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1.	  Inleiding	  
	  
Het	  kijken	  naar	  organisaties,	  het	  bezig	  zijn	  met	  strategie	  en	  zorgen	  dat	  de	  gestelde	  doelen	  dan	  ook	  
bereikt	  worden…	  veel	  mensen	  en	  bedrijven	  zijn	  er	  mee	  bezig.	  Terecht.	  Het	  structureel	  kijken	  naar	  de	  
activiteiten	  van	  de	  organisatie	  en	  tegen	  het	  licht	  houden	  daarvan	  ten	  opzichte	  van	  wat	  er	  in	  de	  
omgeving	  gebeurd,	  het	  stellen	  van	  doelen	  en	  daar	  acties	  op	  ondernemen,	  bepalen	  het	  voortbestaan	  
van	  de	  organisatie.	  Maar	  waar	  hebben	  we	  het	  dan	  eigenlijk	  over?	  Is	  dit	  strategie?	  
	  
In	  spreektaal	  gaat	  strategie	  over	  het	  stellen	  van	  doelen.	  Oké.	  Maar	  is	  dat	  wat	  strategie	  is?	  Of	  is	  
strategie	  meer?	  Of	  juist	  minder?	  Of	  iets	  anders?	  Daar	  gaat	  dit	  eBook	  over.	  Pas	  als	  we	  weten	  wat	  
strategie	  is	  en	  hoe	  het	  zich	  verhoudt	  tot	  de	  andere	  zaken	  die	  essentieel	  zijn	  voor	  het	  besturen	  van	  
een	  organisatie,	  pas	  dan	  kunnen	  we	  er	  ook	  goed	  in	  worden.	  
	  
Zonder	  doel	  is	  een	  organisatie	  stuurloos	  en	  is	  er	  geen	  ontwikkeling,	  maar	  het	  hebben	  van	  alleen	  een	  
doel	  levert	  weer	  geen	  geld	  op.	  Voor	  het	  vinden	  en	  hebben	  van	  een	  doel	  is	  dus	  veel	  te	  zeggen.	  Maar	  
hoe	  bepaal	  je	  dat	  doel?	  Er	  hangt	  nogal	  veel	  van	  af.	  We	  willen	  daarom	  wel	  zeker	  weten	  dat	  het	  doel	  
wat	  we	  ons	  stellen	  ook	  toegevoegde	  waarde	  heeft,	  het	  juiste	  doel	  is.	  En	  dat	  lijkt	  in	  de	  praktijk	  lastiger	  
dan	  uit	  strategieboekjes	  en	  blogs	  te	  lezen	  is.	  Dit	  is	  ook	  de	  reden	  waarom	  veel	  strategie-‐processen	  
papieren	  tijgers	  worden	  en	  strategische	  plannen	  vaak	  in	  een	  bureaula	  landen.	  Jammer.	  
	  
Al	  25	  jaar	  help	  ik	  bedrijven	  met	  het	  vinden	  van	  hun	  doel,	  het	  formuleren	  van	  een	  strategie	  en	  met	  
het	  ‘klaarzetten’	  van	  de	  organisatie	  om	  dit	  doel	  ook	  te	  kunnen	  behalen.	  In	  die	  tijd	  heb	  ik	  een	  visie	  op	  
strategievorming	  ontwikkelt	  en	  aantal	  zaken	  ervaren	  die	  ik	  in	  dit	  eBook	  graag	  deel.	  
	  
Centraal	  in	  dit	  eBook	  staat	  het	  MVPDS-‐model.	  Dit	  model	  komt	  in	  de	  oorsprong	  van	  Erik	  Lanting	  (toen	  
nog	  de	  Lanting-‐matrix).	  Samen	  met	  Erik	  heb	  ik	  in	  de	  loop	  van	  de	  jaren	  heel	  wat	  toepassingsgebieden	  
en	  varianten	  uitgewerkt,	  waaronder	  het	  model	  waar	  we	  nu	  meestal	  mee	  werken:	  het	  MVPDS-‐model.	  
Aan	  de	  hand	  van	  de	  verschillende	  onderdelen	  van	  het	  model,	  en	  de	  inzichten	  die	  je	  uit	  het	  model	  
kunt	  halen	  komen	  de	  belangrijkste	  zaken	  over	  strategie,	  besturen	  en	  realiseren	  aan	  bod.	  
	  
Een	  van	  de	  centrale	  gedachten	  in	  de	  manier	  waarop	  ik	  naar	  organisaties	  kijk	  is	  dat	  alle	  activiteiten	  en	  
vraagstukken	  in	  de	  organisatie,	  ongeacht	  in	  welke	  afdeling,	  welk	  vakgebied	  of	  hiërarchisch	  niveau	  ze	  
spelen,	  gelinkt	  kunnen	  worden	  aan	  de	  kern	  van	  de	  organisatie.	  Of	  het	  ontbreken	  van	  die	  kern.	  Die	  
kern	  is	  wat	  organisaties	  die	  zoekend	  zijn	  vaak	  bedoelen	  als	  ze	  het	  hebben	  over	  een	  doel	  waarop	  ze	  
zich	  kunnen	  richten.	  En	  het	  bepalen	  of	  vinden	  van	  die	  kern	  is	  vaak	  het	  doel	  van	  een	  strategie	  traject.	  
	  
