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ABSTRACT 

This is the end report for a thesis project, Industrial Engineering at the Eindhoven Technical University. The 

project was kindly provided by the engineering and consultancy firm DHV, Amersfoort the Netherlands. The 

subject of the project was the strategy and the strategy process. The As Is situation as found within one of DHV 

Business Groups, Environment and Transport, was compared to the State of the Art in Management literature. 

Thus it was found that DHV were already on the right track. Given the subject the project made a small detour 

studying the application of the Enterprise Simulation Framework within the DHV context. 

Ill 



VOORWOORD 
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Ook de afstudeerbegeleiders ben ik zeer veel dank verschuldigd . Bij hen stond de deur altijd open. Ze hebben 

me er niet minder om aan de tand gevoeld, niet alleen als het gaat om de inhoud van het afstuderen maar 

vooral ook als het gaat om het proces. Maar boven alles ben ik erg onder de indruk van jullie geduld. Dr. Allard 

Kastelein en Prof. leo Verhoef: heel hartelijk dank. 

Ook de bedrijfsbegeleiders Anne Nieuwhof, Fokko Greve en Jasper de Wit bij DHV en opdrachtgever Ad van 

Hamburg moet ik zeer bedanken voor de doorstart die zij mogelijk hebben gemaakt. Ik sta bij jullie ruim in het 

krijt. 

Tot slot zijn er velen die aan de zijlijn stonden. Door hun aanmoedigingen heb ik me vastgebeten in het project. 

Ik bedank mijn ouders, broer en zus, mijn 'oude' vrienden Jeroen en Michiel, en 'nieuwe' vrienden Gerben, 
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MANAGEMENT SAMENVATTING 

Dit is het eindverslag van de afstudeerstage Strategie en Strategieproces bij DHV. De afstudeerstage vond 

plaats voor de studie Technische Bedrijfskunde aan de TU Eindhoven. 

DHV heeft reeds enkele jaren te kampen met bedrijfsresultaten die achterblijven bij de branche, Men had 

daarom intern diverse initiatieven genomen de situatie te verbeteren, maar de strategie en het strategie 

proces had men nog niet onder de loep genomen. 

Als eerste stap in het project is het verband nagegaan tussen de strategie en het strategie proces aan de ene 

kant en het bedrijfsresultaat aan de andere kant. Hieruit werd duidelijk dat zou moeten gaan om een balans 

van korte en lange termijn maatregelen, gericht op beter bedrijfsresultaat. Daarmee was er ook een verband 

gelegd met de strategie. Vervolgens is de afbakening ter hand genomen en de uitwerking van het conceptuele 

model en de stellingen bij het onderzoek. De leidde tot de opdracht die zich richtte op 3 gebieden: 

1 Het vergroten van het inzicht van management binnen DHV in het strategieproces; 

2 Het nagaan van de bewaking en continue van het strategie proces; 

3 Het nagaan van de organisatie van het strategie proces. 

De opdracht is uitgevoerd in opdracht van de directie van DHV BV en begeleid door de Business Group 

controllers. 

Het onderzoek is uitgevoerd binnen 1 Business Group, namelijk Ruimte en Mobiliteit. Het belangrijkste 

resultaat van dit onderzoek was dat de strategie en het strategie proces erg complex bleken. Tevens kwam 

naar voren dat de DHV Group (waar de Business Group Ruimte en Mobiliteit onder valt) enkele 

verbetertrajecten had ingezet. 

Bij het uitdiepen van de complexiteit van het strategie proces, bleek een belangrijke ontwikkeling binnen 

Ruimte en Mobiliteit doorgezet te zijn, namelijk Lines of Business. Deze nieuwe structuur maakt een sterke 

reductie van de complexiteit van het strategie proces mogelijk. 

Voor DHV is nagegaan of ook op het niveau van Lines of Business portfolio management opportuun zou zijn. Dit 

is nagegaan en hierbij is naar voren gekomen dat vanuit klant optiek het niet wenselijk zou zijn om afdelingen 

van DHV te behandelen als bedrijven terwijl de klant de bijdragen van die afdelingen ziet als bijzondere 

features van de dienstverlening. 

In overleg met de universiteitsbegeleiders is aanvullend bestudeerd of het Enterprise Si mulation Framewerk 

toegepast zou kunnen worden bij DHV. Hieruit kwam naar voren dat het Framewerk toepasbaar is op de 

situatie bij DHV. In een aantal gevallen nemen ondernemingen bij DHV de vorm van projecten aan. In die 

situatie past het label contract management beter op het gebied Marketing & Distribution van het organisatie 

model dat aan het ESF ten grondslag ligt. 
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I 

1. INTRODUCTIE 

In dit hoofdstuk wordt eerst DHV gepresenteerd. Daarna wordt ingegaan op de vragen die bij DHV leven. In een 

aantal slagen worden deze vragen bij DHV getoetst en nader afgebakend tot de aanpak in het onderzoek 

(paragraaf 1. 7} en de opdracht (paragraaf 1.8}. 

1.1 DHV 

DHV is een internationaal advies- en ingenieursbureau dat diensten verleent en duurzame oplossingen 

aanbiedt in de markten Bouw en Industrie, Mobiliteit, Luchthavens, Ruimtelijke Inrichting en Milieu, en Water. 

DHV verleent multidisciplinaire diensten voor een duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. In een hechte 

relatie met klanten, medewerkers, partners en aandeelhouders, gebaseerd op wederzijdse loyaliteit. 

DHV's diensten omvatten: management consultancy, adviesdiensten, ontwerp en engineering, project-, 

contract- en exploitatiemanagement. 

Opgericht in 1917 werken bij DHV ruim vierduizend professionals. DHV is actief in ruim vijftig landen via een 

netwerk van vestigingen in bijna dertig landen. Bron : http://www.dhv.nl. augustus 2007. 

1.2 ORGANISATIESTRUCTUUR DHV 

Dit afstudeerproject vindt plaats bij DHV BV. DHV BV is onderdeel van de DHV Holding (Bron : 

http://www.dhv.nl, augustus 2007). DHV BV bestaat uit drie Business Groups: Water, Bouw en Industrie, en 

Ruimte en Mobiliteit. De directeuren van de Business Groups vormen samen de directie van DHV BV. 

De Business Groups hebben elk een eigen staf en bestaan op hun beurt weer uit Business Units. In enkele 

gevallen zijn Business Units samengevoegd tot Business Lines. Binnen de DHV BV vallen tevens de Shared 

Service Centra HRM, Communications, Facilities (onder meer huisvesting, repro faciliteiten) en Finance 

(grootboek, crediteuren, debiteuren, salarisadministratie). 

Op de gebieden HRM en Finance zijn er behalve de centrale Shared Service Centers ook decentrale functies, 

namelijk in de staf van de Business Groups en in de staf van de Business Units of Business Lines. Het gaat 

bijvoorbeeld om de projectadministratie. Business Lines zijn clusters van Business Units (Bron: Intranet DHV 

"Plaza", augustus 2007). 

Figuur 1 geeft de organisatie structuur van DHV BV weer. Figuur 2 zoomt in op de structuur van de Business 

Groups. 
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Bron: Intranet DHV 11Piaza", augustus 2007. 

Figuur 2: Structuur van een Business Group 
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Bron: Intranet DHV 11Piaza", augustus 2007. 
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1.3,PFHMA<IR P~OCES DHV 

Het primair proces van DHV bestaat uit projecten . Op hoofdlijn zou er gesproken kunnen worden van 

eenvoudige en complexe projecten (bron: gesprekken met begeleiders) en de manier waarop de complexiteit 

tot uitdrukking komt in het primair proces kan als volgt onderbouwd worden . 

Complexe projecten onderscheiden zich onder andere door, de duur van het project (dagen tot jaren), het 

aantal projectmedewerkers (van 1 tot honderden), de totale bestede tijd aan het project, eventuele opdeling 

van het gehele project in deelprojecten, een Multidisciplinair karakter- ook grenzen Business Units 

overschrijdend, overbrugging van meerdere stadia in de levenscyclus van een project, samenwerking met 

externe partijen, participatie in het risico etc. Complexe projecten houden een relatief hoog bedrijfsrisico in, 

mogelijk zo hoog dat het project de bevoegdheden van het management van een Business Unit overstijgt. 

De projecten van DHV komen voort uit de overheden en het bedrijfsleven . In geval van de overheid heeft DHV 

te maken met aanbestedingsregels. De gradatie naar complexiteit is ook op de overheid en het bedrijfsleven 

van toepassing. Dit komt ook tot uiting in de contacten tussen DHV en de markt. De toplagen van DHV hebben 

een netwerk in de toplagen van het bedrijfsleven en de overheid, terwijl de basis van DHV die contacten heeft 

met de basis van het bedrijfsleven en de overheden. 

In figuur 3 wordt het primair proces weergegeven rekening houdend met de complexiteit van het project. De 

weergave van het primair proces zou nog uitgebreid kunnen worden met de aantrekkelijkheid van de kans, een 

herkansing rondom gunning van de offerte, met een acceptatieproces rondom de oplevering van het project en 

het evaluatie proces na afsluiting van het project (bron: kwaliteitssystemen van de Business Groups Bouw en 

Industrie, Ruimte en Mobiliteit, en Water). Deze uitbreidingen zijn hier omwille van de overzichtelijkheid 

weggelaten . 

Figuur 3: Primair proces DHV 

Complex BU 
overschrijdend 
offertetraject 

Standaard offerte 

traject binnen BU 
uitvoeringstraject 

binnen BU 

Bron: kwaliteitssystemen van de Business Grouos Bouw en Industrie. Ruimte en Mobiliteit, en Water). Omwille 

van de overzichtelijkheid met weglating van herkansing offerte, acceptatie opdrachtgever, en projectevaluatie. 

Een extra aandachtspunt bij projecten die vanwege complexiteit en omvang een Business Unit overschrijden, is 

het risico. De Business Unit dient rekening te houden met betrokkenen buiten de Business Unit. Hieronder 

vallen onder andere in- en externe partijen, met wie er samengewerkt wordt. Ook kan de Business Group 

directie betrokken zijn (procuratie). 
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1.4 AANLElDING 

De zorg van de directie van DHV BV is dat branche genoten structureel beter presteren . Dat is zichtbaar aan 

hun groeicijfers en hun bedrijfsresultaat. Zie bijvoorbeeld de jaarlijkse publicaties van het STD ranking {Svensk 

leknik och Design, de Zweedse brancheorganisatie voor ingenieurs- en architectenbureaus. Bron: 

www.std.se/english/sector review.htm, augustus 2007). Het gaat hier overigens om cijfers voor de DHV Group, 

cijfers voor DHV BV in relatie tot haar concurrenten en in haar deel van de markt zijn niet beschikbaar. 

Het eerste dat opvalt aan de cijfers is dat DHV ondanks een gemiddelde groei van meer dan 10% per jaar niet 

zich niet in de top 20 kon handhaven. Waar in 2000 de rangen 20 tot en met 30 bezet werden door bedrijven 

uit Nederlands, de VS en Engeland, werden die rangen anno 2006 bezet door bedrijven uit Canada, Australië, 

de VS, Engeland en Frankrijk die vanuit rang 30 en lager zijn op komen rukken . Van de Nederlandse bureaus 

weet alleen Areadis zijn relatieve positie te handhaven. Dat geldt ook voor DHV partner CH2M Hili en de 

nummer 1 URS, beide uit de VS. 

Figuur 4: Prestaties DHV versus branche 
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(Bronnen: sector review 2000 tot en met 2006. STD, www.std.se/english/sector _revlew.htm, augustus 2007 en 
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NB: In 2006 nam Grontmij Carl Bro over en komt daarmee op 7000 medewerkers. 
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De resultaten van DHV lopen de afgelopen jaren achter bij het gemiddelde in de branche (bron : begeleiders 

DHV). De resultaten van 2005 en 2006 zijn hiervan een voorbeeld -1,8% en 2,1% (bron: persberichten 

www.dhv.com, augustus 2007) terwijl in 2005 het branchegemiddelde hoger dan 5% lag in 2005. 

Naar aanleiding van de tegenvallende resultaten is de behoefte bij DHV BV gerezen de strategie en het 

strategieproces tegen het licht houden. 

In de volgende paragraaf vindt een nadere verkenning plaats van deze initiële vraag van DHV. Er komt daarin 

onder andere aan bod welke relaties er liggen tussen bedrijfsresultaat aan de ene kant en strategie aan de 

andere kant. 

1.5 VERKENNING VAN HET PROBLEEM 

Onderdeel van de uitwerking van een probleem zijn afbakening en verfijning van het probleem, keuze van 

theoretische uitgangspunten, literatuurstudie, gesprekken met deskundigen en oriënterend onderzoek (Bron: 

Monhemius, W., Methoden van Toegepast Bedrijfskundig Onderzoek, Syllabus behorende bij het college nr 

1C010. TU Eindhoven, 1984. Tabel pagina 28). Meer concreet draait deze paragraaf om antwoorden op de 

volgende vragen : 

• Is er op voorhand een verband tussen bedrijfsresultaat, de strategie en het strategieproces; en als er 

ook andere verbanden zijn, is de afbakening dan geschikt? Zonder een dergelijk verband is verder 

onderzoek naar aanleiding van de initiële vraag weinig zinvol. 

• Is een verder onderzoek haalbaar en wenselijk (in de zin dat de onderzoeksbaten opwegen tegen de 

kosten, dat het onderzoek past in de kunde en capaciteit van de onderzoeker)? 

Het antwoord op deze vragen ondersteunt de formulering van de opdracht in paragraaf 1.7. 

