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Strategische beleidsvorming moet het leervermogen van een onderneming 
vergroten 

Strategische beleidsvorn1ing in 
111ultinationale ondernentingen 

Dr. A.J. van Weele en ir. M.H.J M. Crijnen 

Uit de literatuur op het 
gebied van strategische 
beleidsvorming komt een 
duidelijke ontwikkeling 
na.:u voren. Verschoof het 
accent de afgelopen vijf jaar 
van marktstrategisch 
denken naar concurrentie
strategieen, nu ligt de 
nadruk sterk op het 
Jeeraspect van strategische 
beleidsvorming: het 
vergroten van het 
leervermogen van de 
ondememing. Dat betekent 
onder meer dat visies over 
de toekomst een breed 
draagvlak binnen de 
ondememing moeten 
hebben. Daarnaast 
veranden ook de rol van de 
corporate planner: van 
inhoudelijk plannings
deskundige wordt hij 
procesbegeleider van een 
collectief leerproces. 
Op grond van een recent 
onderzoek kunnen grote 
multinationale 
ondememingen wat betreft 
hun planningsmethodiek in 
drie categorieen worden 
ingedeeld. Verschillen in de 
praktijk van strategische 
beleidsvorming zijn terug te 
voeren op een aantal 
factoren: de concurrentie
omgeving van de 
ondememing, de ervaring 
die men met strategische 
beleidsvorrning heeft, de 
bedrijfscultuur en de 
omvang van de 
ondememing. 

Uit bet onderzoek blijkt een 
geringe toepassing van 
ponfoliotechnieken. Ook 
komt naar voren dat bij 
strategische beleidsvorrning 
nog maar weinig gebruik 
wordt gemaakt van de 
computer. 

Dr. A.J. van Weele is 
werkzaam als 
senior-adviseur bij Van 
Dien+Co Organisatie op 
het gebied van strategisch 
management, logistiek en 
inkoopstrategie. Daarnaast 
is hij pan time als 
universitair hoofddocent 
verbonden aan Nijenrode, · 
Universiteit voor 
Bedrijfskunde te Breukelen. 
Hij is auteur van diverse 
publikaties op bet gebied 
van strategisch 
management, marketing, 
logistiek en inkoopstrategie. 
Ir. M.H.J.M. Crijnen is 
afgestudeerd als 
bedrijfskundig ingenieur aan 
de Technische Universiteit 
Eindhoven. Zijn afstudeer
opdracht had betrekking op 
een onderzoek naar de 
praktijk van strategische 
beleidsvorrning in multi
nationale ondememingen in 
Nederland. 

In zijn artikel 'Strategievorming als ambacht' 11987) 
stelt Mintzberg dat ondememingsstrategieen niet zozeer 
ontwi.kkeld worden, maar meer op een geleidelijke, na
tuurlijke wijze vanzelf ontstaan. Hij versterkt bet idee 
dat strategische beleidsvarming geen analytisch maar 
~en intu"itief, iteratief verlapend proces is. 
Min of meer aansluitend ap de ideeen van Mintzberg 
beschauwt De Geus (1988) strategische beleidsvorming 
als een leerproces. Het doel van strategie is niet bet ver
vaardigen van mooie eindplaatjes over de huidige 
markt- en concurrentiepositie van de andememing; de 
kern van strategische beleidsvarming is veel meer gele
gen in het creatieve proces dat aan het maken van die 
plaatjes ten grandslag ligt. Strategiscbe beleidsvarrning 
moet het leervermagen van een organisatie vergraten. 

Deze ontwikkelingen, hoofdzakelijk afkomstig uit de 
buitenlandse literatuur, waren aanleiding een ander
zaek in te stellen naar de praktijk van strategische be
leidsvarming bij een aantal grate andememingen in 
Nederland. Dit onderzoek moest antwoord geven op de 
volgende vragen: 
- hoe heeft strategische beleidsvorming zicb als vak

gebied gedurende de afgelopen decennia ontwi.kkeld? 
- hoe wordt het proces van strategische beleidsvarming 

binnen grate Nederlandse ondememingen varm ge
geven? 

