluerend, en vooral wie heeft het initia-

tief genomen tot een dergelijke stap? Indien dit initiatief komt van een externe partij

(bijvoorbeeld de bankier) en de ondernemer zelf hierin onvoldoende heil ziet, is de

kans op succes minimaal.

3 De ondernemer zelf vormt de spil in het proces van strategische besluitvorming; de

wensen, mogelijkheden en onmogelijkheden van de ondernemer dienen te worden

weerspiegeld in het ondernemingsplan.

Deze school komt dan ook prominent terug in het MKS.

De omgevingsschool laat het belang zien van de omgeving bij het proces van strategische

besluitvorming. Deze school drijft dit belang zover door, dat zij strategievorming gaat

zien als een passief proces, uitsluitend gestuurd door de omgeving. Deze houding naar de

omgeving verwerpen wij: in één en dezelfde omgeving is het ene bedrijf wel succesvol en

het andere niet: blijkbaar heeft het bedrijf zelf een aandeel hierin. Bovendien zijn binnen

één omgeving toch bijna eindeloos veel verschillende product/marktcombinaties te onder-

scheiden. Het selecteren en bevechten van een dergelijke product/marktcombinatie is

een actief en individueel proces waarbij, de onderneming zichzelf zal moeten waarmaken.

Hetgeen van deze school kan worden geleerd is dat de omgeving uiterst belangrijk is bij

de strategische besluitvorming. Wij willen het belang ervan daarom ook niet onderschat-

ten. In het MKS wordt ruime aandacht geschonken aan de bestaande omgeving en de ver-

wachte veranderingen daarin.
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De omgevingsschool ziet strategie als een positie op de markt of als een niche in de

markt. Deze visie is voor ons in zoverre van belang dat er overlappingen zijn met onze

definitie van KSF. Als KSF zagen wij de karakteristieken, de vereisten van de markt. Deze

karakteristieken zijn echter alleen voor een bepaalde niche te beschrijven, omdat de

beschrijving anders eindeloos zou moeten worden gedifferentieerd. Aanvullend op deze

zienswijze van strategievorming stellen wij dat:

1 Deze niche niet wordt opgedrongen door de markt, maar een vrije keuze is. Deze

keuze zien wij als onderdeel van het proces van strategievorming.

2 indien deze niche eenmaal is gekozen, de onderneming inspanningen zal moeten

verrichten om tegen een zo gunstig mogelijk kostprijs op deze KSF’en in te spelen,

waarbij de gemiddelde kostprijs tenminste onder de gemiddelde verkoopprijs zal

moeten liggen.

Volgens de leerschool verschijnt een strategie aanvankelijk als een patroon uit het verleden,

misschien pas later als een bewust toekomstplan en eventueel nog later als een ziens-

wijze. Volgens degenen die redeneren vanuit de ontwerpschool is dit patroon bewust

gepland. Volgens degenen die redeneren vanuit de leerschool is dit echter door leren met

vallen en opstaan geleidelijk totstandgekomen.

De leerschool ziet strategie als het product van leren binnen de organisatie. Wil een orga-

nisatie kunnen leren (waarbij leren door ons wordt gedefinieerd als een verandering in

kennis, houding en/of vaardigheden), dan zullen ook individuen binnen de organisatie

moeten leren. Er zal een wederkerig leerproces ontstaan tussen uitvoerenden en beleids-

makers: een verandering op beleidsniveau leidt tot operationele veranderingen en omge-

keerd. Wordt strategievorming daarom gezien als een leerproces, dan heeft dit gevolgen

voor zowel leren op strategisch niveau als leren op operationeel niveau.

Eerder definieerden wij leren als een verandering in kennis, houding en/of vaardigheden.

Nieuwe ervaringen en inzichten of een wijziging van de omstandigheden kunnen bij-

voorbeeld de motivatie zijn tot een dergelijke verandering. Is een onderneming strak en

tot in details gepland, dan bestaat er weinig ruimte voor een (niet geplande) verandering

op basis van gewijzigde inzichten en/of omstandigheden. Leren is in een dergelijk geval

(vrijwel) niet mogelijk, zo stellen sommige aanhangers van de leerschool.