Verband tussen het bedrijfsresultaat en de strategie/het strategieproces 

Figuur 5 toont een uitwerking van de factoren die gerelateerd zijn aan meer bedrijfsresultaat. Uitgangspunt 

voor de uitwerking is dat het bedrijfsresultaat bestaat uit de omzet minus directe kosten minus indirecte 

kosten (Bron: Vosselman, E.G.J., Syllabus Inleiding Bedrijfskundige Bedrijfseconomie, TU Eindhoven, 1991. 

Pagina 16/17/18). Binnen DHV gebruikt men nog enkele andere begrippen, als: OG (Ordergebonden werktijd), 

IK (werktijd besteed aan acquisitie van opdrachten), NOW (niet ordergebonden werktijd), NWT (niet werkbare 

tijd), Interne kosten en externe kosten (bron: begeleiders DHV). Deze begrippen kunnen geformeerd worden 

zoals in figuur 5 weergegeven . Bij elk van de begrippen zijn vervolgens ingrepen denkbaar. Deze uitwerking 

beoogt niet uitputtend te zijn. 

In figuur 5 wordt onderscheiden op welke termijn maatregelen een bijdrage gaan leveren aan het 

bedrijfsresultaat. Aan een eenzijdige inzet van maatregelen die gericht zijn op korte termijn resultaat kleeft het 

nadeel dat goede bedrijfsresultaten op lange termijn ondermijnd worden. Dit is vergelijkbaar met het uitgeput 

raken van landbouwgrond wanneer er niet in die grond geïnvesteerd wordt. 

Ingrepen die gericht zijn op resultaten op lange termijn hebben juist het karakter dat zij op korte termijn geen 

of beperkte opbrengsten genereren, of dat de beloofde opbrengsten op termijn uitblijven. Om zowel op korte 

termijn als op lange termijn goede bedrijfsresultaten te boeken, zal er dus sprake moeten zijn van een balans 

tussen exploiteren en investeren. Dit kan ook als een kringloop gezien worden. Hoe beter de exploitatie, hoe 

beter de bedrijfsresultaten . Hoe beter de bedrijfsresultaten, hoe ruimer de mogelijkheden tot herinvestering, 

hoe meer kans op groei van de exploitatie en verbetering van de bedrijfsresultaten etc. 
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Figuur 5: Factoren die van Invloed zijn op het bedrijfsresultaat. 
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Legenda: LT (resultaat op relatief lange termijn karakter), KT (resultaat op relatief korte termijn karakter), K/LT 

(kan resultaat op een relatief korte of lange termijn karakter hebben), OG ( Ordergebonden Werktijd), NOW 

(Niet Ordergebonden Werktijd), NWT (Niet werkbare tijd), IK (tijd besteed aan acquisitie van opdrachten). 

Ingrepen die het lange termijn resultaat van een organisatie beogen zijn het onderwerp van strategie en het 

strategie proces. (zie bijvoorbeeld Bron: Johnson, G, Scholes, K, Exploring Corporate Strategy, Text and Cases, 

Ge editie, 2002, Prentice Hall, London, pagina 4). Er is hiermee een relatie gelegd tussen bedrijfsresultaat en 

strategie. Maar tegelijkertijd is ook duidelijk dat ook ingrepen op korte termijn voor het bedrijfsresultaat van 

belang zijn. Toch is een afbakening omwille van de haalbaarheid wenselijk. 
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Haalbaarheid van het onderzoek 

Strategie is een veelomvattend onderwerp. In figuur 6 is uitgewerkt welke factoren onder meer in literatuur 

over strategie naar voren gebracht worden. Als belangrijkste bron is hiervoor gebruik gemaakt van Johnson, G, 

Scholes, K, Exploring Corporate Strategy. Text and Cases, 6e editie, 2002, Prentice Hall, London. De factoren in 

figuur 6 moeten als een ketting gezien worden waarin één zwakke schakel de hele ketting verzwakt. 

In figuur 6 zijn de factoren ook in twee groepen ingedeeld . Links gaat het om factoren die bij strategie in engere 

zin zouden horen, rechts om factoren die bij strategie in ruime zin zouden horen. 

Figuur 6: Factoren die van invloed zijn op het resultaat van een strategie in ruime zin. 

<'"""""''" 
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bP.!di!l!;inrlP.n zelf 

Ontwikkelingen in de markt - de 
prestatie van de directe 
mededin ers 

Sturen en beheersen van 
e acties 

Het vermarkten 

Links de factoren die bij een enge opvatting horen en een afgebakend geheel vormen van 'trigger' tot plan. 

Rechts factoren die toegevoegd zouden moeten worden voor een ruime opvatting, van ' trigger' tot en met 

het kunnen 'oogste!'' van de strategie. 

Bij Strategie in enge zin gaat het om het afgebakende gebied van 'trigger' tot plan. Een trigger kan de klok zijn 

wanneer het gaat om de jaarlijkse ondernemingsplancyclus, maar een trigger kan ook een spontane 

gebeurtenis zijn die leidt tot het opstellen en indienen van een business case. Factoren die binnen een enge 

opvatting vallen zijn: de organisatie van het strategieproces, de beheersing en ontwikkeling van het 

strategie proces, de totstandkoming van de strategische beslisinformatie en die informatie zelf, de 

totstandkoming van de strategische beslissingen en die beslissingen zelf, welke het plan vormen . 

In de ruime zin volgen factoren die te maken hebben met de uitvoering van de strategie in een dynamische 

omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het strategische voornemen om te groeien door een acquisitie op het 
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gebied X te plegen. De uitvoering van die acquisitie, de integratie van die acquisitie in de organisatie, en 

exploiteren van de capaciteit van de acquisitie door die goed te vermarkten zijn vervolgens stappen die de 

organisatie in de hand heeft. Daarnaast zijn er factoren die de organisatie niet of minder in de hand heeft, zoals 

de stappen die directe concurrenten ondernemen, bewegingen van afnemers en toeleveranciers, misschien 

wel nieuwe toetreders of het opkomen van substituten. En op heel hoog niveau kunnen er zich in de macro 

omgeving ontwikkelingen voordoen, of de organisatie zou zelfs zijn missie kunnen herzien . 

Drie (concentrische) gebieden waarop afgebakend zou kunnen worden, zijn (zie ook figuur 7): 

• Het niveau van figuur 5, waarbij er naar de gehele besturing gekeken wordt, zowel waar die een lange 

als korte termijn karakter heeft; 

• Als in figuur 6 met inbegrip van factoren die bij een ruime opvatting van strategie en het 

strategieproces horen, met inbegrip van uitvoering in een dynamische omgeving; 

• Als in figuur 6 met beperking tot strategie en het strategieproces in enge zin, waarbij de 

uitvoeringsaspecten buiten beschouwing gelaten worden . 

Afbakening tot strategie en het strategieproces in enge zin sluit het best aan bij de aanvankelijke vraag van de 

opdrachtgever en de capaciteit van de onderzoeker. Het risico van het weglaten van andere factoren kan niet 

volledig weggenomen worden, maar is deels afgedekt vanuit andere onderzoeken binnen DHV. De argumenten 

voor deze afbakening worden uitvoeriger in figuur 7 behandeld . 

Figuur 7: onderbouwing van de afbakening- afweging tussen drie (concentrische) gebiedsbepalingen 
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1.6 AANPAK IN HET ONDERZOEK 

In dit project hebben we te maken met een gevalstudie, een in de bedrijfskundige adviespraktijk veel 

voorkomende onderzoeksvorm (Bron: Van der Zwaan, A.H., Organisatie Onderzoek, Leerboek voor de praktijk: 

het ontwerpen van onderzoek in organisaties. 3e druk, Assen, Van Gorcum, pagina 68). Bij een gevalstudie richt 

het onderzoek zich zoals de naam al zegt op één geval. 

Veelal heeft een gevalstudie een exploratief karakter, tot doel hebbend om op basis van het onderzoek 

onderwerpen voor nader onderzoek te identificeren. In een bedrijfskundige context komt het vaak voor dat 

een gevalstudie een toetsing inhoudt van een aangetroffen situatie tegen de norm uit de theorie (Bron : Van 

der Zwaan, A.H., Organisatie Onderzoek, Leerboek voor de praktijk: het ontwerpen van onderzoek in 

organisaties. 3e druk, Assen, Van Gorcum, pagina 69). Deze toetsing geeft de gevalstudie een diagnostisch 

karakter. 

Verfijningen van een gevalstudie zijn een meervoudige gevalstudie, een gelede gevalstudie en een 

longitudinale gevalstudie. Bij een meervoudige gevalstudie worden meerdere gevallen bestudeerd. In geval van 

een gelede gevalstudie wordt er gekeken naar meerdere onderdelen van het ene geval, bijvoorbeeld meerdere 

Business Units. In geval van een longitudinale studie wordt het geval gedurende een langere periode gevolgd. 

Zowel de gelede als longitudinale opzet hebben tot doel de bewijskracht en bredere geldigheid van de 

resultaten van het onderzoek te bevorderen . 

Om de opzet van het onderzoek compleet te maken, komen hierna nog drie onderdelen aan bod : 

• 'Populatie' van de gevalstudie. 

• Het conceptueel model dat het te onderzoeken systeem beschrijft. 

• De stellingen die in het onderzoek getoetst zullen worden en dienen als rode draad. 

• Het onderzoeksmodel 

Figuur 8: onderbouwing van 'Populatie' van 1 Business Group en daarbinnen meerdere Business Units. 
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'Populatie' van de gevalstudie 

Voor de casus bij DHV kan de reikwijdte van het onderzoek zich beperken tot één Business Unit, of opgerekt 

worden tot een Business Group met daarbinnen meerdere Business Units of nog verdere opgerekt worden tot 

meerdere Business Groups (niet alleen Nederlandse) met van elke Business Group meerdere Business Units. 

Zie ook figuur 8 'onderbouwing populatie van het onderzoek' . Door te kiezen voor een 'populatie' van één 

Business Group met daarbinnen meerdere Business Units worden de belangrijkste zwakke punten van de beide 

andere opties vermeden . 

Een populatie van slechts één Business Unit zou het onderzoek kwetsbaar maken voor de medewerking van die 

ene unit. Ten aanzien van de resultaten van het onderzoek zouden andere Business Units het argument kunnen 

hanteren dat de resultaten niet voor hen opgaan, omdat zij anders zijn (bewijskracht) . Tot slot zou het strijdig 

zijn met de situatie bij DHV waar zich het primair proces niet alleen binnen een Business Unit afspeelt maar ook 

verspreid over meerdere Business Units; een punt dat ook voor de opdrachtgever van belang is. 

Een populatie van meerdere Business Groups en binnen die Business Groups meerdere Business Units heeft 

tevens enkele belangrijke zwakke punten . Het belangrijkste argument is dat het verzamelen van 

(representatieve) informatie van alle betrokken onderdelen dusdanig veel tijd zou vergen, dat er weinig tijd zou 

resteren om verbeterontwerpen uit te werken. 

Conceptueel model 

Hiervoor zijn de onderdelen van het conceptueel model al benoemd. In figuur 9 worden zij nogmaals 

gepresenteerd als een systeem. Het onderzoek kan gezien worden als een toetsing van dit conceptuele model 

(zie ook de stellingen). 

Het conceptueel model is een procesmatige benadering. Dit heeft het voordeel dat de nadruk van de 

beoordeling van de bij DHV aangetroffen situatie ligt op wat DHV aan strategie doet. De inhoud van de 

strategie is namelijk veel moeilijker te beoordelen voor de onderzoeker. 

Het conceptueel model houdt ook in twee opzichten een veterbetercyclus in . De continue bewaking en 

ontwikkeling van het strategieproces moet ertoe leiden dat er sprake is van een geleidelijke maar zekere 

verbetering door verfijningen. 

De organisatie van het strategieproces richt zich op het kader waarbinnen het strategieproces plaats moet 

vinden en de veranderingen die in dat kader gemaakt worden zijn fundamentele wijzigingen . Een voorbeeld 

van een kader is dat de organisatie is ingericht voor twee triggers: kloktriggers (het jaarlijkse ondernemingsplan 

proces) en ad hoc triggers (grote projecten, proces en product innovaties, ... ). 

Verder zou het kader in kunnen houden dat de Business Units zelfstandig ondernemingsplannen maken, en dat 

de Business Group als taak heeft die plannen te bekijken vanuit het perspectief van financiering, synergie, 

herstructurering. Ook tot het kader hoort de taakverdeling: bijvoorbeeld de grote projecten strategie zou als 

taak bij de Group kunnen liggen. Als laatste blok noemen we het proces dat zich richt op het verzamelen van 

beslisinformatie. 

De verschillende processen interacteren met elkaar. Informatie wordt niet alleen gegeven maar kan ook 

gevraagd worden bijvoorbeeld. En de beslissingen van de units zullen onderling en met de beslissingen van de 

Business Group afgestemd moeten worden. 

Stellingen 

Het doel van de volgende stellingen is zo scherp mogelijk te maken wat de doelen van het onderzoek zijn om 

de resultaten van het onderzoek en de resultaten te bevorderen . 
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Stelling 1. Het afstudeerproject draagt bij aan het inzicht in het strategieproces van het management van de 

Business Group DHV BV (zowel management van de Business Groups als van Business Units); alsook inzicht in 

de verschillen met de 'state of the art' die aanwijzingen vormen voor de ontwikkelrichting van het 

strategie proces. 

Stelling 2. Een sterkere bewaking en ontwikkeling van het strategieproces leidt tot betere beslisinformatie, een 

beter besl isproces op BU en BG niveau en betere onderlinge afstemming. Als alle BU's aan een gelijke mate van 

bewaking onderhevig zijn, het niveau waarop zij strategische beslisinformatie verzamelen en strategisch 

beslissen vergelijkbaar zijn . 