- welke ontwikkelingen spelen zich af in de praktijk 
van strategische beleidsvarming van intemationaal 
opererende ondememingen? 

- welke methoden respectievelijk strategische plan
ningstechnieken gebruiken deze andememingen? 

Bij een vergelijkend onderzoek als het onderbavige is 
het van groot belang in de steekproef voldoende variatie 
te hebben in factoren zoals omvang en de aard van de 
werkzaamheden van de te onderzoeken andememin
gen. Deze variatie is gerealiseerd door het kiezen van 
een selecte, niet-representatieve steekproef. Dit haudt 
in dat onze bevindingen slechts geldigheid hebben voor 
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de door ons onderzochte bedrijven; uitspraken zijn niet 
generaliseerbaar voor het totale bedrijfsleven in Neder
land. 

Ontwikkelingen 

Sinds de Tweede Wereldoorlog heeh zich een aantal 
maatschappelijke ontwikkelingen voorgedaan dat van 
grote invloed is geweest op het strategisch denken bin
nen ondememingen. In het hiema volgende zijn deze 
ontwikkel.ingsfasen gekoppeld aan bepaalde periodes in 
de tijd. De belangrijkste kenmerken van deze periodes 
en de daarbij behorende managementsystemen worden 
sarnengevat in figuur 1. 
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog werd in Europa 
hard gewerkt aan het herstel van de ontwrichte econo
rnie. Het gedrag van topmanagers in het bedrijfsleven 
was in die jaren gericht op het maximaliseren van de 
omzet, waarbij de winst voor het bedrijf op een con
stant niveau werd gehouden. De continui"teitsgedachte 
narn hierbij een overwegende plaats in: groei in om
vang, in assoniment en in markten zou een grotere ze
kerheid geven bij recessies op bepaalde markten. 
Volgens Anso.ff (1979) kon de strategische beleidsvor
ming zich in die dagen beperken tot het beheersen (En
gels: contra~ van kleine afwijkingen in een niet structu
red veranderende omgeving. Het strategische beleids
vormingsproces bleef binnen vele ondememingen dan 
ook beperkt tot een jaarlijks budgetteringsproces. 
Rond 1965 was het Europese herstel echter zo goed als 
voltooid. Omzetgroei en verhoging van de produktivi
teit werden verdrongen door nieuwe aandachtsgebie
den: vakbonden begonnen looneisen te stellen en aller
lei sociale groeperingen stelden de gevolgen van het 
industriele produceren aan de kaak. Steeds meer pro
dukten kwarnen in de volwassen fase van de produktle
venscyclus, waardoor de cash flow niet meer (geheel) 
kon worden geherinvesteerd in de bestaande activitei
ten. Dit heeh enoe geleid dat vele ondememingen in 
deze periode hebben gekozen voor diversificatiestrate
gieen. 
Een aantal toonaangevende industriele ondememingen 
breidde hun jaarlijkse budgetteringsproces in deze perio
de uit tot het opstellen van een operationeel vijfjaren
plan en een lange-termijnvoorspelling. Hoewel dit een 
duidelijke verbetering inhield ten opzichte van het jaar
lijkse budgetteren, bleek deze methode toch te formeel 
en te inflexibel voor de instabiele omgeving van de be
ginjaren '70. 
Als gevolg van de oliecrisis in 1973 verdween het uit
zicht op een continue en stabiele economische groei. 
De snel stijgende olieprijzen leidden tot toenemende in
flatie. Als reactie hierop eisten de vakbonden hogere lo
nen, waardoor vele westerse industrieen hun concurren
tiepositie zagen verzwakken. 
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Veel bedrijven zijn in deze periode failliet gegaan, ter
wijl andere het hoofd slechts hoven water konden hou
~en door het doorvoeren van bezuinigingsprogramma's 
en het afstoten van activiteiten die niet tot de kemacti· 
viteiten behoorden. Strategic planning hield onder meer 
in dat grote gediversifieerde ondememingen werden op
gedeeld in zogenaamde strategic business units (SBU's). 
De jaarlijkse planningsprocedure moest leiden tot een 
evenwichtige sarnenstelling van het SBU-pakket, waar
na de beschikbare financiele middelen op basis van een 
ponfolio-analyse over de SBU's konden worden ver
deeld. Een groot voordeel van strategische planning was 
het feit dat de aandacht werd gericht op het ontwikke
len van alternatieve scenario's en actiemogelijkheden. 
Een negatief aspect was echter de geringe aandacht die 
werd besteed aan de implementatie van strategieen. 
De recessie van de beginjaren '80 leidde tot nog hogere 
in.flatiecijfers en een hogere werkloosheid. Onder Iei
ding van topmanagers zoals dr. W. Dekker bij Philips 
Gloeilampenfabrieken N.V. zetten overheid en bedrijfs
leven de ingrijpende bezuinigingsprograrnma's en her· 
structureringen voon. Er kwam in toenemende mate 
l¢tiek op de planningsconcepten, die zo kenmerkend 
waren geweest voor de praktijk van strategische beleids
vorming in de jaren '70. 