Deze	  kern	  bepaald	  wat	  de	  organisatie	  doet,	  voor	  wie,	  wat	  men	  er	  mee	  wil	  bereiken	  en	  op	  welke	  
manier	  dit	  dan	  moet	  gebeuren.	  Traditioneel	  worden	  deze	  zaken	  beschreven	  in	  Missie,	  Visie	  en	  
Positionering	  (in	  het	  model	  waar	  wij	  mee	  in	  dit	  eBook	  mee	  gaan	  werken	  gevat	  in	  de	  MVP).	  Aangezien	  
ik	  eerder	  al	  heb	  gezegd	  dat	  de	  kern	  het	  vertrekpunt	  is	  waar	  alles	  in	  de	  organisatie	  aan	  te	  linken	  is,	  is	  
dit	  ook	  het	  hoogte	  niveau	  van	  het	  model.	  Vanuit	  deze	  kern	  destilleert	  de	  organisatie	  een	  overal	  Doel	  
(D).	  Dit	  doel	  kan	  dan	  weer	  geconcretiseerd	  en	  vertaalt	  worden	  in	  een	  strategie	  (S).	  Op	  deze	  manier	  
kan	  elke	  afdeling,	  discipline,	  manager	  en	  medewerker	  op	  zijn	  beurt	  weer	  bepalen	  welke	  activiteiten	  
nodig	  zijn	  om	  het	  doel	  voor	  dit	  jaar	  te	  behalen.	  	  
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Het	  mooie	  van	  deze	  van	  denken	  is	  dat	  elke	  manager,	  omdat	  de	  samenhang	  	  duidelijk	  is,	  bij	  nieuwe	  
ontwikkelingen	  of	  het	  aanbrengen	  van	  prioriteiten	  de	  ‘juiste’	  keuzes	  kan	  maken.	  Juiste	  keuzes	  zijn	  de	  
keuzes	  die	  de	  organisatie	  als	  totaal	  verder	  helpen	  in	  het	  realiseren	  van	  het	  Doel.	  
	  
Daarmee	  hebben	  we	  de	  kern	  van	  het	  model	  benoemd.	  
	  
	  

De	  MVPDS	  in	  het	  kort:	  
o de	  MVP	  bepaald	  wat,	  waar	  en	  waarom	  je	  iets	  doet;	  
o de	  D	  bepaald	  waar	  je	  je	  op	  richt;	  
o De	  S	  bepaald	  welke	  stappen	  je	  moet	  zetten	  om	  dat	  doel	  te	  bereiken.	  

	  
	  
	  
Dit	  eBook	  gaat	  in	  de	  volgende	  hoofdstukken	  dieper	  in	  op	  de	  verschillende	  onderdelen	  en	  de	  logische	  
samenhang	  tussen	  die	  onderdelen.	  
	  
Is	  de	  MVPDS	  nu	  alleen	  belangrijk	  voor	  de	  top	  van	  de	  organisatie?	  In	  mijn	  visie	  niet.	  Werken	  met	  de	  
MVPDS	  maakt	  op	  elk	  niveau	  in	  de	  organisatie	  duidelijk	  hoe	  de	  samenhang	  tussen	  de	  verschillende	  
activiteiten,	  doelen	  en	  subdoelen	  is.	  Hierdoor	  wordt	  de	  kwaliteit	  van	  de	  totale	  dienstverlening	  beter.	  
Natuurlijk	  hoeft	  niet	  elk	  niveau	  mee	  te	  praten	  en	  te	  beslissen	  over	  wat	  er	  in	  de	  MVPDS	  staat,	  maar	  
kennis	  hebben	  van	  de	  MVPDS	  helpt	  de	  verschillende	  managers	  en	  medewerkers	  in	  hun	  dagelijks	  
werk	  de	  juiste	  keuzes	  te	  maken.	  
	  
Als	  medewerkers	  niet	  op	  de	  hoogte	  zijn	  van	  de	  MVPDS	  nemen	  ze	  dezelfde	  beslissingen	  aan	  de	  hand	  
van	  wat	  voor	  hen,	  vanuit	  hun	  verantwoordelijkheid	  en	  vak,	  logisch	  en	  wenselijk	  is.	  Dit	  hoeft	  de	  
organisatie	  als	  totaal	  niet	  per	  definitie	  dichter	  bij	  het	  realiseren	  van	  het	  doel	  te	  brengen.	  We	  kennen	  
dit	  ook	  als	  het	  nadeel	  van	  de	  vaak	  gehanteerde	  sturingsmethoden	  die	  gebaseerd	  zijn	  op	  
Management	  by	  Objectives,	  sturingsmechanismen	  die	  prioriteit	  geven	  aan	  het	  halen	  van	  de	  eigen	  
targets	  in	  plaats	  van	  de	  organisatiedoelen.	  Zolang	  de	  targets	  en	  organisatiedoelen	  in	  elkaars	  
verlengde	  liggen	  zijn	  er	  geen	  knelpunten,	  maar	  zodra	  er	  veranderingen	  zijn	  (in	  de	  omgeving	  of	  intern)	  
kan	  dit	  sturen	  op	  subdoelen	  zich	  tegen	  de	  organisatie	  keren.	  
	  
Als	  bij	  het	  beantwoorden	  van	  een	  vraagstuk	  niet	  gekeken	  wordt	  naar	  de	  achterliggende	  invulling	  van	  
de	  MVPDS	  is	  het	  reëel	  dat	  een	  afdeling,	  manager	  of	  groep	  op	  basis	  van	  eigen	  kennis,	  prioriteiten	  en	  
denkwijzen	  een	  invulling	  geeft	  en	  naar	  een	  oplossing	  toe	  werkt.	  Bij	  het	  ontbreken	  van	  inzicht	  in	  het	  
grotere	  doel,	  kan	  de	  manager	  of	  medewerker	  niet	  anders	  dan	  sturen	  op	  het	  realiseren	  van	  het	  eigen	  
doel.	  Daar	  wordt	  hij	  immers	  op	  afgerekend?	  Daar	  is	  over	  nagedacht.	  
	  
