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percentage bedraagt bijna 16% (in mens
jaren 10%); van de deeltijders is 90% 
vrouw. 

In 1979 vroeg de Raad van Bestuur aan
dacht voor de positie van de vrouw in de 
ABN. Daarop is een project gestart om 
knelpunten te inventariseren met betrek
king tot de positie van de vrouw in de orga
nisatie en om mogelijkheden te onderzoe
ken (doorstroom)kansen voor vrouwen te 
vergroten. Het onderzoek leverde als be
langrijkste knelpunt op de doorstroming 
van CAO-klasse Ill naar CAO-klasse IV. 
De man/vrouw-verhouding is in CAO-klas
se 11143:57, in klasse IV 80:20 (cijfers eind 
1984). 
In augustus 1984 is een beleidsnota met 
activiteitenplan tot stand gekomen. Be
langrijkste doelstelling: betere doorstro
ming van vrouwen uit Ill naar IV. Op aan
drang van de Ondernemingsraad werd een 
zgn. vierde richtlijn geformuleerd: 'daar 
waar vrouwen in functies/opleidingen niet 
of nauwelijks voorkomen, zal bij plaatsing 
voorrang worden gegeven aan vrouwen, 
uitgaande van gelijke geschiktheid. · 

In het kader van de proefneming stonden 
vragen centraal als: is het mogelijk bij zo'n 
'zacht' onderwerp te kwantificeren; kan 
zo'n geladen onderwerp uit de steer van 
onjuiste - vaak onbewuste - vooroorde
len worden getrokken? Kunnen kengetal
len bijdragen aan het op gang brengen van 
een noodzakelijke mentaliteitsverande
ring? 

Onzerzijds is een aantal activiteiten ver
richt. Nader onderzoek leidde tot de con
clusie dat, waar de man/vrouw-doorstro
ming van CAO-klasse Ill naar IV aanzien
lijk verschilt, het doorstromingspatroon 
constant 3:1 is; voorts dat de kwaliteit van 
die populatie in termen van basisopleiding 
en diensttijd geen verklaring geeft voor dit 
patroon. Tenslotte bleek grond te bestaan 
voor de veronderstelling, dat in het sociaal 
beleid tegenstrijdige doelstellingen aanwe
zig waren tussen het beleid inzake bevor
dering van deeltijd en het 'VAP'-beleid. 
Aan de hand hiervan kon een indicatie ge
formuleerd worden voor te verwachten wij
ziging in de man/vrouw-verhouding in 
CAO-klasse IV; bij gelijkblijvende omstan
digheden 0,3 - 0,4% per jaar. 

Met dit al is de noodzakelijke basis gelegd 
om te kunnen komen tot kwantificering van 
doelstellingen, argumenten en activiteiten. 
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Van strategische 
planner naar 
strategische manager 
Het gebureaucratiseerde proces voor de strategische beleidsvorming 
zoals dat in de jaren zeventig in vee/ grote bedrijven is ontstaan, 
heeft afgedaan. In de strategische planning is weer een taak voor het 
lijnmanagement weggelegd. Wat betekent dit voor de rol van de 
strategische planner in de concernstaf? Een vervolg op het eerder in 
'De Bedrijfskundige' gepubliceerde artike/ 'Van strategische planning 
tot strategisch management' van dezelfde auteur. 

door ir. A P. Nagel 

T oen aan het begin van de jaren tachtig 
Thomas J. Peters en Robert H. Waterman 
hun In search of excellence publiceerden, 
hadden ze eigenlijk nauwelijks een beter 
moment kunnen bedenken. De wereldwij
de economische malaise was ook de Ver
enigde Staten niet voorbijgegaan. Terwijl 
Japan zich vrij snel herstelde was het dal 
voor de VS breder en dieper. Oat veroor
zaakte een flinke knauw in het Amerikaan
se superioriteitsgevoel, dat zelfs dreigde 
om te slaan in een minderwaardigheidsge
voel. Het positieve beeld van (voorname
lijk) Amerikaanse bedrijven dat spreekt uit 
de bestseller van Peters en Waterman, gaf 
ondernemend Amerika hernieuwde eigen
waarde. En dat is wellicht de belangrijkste 
verklaring voor de populariteit van het 
boek. 