Hierbij dienen echter twee opmerkingen te worden gemaakt:

1 Leerervaringen zijn pas van (strategisch) nut voor de organisatie als het ervaringen

zijn die van invloed zijn op de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen. Om

deze ervaringen te kunnen onderscheiden van de talloze andere leerervaringen die

iedereen individueel of in groepsverband dagelijks meemaakt, dienen de onderne-

mingsdoelstellingen vooraf voldoende helder te zijn bij de leden van de organisatie.

2 (Doelgericht) leerervaringen opdoen en deze vervolgens uitwisselen, stelt bepaalde

eisen aan de organisatiestructuur. Deze structuur is (binnen onze definitie) reeds het

gevolg van de gekozen strategie.
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De mate waarin een onderneming flexibel of zelfs innovatief wil zijn (dit zijn volgens

onze definitie derhalve twee vormen van leren), is volgens ons dus voor een belangrijk

deel al een strategische keuze en dient onderdeel uit te maken van het ondernemingsplan.

Het is daarom van belang bij het opstellen van het ondernemingsplan hieraan specifieke

aandacht te besteden. Zo dienen flexibiliteit en innovativiteit onder andere te worden ver-

ankerd in de procedures, in het personeelsbeleid en in de budgetten die worden gereser-

veerd voor onderzoek en ontwikkeling.

Tot zover de bespreking van het reizigers- en het trekkersmodel van strategievorming.

Niet onvermeld mag blijven dat het hier gaat om ideaaltypische definities. In de praktijk

zullen deze zelden of nooit in de ‘pure’ vorm voorkomen. Als voorbeeld van een meng-

vorm kan het verhaal dienen van een persoon die naar de overkant van een rivier wilde

vluchten. Het water was ijskoud en ijsschotsen dreven langzaam door de rivier. De per-

soon in kwestie had zijn doel scherp voor ogen: vluchten naar de overkant van de rivier.

Zwemmen was onmogelijk, maar hij kon wel proberen van (langzaam drijvende) ijs-

schots naar ijsschots te springen om zo de overkant te halen. Het was voor hem natuurlijk

onmogelijk om op voorhand te gaan plannen op welke ijsschotsen hij precies zou gaan

staan. Bovendien zou het ook niet zinvol zijn om dat te plannen. Hier zien we een tussen-

vorm van reizigers- en trekkersmodel: het doel ligt vast, de weg ernaartoe niet.

2.4 Operationalisering van strategievorming
Wanneer wij strategie zien als een patroon, dan kan dit zijn gepland of beoogd, maar dit is

geen noodzakelijke voorwaarde. De onderneming hoeft zich van het patroon niet bewust

te zijn. Wat zijn nu voor de onderneming redenen om dit patroon wel bewust te plannen?

Met andere woorden: waarom maakt een onderneming strategievorming tot een bewust,

gestructureerd proces? Daems en Douma (1990:16-19) geeft hiervoor drie redenen:

1 Acties van ondernemingen ontlokken reacties bij concurrenten. Dit kan het bereiken

van beoogde doelstellingen verhinderen. Indien de onderneming een bewuste strate-

gie voert, kan zij bepaalde reacties van haar concurrenten voorzien en hiermee reke-

ning houden bij het bepalen van haar eigen acties.

2 Bepaalde maatregelen kennen geen weg terug. Het is daarom van belang deze maatre-

gelen en de mogelijke gevolgen ervan goed te overwegen alvorens ze te nemen.

3 Om effectief en efficiënt te zijn, dienen de acties van een onderneming coherent te

zijn. Het ondernemen van acties die onderling coherent zijn, vraagt om bezinning

vooraf.

Voor het te ontwikkelen MKS voegen wij hier nog een vierde reden aan toe, die overi-

gens samenhangt met de derde reden die door Daems en Douma wordt gegeven:

4 Om te komen tot informatievoorziening waaruit de samenhang tussen beslissingen

op strategisch en operationeel niveau blijkt, is het noodzakelijk dat de inhoud van

deze strategische beslissingen helder is. Immers, uitsluitend in dat geval kan de infor-

matievoorziening hierop worden afgestemd.
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In het kader van het MKS zien we strategie als een benadering, ofwel de wijze waarop de

onderneming zaken aanpakt. Met de benadering die de onderneming hanteert wil zij

bepaalde doelen realiseren. Het bewust kiezen voor een bepaalde benadering om beoogde

doelen te realiseren biedt de volgende mogelijkheden waarvan wij bij de ontwikkeling

van het MKS gebruikmaken:

1 De stappen die men als gevolg van het proces van strategische planning wil nemen,

kunnen worden omschreven.