In	  de	  dagelijkse	  werkzaamheden	  mag	  dit	  een	  optimale	  oplossing	  lijken,	  maar	  daarmee	  hoeft	  het	  niet	  
per	  definitie	  een	  optimale	  oplossing	  te	  zijn	  voor	  de	  organisatie	  als	  geheel.	  Wat	  deze	  goede	  
decentrale	  	  oplossing	  hoeft	  niet	  optimaal	  aan	  te	  sluiten	  bij	  wat	  op	  andere	  plekken	  in	  de	  organisatie	  
wordt	  gedaan	  of	  ontwikkeld.	  In	  het	  uiterste	  geval	  werkt	  een	  groep	  zo	  aan	  een	  losstaand	  proces,	  een	  
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losstaande	  oplossing,	  waarbij	  de	  link	  met	  het	  grotere	  geheel	  niet	  meer	  belangrijk	  is	  (er	  is	  een	  eilandje	  
gevormd).	  
	  
Of	  een	  oplossing	  ook	  voor	  de	  organisatie	  de	  optimale	  invulling	  is	  kan	  alleen	  worden	  bepaald	  door	  
hem	  te	  toetsen	  aan	  het	  doel	  waar	  de	  organisatie	  als	  totaal	  aan	  werkt,	  waarbij	  de	  voorkeur	  gegeven	  
moet	  worden	  aan	  een	  oplossing	  die	  rechtstreekser,	  gemakkelijker	  en	  met	  gebruik	  van	  de	  maximale	  
talenten	  van	  de	  organisatie	  naar	  het	  doel	  werkt.	  	  
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2.	  Het	  MVPDS-‐model	  
	  
Het	  MVPDS-‐model	  omvat	  het	  denken	  dat	  in	  het	  veld	  ‘Strategie’	  binnen	  de	  bedrijfskunde	  centraal	  
staat.	  Op	  zich	  biedt	  het	  MVPDS-‐model	  niets	  nieuws	  boven	  al	  bestaande	  modellen,	  maar	  als	  
hulpmiddel	  is	  het	  handig	  omdat	  het:	  	  

a) een	  logische	  volgordelijkheid	  heeft	  (en	  daarmee	  inzicht	  geeft	  in	  de	  samenhang);	  	  
b) het	  voorkomt	  dat	  er	  stappen	  worden	  overgeslagen;	  
c) er	  meerdere	  besturingsproblemen	  en	  vraagstukken	  mee	  verklaard	  kunnen	  worden.	  
	  

Dit	  is	  de	  reden	  waarom	  ik	  dit	  model	  aan	  de	  Business	  Schools	  waar	  ik	  mag	  doceren	  en	  begeleiden,	  en	  
in	  de	  praktijk	  in	  organisaties	  vaak	  gebruik.	  Inzicht	  in	  hoe	  keuzes	  en	  beslissingen	  samenhangen	  en	  hoe	  
besturing	  en	  uitvoering	  in	  elkaar	  grijpen	  geven	  vaak	  precies	  dat	  handvat	  dat	  je	  nodig	  hebt	  om	  te	  
begrijpen	  wat	  er	  gebeurd	  en	  wat	  er	  nodig	  is.	  
	  
Ik	  ga	  het	  model	  eerst	  goed	  neerzetten,	  door	  de	  verschillende	  onderdelen	  uit	  te	  werken.	  Daarna	  gaan	  
we	  de	  verschillende	  toepassingen	  en	  inzichten	  aan	  het	  model	  ophangen.	  
	  
De	  letters	  in	  het	  model	  staan	  voor:	  
	  
	   M	   Missie	  
	   V	   Visie	  
	   P	   Positionering	  
	   D	   Doelen	  
	   S	   Strategie	  
	   O	   Organiseren	  
	   R	   Realiseren	  
	  
Samen	  bepalen	  deze	  zaken	  het	  vertrekpunt	  voor	  alles	  wat	  een	  organisatie	  doet,	  of	  zou	  moeten	  doen.	  
Ze	  geven	  richting	  en	  kaders	  aan	  de	  plannen	  die	  een	  organisatie,	  en	  de	  verschillende	  afdelingen,	  
maken,	  en	  zo	  ook	  aan	  de	  uitvoering	  van	  de	  verschillende	  bezigheden	  (realisatie).	  En	  zorgen	  er	  voor	  
dat	  de	  suboptimalisatie	  en	  de	  eilandvorming	  die	  in	  de	  inleiding	  worden	  beschreven	  niet	  
plaatsvinden.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

MVP	  

D	  

S	  

O	  

R	  
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Zonder	  op	  dit	  moment	  in	  te	  willen	  gaan	  op	  de	  werking	  van	  het	  model	  (dat	  komt	  later	  in	  dit	  eBook),	  
wil	  ik	  op	  dit	  moment	  wel	  aangeven	  hoe	  de	  verschillende	  onderdelen	  van	  het	  model	  samenhangen.	  
Het	  is	  namelijk	  juist	  deze	  samenhang	  die	  het	  MVPDS	  model	  zo	  inzichtelijk	  maken.	  	  
	  
Interessant	  is	  wel	  dat	  we	  het	  model	  de	  MVPDS	  noemen,	  terwijl	  er	  nog	  twee	  letters	  in	  het	  model	  
staan:	  de	  O	  en	  R.	  Voor	  strategische	  en	  besturingsdoelen	  zijn	  het	  organiseren	  en	  realiseren	  van	  de	  
activiteiten	  die	  gekozen	  zijn	  nu	  eenmaal	  minder	  interessant.	  Niet	  voor	  de	  organisatie	  of	  de	  resultaten	  
van	  de	  organisatie,	  maar	  wel	  voor	  de	  strategie	  en	  besturing.	  Omdat	  we	  de	  MVPDS	  juist	  over	  
strategie,	  samenhang	  en	  besturing	  gaat	  zien	  we	  dit	  in	  de	  naam	  terug.	  
	  