Vanuit de wetenschap is op het boek veel 
kritiek geleverd. De voornaamste is de wei
nig wetenschappelijke benadering van het 
onderzoek dat aan het boek ten grondslag 
ligt. Aile kritiek ten spijt is de belangrijkste 
boodschap van het boek overeind geble
ven: het loont de moeite meer aandacht te 
geven aan mensen (zowel klanten als 
werknemers) en vast te houden aan waar
den en vaardigheden die men het beste 
kent. Een van de belangrijkste verdiensten 
van het boek is ook dat de - misschien al 
wei bekende - feiten nog eens op een toe
gankelijke manier geordend en beschre
ven zijn. Oat geldt ook voor de aankno
pingspunten die Peters en Waterman bie
den in de richting van de strategische be
leidsvorming. De McKinsey-onderzoekers 
concluderen specifiek op het terrein van de 
strategie-bepaling onder meer dat succes
volle ondernemingen: 

- wars zijn van uitgebreide analyses en 
procedures (try it, fix it); 

- er een eenvoudige structuur op na 
houden, bestaande uit kleine, klantge
richte eenheden; 
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Strategische Beleids
vorming aan de TH 
Eindhoven, afdeling 
der Bedrijfskunde. 
Ook is hij voorzitter 
van de cooperatieve 
adviesgroep Co-Con
sultants te Eindho
ven. 

- zich richten op hun core business 
(schoenmaker blijf bij je leest). 

Hoe passen nu de bevindingen zoals die 
zijn weergegeven in In search of excellen
ce in het ontwikkelingspatroon van de stra
tegische beleidsvorming? 

UJTVOERING CENTRAAL 
Het accent in de inhoud van strategische 
plannen verschuift naar concurrentie-ana
lyse en implementatie-plannen. Strategi
sche plannen worden actiegericht en ken
merken zich door een grote mate van uit
voerbaarheid. Doelstellingen zijn realis
tisch en haalbaar. In de produktontwikke
ling ligt de nadruk op experimenten en min
der op uitgebreide analyses en marktver
kenningen. Nieuwe produkten of produkt
ideeen worden gekoppeld aan tijdelijke 
projectteams. Deze teams bestaan uit vrij
willigers, meestallijnmanagers, en hebben 
als einddoel ervoor te zorgen dat hun aan
bevelingen ook worden gerealiseerd. De 
projectteams hebben sterk de aandacht 
van het topmanagement. Een andere ma
nier om de organisatie meer actie- en im
plementatiebewust te maken is het invoe
ren van 1-pagina-memo's. Dit leidt onder 
andere tot betere en meer betrouwbare 
plannen. 

KLEINE, FLEXIBELE 
BEDRIJFSEENHEDEN 
De structuur van excellente ondernemin
gen is opvallend eenvoudig. Een groot 
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aantal, ogenschijnlijk suboptimale, be
drijfseenheden waarin een zo groot moge
lijk aantal functionele aspecten - marke
ting, produktie, logistiek, enz. - zijn onder
gebracht. Deze eenheden worden geleid 
door veelal jonge managers die daarmee 
hun eerste ervaring in algemeen manage
ment opdoen. De onderliggende gedachte 
van deze structuren met kleine bedrijfs
eenheden kan worden samengevat in het 
begrip ondernemersgeest. Voor de excel
lente ondernemingen kan werkelijke inno
vatie en groei pas plaatsvinden als gezag 
en winstverantwoordelijkheid zo diep mo
gelijk in de organisatie gedecentraliseerd 
worden. Dit houdt in dat aile managers een 
zo uitgebreid mogelijke verantwoordelijk
heid krijgen voor de winstgevendheid van 
hun 'bedrijf'. 
De organisatiestructuur is naast eenvoudig 
ook heel flexibel. De structuur verandert 
constant, organisatieschema's bestaan 
niet. De staforganen bij excellente onder
nemingen zijn uiterst gering in aantal en 
houden zich hoofdzakelijk bezig met het 
oplossen van hoogwaardige problemen. 

CONCENTRATIE OP 
KERNACTJVITEITEN 
Studies hebben aangetoond dat diversifi
caties die zich tot nauwverwante onderne
mingsgebieden beperken de beste resulta
ten behalen. Excellente ondernemingen 
concentreren zich op een specifieke disci
pline, hun core business. 
Het strategisch management kenmerkt 
zich door het feit dat lijnmanagers een be
langrijke rol spelen bij het opstellen van de 
strategische plannen. Men bevindt zich in 
de laatste twee fasen zoals beschreven in 
'Van strategische planning tot strategisch 
management' (De Bedrijfskundige, mei 
'86). De strategische plannen van excel
lente ondernemingen schenken meer aan
dacht aan concurrentie-analyse en imple
mentatieplannen dan aan produkteigen
schappen en specificaties. De aandacht 
word! geconcentreerd op een beperkt aan
tal doelstellingen. Excellente strategieen 
zijn kort en simpel. 
Overigens is in de laatste jaren een nieuwe 
diversificatiegolf op gang gekomen onder 
invloed van de verbeterde economische 
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Begin maar vast 
te sparen 
Lezers die dit jaar vader zijn 
geworden of dat dit jaar nog 
hopen te worden, zulfen 
misschien de toekomstplannen 
voor de kleine a! enigszins 
moeten bijstellen. In het 
Amerikaanse tijdschrift Inc. vie/ 
het bericht te lezen dat, 
gebaseerd op cijfers van de 
afgelopen tien jaar, te 
verwachten valt dat het onderwijs 
aan de Harvard Business School 
in het jaar 2007 31 900 dollar zaf 
kosten (per jaar dus). Het spijt 
ons. D 