2 Het verband tussen te ondernemen stappen en beoogde resultaten kan zichtbaar wor-

den gemaakt.

3 Indien de te nemen stappen zijn omschreven, kan men vervolgens bepalen op welke

wijze men informatie kan verzamelen, vastleggen en weergeven om de voortgang bij

het nemen van deze stappen inzichtelijk te maken.

4 De met de te ondernemen stappen beoogde resultaten kunnen worden genormeerd,

waardoor in een later stadium toetsing met de werkelijkheid en analyse van afwijkin-

gen tussen norm en werkelijkheid mogelijk wordt.

Willen wij het bovenstaande realiseren, dan zijn wij aangewezen op een prescriptief model

van strategievorming. Eerder bespraken wij van deze modellen de ontwerpschool, de

planningsschool en de positioneringsschool. Hoewel de onderlinge verschillen tussen

de scholen niet groot zijn, ligt het voor ons voor de hand het model van de ontwerpschool

als uitgangspunt te nemen bij de strategievorming binnen het MKS. De positionerings-

school ziet strategie immers als een verworven positie op de markt, welke definitie wij in

het kader van het MKS reeds hebben verworpen. De planningsschool ziet voor de direc-

teur uitsluitend een rol weggelegd als beoordelaar van het door de staf opgesteld onderne-

mingsplan. De directeur kan dit plan goedkeuren of verwerpen. Deze beslissingsstructuur

past niet binnen de structuur van het MKB en zou geen recht doen aan het belang dat wij

hechten aan de rol van de ondernemer (directeur) zelf bij de totstandkoming van het

ondernemingsplan. Het feit dat het gedachtegoed van de ontwerpschool een belangrijke

rol speelt bij de ontwikkeling van het MKS, belet ons overigens niet om daarnaast aan-

dacht te geven aan elementen van de ondernemings-, de omgevings- en de leerschool.

Uitgaande van de basisveronderstellingen die door de ontwerpschool worden gehanteerd,

zijn er meerdere praktische werkwijzen denkbaar om te komen tot een strategisch plan.

Zwart (1998) geeft aan dat in een ondernemingsplan tenminste de volgende onderwer-

pen aan bod dienen te komen:

1 missie/bedrijfsfilosofie;

2 diagnose;

3 strategische keuzen;

4 planning.

Het onderscheid tussen een strategisch plan en een ondernemingsplan is dat bij een

strategisch plan stap 4, planning, ontbreekt.
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In zijn artikel ‘het ondernemingsplan’ geeft hij vervolgens vier modellen aan van onder-

nemingsplanning: twee preventieve, een projectmatig model en een model dat een syn-

these is tussen preventief en projectmatig. Dit zijn respectievelijk het Bontje-model, het

Strategisch Y-model, het Durham-model en het MKB-ondernemingsplanmodel.

Het Bontje-model is een voor het MKB ontwikkelde doe-het-zelf methode om te komen

tot een ondernemingsplan (Bontje 1993). Een ander preventief model is het Strategisch 

Y-model (Vrakking en Cozijnsen, 1992). Dit is met name geschikt om er innovatiebe-

leid op te baseren. Het model is niet speciaal voor het MKB ontwikkeld. Wel speciaal

voor het MKB is het projectmatige Durham-model (Gibb, 1985). Het MKB-onderne-

mingsplanmodel (Zwart 1998) is een synthese tussen de preventieve en projectmatige

modellen.

2.4.1 Het Bontje-model
Bontje (1993) heeft een doe-het-zelf methode ontwikkeld waarmee de ondernemer (even-

tueel daarbij ondersteund door anderen, zoals het personeel en de accountant) in vier

stappen een ondernemingsplan op kan stellen. Deze vier stappen zijn: weergave bedrijfs-

filosofie, doorlichting ondernemingsgebieden (SWOT), ontwikkelen toekomstbeeld en

plannen maken.