Laat	  dit	  niet	  leiden	  tot	  het	  beeld	  dat	  ik	  organiseren	  en	  realiseren	  minder	  belangrijk	  zou	  vinden.	  Ik	  ben	  
de	  eerste	  om	  te	  zeggen	  dat	  plannen	  maken	  zonder	  er	  acties	  aan	  te	  koppelen	  zonde	  van	  het	  werk	  en	  
het	  papier	  is.	  Juist	  in	  de	  organisatie	  en	  de	  realisatie	  verdient	  de	  organisatie	  geld	  en	  worden	  er	  relaties	  
met	  klanten	  en	  andere	  stakeholders	  gelegd	  die	  het	  voortbestaan	  kunnen	  en	  moeten	  waarborgen.	  
	  
Toch	  komt	  een	  organisatie	  er	  ook	  niet	  alleen	  met	  het	  bedienen	  van	  klanten	  en	  het	  verdienen	  van	  
geld.	  Zonder	  koers,	  zonder	  doel,	  vind	  er	  geen	  verandering	  in	  de	  organisatie	  plaats	  en	  ontwikkelt	  de	  
organisatie	  niet	  mee	  met	  de	  omgeving.	  Vroeg	  of	  laat	  (in	  tijden	  van	  snelle	  verandering	  en	  neergaande	  
economie	  vaak	  vroeg)	  verliest	  de	  organisatie	  de	  aansluiting	  met	  de	  markt,	  verliest	  zijn	  toegevoegde	  
waarde	  en	  gaat	  de	  organisatie	  failliet.	  
	  
Juist	  om	  die	  ontwikkeling	  in	  te	  zetten	  en	  vast	  te	  houden	  is	  de	  MVPDS	  een	  belangrijk	  hulpmiddel.	  
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Missie	  
	  
In	  de	  missie	  van	  een	  organisatie	  wordt	  bepaald	  wat	  het	  bestaansrecht	  en	  de	  identiteit	  van	  een	  
organisatie	  is.	  Dit	  bestaansrecht	  bestaat	  uit	  een	  aantal	  onderdelen:	  

-‐ Wat	  doen	  we	  (	  =>	  welke	  waarde	  voegen	  we	  toe	  aan	  de	  omgeving)?	  
-‐ Voor	  wie	  doen	  we	  dit	  (	  =>	  of	  voor	  wie	  kunnen	  we	  dit	  doen,	  als	  we	  nog	  niet	  over	  de	  doelgroep	  

nagedacht	  hebben)?	  
-‐ Op	  welke	  manier	  doen	  we	  dit	  (	  =>	  vanuit	  welke	  intentie	  doen	  we	  dit,	  of	  met	  welke	  specifieke	  

manier	  van	  werken)?	  
	  
In	  een	  missie	  kan	  bijvoorbeeld	  genoemd	  worden	  welke	  producten	  en	  diensten	  er	  worden	  geleverd,	  
maar	  liever	  nog	  welke	  groep	  producten	  en	  diensten	  of	  voor	  welke	  behoeften	  van	  de	  klant.	  In	  de	  
missie	  wordt	  beschreven	  welke	  klanten,	  klantsegmenten	  of	  regionale	  gebieden	  worden	  bediend.	  En	  
er	  wordt	  een	  uitspraak	  gedaan	  over	  op	  welke	  manier	  er	  in	  de	  organisatie	  gewerkt	  wordt.	  Soms	  wordt	  
hierbij	  iets	  beschreven	  over	  de	  cultuur	  of	  de	  kernwaarden	  van	  de	  organisatie.	  
	  
Een	  missie	  zorgt	  voor:	  

-‐ afbakening	  en	  focus	  in	  de	  organisatie;	  
-‐ een	  fundament	  onder	  de	  organisatie;	  
-‐ verbinding	  en	  samenhang	  tussen	  mensen	  en	  activiteiten.	  

	  
Een	  missie	  is	  dus	  de	  afbakening	  van	  het	  werkterrein.	  De	  centrale	  vraag	  is	  hierbij:	  ‘Wie	  zijn	  we	  en	  wat	  
doen	  we?’	  Het	  gaat	  hier	  om	  bepaling	  van	  de	  kernactiviteiten	  van	  de	  organisatie.	  Wellicht	  dat	  dit	  
element	  nog	  beter	  wordt	  beschreven	  door	  de	  bekende	  Angelsaksische	  vraag:	  ‘What	  business	  are	  we	  
in?’	  De	  bedrijfskunde	  is	  tenslotte	  voor	  een	  belangrijk	  deel	  een	  Engelstalig	  vakgebied.	  
	  
Als	  we	  de	  grote	  hoeveelheid	  literatuur	  op	  het	  gebied	  van	  missieformuleringen	  naast	  elkaar	  leggen	  
kunnen	  we	  een	  aantal	  elementen	  benoemen	  die	  beschreven	  kunnen	  worden	  in	  een	  missie,	  en	  die	  
helpen	  bij	  de	  afbakening	  van	  het	  werkterrein:	  
	  
1.	  Het	  bestaansrecht	  
Centrale	  vraag:	  ‘Waarom	  zijn	  we	  op	  deze	  wereld?’	  
	  
Deze	  vraag	  dringt	  meteen	  door	  naar	  de	  kern:	  waarom	  doen	  we	  eigenlijk	  wat	  we	  doen?	  Het	  antwoord	  
kan	  meer	  kwalitatief	  beschrijvend	  zijn	  (‘We	  doen	  alles	  wat	  nodig	  is	  om	  een	  beter	  bestaan	  van	  dieren	  
in	  de	  vleesindustrie	  te	  bereiken’),	  of	  meer	  kwalitatief	  benoemend	  (‘We	  ontwikkelen,	  produceren	  en	  
verkopen	  speelgoed	  voor	  de	  leeftijdscategorie	  0	  tot	  5	  jarigen	  met	  als	  doel	  de	  fijne	  motoriek	  te	  
ontwikkelen’).	  
	  