Stelling 3. Het verbeteren van het strategieproces bij DHV zou uit moeten gaan van de bijzondere 

eigenschappen van DHV waarop het strategieproces georganiseerd wordt, binnen welke organisatie de BU's en 

BG's optimaal hun strategieproces uit kunnen voeren, zoals DHV dat sinds 1917 op basis van haar ervaring al90 

jaar doet. DHV heeft dit expliciet. 

Figuur 9: Conceptueel model 
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Onderzoeksmodel 

Onderstaande figuur toont het onderzoeksmodel van het project. Op hoofdlijn is het onderzoek een 

verschillenanalyse van de toestand bij DHV en de state of the art volgens bedrijfskundige literatuur. De opzet is 

dusdanig dat er niet alleen de 'state of the art' bij DHV gezocht wordt, maar ook in de literatuur gezocht wordt 

naar referenties voor de toestand bij DHV. 

15 



De resulterende overeenkomsten en verschillen zijn input voor een SWOT analyse. Een SWOT analyse is een 

compact overzicht van de sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen . De SWOT analyse is een 

veelvuldig toegepast instrument om uitdagingen inzichtelijk te maken. Het onderzoek wordt afgesloten met 

conclusies en aanbevelingen . De conclusies zijn de belangrijkste aangetroffen overeenkomsten en verschillen . 

De aanbevelingen zijn op basis van de SWOT analyse geformuleerde vervolgstappen voor het project. Aan het 

einde van het onderzoek moet besloten worden hoe verder te gaan in de ontwerpfase van het project. 

Figuur 10: Onderzoeksmodel. 

'~" 

16 

Bureau studie 
plannen DHV 

Bureau studie 
processen DHV 

Interviews 
directeuren BU's 

en BG 

Faciliteren 
ondernemingsplan 

proces 

1111 

State of 
DHV 0 

overeen komsten 

SWOT 
ANALYSE 

Tussentijdse 
conclusies en 
aanbevelingen 

State of 
the Art 

Literatuur Kennis
management 

Literatuur over 
Bedrijfskundige 

onderzoeksaanpak 

Literatuur over 
besturings
systemen 

Literatuur over 
Bedrijfskundige 

onderzoeksaanpak 

Keuzes maken voor de 

ontwerpfase van het project 

Q 



1.7 OPDRACHT/ DOELEN VAN HET AFSTUDEÈRPROJECT 

Centraal thema van het onderzoek is het strategieproces bij DHV. Het onderzoek zal zich richten op een 

Business Group en meerdere Business Units. Alhoewel de opdrachtgever - de directie van DHV BV - vooral ook 

geïnteresseerd is in het genereren van meer bedrijfsresultaat zal het onderzoek hieraan alleen op indirecte 

wijze bijdragen . Deze keuze is gemaakt omwille van de haalbaarheid van het onderzoek en omdat de andere 

gebieden- met een meer directe relatie met het bedrijfsresultaat- al aandacht ontvangen binnen DHV. 

Het afstudeerproject zal in twee fasen uitgevoerd worden. In de eerste fase zal er een onderzoek plaatsvinden 

dat ongeveer op 2/3 van de projectduur (dus na ongeveer 5 van de 8 maanden) afgesloten wordt met een plan 

voor de tweede fase: de ontwerpfase van het project. 

Het primaire doel van de onderzoeksfase is het inzicht van het management binnen DHV- zowel van Business 

Groups als Business Units- te vergroten aangaande het strategieproces binnen DHV en wat ten aanzien van 

dat proces de sterke en zwakke punten zijn, de kansen en bedreigingen . 

Een tweede doel van de onderzoeksfase is beantwoording van de vraag of een sterkere bewaking en 

ontwikkeling van het strategieproces effect zou hebben op de uitkomsten van dat proces. 

Het derde doel van de onderzoeksfase is beantwoording van de vraag of het kader waarin het strategieproces 

plaatsvindt, o.a. de taakverdeling tussen de Business Group en Business Unit maar ook de plaats van grote 

projecten in dit proces, na te gaan. Dit noemen we in dit project de organisatie van het strategieproces. 

De resultaten van de ontwerpfase kunnen op dit punt nog niet vastgesteld worden . Dit vindt plaats in 

hoofdstuk 3. Bij aanvang van het onderzoek kon echter wel aangegeven worden dat verwacht mag op basis van 

de onderzoeksresultaten een verbeterplan opgesteld wordt en dat binnen dat plan de te implementeren 

verbeterpunten instrumenteel uitgewerkt zijn. 

1.8 ORGANISATIE VAN HET AFSTUDEERPROJECT 

Het project heeft plaatsgevonden binnen de staf van DHV BV en is vanuit DHV begeleid door de financieel 

controllers van Water- Fokko Greve, Bouw en Industrie- Jasper de Wit, en Ruimte en Mobiliteit - Anne 

Nieuwhof. Namens de directie van DHV BV is Ad van Hamburg opgetreden als opdrachtgever. 

Vanuit de studie Technische Bedrijfskunde van de faculteit technologie management aan de TU Eindhoven is de 

opdracht begeleid door dhr. dr. A Kastelein en dhr. prof. dr. l.H.J . Verhoef. 
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2. SITUATIE STRATEGIEPROCES BIJ DHV EN DE STATE OF THE ART 

De structuur van dit hoofdstuk volgt de structuur van het conceptueel model, zie hiervoor figuur 9 van 

paragraaf 1.6. Per blok binnen dit model wordt ingegaan op de State of the Art, waarna deze vergeleken wordt 

met het strategieproces bij de Business Group RM van DHV BV. De resultaten zijn in tabellen samengevat. 

2 .fS.ELECTIE BUSINESS GRÓUP EN UNITS, ONDERÎ OEKSMATERIAAt 
'-"; ,..:, • ' ' .l ' ' ""- < • 

! 

In Paragraaf 1.6 (Figuur 8) is aan bod gekomen dat er in het onderzoek gekozen moet worden voor één 

Business Group. Deze keuze is gevallen op de Business Group Ruimte en Mobiliteit (RM). De onderzoeker 

beschikte over relevante informatie met betrekking tot het strategieproces van deze Business Group. Deze 

informatie bestaat uit, interviews met het management van deze Business Group, zowel de directeur van de 

Business Group als directeuren van Business Units van deze Business Group, ondernemingsplannen en 

marktplannen uit een eerder (niet afgerond) onderzoek. 
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Aangezien de informatie afkomstig is uit een eerder (niet afgerond) onderzoek, bestaat de kans dat het 

materiaal intussen achterhaald kan zijn. Echter, in dit onderzoek is er naar gestreefd dat het onderzoek met 

nieuw materiaal eenvoudig herhaald kan worden. Zodoende kan met een vervolgonderzoek op dit onderzoek 

een beeld opgebouwd worden van de ontwikkeling van de Business Group in de tijd . Waar actueel materiaal 

eenvoudig voorhanden was, is dit al in dit onderzoek verwerkt. 

Binnen RM (voorheen Milieu en Infrastructuur (MI) geheten) zijn er drie soorten Business Units: de 'core' 

engineering unit (IS), de regio units (destijds Noord, Oost, Zuid), en units die zich voornamelijk richten op 

planfase en advies (destijds Milieu, Ruimtelijke Ontwikkeling, en Verkeer) . De drie 'stijlen' zijn alle drie 

vertegenwoordigd in de interviews en plannen die onderdeel uitmaken van het onderzoeksmateriaal. 
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2.2 ORGANtSATIE'VAN HET STRATEGIEPROCES~ 

Deze paragraaf heeft als onderwerp de organisatie van het strategieproces, het 'hoogste' blok van het 

Conceptueel (paragraaf 1.6, figuur 9}. Eerst komt de State of the Art aan bod, daarna volgt een vergelijking 

tussen de State of the Art en de bij DHV aangetroffen situatie van de organisatie van het strategie proces. 

Figuur 12 is hiervan de samenvatting. 

State of the Art 

Hoe zou de Business Group RM het Strategieproces moeten organiseren? Om deze vraag te beantwoorden is 

de literatuur ter hand genomen waarbij er specifiek gelet is op de volgende punten : 

• Wat zegt de literatuur over ad hoc kansen met lange termijn implicaties- Grote projecten hebben een 

strategisch belang voor RM? 

• Wat zegt de literatuur over organisaties die opgevat kunnen worden als een verzameling van 

meerdere bedrijven? 

• Wat zegt de literatuur over het beslisproces, zowel binnen de units als binnen de Group waartoe die 

Business Units behoren? 

In de literatuur over strategie wordt onderscheid gemaakt naar 'deliberate' strategie en 'emergent' strategie 

(Bron: Johnson, G, Scholes, K, Exploring Corporate Strategy, Text and Cases, 6e editie, 2002, Prentice Hall, 

london. Zie bijvoorbeeld pagina 60 'exhibit 2.8'). Grote projecten, fusies, acquisities, samenwerkingen zijn te 

zien als 'emergent' strategie. 

Wat het proces vervolgens precies zou moeten zijn, wordt in de literatuur over strategie niet expliciet. Het is 

echter gebruikelijk om van grote projecten, fusies, acquisities, samenwerkingen en dergelijk zogenaamde 

business cases te maken (paragraaf 2.5}. 

Als de organisatie uit meerdere bedrijven bestaat dan geeft de literatuur aan dat op het hogere niveau en op 

het lagere niveau van de bedrijfsonderdelen een vergelijkbaar strategieproces doorlopen wordt. Centraal- op 

het niveau boven de bedrijfsonderdelen- is er echter een extra dimensie, namelijk die van de portfolio (Bron: 

Johnson, G, Scholes, K, Exploring Corporate Strategy, Text and Cases, Ge editie, 2002, Prentice Hall, london. Zie 

hoofdstuk 6 Corporate level Strategy, met name ook 'Exhibit 6.5' pagina 276 over de rol opvattingen van de 

Corporate Pa rent) . Zie Paragraaf 2.4 voor een meer gedetailleerde uitwerking van de State of the Art van 

Portfolio Management. 

Bij Weggeman zien we ten aanzien van de organisatie van het strategieproces dat een intensieve aanpak- dat 

is een aanpak waarin zoveel mogelijk medewerkers betrokken worden in het strategieproces-de beste 

garanties biedt datemergent strategie past in de top down geplande strategie (Bron: Weggeman, M, 

Kennismanagement. Inrichting en Besturing van Kennisintensieve Organisaties. 1997, Schiedam, Scripturn 

Management, pagina 104/105}. 

Weggeman gaat in op de rol van het hogere management. Dat hogere management zou zich best beperken tot 

het vertolken van de missie, visie en cultuur van de organisatie, en zich kunnen richten op het mobiliseren en 

faciliteren van de inventiviteit in de organisatie. 

Bij RM 

Voor ad-hoc getriggerde strategische kansen- zoals innovatie kansen, acquisitie kansen en kansen op grote 

projecten -heeft DHV verschillende loketten. In de tijd gezien heeft Innovatie zich van een decentrale tot 

centrale verantwoordelijkheid ontwikkeld . Zeer recent is het centraalloket lnnovation Agenda bij Business 

Development van DHV Group (Bron: DHView, jaargang 16, nr 3, Juli 2007}. Hiervoor was er een innovatie loket 

binnen RM (Kiemenfonds RM, 2005/2006}. Rond 2000 had elke Business Unit een eigen innovatie loket. Voor 

grote projecten is er de Tender Board (DHV Group niveau, waarvan DHV BV en haar Business Groups deel 
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uitmaken). De Mergers & Acquisitions Gu ideline van de DHV Group kan gezien worden als het loket voor 

kansen om bedrijven toe te voegen aan de Business Group. 

Portfolio Management voltrekt zich op niveau van de Business Group/DHV BV en de DHV Group. De informatie 

hierover is zeer concu rrentie gevoelig. Wel worden in het Ondernemingsplan 2000-2002 van de Business Group 

MI (nu RM geheten) voornemens van acquisities vermeld ("een regio bedrijf in West Nederland"). In de 

Corporate Policy Papers van de DHV Group vinden we terug dat de gewenste groei deels door acquisitie plaats 

zal moeten vinden, maar ook wordt expliciet genoemd dat van Business Un its met prestatie problemen de 

afbouw overwogen moet worden (Corporate Policy Paper 2007-2009, vertrouwelijk) . Sinds 2000 acquireerde 

DHV diverse bedrijven ten behoeve van de Business Group RM, bijvoorbeeld IBZH en Temid (om de 

vertegenwoordiging in West Nederland te versterken). Ook werden er bedrijfsonderdelen afgestoten of 

afgebouwd. Bijvoorbeeld de afbouw IRIS in Brussel. 

De benadering van de DHV Group naar de Business Units komt het meest overeen met die van een Synergie 

Manager. 

Kijken we naar de inhoud van de strategie, dan wordt er duidelijk top-down aangegeven welke onderwerpen 

speerpunten van DHV moeten zijn op DHV Group niveau. Dit worden binnen DHV ook wel Expertise Posities of 

International Niche Markets genoemd. Aan elke Expertise Positie is een Business Unit gekoppeld, die het 

voortouw heeft. Kansen die buiten deze Expertise Posities worden niet uitgesloten. Bijvoorbeeld het Facility 

Management van Chemelot valt buiten de Expertise Posities maar is als Innovatie toch tot stand gekomen. 

I ~~'~Figuur 12: State of the Art versus DHV op het vlak van de organisatie van het strategieproces 'RI " 
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Bij DHV zien we de State of the Art weer terug (Zie ook figuur 12). Een aantal gebieden konden door de 

onderzoeker niet in detail bij DHV onderzocht worden vanwege de concurrentie gevoeligheid van de 

informatie. De confrontatie maakt duidelijk dat de DHV Group (waarvan DHV BV en haar Business Groups deel 

uitmaken) in ieder geval in de praktijk een belangrijke rol speelt in de organisatie van het strategie proces. 