Bij de weergave bedrijfsfilosofie worden de huidige product/marktcombinaties in kaart

gebracht alsmede de wijze waarop producten totstandkomen. Producten kunnen daarbij

goederen en/of diensten zijn.

De doorlichting ondernemingsgebieden heeft tot doel sterke en zwakke punten van de onder-

neming alsmede kansen en bedreigingen van de omgeving te analyseren. Hiertoe wordt

onderscheid gemaakt in vijf ondernemingsgebieden: markt, geld, productie, mensen en

omgeving.

Ontwikkelen toekomstbeeld geeft aandacht aan: 1 het totaaloverzicht van kansen, bedrei-

gingen, sterkten en zwakten (de SWOT-analyse), 2 de gevolgen van voortzetting van het

huidige beleid en 3 de mogelijke nieuwe richtingen voor het bedrijf.

Het onderdeel plannen maken tot slot, behelst het maken van een actieplan en de daarbij

behorende voortgangsbewaking. Voorts wordt het voorgestelde nieuwe beleid op zijn

financiële consequenties beoordeeld.
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2.4.2 Het Strategisch Y-model
Aangezien het Strategisch Y-model veel overeenkomsten vertoont met het Bontje-model,

wordt hier volstaan met het aangeven van de belangrijkste verschillen tussen beide modellen.

1 Het Y-model start niet met de formulering van de missie/bedrijfsfilosofie, maar met

een externe analyse in hoofdlijnen. Nadat de strategische intenties vervolgens helder

zijn gemaakt, wordt een SWOT-analyse uitgevoerd.

2 De SWOT-analyse wordt in het model van Bontje gestructureerd door het aangeven

van ondernemingsgebieden met de daarbij behorende vragenlijsten. Dit vindt niet

plaats in het Strategisch Y-model.

3 Het komen tot strategische keuzen krijgt via de scenario’s en de bijbehorende deel-

strategie/criteria-matrix meer aandacht in het Strategisch Y-model dan in het Bontje-

model.

4 In het Strategisch Y-model  zijn ‘TOWS-strategieën’ opgenomen opgenomen. Dit

zijn strategieën die voortkomen uit de confrontatiematrix waarbij sterkten en zwakten

enerzijds worden geconfronteerd met kansen en bedreigingen anderzijds. Zo kan

een strategie de sterkten van de onderneming aanwenden om de bedreigingen het

hoofd te bieden.
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2.4.3 Het Durham-model
Het Durham-model (Gibb, 1992) is een projectmatig MKB-model. Een belangrijk ver-

schil tussen projectmatig denken en preventief denken is dat bij projectmatig denken

geen aandacht wordt besteed aan het afwegen van alternatieven. Het vertrekpunt van het

Durham-model is een te realiseren project, het resultaat is een projectplan. In eerste

instantie wordt een analyse gemaakt van de huidige situatie van het bedrijf aan de hand

van de elementen markt, productie en financiële positie. Dit is voldoende om een indica-

tie te krijgen van de haalbaarheid van een project. Vervolgens, indien het bedrijf er sterk

genoeg voor staat, volgt een nadere analyse van de groeimogelijkheden. Hierbij wordt

het project afgezet tegen de bestaande strategische plannen en de omgeving. Is het plan

haalbaar, dan wordt overgegaan tot een detailplanning, het eindresultaat van dit model.
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Afbeelding 3  Het strategisch Y-model (Vrakking en Cozijnsen, 1992:28)



2.4.4 Het MKB-ondernemingsplanmodel
Dit model heeft drie belangrijke kenmerken:

1 het is een synthese tussen preventieve en projectmatige modellen;

2 het houdt rekening met de paradigmata holisme en contingentie;

3 het houdt rekening met de dominante onafhankelijke positie van de directeur/eige-

naar in het MKB.

De stappen die bij het MKB-ondernemingsplanmodel (Zwart, 1998) worden onderno-

men zijn achtereenvolgens:

1 de missie/bedrijfsfilosofie (business definition);

2 de diagnose (SWOT);

3 strategische keuzen (strategische uitgangspunten);

4 planning (meerjarenbegroting).