Dit alles leidde tot de ontwikkeling van strategisch 
management; aangezien de implementatie van strategi· 
sche plannen tot dan toe moeizaam verliep, werden de 
planningsprocedures vereenvoudigd en werd de orienta· 
tie van de onderhavige plannen meer kwalitatief dan 
kwantitatief. De omvangrijke planningsafdelingen wer· 
den in bezetting teruggebracht of sorns helemaal op
geheven. 
Als gevolg van onder meer de verbeterde economische 
vooruitzichten en de verscherpte nationale en intema· 
tionale concurrentieverhoudingen, is er nu sprake van 
een strategische herorientatie, die zich als volgt mani· 
festeen. Enerzijds gaan bedrijven zich concentreren op 
hun kernactiviteiten om te kunnen overleven in de ver
scherpte wereldwijde concurrentieslag. Anderzijds be
ginnen er weer nieuwe diversificatie-activiteiten op 
gang te komen die zijn gericht op het creeren van mo
gelijkheden in groeimarkten. Deze nieuwe activiteiten 
liggen tegenwoordig echter wei in het verlengde van de 
kemactiviteiten. 
Een strategisch managementsysteem dat deze ontwik· 
kelingen zou kunnen ondersteunen, is het door Ansoff 
ontwikkelde strategic issue management. 