De hoofdpunten van de gedachten over strategische beleidsvorming 

'Toen' 

rationeel, mechanistisch proces 

uitvoerige, gedetailleerde analyses en 
prognoses: 
(toekomst is voorspelbaar) prognose = 
planning 

verleden zet zich voort + eventueel nu 
en dan een discontinu'iteit aansluitend op 
ervaring; extrapolatief; 'lange termijn 
boekhouden' 

financiele orientatie 

externe orientatie 

groei/diversificatie 

zaak van topmanagement 

'Nu' 

meer aandacht voor 'creativiteit' 'entre
preneurship' en 'communicatie' 

minder grote planning-afdelingen; analy
ses en prognoses minder doorslagge
vend; lijn is duidelijk verantwoordelijk 
voor planning 

zelf richting geven aan toekomst; 
flexibiliteit; voorbereid op (on)plezierige 
verrassingen; 
denken in alternatieven; 
grote discontinu'iteiten mogelijk 

gericht op sleutelfactoren 

in- en externe orientatie 

schoenmaker blijf bij je lees!; eventuele 
diversificatie rondom de kernactiviteiten 

meerdere planningsniveaus; 'strategisch 
besef' op aile niveaus 

geen directe 'link' met operationele plan- directe koppeling; planning meer inhou-
ning delijk en concreet 

Noot 
Voor een bespreking van de huidige positie van de strategische planner in Nederland 
word! ook verwezen naar het omslagartikel van Management Totaal, maart '85, 'Wiebe
heerst de strategische planning?'. 

omstandigheden. Maar men heeft geleerd 
van het verleden. De nieuwe activiteiten 
liggen in het verlengde van de kernactivi
teiten. 

DE STRATEGISCHE PLANNER 
De functie van strategische planner vindt 
zijn oorsprong in de jaren zestig. Als gevolg 
van een steeds complexere omgeving ont
stond de behoefte aan strategische exper
tise. Omdat bedrijven zelf niet voldoende 
strategische know how hadden, boden 
aanvankelijk Amerikaanse adviesbureaus 
(de 'strategy boutiques') hen deze service 
in de vorm van strategische concepten en 
modellen. De ondernemingen creeerden 
hun eigen strategische planningsfunctie 
om deze concepten en modellen handen 
en voeten te geven en het planningsproces 
te bewaken. De volgende slap was dat de 
planner samen met de werkmaatschap
pijen/bedrijfsonderdelen jaarlijks de strate
gie op papier zette enter goedkeuring aan 
het topmanagement voorlegde. De strate
giebepaling kwam echter onder invloed 
van de bureaucratisering en het topmana
gement delegeerde de verantwoordelijk
heid voor het kiezen van een strategie aan 
de strategische planner. 
In het begin van de jaren tachtig werden de 
eerste scheurtjes in de strategische plan
ningsfunctie zichtbaar. De strategieen die 
in de jaren zeventig succesvol waren, wa
ren dat nu niet Ianger. Barrie James geeft 
in zijn artikel 'Strategic planning under fire' 
vijf verklaringen voor het falen van de stra
tegen: 
1 . Hoewel de strategen geconfronteerd 

werden met een stagnerende en afne
mende vraag, gebruikten ze nog steeds 

strat~gieen die gebaseerd waren o~ 
groet. 

2. De gebruikte strategische concepter 
richtten zich niet op het totale probleem 
gebied, maar slechts op een bepaalc 
deel daarvan. 

3. De concepten werden voor verkeerde 
situaties gebruikt. De kosten ervarings
kromme is bijvoorbeeld speciaa! ge
schikt voor 'commodity· markten waar
bij kosten en prijzen kritisch zijn, maar 
niet automatisch ook voor andere situa
ties. 

4. De concepten stonden te ver van de 
werkelijkheid af, waren te weinig gericht 
op implementatie. 

5. De successen van vroeger gaven het 
management een blind vertrouwen in 
de concepten. Het gevecht om het 
marktaandeel word! niet Ianger vanuit 
het kantoor van de strateeg gestreden. 
maar in de mark! zeit. 

James pleit concluderend voor strategieen 
die met beide benen op de grond staan, en 
voor een bemanning van de strategische 
planninggroep van voornamelijk lijnmana
gers. 
De algemene tendens is dat de strategi
sche planningsfunctie verhuist naar de lijn
manager. De strategische planner. Busi
ness Week spreekt in dit verband zelfs 
over een new breed, word! meer een ad
viesfunctie voor de lijnmanagers en een 
katalysator voor veranderingen. Lijnerva
ring word! een vereiste voor een strategi
sche planner. De planner gaat zich meer 
met specifieke problemen bezighouden 
die boven het niveau van de business units 
uitsteken. c 
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