Bij de missie/bedrijfsfilosofie wordt door de directeur/eigenaar de business definition

omschreven. Hij wordt hierbij beïnvloed door allerlei belangengroepen, maar tevens door

persoonlijke doelen en die van zijn ‘naasten’, zoals familie en vrienden. Er dient een

afstemming te zijn tussen organisatiedoelen en persoonlijke doelen.
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De diagnose vindt in beginsel plaats als bij het Bontje-model. Hierbij wordt echter een

belangrijk onderscheid gemaakt: de ondernemingsgebieden markt, geld, productie en

mensen/organisatie worden behalve intern tevens extern beoordeeld. Het ondernemings-

gebied ‘omgeving’ komt daarmee te vervallen.
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De stap strategische keuzen laat het meest duidelijk de synergie tussen een projectmatig en

een preventief model zien. Het reeds geplande project (de strategische keuze) wordt aan-

gevuld met nieuwe ideeën die uit de vorige stap naar voren zijn gekomen. Bovendien

worden deelstrategieën gespecificeerd en worden een optimistisch, een ongewijzigd en

een pessimistisch scenario beschreven. Dit geeft aan dat een grote nadruk wordt gelegd

op deze stap.

Tot slot worden in de planning de plannen voor de toekomst uitgewerkt. Deze plannings-

fase bestaat uit de volgende vier elementen:

1 daar waar nodig worden missie en doelstellingen geherdefinieerd;

2 de strategische keuzen worden verder uitgewerkt in deelplannen en actieplannen;

3 operationele verbeterpunten in de organisatie die tijdens de voorgaande stappen naar

voren zijn gekomen, worden aangegeven;

4 de meerjarenbegroting, die de financiële consequenties van het beleid in kaart brengt,

wordt opgesteld.

2.5 Bruikbare elementen van bestaande modellen
Nu een aantal modellen van ondernemingsplanning is besproken, kunnen we vaststellen

welke elementen van de bestaande modellen bruikbaar zijn bij de ontwikkeling van het

MKS. Waar nodig, worden hierop aanvullingen gedaan om zo te komen tot het kader

voor de ontwikkeling van het MKS. Bij het vaststellen van de bruikbaarheid van de ele-

menten wordt enerzijds rekening gehouden met de doelstellingen van het MKS en wordt

anderzijds gesteund op de praktijkervaring die door Rühl Haegens van Aar reeds is opge-

daan met het opstellen van ondernemingsplannen. We beginnen daarom met het bespre-

ken van de werkwijze die momenteel door Rühl Haegens van Aar wordt toegepast.

Hieruit halen we bruikbare elementen voor het MKS. Deze elementen worden vervol-

gens aangevuld met elementen uit de vier hiervoor beschreven modellen.

Advisering door Rühl Haegens van Aar vindt thans plaats aan de hand van twee modellen:

dit zijn het model dat is ontwikkeld door de Novaa (al dan niet in aangepaste vorm) en het

reeds besproken Bontje-model. Het model van de Novaa is primair een doorlichtings-

methode, en niet een model aan de hand waarvan een ondernemingsplan kan worden

opgesteld. De methode omvat het vaststellen van de missie/bedrijfsfilosofie en de diag-

nose, maar niet de strategische keuzen en de planning. Het Novaa-model is evenals het

Bontje-model een doe-het-zelf methode, maar gaat uit van een adviseur die begeleidt bij

het opstellen van het feitelijke ondernemingsplan. Het Novaa-model bestaat uit een vra-

genlijst, die de volgende deelgebieden bestrijkt: inkoop, productie, verkoop/marketing,

administratie, onderzoek/ontwikkeling, organisatie/personeel, beleid. Deze deelgebie-

den worden echter voorafgegaan door een inleiding en een oriëntatie. Hierin komen

behalve de onderneming in vogelvlucht een ratioanalyse, de investeringsplannen en de

financieringsmogelijkheden aan bod. Alle deelgebieden worden beoordeeld op de sterkten

en zwakten enerzijds en op de kansen en bedreigingen anderzijds. (In dit opzicht is de

afwijking van het Novaa-model met het Bontje- model dus vergelijkbaar met de aanpas-
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singen die Zwart heeft aangebracht aan het Bontje-model in de diagnosefase van zijn

MKB-ondernemingsplanmodel.)