2 .3 BEWAKING EN ONTWIKKE~li"JGVAN HET STRATEGIEPROCES 

Deze paragraaf heeft als onderwerp de bewaking en ontwikkeling van het strategieproces, het in het midden 

gelegen blok van het Conceptueel (paragraaf 1.6, figuur 9). Het idee achter bewaking en ontwikkeling van het 

strategieproces is het handhaven en geleidelijk ontwikkelen van het strategieproces. Het onderscheid met de 

organisatie van het strategieproces (besproken in voorgaande paragraaf) is dat de organisatie een kader stelt 

waarbinnen de in deze paragraaf behandelde bewaking en ontwikkeling zich afspelen . Figuur 13 bevat een 

tabel waarin de verschillen en overeenkomsten tussen State of the Art en situatie bij RM samengevat zijn . 

State of the Art 

Het welbekende Plan-Do-Check-Act van Deming kan generiek toegepast worden op alle processen waar het 

gaat om de bewaking (Bron : Deming, W.E., Out ofthe Crisis. MIT Press Cambridge, 1991). Plan zou dan 

corresponderen met het organiseren van het strategieproces zoals dat in paragraag 2.2 aan bod kwam. Do is de 

implementatie van het strategieproces en het meten van de resultaten. Check is het evalueren van de 

resultaten en het rapporteren van de evaluatie aan beslissers. Act is het beslissen over verfijningen om het 

proces te verbeteren . De bewaking en ontwikkeling van het strategieproces is dan een Check-Act-Do subcyclus. 

Ervan uitgaande dat de bewaking en ontwikkeling van het strategieproces op Business Group niveau belegd zou 

zijn, zouden voor het Strategieproces de volgende vragen toepasbaar zijn : 

• Doen alle (gevraagde) bedrijfsonderdelen mee aan het strategieproces? 

• Vervullen zij de taakstelling die zij van de Business Group ontvangen hebben(in gelijke mate)? 

• Is hun beslisinformatie van vergelijkbare kwaliteit? 

• Zijn hun strategische beslissingen van vergelijkbare kwaliteit? 

• Evalueren zij allen het strategieproces en maken zij daarin aanpassingen, voordat zij aan een nieuwe 

cyclus beginnen? 

Uiteraard zou op haar beurt het DHV Group niveau het strategieproces op het niveau van de DHV Business 

Groups kunnen bewaken en ontwikkelen. Er zou dan nog één extra punt kunnen gelden. 

• Stemmen de Business Units onderling en met de Business Group hun strategie afdoende af? 

Bij RM 

Sommige units leveren uitgebreide business plannen . Andere units leveren alleen een jaarbegroting (deze zijn 

niet in de bijlagen opgenomen). Alle units ontvingen dezelfde taakstelling van de Business Group. 

In de interviews met directeuren van de Business Units en tijdens het faciliteren van het OP Proces kwam naar 

voren dat hiervoor verschillende redenen kunnen bestaan: 
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• Er is een of enkele jaren eerder een uitgebreid plan gemaakt, waarop men voortborduurt of dat men 

update. Zodoende wordt volstaan met een beknopt plan, soms beknopt tot een begroting. 

• Er is een groot verschil van unit directeur tot unit directeur waar het gaat om affiniteit met 

ondernemingsplanning. Voor enkelen is dit routine, voor anderen relatief nieuw. 

• Het is afhankelijk van de strategische betekenis van de betreffende Business Unit of er door de 

Business Group directie al dan niet zwaar aan getild werd of het plan al dan niet aanwezig was. 



Dat de DHV Group (waarvan DHV BV onderdeel is) het strategieproces ontwikkelt, wordt duidelijk wanneer de 

Business Plan Guidelines van de DHV Group 2000-2002 en 2007-2009 (vertrouwelijk) vergeleken worden . 

Ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld: 

• het benoemen van Internationale Niche Markten en de Business Groups die voortrekker daarvan zijn . 

• verplichte portfolio analyse waarin de Business Group elke Business Unit de review moet laten 

passeren . 

Bewaking en ontwikkeling van het strategieproces vindt plaats. Dit gebeurt vooral van de DHV Group naar de 

Business Groups. Deze taakverdeling is niet expliciet, er is geen expliciete evaluatie. 

Figuur 13: De State of tl)e Art versus de situatie bij DHV op het vlak van Bewaking en Ontwikkeling van het 

strategie proces. ' 
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2.4 HET STRATEGI_EPROCES OP RM NIVEAU 

In het Conceptueel model wordt er onderscheid gemaakt tussen het strategieproces op Business Unit niveau 

en het strategieproces boven Business Unit niveau. Voor de laatste wordt in deze paragraaf het RM niveau 

gehanteerd, overeenkomst de stellingen van het onderzoek. Het strategieproces op Business Group niveau kan 

zowel door de klok als ad hoc getriggerd worden . In geval van de ondernemingsplancyclus is er sprake van een 

trigger door de klok. Het kan ook om een ad hoc trigger gaan. In paragraag 2.2 en 2.3 kwam al enkele keren 

naar voren dat het DHV Group niveau (waarvan DHV BV en haar Business Groups deel uitmaken) ook een rol 

speelt. Figuur 14 vat de overeenkomsten en verschillen van State of the Art en situatie bij RM samen. 

State of the Art 

Op 'Corporate' niveau beschrijven Johnson en Scholes (Bron : Johnson, G, Scholes, K, Exploring Corporate 

Strategy, Text and Cases, 6e editie, 2002, Prentice Hall, London . 'Exhibit 6.5' pagina 276 geeft een goed 

overzicht) het strategieproces rondom het fenomeen Portfolio. De Portfolio is er een van 'Businesses'. Voor 

'Corporate Parent ' is het de vraag hoe zij aan de Portfolio waarde kan toevoegen, waartoe verschillende 

benaderingen mogelijk zijn . De benaderingen zijn: 

• 'portfolio manager' : een beleggersbenadering die draait om het toevoegen aan de portfolio van 

ondergewaardeerde bedrijven en het te gelde maken van bedrijven uit de portfolio op het moment 

dat de markt bereid is daarvoor een 'premium' te betalen . Ook ondermaats presterende bedrijven 

worden te gelde gemaakt om in nieuwe bedrijven te investeren. In deze benadering zijn de bedrijven 

binnen de portfolio autonoom, er is een lean & mean staf op corporate niveau. 

• 'restructurer' : de corporate staff heeft generieke turnaround vaardigheden en past die toe door 

bedrijven met turnaround potentieel toe te voegen aan de portfolio. Na de turnaround worden de 
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bedrijven weer afgestoten. Ook in geval van deze benadering blijven de bedrijven binnen de portfolio 

autonoom. 

• 'synergy manager' : deze benadering benadrukt het benutten van synergie tussen bedrijven in de 

portfolio, door activiteiten en 'resources' met elkaar te delen, vaardigheden en competenties uit te 

wisselen, of een grotere schaal te creëren . Dit vraagt al om een zwaardere staf op corporate niveau 

om de integratie te begeleiden waaronder het overwinnen van weerstanden die bij verandering op 

kunnen treden. Synergie wordt beloond door het corporate resultaat te delen. Een bedrijf dat goed 

presteert maar geen synergie kent met de andere bedrijven in de portfolio hoort daar niet in thuis! 

• 'parental developer': de toegevoegde waarde van deze benadering is gelegen in de uitgangspositie dat 

bedrijven in de portfolio hun potentieel niet volledig waarmaken. De corporate staf moet beschikken 

over 'resources' met die 'feeling' en meer uitgebreide mogelijkheden hebben om mee te sturen in de 

bedrijven . Een bedrijf dat buiten de 'feeling' valt maar goed presteert hoort niet in de portfolio! 

De bovenstaande benaderingen hoeven elkaar niet uit te sluiten. De vraag voor het 'corporate centre' is echter 

of het niet beter is een keuze te maken. Zou het bijvoorbeeld voor de organisatie en te bereiken toegevoegde 

waarde vanuit het corporate centra niet beter zijn om een portfolio op hetzij synergie, hetzij parental 

development in plaats van beide. 

Johnson en Schales dragen tevens bijbehorende analyse technieken aan. Deze technieken helpen bij het 

nastreven van balans inde portfolio, attractiviteit van de portfolio en een fit tussen de aard van de portfolio en 

de benadering van de Corporate Pa rent: 

• de marktgroei-marktaandeel matrix (ook bekend als BCG matrix) hoort toegepast te worden op 

strategische Business Units. 

• De attractiviteitsmatrix die tot doel heeft om een onderscheid te maken naar bedrijfsonderdelen 

waarin geïnvesteerd moet worden, bedrijfsonderdelen die verkocht of afgebouwd moeten worden en 

bedrijfsonderdelen waarmee selectief omgegaan moet worden. 

• De parenting matrix kijkt enerzijds naar de overeenkomst tussen de kritieke succesfactoren van een 

bedrijf en de vaardigheden bij de 'Corporate Pa rent' en anderzijds naar de mogelijkheden die de 

parent heeft om die vaardigheden ook toe te passen. 

• De relatedness matrix gaat in op de mate waarin een bedrijfsonderdeel overeenkomsten kent met 

andere bedrijfsonderdelen in de portfolio, en de mate waarin een bedrijfsonderdeel ook bestuurd kan 

worden . Deze techniek is interessant voor de synergie benadering. 

De verschillende benaderingen leiden tot andere beslissingen. 

Behalve Portfolio Management zal er op Corporate niveau ook een Business Plan opgesteld worden zoals op 

Business Unit niveau. Zie hiervoor paragraaf 2.5. 

Bij RM 

Vindt er bij DHV portfolio management plaats? Ja, maar er is sprake van een ontwikkeling die vanuit het DHV 

Group niveau aangezwengeld wordt. In de Business Plan Guideline 2007-2009 (vertrouwelijk) wordt 

gespecificeerd dat voor elke Business Unit de ontwikkeling aangegeven moet worden van de procentuele groei 

van de toegevoegde waarde en het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet. In de praktijk van DHV 

betekent dit groei van het aantal medewerkers (FullTime Equivalents) met behoud of verbetering van het 

operationeel resultaat. Over een aantal perioden gemeten moet die groei voldoen aan de gemiddelde ambitie 

van X% autonome groei en bedrijfsresultaat van Y% van de omzet. 

'Dare to Share' is het thema van de Corporate Policy Paper 2007-2009 van de DHV Group. Het mag duidelijk 

zijn dat de dominante benadering van de DHV Group Synergie Management is. De synergie wordt door de DHV 

Group in een internationale context geplaatst. De DHV Group staat daarvoor uiteraard beter gesteld dan DHV 

BV en haar Business Groups, die zich op de thuismarkt Nederland concentreren. 
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Zowel op DHV Group niveau ( Corporatel als op DHV Business Group niveau (binnen DHV BV) worden Business 

plannen opgesteld, die respectievelijk Corporate Policy Paper en Ondernemingsplan genoemd worden . Zij zijn 

een aggregatie van de Business Plannen op Unit niveau, maar tegelijkertijd ook een kader. 

Figuur 14: De State of the Art versus de situatie bij DHV op het vlak van PortfoliÓ Management/Het strategie 
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2.5 HET STRATEGIEPROCES OP BUSINESS UNIT NIVEAU 

Een Business Unit heeft een Business Plan. Een Business Group en de DHV Group hebben een Business Plan . 

Het verschil tussen deze plannen is gelegen in het aggregatie niveau en in het feit dat DHV BV en haar Business 

Groups en Units op de thuismarkt Nederland gericht zijn . Het navolgende is primair in kaart gebracht met het 

oog op Business Units maar ook van toepassing op het Business Group niveau en het DHV Group niveau. 

Vergelijkbaar geldt voor het navolgende dat dit evenzeer van toepassing is op de klok getriggerde 

ondernemingsplancyclus alsop de ad hoc getriggerde initiatieven. 

State of the Art 

Ook voor dit onderdeel is gebruik gemaakt van Johnson en Scholes (Bron: Johnson, G, Scholes, K, Exploring 

Corporate Strategy, Text and Cases, 6e editie, 2002, Prentice Hall, London. 'Exhibit 6.5' pagina 276 geeft een 

goed overzicht) . Het eenvoudigst kan het strategieproces als volgt samengevat worden. De kern van het proces 

is een SWOT analyse. 

Met de SWOT analyse kan het bedrijfsonderdeel de uitdagingen identificeren waar zij voor staat. Gegeven de 

uitdagingen moet de Business Unit bepalen met welke diensten ze actief wenst zijn in welke markten, met welk 

volume en via welke kanalen . Daarop volgt de vraag hoe die gewenste situatie bereikt kan worden . De 

benodigde ontwikkeling kan behalve op eigen kracht ook vorm krijgen door samen te werken met externe 

partijen, door een overname of wellicht nog anders. Dit resulteert in het plan dat in uitvoering genomen kan 

worden . Tot zover het werk na de SWOT analyse. 

Bij een SWOT analyse zit ook voorwerk. Het voorwerk betreft op hoofdlijn een externe analyse en een interne 

analyse. De externe analyse kijkt naar de ontwikkelingen in de maatschappij en naar de ontwikkelingen in de 

bedrijfstak. De vraag wat klanten belangrijk vinden is ook onderdeel van de externe analyse. De interne analyse 
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kijkt naar de beschikbare resources, de gebieden waarop er sprake is van een (door klanten gewaardeerd) 

onderscheid van concurrenten (care competences) en de processen waarin deze geworteld zijn, en de 

robuustheid van de beschikbare resources en care competences. De interne analyse kijkt tot slot naar het 

kader waarbinnen het bedrijfsonderdeel te werk moet gaan- de missie van de organisatie waartoe zij behoort, 

de hogere doelen van die organisatie en mogelijk andere gebieden die als kader gelden. 