De indeling in fasen,, zoals weergegeven in figuur 1, is 
uiteraard schematisch van aard. In werkelijkheid }open 
de onderscheiden fasen geleidelijk in elkaar over. zo 
zijn vele ondememingen thans bezig met de overgang 
van strategic planning naar strategic (issue) manage· 
ment. De volgende trends zijn binnen deze overgang 
waameembaar: 
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Figuur 1. Vijf strategische managementsystemen en hun belangrijkste kenmerken 

~~~~l 
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proces · · ·. ~ Lange-termljn- · · plannlngs- .: .. ' • _.... plannen - · · · ; . - · 
voorspelllngen procedure · 

- Portfolio-analyse 
- · - Scenario's 

- er vindt versterking van de bed.rijfsactiviteiten plaats 
door bet plegen van ovemames (denk aan Samsom en 
K.luwer) en bet aangaan van intensieve samenwer
kingsverbanden (denk aan bijvoorbeeld Philips en 
AT&T); 

- concentratie op de kemactiviteiten leidt tot een ver
boogde graad van uitbesteding en samenwerk.ingsrela
ties met leveranciers (co-makership); 

verandering van de rol van de corporate planner: deze 
evolueen van ontwikkelaar van plannen tot katalysa
tor en geweten van bet proces van strategiscbe be
leidsvonn.ing. De lijn wordt primair verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling van bet lange-termijnbeleid; 

- bet gebruik van nieuwe planningsconcepten, zoals 
een nieuwe generatie portfoliomatrices (bijvoorbeeld 
de strategic environment matrix van de Boston Con
sulting Group) ten koste van sterk financieel en 
kwantitatief georienteerde technieken. 

Op basis van de literatuur komen wij tot de conclusie 
dat de praktijk van strategiscbe beleidsvorming sterk 
aan verandering onderbevig is. De toepassing van de ge
hanteerde planningsconcepten en -technieken blijkt 
tijdgebonden en vaak situationeel bepaald te zijn. 

Drie categorieen 
Wij bebben onderzocbt op welke wijze bet strategiscbe 
heleidsvormingsproces in de betrokken ondememingen 
is gestructureerd. AI naar gelang bet gebruik van een 
iaarlijkse planningsprocedure blijken de onderzocbte 

·ondemerningen te kunnen worden ingedeeld in een 
d.rietal categorieen. 

Categorie 1: een jaarlijkse planningsprocedure 
Zeventien van de 26 onderzocbte ondememingen ge
ven bet strategiscbe beleidsvormingsproces vorm door 
gebruik te maken van de een of andere variant van een 
jaarlijkse planningsprocedure. Uitgaande van twee plan
ningsniveaus binnen een ondememing (bet concern· en 
het business-unitniveau) kan bet proces binnen zeven 
van deze ondememingen als volgt worden beschreven 
(zie figuur 2). 

- Eens in de twee tot vijf jaar stelt de algemene directie 
(raad van bestuur) een concemstrategie op. Deze con
cemstrategie is een op papier gestelde visie van de di
rectie met betrekking tot de concem-identiteit en 
-doelstellingen. 

- Op basis van de concemstrategie, bet concemplan 
voor bet afgelopen jaar en een situatie-analyse stelt 
de algemene directie aan bet begin van de plannings
cyclus een zogenaamde planningletter op. Deze brief 
bevat algemene informatie en ricbtlijnen voor de 
business units. 

- Op grond van de planningletter en een situatie-analy
se worden vervolgens de strategische BU-plannen (on
demerningsplannen, policy-plannen) voor de komen
de d.rie tot vijf jaar opgesteld. Aspecten die in deze 
voomamelijk kwalitatieve plannen aan de orde kun· 
nen komen, zijn onder andere: de visie van bet man
agement, een situatiebeschrijving, de daadwerkelijke 
plannen, de vereiste kwantitatieve gegevens en een 
ponfoliornatrix. 
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Flguur 2. Het strateglsche beleldsvormlngsproces zoals dit In grote lijnen blnnen zeven 
grote Nederlandse ondernemlngen verloopt 

- Het business-unitplan wordt besproken met lhet ver