Bij het Novaa-model gaat men ervan uit dat de ondernemer de vragenlijsten van de advi-

seur (zelfstandig) invult, eventueel in samenwerking met andere leden van de organisatie.

Deze lijsten worden vervolgens aan de adviseur geretourneerd, die uit de ingevulde vra-

genlijsten de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen destilleert. Dit doet hij aan de

hand van zijn kennis van het bedrijf en de branche, alsmede aan de hand van kengetallen

die hem bekend zijn, bijvoorbeeld door zijn bekendheid met de situatie bij vergelijkbare

bedrijven. Op basis hiervan stelt hij een ondernemingsplan op. Hoe dit precies plaats-

vindt, wordt niet beschreven door het Novaa-model.

Elementen van het Novaa-model die in de praktijk van Rühl Haegens van Aar hun dien-

sten hebben bewezen zijn:

1 Direct aan het begin van de vragenlijst wordt de vraag voorgelegd waarom de onderne-

mer wil overgaan tot het laten uitvoeren van een doorlichting. De adviseur krijgt daar-

mee antwoord op de vraag of het gaat om een preventieve, curatieve of evaluerende

doorlichting.

2 Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de business mission en de doel-

stellingen van de ondernemer. Dit is relevant omdat de business mission het allesom-

vattende kader is waarbinnen de doelstellingen moeten worden gerealiseerd en waar-

binnen de diagnose van de onderneming en haar omgeving plaatsvindt. In feite kan

alleen van een sterkte, zwakte, kans of bedreiging worden gesproken tegen de achter-

grond van de business mission èn in relatie tot de doelstellingen van de ondernemer.

Het vaststellen van business mission is overigens dikwijls een iteratief proces met de

uitvoering van de diagnose. Gaandeweg kan deze worden aangepast.

3 Onderscheid naar functionele gebieden van de organisatie (inkoop, productie, ver-

koop en administratie) werkt praktisch en is voor elke deelnemer in het proces van

strategische besluitvorming begrijpelijk. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om

afgebakende onderdelen van de vragenlijst aan de daarvoor verantwoordelijke functi-

onaris toe te wijzen.

Een sterkte van zowel het Novaa-model als het Durham-model in relatie tot het MKS is dat

reeds voordat inhoudelijk tot ondernemingsplanning wordt overgegaan een eerste globale

analyse wordt gemaakt. Dit geeft in de eerste plaats een beeld van de mogelijkheden en

onmogelijkheden van de onderneming en in de tweede plaats van eventuele specifieke

aandachtspunten bij het uitvoeren van de diagnose. Doordat men zich een beeld vormt

van de (on)mogelijkheden van de onderneming kan men voorkomen dat plannen worden

uitgewerkt waarvan men later vast moet stellen dat deze voor de onderneming niet haal-

baar zijn, en dat men deze conclusie al veel eerder had kunnen trekken indien vooraf-

gaand aan de planning een globale analyse zou zijn uitgevoerd. Zoals wij reeds hebben

vermeld, zijn middelen in het MKB schaars. Daarom is het van wezenlijk belang inzicht

te hebben in de financieringscapaciteiten van een onderneming alvorens men inhoudelijk

aan het werk gaat.
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Graag willen wij nog een sterkte van het MKB-ondernemingsplanmodel noemen om

deze vervolgens mee te nemen bij de ontwikkeling van het MKS. Dit is het feit dat onder-

scheid wordt gemaakt tussen het uitwerken van strategische keuzen en de verbeteringen

per ondernemingsgebied. Een ‘bijproduct’ bij het opstellen van een ondernemingsplan is

meestal dat er in de diagnosefase factoren bekend worden die, min of meer losstaand

van de strategische keuze(n), voor verbetering vatbaar zijn. Het is daarom zinvol om het

verbeteren van deze factoren in de planningsfase als apart onderdeel op te nemen.

Hiermee wordt voorkomen dat deze ‘bijproducten’, die voor de onderneming van groot

belang kunnen zijn, onvoldoende aandacht krijgen of zelfs geheel worden vergeten.

