
Synopsis

Ondernemingsdiversificatie heeft een prominente plaats in de geschiedenis van
het strategisch management onderzoek. Sinds Igor Ansoff (1957) de
diversificatiestrategie introduceerde in zijn categorisatie van generieke
ondernemingsstrategieën, hebben talloze onderzoekers, komend vanuit een
variëteit aan disciplines, getracht enkele van de vele mysteries rond
diversificatie te doorgronden. Ze hebben hun onderzoeksinspanningen
gepubliceerd in honderden boeken en artikelen. Ondanks de immense omvang
van zowel conceptueel als empirisch werk is het geaggregeerde resultaat van het
diversificatie-onderzoek echter tamelijk teleurstellend. Zo kan er bijvoorbeeld
weinig worden gezegd over de implicaties van diversificatie voor de financiële
resultaten van ondernemingen. Evenzo ontbreekt een diversificatie-theorie die
het succes of falen van individuele diversificatie-projecten adequaat verklaart.
Op basis van meer dan 40 jaar onderzoek kunnen daarom aan managers van
diversificerende ondernemingen slechts enkele algemene aanwijzingen worden
gegeven.

Deze studie is (weer) een nieuwe poging om enkele vragen rond
diversificatie te beantwoorden. We doen dit echter door diversificatie te
bestuderen op een wijze die fundamenteel afwijkt van de manier waarop het
overgrote deel van het diversificatie-onderzoek is uitgevoerd. De onderhavige
studie is één van de eersten die ondernemingsdiversificatie verkent vanuit het
perspectief van degenen die verantwoordelijk zijn voor of betrokken in een
diversificatie-project. We refereren in deze studie aan dit perspectief als een
cognitief perspectief. Een cognitief perspectief tracht de denkprocessen van
managers te bevatten, de conceptuele systemen die ze hanteren te begrijpen, hun
intenties te doorgronden en de kennis die ze bezitten en die ze al lerend
ontwikkelen te duiden.

Het doel van de huidige studie is om organisatorische en contextuele factoren
te identificeren die, in onderlinge interactie, het verloop en de uitkomst van
diversificatie-projecten vormen. Voor dit doel ontwikkelen we een cognitieve
onderzoeksmethodologie en bestuderen in detail wat managers in drie
verschillende ondernemingen gedurende ‘hun’ diversificatie-project leren. Het
onderzoek vindt plaats binnen kleine en middelgrote ondernemingen die
uitstekende mogelijkheden bieden om deze cognitieve onderzoeksmethodologie
toe te passen. Bovendien is aan deze categorie van ondernemingen in het
onderzoek naar diversificatie nauwelijks aandacht besteed.
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Dit proefschrift bestaat uit drie delen. Het eerste deel introduceert de
theoretische achtergrond en het startpunt van de huidige studie. Het tweede deel
presenteert de cognitieve onderzoeksmethodologie om leerprocessen gedurende
een diversificatie-project te registreren en beschrijft de toepassing ervan op een
drietal casestudies. Het afsluitende derde deel vergelijkt de inzichten uit de drie
casestudies met elkaar en met bestaande inzichten en schetst op basis daarvan de
contouren van een theorie van diversificatie.

Het eerste deel van dit proefschrift omvat vier hoofdstukken. Elk van deze
hoofdstukken levert enkele specifieke aanwijzingen op voor een nieuwe
benadering voor het onderzoeken van ondernemingsdiversificatie. De essentie
van deze benadering is dat we diversificatie conceptualiseren als een proces van
organisatorisch leren en een cognitief perspectief hanteren om dit proces te
bestuderen. Hoofdstuk 1 beschrijft de theoretische uitgangspunten, de probleem-
situatie en de doelstellingen van de huidige studie. Een historisch overzicht van
de diversificatie-literatuur geeft aan dat deze studie aansluit bij recentere
conceptualiseringen die het belang van een management-perspectief en
leerprocessen binnen ondernemingen benadrukken.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van het empirische en conceptuele
onderzoek naar ondernemingsdiversificatie en –diversiteit, dat zich voornamelijk
heeft gericht op grote, multinationale ondernemingen. Op basis van dit overzicht
concluderen we dat meer ‘fine-grained’ onderzoeksmethodologieën, zoals
casestudies, het inzicht in het proces van diversificatie substantieel kunnen
vergroten. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van het onderzoek naar diversificatie
en groei in kleine en middelgrote ondernemingen. Dit overzicht wijst, onder
andere, op de centrale rol van de eigenaar-manager van diversificerende
ondernemingen en het belang van zijn kennis en ervaringen. Hoofdstuk 4 geeft
overzichten van het onderzoek zoals dat vooral in de laatste twee decennia naar
cognitie en leerprocessen binnen organisaties is uitgevoerd. We concluderen dat
organisatorische leerprocessen gedurende een diversificatie-project in kaart
kunnen worden gebracht door leren op te vatten als ‘cognitieve verandering’ en
individuele managers als ‘sleutel getuigen’ te beschouwen van organisatorische
‘sense-making’ processen.