antwoordelijke lid van) de algemene directie. Gedu
rende dit overleg worden bepaalde issues, sterkten en 
zwakten en kansen en bedreigingen betreffende de 
business unit bestudeerd. In4ien nodig kan het BU
plan nog worden bijgesteld, waarna het zal worden 
goedgekeurd door de algemene directie. 

- De afzonderlijke BU-plannen worden door de algeme
ne directie en/of de afdeling concemplanning gecon
solideerd tot een concemplan (groepsstrategisch plan, 
bedrijfsplan) met een looptijd van drie tot vijf jaar. 

- Nad.at de BU-plannen zijn goedgekeurd door de al
gemene directie, kunnen ze worden uitgewerkt tot 
operationele (meer)jarenplannen. In het algemeen be
perkt deze operationalisering zich echter tot het eer
ste jaar van het strategisch BU-plan. 

- Enkele keren per jaar vindt een voortgangscontrole 
plaats op de jaarplannen. In het algemeen wordt geen 
controle uitgevoerd op de strategische BU-plannen en 
het concemplan. Deze plannen worden namelijk niet 
zozeer gezien als een prognose-instrument, maar 
meer als een hulpm.iddel om de overeengekomen 
visie weer te geven. Aangezien de premissen voor de 
kwantitatieve aspecten van deze plannen (bijvoor
beeld een bepaalde dollarkoers of rentevoet) toch geen 
realiteit worden, komen de resultaten in werkelijk
heid zeker niet overeen met het plan. 
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In een poging tot een meer flexibel systeem van strate
gische beleidsvorm.ing te komen, zod.at men kan antici
peren op plotselinge veranderingen, hanteren tien on
dememingen naast bovenstaande procedure nog de vol
gende instrumenten: 

- het identificeren van bepaalde strategische aand.achts
punten (issues) die nadere bestudering vereisen; 

- het op continue basis analyseren van situationele, 
orngevings- en concurrentiele ontwikkelingen; 

- het jaarlijks bestuderen van een bepaald onderwerp, 
buiten de normale cyclus om. Dit onderwerp kan 
uiteraard per business unit verschillen; 

- het bewust niet volgens een vast tijdschema Iaten 
verlopen van het proces; 

- het per activiteitengebied doorlopen van een uitge
breid planningsproces als d.aartoe een speciale aanlei
ding bestaat. 

Categorie 2: een beperkte jaarlijkse planningsprocedu
re 
Binnen drie van de 26 onderzochte ondememingen 
wordt gebruik gemaakt van een beperkte jaarlijkse plan
ningsprocedure. Deze ondemem.ingen hanteren een 
jaarlijkse procedure waarin een aantal aspecten uit ~
guur 2 ontbreken: een concernstrategie, een strategiC 
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planningletter, en een strategisch BU-plan met de bij
behorende situatie-analyse en het overleg met de al
gemene directie. 
Het ontbreken van een op papier gestelde concemstrate
gie binnen een van de ondememingen heeft geleid tot 
veel ongeschreven regels. Binnen een andere ondeme
ming heeft bet ontbreken van een concemstrategie en 
een strategic planningletter geresulteerd in een jaarlijkse 
planningsprocedure die sterk bottom-up georienteerd is. 
Het ontbreken van een strategiscb BU-plan heeft bij een 
derde ondememing juist geleid tot een top-down ge
orientcerde planningsprocedure. 

Categorie 3: geen jurlijkse planningsprocedure 
Zes van de onderzocbte bedrijven maken geen gebruik 
van een jaarlijkse planningsprocedure zoals weer
gegeven in figuur 2. Als oorzaken hiervoor noemen de 
respondenten: 
- men houdt zich pas sinds kon bezig met strategische 

beleidsvorming; 
- er bestaan te grote inhoudelijke verschillen tussen de 

divisies, waardoor men ze moeilijk met elkaar kan 
vergelijken; 

- ten gevolge van het bedrijfstakoverleg bestaat er wei
nig speelruirnte voor de eigen organisatie, zodat men 
geen onafhankelijk beleid kan voeren; 

- als marktgericht bedrijf heeft men hier geen behoefte 
a an; 