Vaak	  worden	  bij	  deze	  vraag	  de	  Product-‐Markt-‐Combinaties	  (PMC’s)	  beschreven,	  hoewel	  dit	  niet	  
hoeft	  (zoals	  uit	  de	  voorbeelden	  blijkt).	  	  
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De	  volgende	  hulpvragen	  kunnen	  het	  denkproces	  op	  gang	  helpen:	  
Markt:	  

-‐ Op	  wie	  richten	  we	  ons?	  
-‐ Welke	  klantgroepen?	  
-‐ Wat	  is	  er	  belangrijk	  voor	  deze	  klantgroepen?	  
-‐ Wat	  speelt	  er	  in	  de	  wereld	  dat	  het	  koop-‐	  en	  keuzes	  gedrag	  van	  onze	  gekozen	  klantgroepen	  

nu	  en	  in	  de	  toekomst	  kan	  beïnvloeden?	  	  
Product:	  

-‐ Wat	  bieden	  we	  aan?	  
-‐ Wat	  is	  het	  doel	  of	  de	  toegevoegde	  waarde	  van	  wat	  we	  aanbieden?	  
-‐ In	  welke	  behoefte	  voorzien	  we?	  

	  
2.	  Stakeholders	  
Centrale	  vraag:	  ‘Wat	  willen	  we	  betekenen	  voor	  wie?’	  
	  
Hier	  geeft	  de	  organisatie	  aan	  wat	  de	  relatie	  met	  de	  buitenwereld	  is	  en	  wat	  het	  zou	  willen	  toevoegen	  
aan	  de	  stakeholders.	  Het	  geeft	  invulling	  aan	  de	  zingeving	  van	  de	  organisatie	  op	  dit	  moment.	  Voor	  de	  
volledigheid	  wil	  ik	  hier	  opmerken	  dat	  stakeholders	  veel	  verder	  gaan	  dan	  klanten	  (waar	  we	  in	  het	  
dagelijkse	  proces	  ons	  vaak	  op	  richten).	  Stakeholders	  zijn	  alle	  mensen	  en	  partijen	  in	  de	  omgeving	  van	  
de	  organisatie	  die	  invloed	  uitoefenen	  op,	  of	  een	  belang	  hebben	  bij,	  de	  activiteiten	  van	  de	  organisatie.	  
Klanten	  zijn	  daar	  onderdeel	  van,	  maar	  er	  zijn	  meer	  partijen	  zoals	  belangenverenigingen,	  
aandeelhouders,	  toezichthouders	  etc.	  
	  
Hulpvragen	  hierbij:	  

-‐ Wie	  zijn	  onze	  klanten?	  	  
o Wat	  is	  het	  belangrijkste	  dat	  we	  hier	  aan	  waarde	  willen	  leveren?	  
o Welke	  rol	  willen	  we	  invullen	  voor	  klanten?	  

-‐ Wie	  zijn	  onze	  leveranciers?	  	  
o Wat	  is	  het	  belangrijkste	  dat	  we	  hier	  aan	  waarde	  willen	  leveren?	  
o Wat	  is	  de	  rol	  die	  we	  willen	  invullen	  voor	  leveranciers?	  

-‐ Wie	  hebben	  we	  nodig	  om	  te	  doen	  wat	  we	  doen?	  Wat	  is	  de	  belangrijkste	  waarde	  die	  we	  hier	  
willen	  leveren?	  

-‐ Welke	  andere	  partijen	  beïnvloeden	  ons	  functioneren	  nog	  meer?	  En	  wat	  willen	  we	  hier	  aan	  
waarde	  toevoegen?	  

	  
3.	  Competenties	  en	  kernkrachten	  
Competenties	  zijn	  vaardigheden	  die	  mogelijk	  maken	  om	  te	  doen	  wat	  we	  doen	  en	  willen	  doen.	  
Kernkrachten	  gaat	  nog	  een	  stap	  verder,	  het	  gaat	  dan	  om	  alles	  wat	  de	  organisatie	  in	  kan	  zetten	  om	  te	  
doen	  wat	  ze	  wil	  doen.	  Het	  kennen	  van	  deze	  kernkrachten	  en	  ze	  benoemen,	  bepaald	  voor	  een	  
belangrijk	  deel	  op	  welke	  manier	  de	  organisatie	  werkt.	  
	  
Het	  benoemen	  van	  competenties	  en	  kernkrachten	  in	  een	  missie	  kan	  belangrijk	  zijn	  omdat	  het	  
afbakent	  op	  welke	  manier	  de	  organisatie	  te	  werk	  gaat.	  DNHS	  heeft	  bijvoorbeeld	  in	  haar	  missie	  staan	  
dat	  ze	  waarderend	  en	  positief	  bouwend	  wil	  werken.	  Deze	  keuze	  geeft	  aan	  dat	  alle	  activiteiten	  die	  
door	  DNHS	  worden	  gedaan	  moeten	  voldoen	  aan:	  
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-‐ Het	  waarderend	  perspectief;	  
-‐ Bouwen	  op	  Sterke	  Punten;	  
-‐ Gericht	  op	  toepassing	  en	  gebruik	  in	  de	  praktijk	  van	  alledag.	  

	  
Het	  geeft	  daarmee	  kleuring	  aan	  welke	  activiteiten	  wel	  of	  niet	  door	  DNHS	  georganiseerd	  worden.	  
Maar	  het	  bepaald	  ook:	  

-‐ Welke	  klanten	  DNHS	  aantrekt	  (je	  moet	  je	  aangesproken	  voelen	  tot	  of	  geloven	  in	  waarderend	  
werken);	  

-‐ De	  soort	  mensen	  die	  bij	  DNHS	  willen	  werken	  (ook	  hier	  geldt	  dat	  je	  moet	  passen	  bij	  en	  moet	  
werken	  met);	  

-‐ De	  nieuwe	  activiteiten	  die	  DNHS	  kan	  en	  wil	  ondernemen.	  
	  