Bij RM 

In figuur 15 is geturfd welke onderwerpen in de verschillende plannen aan bod komen. Het meest geturfd zijn : 

• Competit ive Analysis : in alle plannen komen de diensten en klantengroepen naar voren 

• Gewenste positie: in vrijwel alle plannen wordt opgesomd welke diensten voor welke klantengroepen 

doorslaggevend zullen zijn 

• Aanpak: gerelateerd aan de gewenste positie- de manier waarop de gewenste positie bereikt moet 

worden . 

Relatief zwak ontwikkelde gebieden zijn 

• SWOT analyse 

• Detaillering van de competitive a na lysis in geval van concurrenten, klanten, en overig (toeleveranciers, 

neiuwe toetreders, substituten) : wat zijn bijvoorbeeld de sterke kanten van concurrenten? 

• Kritieke succesfactoren: in veel plannen komen opsommingen voor die geïnterpreteerd kunnen 

worden als overzichten van zaken die de klant van belang vindt, maar zijn wellicht te soepel geturfd . 

De punten die genoemd worden liggen uitsluitend op vakinhoudelijk gebied. 

• Kerncompetenties: geen van de plannen bevat een gedegen analyse van de wortels van de 

kerncompetenties. Veel plannen bevatten opsommingen van vakgebieden of aspecten van 

dienstverlening die als een onderscheidende kwaliteit gezien kunnen worden . 

• Robuustheid: komt vrijwel niet aan bod . 

Neutraal te beoordelen gebieden : 

• Resources: worden niet altijd genoemd maar zijn ook niet altijd relevant in de communicatie. 

• Missie, hogere doelen: komen in alle unit plannen aan bod . In de marktplannen zijn deze niet 

noodzakelijk. 

• Macro Ana lyse: omdat de relevantie beperkt is in de Nederlandse context. 

Het belangrijkste aandachtspunt is de stap van de SWOT analyse in de Business Unit plannen . De SWOT analyse 

is een cruciale stap om de uitdagingen te kunnen identificeren. 
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Figuur 15: Het strategieproces op Business Unit niveau, onderwerpen in de business plannen geturfd 
~ 

~.·--
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1.6 AFSTEMMING UNÎTS ONbEF~LING EN UNilS MET ÓE BUSJNESS GROUP 

State of the art 

Ten aanzien van de afstemming In de literatuur worden echter wel handreikingen gedaan, die hiervoor al aan 

bod gekomen zijn in paragraaf 2.2 en 2.4: 

• Niet elke Business Unit hoeft met een Business Plan te komen . Het gaat om de Strategische Business 

Units. Een strategische Business Unit zou bijvoorbeeld een Line of Business kunnen zijn . 

• Bij het type organisatie van DHV hoort een aanpak waarin zoveel mogelijk medewerkers intensief 

betrokken worden in het strategieproces. 

• De nadruk ligt op de missie en de hogere doelen. 

Bij RM 

Jaarlijks doorloopt DHV van januari tot oktober de ondernemingsplan cyclus. Deze mondt uiteindelijk uit in de 

budgetten voor het komende jaar en SMART geformuleerde doelen. De strategie gerelateerde stappen lopen 

van januari tot en met juni. 

Het proces van januari tot juni wordt beschreven in de Business Planning Guideline, die binnen de DHV Group 

verspreid wordt. Middels de facilitatie van het Ondernemingsplan Proces van de Business Group RM en vanuit 

· de interviews met de Business Unit directeuren heeft de onderzoeker ook kunnen waarnemen hoe het proces 

in de praktijk verliep : 

1; 

I i 
I· 

' 
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• Januari : 

o De DHV Group communiceert intern de Business Planning Guideline op Corporate. 

o De Business Groups sturen deze Guideline door aan de Business Units, mogelijk met 

aanvullingen. Binnen RM werd een stap toegevoegd: het marktperspectief. Per deelmarkt 

werd een team gevraagd om een analyse als input voor de Business Units. 

• Februari : 

• 

• 

• 

o Uitwerking van marktanalyses en (concept) marktplannen gecoordineerd vanuit de Business 

Group. Bijeenkomst gemeentelijke markt in Amersfoort (p lm. 50 senior adviseurs en 

projectleiders van de verschillende Business Units). 

Maart: 

0 

0 

0 

April : 

0 

0 

Mei: 

0 

0 

0 

De Business Units ontvangen vanuit de BG's de marktanalyses en marktplannen. 

De directies van de Business Group RM en Business Units binnen RM komen bij elkaar om 

gedurende twee dagen alle input te verwerken . 

Vervolg binnen de Business Units. Sommige Business Units dalen in deze fase af tot 

afdelingsniveau. Afstemming met medewerkers. 

De BU's koppelen hun plannen terug naar de Business Group 

Tweede synthese sessie- de directies van Business Group en Business Units komen opnieuw 

bij elkaar. Speciale aandacht gaat uit naar de toetsing aan de groei ambitie. 

Opstellen van het Ondernemingsplan van de Business Group RM als een aggregaat van 

Business Unit plannen . Laatste bespreking met Business Unit directeuren. 

Ter goedkeuring wordt het Ondernemingsplan aan de directie van de DHV Group gestuurd. 

Tevens wordt het plan met een vertegenwoordiging van de medewerkers en met de 

Ondernemingsraad besproken. 

• In juni wordt de goedkeuring van de directie van de DHV Group ontvangen voor het 

Ondernemingsplan van RM. 

In de periode juli-november worden de budgetten voor het komende jaar uitgewerkt. Hieronder valt ook het 

toewijzen van doelen aan trekkers die voor die doelen verantwoordelijk worden. Tevens worden de doelen 

zonodig operationeel gemaakt zodat zij meetbaar zijn. 

In de interviews kwam naar voren dat de mate van afstemming en het aantal betrokken partijen volgens 

Business Group management en Business Unit management tot een grote complexiteit leidt. Het managen van 

het strategieproces is daardoor lastiger en men vermoedt dat het proces ook efficiënter zou kunnen. 

Figuur 16: State of the art versus DHV op het vlak van de afstemming tussen Business Units onderling en met 

de Business Group. 

' M ·- -
Gebied State of t he Art DHV 
Aggregatieniveau Hoog - Strategische Business Unit Laag. soiT\5 tot afdelingsniveau 
Intensiteit van bet rokkenheid Hoog Hoog 
medewerkers 

Nadruk M issie, Hogere doelen (Detail) aanpak 
Moeilijkheidgraad van de Acceptabel Last ig. regelmat ig ook gehoord als 

( afstemming klacht van managers. 
·--
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2.7 VAN RUWE INFORMATIE NAAR BESLISINFORMÄTIE 
~ . 'A -

State of the Art 

In deze paragraaf ligt niet de nadruk op welke informatie verzameld moet worden . Dat is immers in paragraaf 

2.5 al aan bod gekomen. Wel staat in deze paragraaf het proces van ruwe naar beslisrijpe informatie centraal. 

Vragen hierbij zijn: 

• Wie verzamelt welke informatie? 

• Wat is de bron van de informatie? 

• Wie maakt de informatie beslisrijp? 

• Welke informatie zou verzameld moeten worden? 

Vanuit een State of the Art perspectief zouden deze vragen als volgt beantwoord kunnen worden: 

• Generieke interne historische informatie wordt zo veel mogelijk centraal verzameld en routinematig 

(geautomatiseerd) voorbewerkt om aan te sluiten op het niveau van Strategische Business Units, 

ondermeer: 

o Marktomvang 

o Marktaandeel 

o Omzet 

o Resultaat 

o Ordergebonden tijd 

o Tarief ontwikkeling 

o Informatie over de personele formatie 

• Selectief worden voor externe informatie opdrachten uitgezet. Een voorbeeld hiervan zijn 

marktprognoses. 

• Kwalitatieve informatie 

o Kant en klare analyses van de omgeving (kansen en bedreigingen): 

• PESTEL framework 

• Wat de klanten in de markt belangrijk vinden (Kritieke Succes Factoren) 

• Competitive Analysis (5 torces model Porter) 

o Kant en klare analyses van sterke en zwakke punten 

• Huidige resources 

• Kerncompetenties 

• Robuustheid 

De gedachtegang bij deze punten is aan te sluiten bij een relatief hoog aggregatieniveau, niet meer informatie 

te verstrekken dan nodig is om beslissingen te kunnen nemen, en niet te wachten tot het laatste moment als 

de informatie beperkt gevoelig is voor actualiteit. 

Bij RM 

Vanuit de Financiële Staf van de Business Group werd een portfolio ter beschikking gesteld per unit. Bij de start 

van elk project worden binnen DHV genoteerd: het adviesveld, het type dienstverlening en de klantengroep. 

Voor elke unieke combinatie van deze drie ziet de unit een regel. Bijlage 7 bevat de lijsten met coderingen . Te 

zien is dat deze zeer verfijnd zijn. 

Voor de ontwikkeling van de Omzet, het resultaat , de ordergebonden tijd en de tarief ontwikkeling staan 

maand- en kwartaal rapportages beschikbaar. Hierin is tevens informatie te vinden over de personele formatie . 

Deze informatie kan opgevraagd worden bij de administratie van de line of Business, of bij de financiële 

administratie van de Business Group. 
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Voor de gemeentelijke markt is een onderzoek gedaan naar de budgetten bij gemeenten. Hieruit bleek een 

sterke verruiming van de gemeentelijke budgetten, welke aanleiding was voor een ambitieuze benadering van 

de gemeentelijke markt. Ook de budgetten van de ministeries zijn bij de marktplannen betrokken . Behalve dat 

DHV dit type informatie inkoopt, biedt men ook studenten de gelegenheid om er een stage onderwerp van te 

maken. 

Anno 2007 kan DHV geautomatiseerd matrices genereren op Business Unit niveau van de groei van de 

toegevoegde waarde en het resultaat als percentage van de omzet op Business Unit niveau. 

Kwalitatieve informatie die direct als input kan dienen voor een SWOT analyse wordt niet beschikbaar. Het 

meest efficiënt is terug te grijpen op eerder gemaakte analyses. 

Samengevat zou gesteld kunnen worden dat op het vlak van Kwalitatieve informatie ruimte voor verbetering is. 

Figuur 17: De State of the Art versus DHV op het vlak van beslisinformatle. 
milt I 'liJ_ 

Gebied State ofth e Art DHV 
Generieke informatie over Kant-en-klaar beschikbaar gesteld: Opvraagbaar ill!! 

* Markt omvang * Ruwe portfolio cijfers detailniveau 

* Marktaandeel * Rijke portfolio cijfers BU niveau 
* Omzet (matrix groei toegevoegde waarde, 
* Resultaat resultaat als percentage van de 

* Ordergebondentijd omzet) 
* Ordergebonden resultaat * Maan cJ. en kwartaalverslagen 
* Tarief ontwikkeling * Externeinformatie conform 

j 
Op het aggregatie niveau van de uitvraag 
strategische 8 u sin ess Unit 

Kwalitatieve informatie Kant-en-klaar beschikbaar, gereed Wordt niet beschikbaar gesteld. 
vooraanvang SWOT analyse Eventueelkunnen eerdereana lyses 

hergebruikt w orden. 

Moeil"jkheidgraad van de Acceptabel Lastig, regelmat ig ookgehoord als 
afstemming klacht van managers. 
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3. DISCUSSIE EN OPDRACHTEN VOOR DE ONTWERPFASE 

Dit hoofdstuk is de brug tussen de onderzoeksfase en de ontwerpfase van het afstudeerproject. Allereerst 

worden de resultaten van het onderzoek samengevat. Daarna volgt een reflectie op de stellingen die aan het 

onderzoek ten grondslag liggen die resulteert in een SWOT. Tot slot worden de opdrachten voor het vervolg van 

het project- een verdieping in het reduceren van de complexiteit van het strategieproces en 

toepassingsmogelijkheden van het ESF in de context van DHV- gepresenteerd. 

. @ ' • . 

3.1 DHV VS STATE Of_THE ART- OVEREENKOM,STEN, VERSCHILLEN ., 
. . ' 

In het voorgaande hoofdstuk is een vergelijking gemaakt tussen het strategieproces en de State ofthe Art. Als 

kapstok hiervoor diende het conceptueel model (zie hoofdstuk 1). De aangetroffen overeenkomsten en 

verschillende zijn in onderstaande tabel samengevat. 

Figuur 18: samenvatting overeenkomsten en verschillen State ofthe Art versus strategieproces bij DHV. !'! 

Blokvan het Ollef'eenkomsten Verschillen 
conceptueel Model 

Organisatie van het * Poftfulio benadering *Huidige rol van de DHV Group, 
strategieproces * Loketten voor Ad Hoc strategische kwesties zowel bij een Ad Hoc als een Klok 

*Zwaartepunt missie, culttulhogere doelen trigger niet voorzien in het 
* Intensieve betrokkenheid medewerkers conceptueel model. 
*Trend rtcht'ing externe middelen om de 
gewenste positie te bereiken 

Bewaking en * In place, maar alleen zichtbaar aan de *Rol van de DHV Group niet 
ontwikkeling van het effecten en van _jaar tot _jaar voorzien in het conceptueel model 
strategieproces *Niet nagetrokken of er sprake is 

van een expliciete evaluatie op DHV 
Group niveau, geen op niveau van 
de Business Group RM. 

strategieproces op het * Business Plan beschïkbaar *Rol van de DHV Group nîet 
Business Group niveau *Portfuli benadering in 2.000 ontbrekend, voorzien in het conceptueel model 

anno 2.006 geïrrtplernenteerd. 

strategieproces op het *Gewenste positie *SWOT analyse 
Business Unit niveau *Aanpak om de gewenste positie te bereiken * 5 torces Frarnework 

(*Externe strategieën) Porter /Competitive Analysis 
* Kritieke Succestactoren 
* Kerncompetenties 
* Robuustheid 

Afstemming Business * Intensieve betrotdtenheid medewerkers * Detailniveau en aantal betrokken 
Units onderling en met organen leiden tot een 
Business Group lastig/complex proces. 
Beslisinfurmatïe * In hoge mate intem oJM·aagbaar * kwalitatieve informatie (gereed 

voor start SWOT) niet onders-teund. 
~'""'" ' - .. 