- een jaarlijkse strategische planningsprocedure bete
kent onrust in bet bedrijf. 

Het feit dat men geen gebruik maakt van een jaarlijkse 
planningsprocedure betekent overigens niet dat deze on
dememingen niets aan strategische beleidsvonning 
doen. Naast het jaarlijks opstellen van operationele 
lmeer)jarenplannen en/of budgetten bebben enkele on
dememingen ook aandacbt besteed aan de volgende on
derwerpen: 
- een concemstrategie. Binnen vijf ondememingen 

beeft men de visie van de directie met betrekking tot 
de concem-identiteit en -doelstellingen op papier ge
zet; 

- een jaarlijks planningsproces. Vij£ ondememingen 
bebben een aanzet gernaakt tot het doorlopen van 
een jaarlijks planningsproces. Binnen vier van deze 
ondememingen neigt deze aanzet sterk naar de eer
der beschreven procedure van categorie 1, terwijl de 
vijfde meer heil ziet in jaarlijkse discussieronden tus
sen BU-management en de algemene directie. 

Een totaaloverzicht van de drie categorieen biedt figuur 
3. 

Figuur 3. Karakteristieken van de drie categorieen 
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Strategische herorientatie 

De respondenten is gevraagd hoe men aank.ijkt tegen de 
ontwikk.elingen op bet gebied van strategische beleids
vorming zoals die in de hedendaagse literatuur worden 
beschreven. De respondenten onderkennen de volgende 
belangrijke ontwikk.elingen: 

- alom is sprake van een strategische herorientatie die 
tot uitdrukking komt in bet versterken van de kem
activiteiten en bet zoeken naar nieuwe diversifi.catie
mogelijkheden lin aansluiting op de kernactiviteiten); 

- de rol van de corporate planner verandert van bet in
houdelijk ontwikk.elen van plannen naar een rol van 
verkeersagent en geweten van bet proces van strategi
sche beleidsvorming; 

- de verantwoordelijkheid voor het proces van strategi
sche beleidsvorming verschuift van de corporate plan
ningsafdeling naar het lijnmanagement; het topmana
gement krijgt een expliciet trekkende rol. 

Het belang van het realiseren van een voldoende gr00 
draagvlak voor de ontwikk.elde plannen wordt door aU~ 
respondenten erkend. 
Het proces van strategische beleidsvorming wordt zo in
gericht dat dit doel ook wordt bereikt; dit is althans de 
bedoeling. 
Aspecten hiervan zijn: 

- bet topmanagement beraadt zich over de hoofdlijnen 
van het ondememingsbeleid alvorens werkmaa1. 

schappijen gevraagd wordt hun strategische plannen 
te ontwikk.elen; 

- de BU-plannen worden door bet lijnrnanagement zelf 
opgesteld en daarna met de directie besproken; deze 
discussies zijn nadrukkelijk gericht op het bereiken 
van consensus in plaats van op bet inhoudelijk opti
maliseren van de plannen; 

- de lagere echelons in de organisatie worden betrok
ken bij de planvorming door rniddel van publik.aties 
in personeelsbladen, brochures, bijeenkomsten met 
vertegenwoordigers van bet management, enzovoon. 

Figuur 4. Gehanteerde planningstechnieken en -concepten per categorie 

Technlek/Concepl · · ~- < __ ·.o-: "--"- - Een Jaarlljkae .- Een beperkle - Geen Jaarlljkse Tolaal 
. _ .~ . ~-.:·.:: -;::·:_·_; · ·-:-.:;:_:.:-::·~.;,.,. __ ,,. .. . .. ·procedure . "'· .. jaarlljkae ._, . :_ · procedure ~-- . , .: 

·· .-- ·- ·- -. . · ·_ - procedure · · · · · · _. · -- · 

i-- .. : ... -· :~_ ~!: =~:-;·-_~:~~-;.;~f~-;:·.--~;;·~ ~-~=~_\:;~=F---"-" ~:.\i -o. ·_: ' N. = 3-:~ -~---- ::;:--·~ N. ~--6.:.-' _.---.. - N = 26 • :. 
i 1. ProdukVmarktmatrlx · ·. , -· • _. -.. - _ -~ · -- 9 "· 2 _ . . -· 4 . - :: . · 15 -
~ 2. Strategische-kloofanalyse - ·· · · .. , .. · -··. · 6 .--. 1 2. · · 9 
: 3. Scenarioplanning . • 10 3 4 17 

4. SBU-concept 10 1 2 13 
5. Business portfolio-analyse 3 · · 1 4 

- growth-share matrix 4 1 1 6 
- directional policy matrix 1 1 
- AOL-matrix . . 3 3 
- McKinsey matrix . 1 1 