Hulpvragen	  die	  je	  kunnen	  helpen	  bij	  het	  vinden	  van	  competenties	  en	  kernkrachten	  zijn:	  

-‐ Hoe	  maken	  we	  waar	  wat	  we	  beloven?	  
-‐ Hoe	  doen	  we	  wat	  we	  doen?	  	  

o Wat	  is	  daar	  bijzonder	  of	  uniek	  aan?	  
o Wat	  kleurt	  de	  verschillende	  producten	  en	  diensten	  die	  we	  leveren?	  

-‐ Hoe	  onderscheiden	  we	  ons	  van	  andere	  partijen?	  
-‐ Waarom	  werken	  anderen	  graag	  met	  ons?	  

	  
Het	  vinden	  van	  competenties	  en	  kernkrachten	  kan	  –	  behalve	  door	  de	  eerste	  verkenning	  met	  de	  
bovenstaande	  vragen	  –	  door	  het	  doorlopen	  van	  de	  Strategisch	  Fundament	  Analyse.	  
	  
De	  competenties	  en	  kernkrachten	  die	  meegaan	  in	  de	  missie	  dragen	  de	  organisatie	  en	  moeten	  
voldoen	  aan	  de	  volgende	  randvoorwaarden	  (een	  toets	  uit	  de	  Strategisch	  Fundament	  Analyse):	  

-‐ Value	  =>	  het	  hebben	  van	  deze	  competentie	  of	  kernkracht	  heeft	  waarde,	  of	  levert	  waarde,	  
voor	  de	  klant;	  

-‐ Rare	  =>	  het	  hebben	  of	  kunnen	  bieden	  van	  deze	  competentie	  of	  kernkracht	  is	  bijzonder	  of	  
uitzonderlijk	  in	  de	  markt;	  

-‐ Imitability	  =>	  deze	  competentie	  of	  kernkracht	  is	  lastig	  door	  andere	  aanbieders	  te	  kopiëren	  of	  
over	  te	  nemen;	  

-‐ Organizational	  =>	  het	  bieden	  of	  inzetten	  van	  deze	  competentie	  is	  in	  de	  processen	  geborgd	  
(geen	  toevalstreffer)	  en	  daardoor	  ook	  continue	  realiseerbaar,	  de	  organisatie	  kan	  deze	  kracht	  
ook	  verzilveren.	  

	  
4.	  Normen,	  waarden	  en	  overtuigingen	  
Centrale	  vraag:	  ‘Welke	  normen,	  waarden	  en	  overtuigingen	  staan	  centraal	  in	  ons	  handelen?’	  
	  
Door	  de	  normen,	  waarden	  en	  overtuigingen	  te	  beschrijven	  wordt	  een	  gemeenschappelijk	  kader,	  of	  
vertrekpunt,	  bepaald.	  Daar	  waar	  de	  competenties	  en	  kernkrachten	  nog	  gingen	  over	  de	  manier	  van	  
werken	  (wat	  hebben	  we	  in	  huis	  om	  te	  doen	  wat	  we	  doen)	  ,	  gaat	  het	  hier	  om	  de	  achterliggende	  
cultuur.	  Door	  deze	  ‘zachte’	  kenmerken	  te	  beschrijven	  worden	  ze	  meteen	  ook	  bevestigd,	  en	  
uitgedragen	  (aan	  eigen	  mensen	  en	  de	  buitenwereld).	  
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Het	  bijzondere	  vind	  ik	  altijd	  dat	  we	  cultuur	  als	  een	  zacht	  element	  van	  de	  organisatie	  beschouwen.	  
Toch	  is	  het	  mijn	  ervaring	  dat	  cultuur	  heel	  veel	  keuzes	  en	  beslissingen	  stuurt.	  Het	  gaat	  immers	  over	  
hoe	  we	  samenwerken	  en	  vanuit	  welke	  overtuigingen	  we	  besluiten	  nemen.	  	  
	  
Hulpvragen	  hierbij:	  

-‐ Wat	  staat	  er	  centraal	  in	  ons	  handelen?	  Met	  welke	  intentie	  werken	  we?	  
-‐ Waar	  gaan	  we	  van	  uit?	  Wat	  staat	  nooit	  ter	  discussie?	  
-‐ Waar	  staan	  we	  voor?	  
-‐ Wat	  vinden	  we	  belangrijk?	  

	  
Zoals	  je	  in	  meerdere	  missies	  kunt	  lezen	  hoeven	  niet	  al	  deze	  elementen	  beschreven	  te	  worden.	  De	  
missie	  is	  namelijk	  een	  afbakening	  van	  wat	  je	  doet,	  het	  bestaansrecht	  van	  de	  organisatie.	  Voor	  het	  
bepalen	  van	  de	  missie	  (of	  het	  toetsen	  van	  een	  bestaande	  missie)	  kan	  het	  alleen	  handig	  zijn	  de	  
verschillende	  elementen	  afzonderlijk	  door	  te	  lopen.	  
	  
De	  missie	  zelf	  is	  vaak	  een	  mooie	  volzin	  die	  de	  afbakening	  van	  de	  werkterrein	  van	  de	  kern	  beschrijft.	   	  
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4.	  Visie	  
	  
De	  visie	  beschrijft	  wat	  de	  organisatie	  wil	  bereiken,	  de	  ambitie	  die	  achter	  de	  verschillende	  denkwijzen	  
en	  activiteiten	  verscholen	  ligt.	  Een	  goede	  visie	  zegt	  meer	  over	  een	  droombeeld,	  en	  de	  gevoelens	  die	  
dat	  oproept,	  dan	  over	  concreet	  te	  behalen	  doelen.	  Een	  visie	  is	  dan	  ook	  over	  langere	  termijn	  
hetzelfde.	  Het	  is	  gedurende	  langere	  termijn	  een	  stuwende	  kracht	  die	  maakt	  dat	  de	  organisatie	  zich	  
ontwikkeld.	  
	  