DHV heeft haar strategieproces ontwikkeld. Punten die enige jaren geleden nog als tekortkoming hadden 

gegolden, heeft men inmiddels in overeenstemming met de State of the Art. Het gaat dan met name om de 

inzet van Portfolio analyse (van Business Units}, om het ondervangen van Ad Hoc opkomende strategie. Ook is 

er een nieuwe dimensie aan het strategieproces toegevoegd: het is internationaal geworden. 

"' 

!' 
I 

I 
! 

I 

31 

' 



3.2 ·REFLECTIE.OP, DE STEL~INGEN ,EN- SWOT 

Om het onderzoek aan te scherpen zijn stellingen geformuleerd. Ten aanzien van deze stellingen kunnen nu 

tussentijdse conclusies getrokken worden . 

Stelling 1. Het afstudeerproject draagt bij aan het inzicht in het strategieproces van het management van de 

Business Group DHV BV (zowel management van de Business Groups als van Business Units}; alsook inzicht in 

de verschillen met de 'state of the art' die aanwijzingen vormen voor de ontwikkelrichting van het 

strategieproces. 

Het onderzoek heeft bijgedragen aan het inzicht in de vorm van de overeenkomsten en verschillen. 

Bijzonderheden zijn: 

32 

• In het onderzoek is naar voren gekomen dat de stelling ook het DHV Group niveau had moeten 

betrekken. Dit kan in combinatie met het volgende punt gezien worden als kans. 

• Uitgangspunt in de State of the Art zijn Strategische Business Units waar DHV nog uitgaat van Business 

Units. In combinatie met voorgaand punt levert dit een kans op om de complexe afstemming in het 

strategieproces te vereenvoudigen. Het huidige strategieproces gaat uit van drie lagen: DHV Group, 

Business Group (DHV BV wordt 'overgeslagen') en Business Unit. Een twee lagen benadering is 

bereikbaar als het aantal Strategische Business Units kleiner is dan het aantal feitelijke Business Units. 

Omdat dat aantal kleiner is, is heeft een 'tussenstap' tussen Strategische Business Units en DHV 

Group niet nodig. 

• De verschillen in de uitwerking van Business Unit tot Business Unit worden genivelleerd op Business 

Group niveau. Het is niet duidelijk of beweging van Business Units naar Strategische Business Units de 

verschillen zou nivelleren zonder ingreep vanuit de Business Group. Voorzichtigheidshalve zou er van 

uit gegaan moeten worden dat het in het onderzoek geconstateerde verschil in de uitvoering van het 

strategieproces van (Strategische) Business Unit tot Strategische Business Unit een bedreiging kan 

vormen voor een twee lagen benadering (zie voorgaand punt) 

• Op het vlak van de informatievoorziening is de meeste winst haalbaar op het vlak van kwalitatieve 

informatie c.q. meer kant en klare analyses van de strategische positie. Een verbetering op het vlak 

van kwalitatieve informatie zou er tevens aan bij kunnen dragen dat alle (Strategische) Business Units 

op vergelijkbaar niveau in het strategieproces zitten, wat als kans onderzocht en ontwikkeld zou 

kunnen worden. 

• De beschikbare kwantitatieve informatie is een sterk punt. Het gaat dan allereerst om de Kwartaal- en 

maandrapportages van de units. Daarnaast is er zeer gedetailleerde informatie beschikbaar mocht die 

voor nadere onderbouwing van pas komen. Behalve van interne historisch informatie maakt men 

gebruik van externe informatie over geldstromen in de markt, hetzij gepubliceerd, het zij door eigen 

onderzoek in kaart gebracht. 

Een zorg die verbonden is met het werken met Strategie Business Units is de informatie voorziening. 

Wanneer feitelijk Business Units niet 'opgeteld' kunnen worden naar Strategie Business Units, wordt 

afstemmingsproces wellicht eenvoudiger maar de informatievoorziening complexer. De sterke relatie 

tussen de bestaande structuur en de informatievoorziening is daarom in potentie een bedreiging. 

• Een sterk punt is tot slot de intensieve betrokkenheid van medewerkers. Een deel van die intensiteit is 

op dit moment verbonden met de complexiteit van afstemming (binnen de Business Unit, tussen 

Business Units, van Business Unit tot Business Group). Reductie van complexiteit zou kunnen leiden 

tot een situatie waarin medewerkers zich minder betrokken gaan voelen bij het strategie proces. Er 

zou dan ook nagegaan moeten worden of reductie van complexiteit ook uitpakt in lager gevoel van 

betrokkenheid bij de medewerkers een werkelijke of denkbeeldige bedreiging is. 



Stelling 2. Een sterkere bewaking en ontwikkeling van het strategieproces leidt tot betere beslisinformatie, 

een beter beslisproces op BU en BG niveau en betere onderlinge afstemming. Als alle BU's aan een gelijke 

mate van bewaking onderhevig zijn, het niveau waarop zij strategische beslisinformatie verzamelen en 

strategisch beslissen vergelijkbaar zijn. 

De stelling moet op basis van het onderzoek verworpen worden. Er blijkt in de eerste plaats op Business Group 

niveau geen bewaking te zijn op de Business Planning van de Business Units. In beginsel worden Units niet 

vanuit de Group bewaakt. De stelling wordt verworpen omdat de stelling zelf onjuist blijkt. 

Toch is nagegaan waarom sommige Business Units op hoger niveau dan andere Business Units met Business 

Planning bezig zijn. De affiniteit van de Business Unit Directeur met Business Planning bleek hierin een 

belangrijke factor. In andere gevallen had een Business Unit een nog redelijk recent Business Plan. 

Tot slot kwam uit het onderzoek naar voren dat de continue verbetering van het strategieproces niet vanuit de 

Business Group maar vanuit de DHV Group getrokken wordt. Dit is zichtbaar wanneer de meest recente 

Business Planning Guideline van de DHV Group vergeleken wordt met een Guideline van 2000. 

Stelling 3. Het verbeteren van het strategieproces bij DHV zou uit moeten gaan van de bijzondere 

eigenschappen van DHV waarop het strategieproces georganiseerd wordt, binnen welke organisatie de BU's 

en BG's optimaal hun strategieproces uit kunnen voeren, zoals DHV dat sinds 1917 op basis van haar er11aring 

al90 jaar doet. DHV heeft dit expliciet. 

~ 

DHV heeft haar strategieproces ontwikkeld in lijn met State of the Art. Het strategie proces van DHV is nog niet 

uitontwikkeld. In het onderzoek kwam naar voren dat de DHV Group de trekker is op het gebied van de 

organisatie van het strategie proces. De loketten voor Acquisities, Grote Projecten en Innovatie liggen bij de 

DHV Group. Overdrachtelijk zou dit gezien kunnen worden als meer vissen in een grotere vijver in tegenstelling 

tot minder vissen in meerdere kleinere vijvers. Door de schaalvergroting wordt de afstemming eenvoudiger: het 

is eenvoudiger om een aantal vissen aan een grote vijver toe te voegen dan hetzelfde aantal vissen over kleinere 

vijvers te moeten verdelen. Dit ondersteunt dat het verminderen van complexiteit van afstemming een kans is. 

De reflectie op de stellingen is in onderstaande SWOT analyse nog eens samengevat 

Figuur 19: SWOT analyse van het strategieproces bij DHV " ' 

·- -· --- --- ~ - ___,_ 
Sterkten Zwalr.'IJ.em 

Portfolio benadering geillil pi ementeerd Complexe tij drovende afstemming I fin t.egenste ll~img 

tot snelle besli ssingen en snelle reactiies 

Inten sieve Betrolkkem heid 1111 edewerlkers 

!'Het een gewoonte om ollltw i lkellrmgem em de 

Beschilkbare infor matie motivatie expliciet te ma lkem en te borgem 

~ Kansen ( Centraal: reductie \ E.\edret~~mgem 11 

COllil plexit eit I ~ 

Verminderen van com plexli eit Sterke relatietussen de lnformatie"~oorztemimg em de 

bestaandest r uctuur ? 

1Kwalïtat i€"1e informatie Relatietussen complexitet en i ntemsili.eil!. vam 

betrokkenheid ? 

In het plan van aanpak de lllltit. ~evetn voo1r Gewoonte om de kwal iteit te n üvellne~;en Ofllli.\6 miJVeal!l 

verandering expiOCiell malkem 
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.3.3 OPDRACHTEN VOOR HET VERVOLG VAN HET AFSTUDEERPROJECT 
' ·l"- :-. t 

'~ ~ .. ·~ 

In overleg me de universiteitsbegeleiders is het vervolg van het project tot stand gekomen. Het project gaat op 

twee sporen verder : 

1. Verder onderzoek naar de mogelijkheden tot reductie van de complexiteit van afstemming in het 

Business Planning Proces door te werken met Strategie Business Units. 

2. Verkenning van de toepassingsmogelijkheden van het Enterprise Si mulation Frameworkin de context 

van DHV 

Vanuit de bedrijfsbegeleiders is hieraan toegevoegd: enkele Business Units hebben kenbaar gemaakt met 

Portfolio Management binnen de Business Unit aan de slag te gaan. 

Spoor 1. Verder onderzoek naar de mogelijkheden tot reductie van de complexiteit van afstemming in het 

Business Planning proces door te werken met Strategie Business Units. 

Het centrale resultaat van het onderzoek is de notie dat de afstemming in het huidige strategieproces complex 

is. Een mogelijkheid tot reductie zou zijn in twee lagen te gaan werken: de DHV Group als laag en Strategie 

Business Units. De vervolgopdracht houdt in : 

• Schets de complexiteit van de afstemming in het huidige strategieproces 

• Geef aan waar afstemming in het huidige strategie proces inefficiënt of ineffectief is 

• Behandel de volgende vragen 

o Wat is een Strategie Business Unit precies, en tot welke indeling zou dit kunnen leiden in de 

context van DHV? Neem mede in overweging: de informatievoorziening. 

o Welke medewerkers zouden minder betrokken kunnen raken bij het strategie proces en 

welke tegenmaatregelen zijn te overwegen? 

o Welke overwegingen (bijvoorbeeld van voordelen en nadelen) zou DHV kunnen hanteren, 

waar het gaat om een portfolio analyse binnen een Strategie Business Unit? 

o Welke overwegingen (bijvoorbeeld voordelen en nadelen) zou DHV kunnen hanteren waar 

het gaat om de informatievoorziening van Strategie Business Units? 

• Draag items aan die aan de Business Planning Guideline 2009-2011 toegevoegd zouden kunnen 

worden . 

Spoor 2. Verkenning van de toepassingsmogelijkheden van het Enterprise Simulation Framework in de 

context van DHV 

Het Enterprise Simulation Framework (ESF) is door Arjan de Vries ontwikkeld ten behoeve van het Technology 

Entrepreneurship Programm. Het doel van het ESF is niet zozeer om tot perfecte modellen en perfecte 

uitkomsten te komen . Het doel is juist om de ondernemer inzicht te geven in de bedrijfsvoering, kas- en 

goederenstromen. Ondernemers kunnen afstuderen op een Ondernemingsplan met hulp van het ESF. Dit 

levert de ondernemer behalve zijn diploma ook zijn ondernemingsplan op. De TUE erft bij elke afgestudeerde 

ondernemer een simulatie model. 

Kern van het Enterprise Simulation Frameworkis een bedrijfsmodel. Dit model is in beginsel gericht op 

startende ondernemingen. Vanuit het onderzoek naar het strategieproces binnen DHV is naar voren gekomen 

dat DHV gekozen heeft voor loketten op DHV Group niveau voor Ad Hoc opkomende strategieën en dat DHV 

daarnaast een twee langen model heeft voor het Klok getriggerde Strategieproces. De bovenlaag hanteert een 

Portfolio benadering, de onderlaag volgt 'gewone' Business Planning. 

Deze deelopdracht is te beschouwen als een bijdrage aan de ontwikkeling van het ESF. 

Gevraagd is: 

• Passen de drie gebieden -Ad Hoc, Klok/bovenlaag en Klok/onderlaag- in het ESF bedrijfsmodel? 

• Geef aan waar eventuele knelpunten liggen. 
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4. REDUCTIE VAN DE COMPLEXITEIT VAN HET STRATEGIEPROCES 

In het voorgaande hoofdstuk is naar voren gekomen dat het centrale verbeterthema van het strategieproces bij 

RM de complexiteit van de afstemming is. In dit hoofdstuk wordt eerst de complexiteit van de afstemming in 

meer detail weergegeven. Vervolgens wordt ingegaan op de 'verliezen' die op de afstemmingspunten optreden. 

Vervolgens wordt een nieuwe aanpak afgetast- een aanpak waarin uitgegaan wordt van slechts twee lagen, 

de DHV Group en Strategie Business Units. Dit mondt uit in een rudimentair concept voor de Business Planning 

Guideline 2009-2011. 