Het tweede deel van dit proefschrift omvat vier hoofdstukken en presenteert de
ontwikkelde cognitieve onderzoeksmethodologie en de toepassing daarvan op
drie casestudies. Voortbouwend op de algemene conclusies van hoofdstuk 4
wordt in Hoofdstuk 5 de cognitieve onderzoeksmethodologie in meer detail
uitgewerkt. De onderzoeksmethodologie combineert drie zogenaamde ‘cognitive
mapping’ technieken: inhoudsanalyse, de repertory grid techniek in combinatie
met de multidimensionale schaaltechniek, en een ‘cognitive mapping’ techniek
die denkconstructen hiërarchisch ordent. Vergelijking van de ‘cognitive maps’
die we met deze technieken construeren, levert inzicht op in individuele en
organisatorische leerprocessen gedurende de diversificatie-projecten. Elk van de
hoofdstukken 6, 7 en 8 beschrijft de toepassing van de onderzoeksmethodologie
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op een diversificerende onderneming uit het midden- en kleinbedrijf. De drie
casestudies verschillen onder andere in de activiteiten die de ondernemingen
ontplooien, in hun omvang en internationale oriëntatie, in het karakter van de
diversificatie-projecten en in de fase waarin deze projecten zich bevinden.

Hoofdstuk 6 beschrijft de poging van Colifox om haar afhankelijkheid van de
Europese markt te verminderen door een handelsorganisatie op de Latijns-
Amerikaanse markt op te zetten. Alhoewel de diversificatie-poging niet tot het
gewenste resultaat leidde, droeg het substantieel bij aan de keuze van het
management van Colifox om zich nadrukkelijk(er) te concentreren op Europese
expansie. Hoofdstuk 7 beschrijft het overwegingsproces van het management
van Beltics om, gestimuleerd door ingrijpende overheidsmaatregelen en
structurele veranderingen in de industrie, onbruikbare en onverkoopbare
producten al dan niet zelf te verwerken tot afval. Hoofdstuk 8 beschrijft de
succesvolle diversificatie Agripride naar de compostering van groente-, fruit- en
tuinafval. Vanaf het opstarten van de compostering groeide de omzet zeer sterk
wat uiteindelijk leidt tot een forse uitbreiding van deze activiteit.

Het derde en laatste deel van het proefschrift (Hoofdstuk 9) schetst de contouren
van een theorie van diversificatie door de inzichten uit de huidige studie te
combineren met inzichten uit eerder onderzoek. De kern van deze theorie is dat
het verloop en de uitkomst van diversificatie-projecten worden gevormd door de
complexe (circulaire) interactie van vele (interne en externe) factoren. Deze
interacties genereren een beperkend dan wel stimulerend momentum in het
proces van diversificatie. De inzichten uit de huidige studie wijzen daarbij in het
bijzonder op de centrale rol die mentale beelden spelen in het proces van
diversificatie. Zo concluderen we dat de bestaande dominante mentale
coherentie – het verband dat managers binnen hun ondernemingen tussen
verschillende aspecten leggen – een cruciale rol speelt bij diversificatie. Kansen
op een succesvolle uitkomst van een diversificatie-project lijken toe te nemen
naarmate een bestaande mentale coherentie beter aansluit bij een nieuwe
activiteit en het management een grotere bereidheid heeft om deze te wijzigen
om een (betere) aansluiting te realiseren. Persoonlijke gevoelens en voorkeuren
van managers spelen hierbij een belangrijke rol. Eerdere ervaringen kunnen een
‘mentale erfenis’ vormen en dergelijke wijzigingen stimuleren dan wel juist
ontmoedigen. De studie wijst verder op het belang van een zekere mate van
actieve betrokkenheid van alle betrokken managers bij alle aspecten van het
diversificatie-project. Het ontbreken van een dergelijke betrokkenheid leidt tot
een fragmentatie van organisatorische leerprocessen en uiteenlopende
interpretaties en conclusies. De studie illustreert daarmee dat collectief leren een
gezamenlijk leerproces vereist waarin ‘sense-making’ gezamenlijk plaatsvindt in
de context van gezamenlijke actie en reflectie.
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