- strategic grid, Wissema · · ... -.:' . , . .. 1 1 

•. - environment matrix, BCG . ,~. ·~~·· ·· 
i -- str~tegic field theory, SPA -~·--··: . ·.-· _ -. / .... ·. 
i6. JaarhJkseplannl~gsprocedure. ···<.-:· ·.-~··· _,. 1i .. :.·,-. _ _..:· .:'· 3_ ·:'·'·,·. 20 

l ~: ~~~!:!~~~~d~~tti'~g:. : . :·: :: ·.~ .. -.:~_·:,·-~:::::.:_ :- ,~c: ·:·: :,-
1 

;' :.; •• • 1. - . . 1 _:. ~ , . ... 
, 9. Expliciete business-filosofie en doelstellingen · ·. - 11 · · _ -.. · ·· . · ·f; 2 · ·14 

Periodieke.strateglsche dlscussles-om de 'neuzen gelljk te rlc~ten' ~.--.i, ·i .:'· ·1-:.r. -; .:;..l· ~;. :&-·~::::Y:7:!.,., ... >::=, •'J:o~?.::ii~~•·:~: 
•.. ~ · .:~: ....... :J;.:~~~::r ~~::: ~-:7~~J:.·h .. ; f:._:·.._._:- -:-~it-77~;--~:-~:rt~ . .:!< .. :: ~· .. ;_~-- .!;;t·~'£:·:;:. ~:i1.-i.~:-r-:~:ss -\~~:~ ~~ ,~~~~~~-~ .. >. ~-~~;--.~~~-::j~~r:~~~: :~~:~}~..7 .. :;;:. 
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----------------------~----------------------
Methoden en technieken 

De laatste jaren zijn tal van instrurnenten ontwikkeld 
ter ondersteuning van het proces van strategische be
leidsvorming. 
Figuur 4 geeft hiervan een overzicht. Ter toelichting 
het volgende: 

- drie ondememingen maken geen gebruik van scena
rioplanning 'op de Shell-manier'. In het algemeen 
worden de scenario's opgesteld op concemniveau, 
waarbij men de invloed onderzoekt van veranderin
gen in belangrijke macro-economische parameters; 

- drie ondememingen werken met het SBU- dan wei 
ABA-concept. In de overige ondememingen komen 
de business units overeen met een bepaalde divisie of 
werkmaatschappij; 

- weinig bedrijven maken gebruik van ponfoliotechnie
ken. De reden hiervoor is dat deze techn.ieken vaak 
n.iet bruikbaar blijken en weinig handvatten geven 
voor de besturing van nieuwe activiteiten; 

- van groot belang achten vele respondenten het be
schikken over een herkenbare business-filosofie; een 
meerderheid van de onderzochte ondememingen 
heeft deze ook verwoord en handelt daamaar. Een 
business·filosofie vormt een belangrijk hulpmiddel 
voor het creeren van een draagvlak voor de ontwik
kelde strategieen in de organisatie; 

- veel ondememingen maken gebruik van 'strategische 
orientatie-ronden'. De diepgang van deze ronden als
mede het doel waarvoor zij worden gebruikt blijkt 
echter per ondemern.ing te verschillen. Soms spelen 
deze discussies zich uitsluitend af op het topniveau 
van de ondememing; in andere gevallen gebruikt 
men deze techniek om afstemming te verk.rijgen tus
sen het topniveau en de directie van de werkmaat
schappijen. 

Het onderzoek toont de geringe toepassing van ponfo
liotechnieken aan. Nieuwe ontwikkelingen op dit ge
bied, zoals de environment matrix van de Boston Con
sulting Group en de strategic field theory van Strategic 
Planning Associates blijken weinig bekend te zijn. 

Ook op het gebied van strategische beleidsvorming heb
ben computerondersteunde hulpmiddelen hun intrede 
gedaan. Naar aanleiding van deze ontwikkeling vroegen 
Wij of men van de beschikbare programma's gebruik 
maakt. De antwoorden op deze vraag zijn te vinden in 
/iguur 5. Enkele respondenten gaven tevens aan van 
Welke programma's men zeker geen gebruik zou rna
ken. 

Figuur 5. Computerondersteuning bij het 
strateglsche beleldsvormingsproces 
binnen 24 Nederlandse organisaties 
.. ~,;1~~~~;..·?":•., •.'• .·...i-':,•t:. ,•::.• -, ,.;_,-c,:.:; ·~:. ~ .•• .,··::·'' •· ... • •-4 •• ';,. ·-•~·•' •• ,.: • 

~- Geen i::omputeronderste~nlrig speclflek t.b.v: .. ;; • ·1:- ;: ·: 
-;::- het strategische beleidsvormlngsproces . ~ ,_._ ; - · . , . · 9 x 
;,.:·Scenario's, slmulatiemodellen·.,_ -_. ; _ _-;:~·:·' _-,~ ... · _ ·--··<. 7 x. 
.:·ecoriometrlsche prognosemodellen~ -,~-;:: .; :; ·-; ·_:c:~ · 6 x 