4.1 OPDRACHT 
0 

Het centrale resultaat van het onderzoek is de notie dat de afstemming in het huidige strategieproces complex 

is. De vervolgopdracht houdt in : 

• Schets de complexiteit van de afstemming in het huidige strategieproces 

• Geef aan waar afstemming in het huidige strategie proces inefficiënt of ineffectief is 

• Behandel de volgende vragen 

o Wat is een Strategie Business Unit precies, en tot welke indeling zou dit kunnen leiden in de 

context van DHV? Neem mede in overweging: de informatievoorziening. 

o Welke medewerkers zouden minder betrokken kunnen raken bij het strategie proces? Op 

welke wijze kan hun betrokkenheid op peil gehouden worden? 

o Welke overwegingen (bijvoorbeeld van voordelen en nadelen) zou DHV kunnen hanteren, 

waar het gaat om een portfolio analyse binnen een Strategie Business Unit? 

o Welke overwegingen (bijvoorbeeld voordelen en nadelen) zou DHV kunnen hanteren waar 

het gaat om de informatievoorziening van Strategie Business Units? 

• Draag items aan die aan de Business Planning Guideline 2009-2011 toegevoegd zouden kunnen 

worden . 

. 4.2ÇÖMPLEXITEIT VAN Hti HUIDIGE STRATEGIEPROCES 

In paragraaf 2.6 is een vergelijking gemaakt van het strategieproces binnen RM en een aanpak die volgens 

Bedrijfskundige literatuur State of the Art zou zijn. Deze paragraaf heeft tot doel om het huidige proces in zo 

veel mogelijk detail te beschrijven om de complexiteit van de afstemming maximaal uit de verf te laten komen. 

Voor de precieze stappen in het huidige strategieproces wordt verwezen naar paragraaf 2.6. Figuur 20 is 

gebaseerd op de stappen in paragraaf 2.6. Toegevoegd is het DHV Group niveau. 

Hebben we het bijvoorbeeld over omzet. De DHV Group heeft een omzet doel. De 7 Business Groups/Regions 

staan elk voor een portie uit die omzet doel. Nu zijn er 7 omzet doelen. 

Net als binnen RM gaan vervolgens binnen elke Business Group/Region Marktverbanden aan de slag om te 

komen tot Marktplannen. Stel dat elke Business Group/Region gemiddeld 5 marktverbanden zou hanteren, dan 

zijn er op dat moment 35 omzetdoelen. 

Vervolgens wordt er bekeken welke Business Units welke bijdragen gaan leveren aan de omzet doelen per 

Markt. Bij gemiddeld 5 Business Units per Business Groups zouden er op dat moment 175 omzet doelen zijn . 
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De Business Units gaan de omzet doelen afstemmen met de afdelingen binnen Unit. Stel dat elke Unit 5 

afdelingen heeft en dat van elk van die afdelingen bekeken wordt welke omzet bijdrage aan welke markt 

geleverd wordt, dan zijn er op dat moment 875 omzet doelen. 

Stel dat DHV Behalve omzet ook wil afstemmen: resultaat, toegevoegde waarde, OG percentage, en 

personeelsaantallen . Dan zouden er in totaliteit 4375 doelen zijn . 

Stel dat van elk doel 2 versies bestaan: een concept versie en een definitieve versie bestaan . Dan zijn 8750 

doelen die afgestemd zijn. 

Er is dan nog niet meegerekend dat deze doelen ook nog eens 3 maal geaggregeerd worden: van afdeling naar 

Business Unit, van Business Unit naar Business Group/Regio, van Business Group/Regio naar DHV Group. Grof 

gerekend levert dat 10.000 afstem punten. 

Figuur 20: Complexiteit van het huidige strategie proces 

1 

7 

7*5 

7 Business Groups/regio's binnen de DHV Group 
7*5 Gemiddeld 5 markten per Business Group 
7*5*5 Gemiddeld 5 marktverbanden per Business Group en 5 Business Units Per Business Group 
7*5*5*5 Gemiddeld 5 productie afdelingen per Business Unit 

De boodschap van figuur 20 is dat het aantal afstempunten erg groot is. De volgende paragraaf bevat per 

afstempunten een discussie over het nut en de noodzaak van het betreffende punt. 
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4.3 VERLIEZEN IN HET HUIDIGE COMPLEXE STRATEGIEPROCES 

In deze paragraaf wordt voortgeborduurd op figuur 20 en wordt ingegaan op de vraag welke opsplitsingen en 

samenvoegingen effectief zijn en welke verliezen zijn . 

We zoomen in op de Business Group RM. Het alternatief voor RM zou zijn om minder gescherfd te werken. In 

plaats van veel kleine teams die aan 'kleine' plannen werken, zouden enkele grotere teams aan grotere 

plannen werken . Een handige combinatie van Business Units en Marktplannen betekent dat er geen aparte 

marktplannen nodig zijn en geen aparte Business Group plannen . Laten we aannemen dat een voorbeeld van 

een dergelijk handige combinatie de recente 6' Business Lines' zijn van de Business Group RM. 

Figuur 21: Unes of Business 'zitten elkaar niet in de weg 
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• Generalistisch, internationaal x 

Een kruising van Markten en Business Units is nu niet nodig, want deze valt nu binnen de Line of Business. 

Marktverbanden hoeven niet meer met meerdere Business Units af te stemmen, zij hebben slechts met één 

Line of Business te maken. 

Het Ondernemingsplan van de Business Group RM was te beschouwen als een samenvatting van de plannen 

van haar Business Units. Met 6 lines of Business heet een samenvatting nauwelijks nog toegevoegde waarde. 

De toegevoegde waarde van de Business Group RM moet nu gezocht worden in synergie, grote projecten, 

acquisities en innovatie. Voorheen was dat door de complexiteit niet mogelijk. 

i 

De conclusie mag zijn dat de verliezen lagen op het vlak van de marktverbanden die met meerdere Business 

Units te maken hadden, en op het vlak van de Business Group die zich wegens complexiteit niet kon richten op 

de punten waarop zij werkelijk toegevoegde waarde zou kunnen bieden . 

4.4 OVERWEGINGEN. BIJ DE INDELING VAN STRATEGIC BUSINESS UNITS 

In de voorgaande paragraaf zijn de Lines of Business van RM al aan bod gekomen. In deze paragraaf wordt 

daarop voortgeborduurd . De eerste vraag is of Lines of Business en Strategie Business Units vergelijkbare 

begrippen zijn als zij op de RM organisatie toegepast zouden worden . Een Strategie Business Unit is een deel 

van een organisatie waarvoor er een duidelijk te onderscheiden externe markt bestaat. Strategische 
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beslissingen moeten in verband gebracht worden met Strategie Business Units, in tegenstelling tot Corporate 

level Strategy (Bron : Johnson, G, Scholes, K, Exploring Corporate Strategy, Text and Cases, 6e editie, 2002, 

Prentice Hall, london, pagina 11/12). Oftewel: Strategie Business Units kunnen geen (of nauwelijks) 

concurrenten van elkaar zijn. lines of Business voldoen aan de definitie van Strategie Business Unit. 

Als een line of Business past in de definitie van Strategie Business Unit, dan is de aansluiting van het 

strategieproces op het begratingsproces geen zorgpunt. Van een zorgpunt zou namelijk sprake geweest zijnals 

aan het einde van het strategieproces de Strategie Business Unit opgeknipt had moeten worden naar 'gewone' 

Business Units zodat zij een begroting zouden kunnen maken. 

Een tweede zorgpunt - de beschikbaarheid van informatie zoals kwartaalverslagen, maandverslagen, omzet 

informatie per Strategie Business Unit- is door het samenvallen van het begrip Strategie Business Unit en line 

of Business evenmin een zorg. Dat zou wel een zorg geweest zijn als een Strategie Business Unit een 

samenvoeging zou zijn geweest van delen van Business Units. 

Een derde zorgpunt zou de affiniteit en vaardigheid kunnen zijn van het line of Business Management met de 

Business Planning en de daarin toegepaste technieken. Dit is een item waarop in de praktijk indien nodig 

gereageerd kan worden . 

4.5 BETROKKENHEID VAN MEDEWERKERS 

Intensieve betrokkenheid van medewerkers bij het strategieproces is een belangrijk punt, dat binnen RM goed 

zat. De invoering van de lines of Business brengen op dit punt verandering. 

Denkbare voordelen zijn : 

• Minder tijd gaat verloren aan afstemming en kan met medewerkers aan de inhoud besteed worden 

• Een line of Business heeft meer slagkracht - er kunnen meer kansen zijn voor medewerkers om deel 

te nemen aan strategisch belangrijke opdrachten (intern/extern) 

• Een line of Business is breder dan een Business Unit en biedt zicht op nieuwe combinaties van 

diensten 

Denkbare nadelen zijn : 

• De directie van de line of Business staat verder van de afdelingen af dan de directie van Business Units 

voorheen . 

• De breedte van de line of Business kan het idee geven dat het eigen veld onbetekenend is geworden. 

Wanneer de complexiteit van het strategieproces teruggebracht wordt door aan te haken op de lines of 

Business, is het goed om de betrokkenheid van medewerkers bij de vorming van de strategie nauwlettend te 

volgen. 

4.6 PORTFOLIO ANALYSE BINNEN EEN STRATEGIC BUSINESS UNIT? 

Portfolio analyse is in beginsel het domein van de Corporate Parent (Bron: Johnson, G, Scholes, K, Exploring 

Corporate Strategy, Text and Cases, 6e editie, 2002, Prentice Hall, london). Omdat de vraag vanuit DHV gesteld 

is of Portfolio Analyse op niveau van een Strategie Business Unit ofwelline of Business toch niet interessant en 

geschikt zou zijn, volgen hier enige overwegingen . 

laten we als voorbeeld de line of Business Mobiliteit nemen (we gebruiken de begrippen line of Business en 

Strategie Business Unit als synoniemen). 
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De dienstverlening zou omschreven kunnen worden als advies- en engineering op het gebied van mobiliteit. 

'Features' van die dienstverlening zouden dan kunnen zijn : Verkeersbureau en Rail. Features zijn kwaliteiten 

waarmee men zich van de concurrentie onderscheid. Vanuit het oogpunt van een medewerkers van 

Verkeersbureau zal dit wellicht onbegrijpelijk zijn, maar het gaat er juist om wat vanuit het oogpunt van de 

markt/klant begrijpelijk is. Een mogelijk prettige bijkomstigheid van een feature is dat deze ook wat mag 

kosten als er elders binnen de Line of Business van de baten van die feature genoten kan worden . 

Verkeersbureau of Rail zouden natuurlijk ook op hun beurt als afzonderlijke bedrijven binnen de Line of 

Business Mobiliteit beschouwd kunnen worden. Daar komen dan cijfers van en dat betekent dat 

Verkeersbureau en Rail aan normen moeten gaan voldoen . Het is de vraag of dit bevorderlijk is voor het 

handhaven van onderscheid ten opzichte van concurrenten . Wat optimaallijkt voor een (voormalige) Business 

Unit hoeft dat voor de Line of Business niet te zijn . 

Conclusie: Portfolio Management binnen Lines of Business wordt afgeraden. 

4 :7 DR,AFT BUSINES'S PLANNING GUIDELINE 2099-20.11. 
' 

In deze paragraaf wordt ingegaan op het verzoek om items aan te dragen die aan de Business Planning 

Guideline 2009-2011 toegevoegd zouden kunnen worden . 

De Business Planning Guideline is vertrouwelijke DHV informatie. Hiernavolgend wordt daarom alleen de 

inhoudsopgave gegeven. Als basis is de Business Planning Guideline 2007-2009 gebruikt. 

Introduetion 

This Business Planning Guideline must be read in conneetion with the Corporate Policy Paper. 

[Summary of targets) 

[Request Strategie Business Group to define targets that are specific to its business environment) 

[Stimulus toseek opportunities through international cooperation within the DHV Group) 

[Due Date) 

NEW- to reduce complexity [A list of SB U's he re, submission per country/region/Business Group?) 

NEW- to explicitly organize for emergent strategy JAd-Hoc Strategy) 

Outline of the Business Plan 

[Deliverables & Optional issues to be discussed) 

NEW as required item [Analyses of strategie position, options, choice) 

[Other requirements, for example SMART definitions) 

[Acquisitions) 

[International Niche Markets) 

[HRM/IT) 

[Context/Synergy) 

[Financial forecast) 

Appendices 

[Financial Model) 

NEW- to set a standard for business planning quality [Usefull Analysis Techniques) 

NEW- Pointers to lnformation [Pointers) 
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Toelichting (staccato) 

Vijf suggestie worden gedaan tot uitbreiding van de opzet van de Business Planning Guideline 2007-2009. 

1. De Strategie Business Units benoemen als bijdrage aan het terugdringen van complexiteit 

2. De organisatie voor Ad Hoc strategieën expliciet maken 

3. Strategie verplicht stellen, met de kanttekening dat updates ook toegestaan zijn 

4. Opnemen bijlage analyse technieken voor de strategische positie, opties en keuzes (ten behoeve van punt 2) 

5. Verwijzingen naar informatie/loket voor informatie. 
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5. TOEPASBAARHEID VAN HET ESF BINNEN DHV 

Simulatie is een middel dat voor vele doelen ingezet kan worden. Voor een onderneming kan simulatie 

bijdragen aan het inzicht van de ondernemer. In dit hoofdstuk komt aan bod wat de toepassingsmogelijkheden 

zijn binnen DHV. 

5.1 HET' ENTERPRISE SI MULATION FRAMEWORK 

Het Enterprise Si mulation Framewerk (ESF) is door Arjan de Vries ontwikkeld ten behoeve van het Technology 

Entrepreneurship Program. Het doel van het ESF is niet zozeer om tot perfecte modellen en perfecte 

uitkomsten te komen. Het doel is juist om de ondernemer inzicht te geven in de bedrijfsvoering, kas- en 

goederenstromen. Ondernemers kunnen afstuderen op een Ondernemingsplan met hulp van het ESF. Dit 

levert de ondernemer behalve zijn diploma ook zijn ondernemingsplan op. De TUE erft bij elke afgestudeerde 

ondernemer een simulatie model. Meer dan een ondernemingsplan is een simulatie model her te gebruiken. 