Een	  mooi	  voorbeeld	  blijft	  het	  antwoord	  van	  Walt	  Disney	  toen	  hem	  na	  het	  succes	  van	  ‘Sneeuwwitje’	  
naar	  zijn	  visie	  over	  de	  toekomst	  werd	  gevraagd.	  De	  visie	  die	  Disney	  gaf	  was	  (in	  mijn	  eigen	  woorden):	  
	  

‘I	  don’t	  know	  what	  the	  future	  will	  bring.	  But	  it’s	  bright	  and	  sparkling,	  and	  it’s	  over	  there.	  I	  
definitely	  want	  to	  go	  there.’	  

	  
Na	  het	  succes	  van	  de	  eerste	  langere	  tekenfilm	  had	  zijn	  visie	  ook	  kunnen	  zijn:	  tien	  nieuwe	  tekenfilms	  
in	  tien	  jaar	  (wat	  als	  je	  kijkt	  naar	  de	  ontwikkeling	  van	  Disney	  ook	  gerealiseerd	  zou	  worden).	  Maar	  dat	  
was	  een	  toekomstbeeld	  dat	  veel	  nieuwe	  ontwikkelingen	  tegengehouden	  zou	  hebben,	  simpelweg	  
omdat	  er	  niet	  naar	  gekeken	  zou	  worden.	  We	  hadden	  dan	  geen	  Disney-‐channel,	  muziek,	  gewone	  
films,	  merchandise	  of	  Disney-‐parken	  gehad.	  
	  
Een	  visie	  geeft	  aan	  welke	  verwachting	  de	  organisatie	  heeft	  van	  de	  toekomst,	  en	  geeft	  daarmee	  
richting	  aan	  de	  activiteiten	  waar	  de	  organisatie	  energie	  (mensen,	  middelen	  en	  tijd)	  in	  wil	  gaan	  
steken.	  Omdat	  het	  een	  gezamenlijk	  toekomstbeeld	  is,	  creëert	  het	  draagvlak	  en	  worden	  bepaalde	  
keuzes	  en	  nadrukken	  vanzelfsprekend.	  
	  
‘Bright	  en	  sparkling’	  geeft	  daarmee	  een	  ander	  speelveld	  dan	  ‘tien	  tekenfilms	  in	  tien	  jaar’.	  
	  
Een	  visie	  is	  een	  inspiratie	  om	  aan	  de	  slag	  te	  gaan.	  De	  motivatie	  om	  in	  actie	  te	  komen.	  Gedachten	  die	  
een	  visie	  moet	  oproepen	  zijn:	  

-‐ Dat	  wil	  ik	  ook!	  
-‐ Daar	  geloof	  ik	  in!	  
-‐ Daar	  wil	  ik	  onderdeel	  van	  zijn!	  

	  
Een	  goede	  visie	  betekent	  dat	  de	  organisatie:	  

-‐ richting	  heeft;	  
-‐ weet	  wat	  het	  speelveld	  is;	  
-‐ geïnspireerd	  is;	  
-‐ energie	  en	  momentum	  heeft;	  
-‐ een	  eigen	  koers	  heeft	  en	  dus	  in	  de	  basis	  onderscheidend	  wil	  zijn.	  

	  
Net	  als	  bij	  de	  missie	  kan	  uit	  de	  literatuur	  een	  aantal	  elementen	  gehaald	  worden	  die	  kunnen	  helpen	  
een	  visie	  te	  ontwikkelen	  (of	  een	  bestaande	  visie	  te	  toetsen):	  	  
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1.	  Omgevingsbeeld	  
Centrale	  vraag:	  ‘Hoe	  ziet	  de	  relevante	  omgeving	  er	  voor	  ons	  bedrijf	  uit	  in	  de	  verre	  toekomst?’	  
	  
Het	  omgevingsbeeld	  geeft	  aan	  hoe	  de	  organisatie	  de	  toekomst	  ziet.	  Het	  gaat	  hier	  niet	  om	  een	  
analytisch	  bepaald	  beeld,	  maar	  een	  uiting	  van	  een	  collectief	  gevoel	  hoe	  de	  wereld,	  de	  markt	  en	  de	  
omgeving	  zich	  zal	  ontwikkelen.	  Hoe	  de	  wereld	  van	  de	  toekomst,	  als	  de	  organisatie	  heeft	  kunnen	  
toevoegen	  wat	  het	  kan	  toevoegen,	  er	  uit	  ziet.	  Het	  effect	  van	  de	  activiteiten	  van	  de	  organisatie	  zijn	  
daarin	  terug	  te	  zien.	  
	  
2.	  De	  stakeholders	  van	  de	  toekomst	  
Centrale	  vraag:	  Als	  de	  wereld	  van	  de	  toekomst	  is	  zoals	  hij	  is,	  wat	  houdt	  dan	  onze	  stakeholders	  bezig?	  
	  
Als	  we	  het	  omgevingsbeeld	  kunnen	  schetsen,	  weten	  we	  ook	  dat	  een	  boel	  van	  de	  vraagstukken	  waar	  
stakeholders	  vandaag	  mee	  bezig	  zijn,	  zijn	  opgelost.	  Voor	  het	  compleet	  krijgen	  van	  onze	  visie	  is	  het	  
belangrijk	  dat	  we	  ook	  nadenken	  over	  wie	  onze	  stakeholders	  in	  de	  toekomst	  zijn	  en	  wat	  de	  vragen	  of	  
aandachtspunten	  zijn	  waar	  die	  stakeholders	  dan	  mee	  bezig	  zijn.	  
	  
Het	  op	  deze	  manier	  nadenken	  over	  de	  toekomst	  helpt	  om	  de	  organisatie	  nu	  richting	  te	  geven.	  
	  