;~~~:~~~:~~!~~-:~-~~~~?~~: ~f.r ~::t:~;;~~-~·c::{\:·-;-~:~. ~ ~-:: 
:- Analysemodellen (b.v. regressle-: •. flnanci6Je · ,,_., .. · ·._';--·.::: · ,~ 

t~~~~re)~:-'····:~.;·:: >:\·:·-:_~··~~~ r~; ;~~~~:<~:-~;~;::~··:t_?-':;~·' :: ~ :. 
- ·oatabestanden - -· ._, ., .. · :·---- .. -- ' .- 1 x 
;_ Niet modellen zoals ANSPLAN :~ • < ·- · '. 3 x 
} . . 

Figuur 6 geeft vervolgens de verwachtingen van de res
pondenten aan met betrekking tot het gebruik van com
puterondersteunde technieken in de toekomst. Een aan
tal respondenten staat kritiscb tegenover bet gebruik 
van programma's als ANSPLAN en STRATPAC: men 
vindt ze te complex, ze dwingen de gebruiker te veel in 
e_en keurslij£ ('matrixbenadering') en ze werken belem
merend op de creativiteit en het denkproces die in ieder 
strategisch proces onmisbaar zijn. Zoals een respondent 
bet uitdrukte: 'Computer in, dan creativiteit uit.' 
In veel van de onderzochte ondememingen beeft men 
nauwelijks ervaring met computerondersteunde hulp
middelen ten behoeve van strategische beleidsvorming. 
Respondenten bleken slechts in geringe mate op de 
hoogte te zijn van de ontwikkelingen die zich op dit ge
bied voordoen. Desalniettemin is men in dit onderwerp 
zeer gei:nteresseerd. 

Het onderzoek beeft ons nog eens duidelijk gemaakt 
dat er geen single-right-way-to-plan bestaat. In de prak
tijk kan een drietal hoofdvormen van strategische plan
ning worden onderscheiden. Welke van deze hoo£dvor
men de beste oplossing voor een ondememing vormt is 
naar onze mening afhankelijk van een aantal situatio
nele factoren: 

Figuur 6. Toekomstverwachtingen t.a.v. 
het gebruik van computerondersteunde 
hulpmiddelen bij het strategische beleids
vormlngsproces 

-' Geen. ioekomstver-Wachting aangegeven · 9 x 
- ·Geintegreerd informatiesysteem - ·7 ·. ·-:.: · ·p' ·. 3 x 
- -Verwerklng/evaluatie van gegevens .·· -'· 2 x 
...;·Scenario's.:- . :o·;<o..· .:: ... -.·-·c·.· .,, __ -_.,,_.,,_ · 2x 
-::(Databases voor) concurrentle-analyse -.:>::-:: .. , ,:~:: -;: _ 2 x, 
- On line communicatle tussen business units<: , - .. · ..... 1 x 
-, Systematische aanpak d.m.v. computerondersteuriing· 1 x 
_; Flnanci6Je reken-exercities"<;·.· :: '5-~;.c~ i:'.> ,.:, _: ·- · .- 1 x 
..::'Niet:_modellenzoalsANSPLAN .. ·,;,-- ;·.-·':(::::;" ' ax 

·.: • ~--~ ·.~- - = ·:. 
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------------------------------------------~~; ______________________________________ ___ 

- de ]eeftijd van de ondememing. Naannate ondeme
mingen 'ouder' zijn, is hun planningsmethodiek 
meer gedetailleerd; 

- de ervaring die men met gerichte strategie-ontwikke
ling heeft. Strategische beleidsvorming blijkt een leer
proces. Ondememingen evolueren van een beperkte 
planningsprocedure (door ons aangeduid met catego
rie 3) naar een meer gedetailleerde procedure (catego
rie 1); 

- de omvang van de ondememing. Meer gedetailleerde 
planningssystemen (categorie 1) treft men overwe
gend aan bij de zeer grote ondememingen; 

- de organisatorische plaats van de afdeling Corporate 
Planning. Het al dan niet kunnen beschikken over 
een dergelijke afdeling blijkt bepalend voor de aard 
en de kwaliteit van bet planningsproces; 

- de bedrijfscultuur. De graad van formalisatie bepaalt 
sterk hoe bet proces van strategische beleidsvonning 
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in de praktijk verloopt en hoe de fasering van bet pro. 
ces eruit ziet; 

- de marktomstandigheden. Naarmate men over min
der concurrenten beschikt, marktafspraken tussen 
concurrenten mogelijk zijn en men werkt met goede 
marges, blijkt de behoefte aan strategische pla.ruUng 
te doen minder. Deze omstandigheden golden voor 
vrijwel alle ondememingen met een beperkte 
planningsprocedure (categorie 3). 
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