Kern van het Enterprise Si mulation Framewerk is een bedrijfsmodel. Dit model is in beginsel gericht op 

startende ondernemingen . Vanuit het onderzoek naar het strategieproces binnen DHV is naar voren gekomen 

dat DHV gekozen heeft voor loketten op DHV Group niveau voor Ad Hoc opkomende strategieën en dat DHV 

daarnaast een twee lagen model heeft voor het Klok getriggerde Strategieproces. De bovenlaag hanteert een 

Portfolio benadering, de onderlaag volgt 'gewone' Business Planning. 

Deze deelopdracht is te beschouwen als een bijdrage aan de ontwikkeling van het ESF. 

Gevraagd is: 

• Passen de drie gebieden - Ad Hoc, Klok/bovenlaag en Klok/onderlaag- in het ESF bedrijfsmodel? 

• Geef aan waar eventuele knelpunten liggen. 

5.2 ORGANISATIE MODEL ESF 
' 

Het organisatie model dat ten grondslag ligt aan het ESF bestaat op hoofdlijn uit twee gebieden: 'From ldea to 

Domain' en 'From Strategy to Goals'. Voor de casus bij DHV is het volgende van belang: 

• In de fase 'From ldea to Domain' wordt met 'Product/Technology' bedoeld: de producten die mogelijk 

zijn (patenten, skills, prototypes, expertise, resources beschikbaar voor R&D). 

• Met Market wordt gedoeld op de vraag 'Welke markt?' en binnen die markt om inzicht in 

concurrenten, marktomvang, trends. 

• Met Startup-aspects worden juridische en fiscale zaken benoemd. 

Voor de precieze betekenis van de begrippen wordt verwezen naar de auteur (Bron: De Vries, A, The Enterprise 

Simulation Framework, Building a Simulation Model For Setting up a New Business. Afstudeerproject TU/e, 

2007). 
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Figuur 22: ESF organisatie model (Bron: De Vries, A, The Enterprise Simulation Framework, Building a 

Simulation Model For Setting up a New Business. Af~udeerproject TU/e, 2007) 

From Strate 

42 

Define the 
Organization 

Define the 
Organization 

Development 
Plan 

Effects 



5 , 3ALG~MEN.E KENME.RK'EN VAN DHV RHEVANT VOOR SIMULATIE 
>6v -~ 'it: <, ~, -.:,;:_:, ..,.%i. ~-~ W..:- , <» 

In geval van een simulatie voor DHV zouden vier aspecten wellicht extra aandacht behoeven : 

• De productie bij DHV draait om mensen, niet machines. Denk onder andere aan de flexibiliteit van een 

mens (lerend vermogen, aanpassingsvermogen) maar ook aan de financiele eigenschappen (salaris in 

plaats van lease of afschrijving). 

• DHV is een Multi-project organisatie met projecten van uiteenlopende omvang. Het primair proces is 

inclusief een offerte traject (zie hoofdstuk 1) 

• De producten en diensten van DHV worden in overleg met de opdrachtgever opgeleverd. De klant 

bepaald wanneer een dienst af is, DHV poogt de klant daarvan te overtuigen (zie ook hoofdstuk 1) 

5.4'AD HOC STRATEGY 

Acquisities, nieuwe bedrijfsmodellen, innovaties en een groot project zijn voorbeelden van Ad Hoc strategie. 

Deze zijn inpasbaar in het model indien zij gezien worden als op zichzelf staande ondernemingen. Dat betekent: 

• De naam van de acquisitie, innovatie, of projecttitel zijn het ldea. NB: dit is in de voorfase! Er is nog 

geen acquisitie gepleegd, innovatie afgerond of project gestart. De de definitie van ldea ligt besloten 

dat de kans ook bij DHV past. 

• Product/Technologyen Applications/Markets zijn interessant omdat de invulling van deze blokken 

helpt te bepalen of er sprake is van een Strategie Business Unit of een Project dat bij een Strategie 

Business Unit ondergebracht zou moeten worden . 

• Voor wat betreft de Entrepreneur komen de initiatiefnemer, DHV en de eventueel te betrekken DHV 

Strategie Business Unit gedrieën in aanmerking. 

• In 'From Strategy to Goals' past de verwoording Marketing & Distri bution niet goed wanneer de 

onderneming vorm gegeven zou worden als Project. Voor Marketing & Distribution zou Contract 

Management in dat geval een beter begrip zijn in een dergelijk geval. 

• Voor het overige geen problemen. 

Een recent voorbeeld binnen DHV van een startup is het Chemelot Project. Dit project behelst een outsourcing 

overeenkomst met DSM van de terreinbeheerder Chemelot. DHV heeft Chemelot als Project ingepast in haar 

line of Business RM Regionaal. Een voorbeeld van de werking van het model, is dat DHV haar expertise heeft 

toegevoegd en bijvoorbeeld inkoopvoordelen heeft weten te behalen, wat ligt in de lijn : Technology > SWOT > 

Strategy > Product> Production Resources> Process lnnovation > Reducing Primary Costs > lncreasing Profit. 

,S.S CORPqR~TE !)ARENT VS STRATEGIC BUS.IN.E·SS UNIT 

Het ESF is kant en klaar voor een Strategie Business Unit. De vraag is in hoeverre een Corporate Parent in het 

model past zonder onrecht te doen aan de Multi-business signatuur. 

In het blok van 'From ldea to Domain' kan een Corporate Parent zonder meer ingepast worden . In het blok 

'From Strategy to Goals' is de inpassing zonder aanpassingen mogelijk wanneer de Corporate Parent als een 

Strategie Business Unit 'gesmokkeld' zou worden . Aan de hand van de volgende ideeen zou er mogelijk meer 

recht aan het Multi-business karakter gedaan kunnen worden: 

• Strategy blijft Strategy, dan : 

• Ba la nee, Attractiveness, Fit with portfolio approach (bijvoorbeeld Synergy Manager versus Parental 

Developer), dan 
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• Portfolio in plaats van Production Resources, Marketing en Distribution zou kunnen vervallen, 

Supporting Organisation zou gehandhaafd kunnen worden. 

• Process lnnovation en Product I nnovation vervangen door lnvest, Divest, Develop, Create Synergy en 

Restructure. Market lnnovation vervalt. 

• In de laag effects zou de nadruk moeten komen op begrippen die de waarde van een portfolio 

uitdrukken. Bijvoorbeeld : Current Value, Actual Attractiveness, Actual Fit. 

5 .. 6 CONCLU~IES ,EN AANBÈVELI~GE.N ESF (AAN. TÜ EINI:{HOVE'NJ 

In dit hoofdstuk is de toepasbaarheid van het ESF aan bod gekomen in de context van DHV. De conclusies zijn 

dat: 

• een Strategie Business Unit van DHV zonder meer zou passen in het model, 

• een Onderneming in de vorm van een project met geringe aanpassing zou passen 

• DHV als Corporate Parent alleen na een groter aantal wijzingen in het blok 'From Strategy to Goals' 

inpasbaar zou zijn . 

Ook kunnen de volgende aanbevelingen gedaan worden: 

Houdt rekening met de bijzondere karakteristieken van een ingenieursbureau (mensen, projecten) 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1 CON.CLUSIES 

Dit afstudeerproject is uitgevoerd bij het Advies- en Ingenieursbureau DHV BV met als onderwerp het 

strategieproces. 

In de loop van het project zijn de volgende resultaten geboekt. 

• In definitiefase (hoofdstuk 1): 

1. Er is een analyse/verkenning uitgevoerd waarna de opdracht is afgebakend tot het strategie proces. 

Ook op andere punten heeft nadere afbakening plaatsgevonden. 

2. De keuze voor de aanpak is gevallen op een vergelijk van de situatie bij DHV met de State of the Art in 

bedrijfskundige literatuur. 

3. Een conceptueel model vergezeld van stellingen is onderdeel gemaakt van de onderzoeksaanpak. De 

stellingen, die in aangepast formulering ook onderdeel uitmaken van de opdracht komen hierna nog 

aan bod . 

• In de onderzoeksfase (hoofdstukken 2 en 3) : 

1. Is de keuze gemaakt om het onderzoek binnen de Business Group RM uit te voeren 

2. Is de State of the Art in kaart gebracht en is de Situatie bij DHV in kaart gebracht 

3. Zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de situatie bij DHV en de State of the Art in kaart 

gebracht en samengevat. 

4. Zijn de onderzoeksresultaten getoetst aan de stellingen. Na confrontatie van de onderzoeksresultaten 

met de in Hoofdstuk 1 geformuleerde stellingen, kwamen de elementen naar voren waarmee een 

SWOT analyse uitgevoerd is. 

5. Kwam uit de SWOT Analyse het centrale thema naar voren : de kans om de complexiteit van 

afstemming in het strategieproces te reduceren . 

6. Kwamen uit de SWOT Analyse tevens aandachtspunten naar voren om mee te nemen in de 

ontwerpfase, waaronder de aansluiting op het begrotingsproces. 

7. Werd afgesloten met de formulering van twee ontwerpopdrachten . Dit betrof enerzijds een uitdieping 

van de mogelijkheden om het strategieproces minder complex te maken. Anderzijds betrof dit een 

wetenschappelijke bijdrage- het nagaan van de toepasbaarheid van het Enterprise Si mulation 

Frameworkin DHV context. 
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• In de ontwerpfase (hoofdstukkken 4 en 5) 

1. Blijkt na uitdieping dat de Lines of Business overeenstemmen met Strategie Business Units. De 

complexiteit van het strategieproces zou daarmee in de praktijk van RM maximaal teruggebracht 

moeten zijn . Door de samenstelling van de Lines of business uit voormalige Business Units is er geen 

impact op beslisinformatie. 

2. Is het advies geformuleerd om binnen Business Units geen portfolio management in te voeren 

(uiteraard met onderbouwing) 

3. Zijn op het Enterprise Simulation Framework enkele DHV casussen losgelaten: een project, een 

Strategie Business Unit en DHV als Corporate Parent. In het laatste geval-DHVals Corporate parent

bleek het aan het ESF ten grondslag liggen model op meerdere punten aanpassing te behoeven. Voor 

een Project of een Strategie Business Unit van DHV zou nauwelijks aanpassing nodig zijn . 

6.2 AANBEVELIN~EN 
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• Naar aanleiding van het onderzoek wordt aanbevolen om te overwegen met geactualiseerd materiaal 

het onderzoek te herhalen. 

• Aanbevolen wordt het strategieproces voort te zetten op basis van Lines of Business binnen RM. 

• Ten aanzien van de Business Planning Guideline zijn een vijftal punten naar voren gekomen waarop 

deze Guideline uitgebreid zou kunnen worden . 

• Afgeraden wordt Portfolio Management binnen een Line of Business in te voeren . 

• Binnen DHV zijn er toepassingsmogelijkheden voor het ESF. Het ligt voor de hand het animo binnen 

DHV na te gaan. 



~------------~----------------------------------------

7. NABESCHOUWING 

Deze nabeschouwing valt uiteen in twee onderdelen. Het eerste deel is een terugblik op het onderzoek. Het 

tweede deel is een terugblik vanuit wetenschappelijk perspectief. 

Is het onderzoek geslaagd? Deze vraag moet met een ja en een nee bentwoord worden . 

In de opzet van het onderzoek is geen rekening gehouden met de rol die de DHV Group zou kunnen spelen. 

Tijdens de verwerking van de onderzoeksresultaten kwam dit naar voren . Het onderzoek is door deze 

onvolkomenheid in de opzet niet geschaad. 

Er is grotendeels gewerkt met materiaal uit een voorgaand niet afgerond onderzoek. Op enkele punten is 

geactualiseerd materiaal ingebracht (Corporate Policy Paper, Business Planning Guideline 2007-2009). Met 

geactualiseerd onderzoeksmateriaal zou het onderzoek waarschijnlijk niet tot andere conclusies geleid hebben. 

Met geactualiseerd materiaal was er wellicht voor gekozen om het onderzoek niet door te zetten omdat het te 

weinig op zou kunnen leveren. Dit had in het vooronderzoek naar voren moeten komen. In de afbakening van 

het onderzoek was dan duidelijk geworden dat er juist op vlak van het strategieproces diverse maatregelen 

getroffen waren. 

Drie stellingen maakten onderdeel uit van de opzet van het onderzoek. De eerste stelling betrof het opdoen 

van inzicht en daarin is het onderzoek geslaagd. Althans de onderzoeker- zelf DHV-er- heeft nu een heel 

nieuw beeld van het strategieproces bij DHV. 

De tweede stelling betreft de continue verfijning van het strategieproces. Hier kwam de rol van de DHV Group 

naar voren. Ook dit is terug te voeren op eerder genoemde omissie in het ontwerp van het onderzoek. 

De derde stelling betrof de organisatie van het strategieproces en ook op deze stelling bleek de belangrijke rol 

van het DHV Group niveau. Ook dit is terug te voeren op eerder genoemde omissie in het ontwerp van het 

onderzoek. 

Kortom: het onderzoek ' heeft gedaan' waarvoor het ontworpen is. In die zin is het onderzoek geslaagd. Het 

onderzoek is niet geslaagd in de zin dat de opzet van het onderzoek een vergissing bevatte. Meest belangrijk is 

echter dat het vooronderzoek het inzicht had kunnen opleveren dat ten aanzien van het strategieproces 

verbeteringen doorgevoerd waren. Mogelijk waren er dan in de afbakening andere keuzes gemaakt die het nut 

van het onderzoek voor de opdrachtgever vergroot zouden kunnen hebben. 
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