Samenvattend nemen wij de volgende elementen uit bestaande modellen over bij de ont-

wikkeling van het MKS:

1 het uitvoeren van een oriëntatie waarbij een initiële cijferanalyse plaatsvindt, en waar-

bij vast komt te staan wat het doel van de doorlichting is;

2 het vaststellen van de missie/bedrijfsfilosofie;

3 het vaststellen van de doelstellingen van de ondernemer;

4 het uitvoeren van een analyse van de diverse deelgebieden binnen de organisatie;

5 het onderkennen van sterkten en zwakten van de onderneming die van strategisch

belang zijn, en het afzonderlijk daarvan onderkennen van (operationele) verbeterpunten.

Om te komen tot een model aan de hand waarvan de adviseur ondernemers in het MKB

bij de besluitvorming kan ondersteunen op basis van financiële en niet-financiële infor-

matie die erop is gericht beslissingen op strategisch en op operationeel niveau te integre-

ren, is het noodzakelijk de besproken modellen van ondernemingsplanning aan te vullen

met een model voor operationele informatievoorziening. Daarnaast zijn in het strategi-

sche model aanvullingen noodzakelijk.

De volgende strategische elementen voegen wij aan de bestaande modellen toe bij de

ontwikkeling van het MKS:

[1] Om inzicht te verkrijgen in de relatieve sterkten en zwakten van de onderneming, is

bedrijfsvergelijking noodzakelijk. Deze kan door de adviseur die het MKS toepast,

worden uitgevoerd. In de besproken modellen wordt geen expliciete aandacht

geschonken aan een analyse van de kostprijs. Wij doen dat echter wel om aan de hand

hiervan normen voor de toekomst op te kunnen stellen. Deze normen zijn noodzake-

lijk om in een later stadium de operationele informatie die betrekking heeft op de

gerealiseerde resultaten, te kunnen analyseren. Tijdens de strategische planning ken-

nen wij daarom een relatief belangrijke plaats toe aan kostprijsanalyse.

[2] Om in een later stadium kritische succesfactoren op te kunnen nemen in de interne rap-

portage, dient men eerst te identificeren welke factoren dat precies zijn. Dit kan plaats-

vinden tijdens de uitvoering van de externe analyse. Hieraan dient bij de uitvoering

daarom expliciet aandacht te worden geschonken.
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[3] Zowel de Novaa-doorlichtingsmethode als het Bontje-ondernemershandboek beste-

den veel aandacht aan het uitvoeren van een SWOT-analyse, maar relatief weinig of

geen aandacht aan het maken van strategische keuzen. In het MKB-ondernemings-

planmodel wordt wel aandacht geschonken aan het maken van strategische keuzen.

Naast een kritische beschouwing van de verzamelde informatie en de hiervoor bespro-

ken kwantitatieve analyses kan het gebruik van scenario’s daarbij ondersteunend zijn.

Het gebruikmaken van scenario’s nemen wij daarom op als onderdeel van het MKS. 

2.6 Slotopmerkingen
In dit hoofdstuk zijn enkele modellen van ondernemingsplanning besproken. Aan de

bestaande modellen hebben wij drie elementen toegevoegd. Dit zijn de bedrijfsvergelij-

king, de identificatie van KSF’en en een nadere uitwerking van het maken van strategi-

sche keuzen. Deze aanvullingen worden uitgewerkt in hoofdstuk 3. Het werken met

KSF’en wordt besproken in paragraaf 3.2. De kostprijsanalyse wordt in de paragrafen 3.4

en 3.5.3 verder uitgewerkt. Het gebruik van scenario’s komt aan de orde in paragraaf 3.6.

Voor ons doel is naast informatie op strategisch niveau informatie op operationeel niveau

noodzakelijk. Er dient vervolgens een verband te bestaan tussen deze informatie en de

strategische keuzen. Dit wordt beschreven in hoofdstuk 4. De aanvullingen op de be-

staande modellen van strategievorming samen met de aanvullingen uit hoofdstuk 4 vor-

men de elementen die wij gebruiken om in hoofdstuk 5 tot het MKS te komen.
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