Een	  visie	  kan	  zijn	  basis	  hebben	  in:	  

-‐ De	  droom	  van	  de	  ondernemer,	  die	  al	  dan	  niet	  nog	  betrokken	  is	  bij	  de	  organisatie;	  
-‐ Een	  visioen	  waar	  de	  medewerkers	  van	  de	  organisatie	  zich	  in	  verbonden	  voelen	  (dit	  visioen	  

heeft	  dan	  het	  karakter	  van	  zingeving);	  
-‐ Een	  voorbeeld	  of	  rolmodel,	  al	  dan	  niet	  fictief.	  
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5.	  Positionering	  
	  
Het	  laatste	  onderdeel	  van	  de	  MVP,	  de	  kern	  van	  de	  organisatie,	  is	  de	  positionering.	  Positionering	  zegt	  
iets	  over	  de	  plek	  die	  de	  organisatie	  in	  de	  markt	  wil	  hebben	  ten	  opzichte	  van	  andere	  aanbieders.	  Het	  
gaat	  daarmee	  eigenlijk	  over	  de	  volgende	  twee	  vragen:	  

1. Wie	  willen	  we	  zijn	  in	  de	  markt?	  	  
2. Hoe	  willen	  we	  dat	  anderen	  (klanten	  en	  concurrenten)	  ons	  zien?	  

	  
Ook	  hier	  kunnen	  we	  weer	  verschillende	  elementen	  benoemen:	  
	  
1.	  Huidige	  positie	  
Centrale	  vraag:	  ‘Waar	  staan	  we	  in	  de	  markt	  en	  waar	  onderscheiden	  we	  ons	  op?’	  
	  
Ik	  ga	  hieronder	  uitvoerig	  op	  de	  strategische	  positionering	  in.	  
	  
2.	  Gedroomde	  positie	  
Centrale	  vraag:	  ‘Waar	  willen	  we	  staan	  en	  wat	  willen	  we	  bereikt	  hebben?’	  
	  
Hier	  wordt	  de	  positie	  die	  de	  organisatie	  in	  het	  beschreven	  omgevingsbeeld	  –	  dus	  in	  de	  toekomst	  –	  wil	  
hebben.	  Dit	  gaat	  vaak	  in	  termen	  van	  een	  beschrijving	  wat	  de	  organisatie	  dan	  doet,	  en	  hoe	  de	  
organisatie	  er	  dan	  uit	  ziet.	  Dit	  kan	  zover	  gaan	  als	  het	  beschrijven	  van	  de	  missie	  van	  de	  toekomst.	  
	  
Kijken	  naar	  positionering	  
Er	  zit	  een	  overlap	  tussen	  de	  strategische	  positionering	  (de	  positie	  die	  ik	  wil	  hebben	  in	  de	  markt)	  en	  de	  
marketing	  positionering	  (hoe	  ik	  in	  de	  mindset	  van	  klanten	  wil	  staan).	  De	  marketing	  positionering	  
volgt	  logischerwijze	  uit	  de	  strategische	  positionering.	  
	  
Het	  hebben	  van	  een	  strategische	  positionering	  is	  belangrijk	  voor	  organisatie	  omdat:	  

-‐ Het	  zicht	  geeft	  op	  welke	  stappen	  de	  organisatie	  wel	  of	  niet	  moet	  nemen,	  het	  geeft	  kleuring	  
aan	  de	  doelen	  en	  de	  plannen	  die	  de	  organisatie	  vaststelt	  (van	  de	  huidige	  positionering	  op	  
weg	  naar	  de	  positionering	  van	  de	  toekomst);	  

-‐ Het	  op	  kernniveau	  vertalen	  hoe	  de	  organisatie	  zich	  van	  missie	  naar	  visie	  ontwikkeld.	  De	  
positionering	  geeft	  namelijk	  ook	  aan	  hoe	  je	  de	  organisatie	  moet	  structureren	  en	  welke	  
cultuur	  belangrijk	  is;	  

-‐ De	  basis	  voor	  het	  verdienmodel	  en	  het	  klantenbindingsmodel	  hiermee	  gelegd	  wordt;	  
-‐ Het	  de	  organisatie	  onderscheidend	  vermogen	  geeft	  in	  de	  markt	  ten	  opzichte	  van	  andere	  

aanbieders	  (daarom	  kies	  je	  namelijk	  een	  positie).	  
	  
Er	  zijn	  verschillende	  modellen	  om	  te	  denken	  over	  positionering.	  Een	  van	  de	  meest	  basic	  modellen,	  
die	  het	  meest	  gebruikt	  wordt,	  is	  het	  denken	  in	  high-‐end	  en	  low-‐end,	  waarbij	  high-‐end	  staat	  voor	  een	  
aanbod	  met	  alles	  extra’s	  die	  denkbaar	  zijn.	  En	  low-‐end	  voor	  de	  meest	  basic	  en	  het	  meest	  uitgeklede	  
aanbod.	  Ieder	  met	  zijn	  eigen	  doelgroep.	  
	  
Meer	  sophisticated	  zijn	  de	  modellen	  van	  Porter	  (generieke	  strategieën)	  en	  Treacy	  en	  Wiersema	  
(waarde	  proposities).	  Aangezien	  Treacy	  en	  Wiersema	  een	  verbijzonderingen	  hebben	  gemaakt	  op	  
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Porter’s	  model,	  specifiek	  voor	  organisaties	  in	  de	  positie	  van	  marktleider,	  zal	  ik	  daar	  hier	  niet	  verder	  
op	  ingaan.	  	  
	  
Porter	  heeft	  (eind	  vorige	  eeuw)	  onderzoek	  gedaan	  waarom	  bedrijven	  succesvol	  zijn	  in	  een	  
concurrerende	  markt.	  Een	  van	  de	  belangrijkste	  randvoorwaarden	  die	  hij	  daarbij	  heeft	  gevonden,	  is	  
het	  hebben	  van	  een	  goede	  concurrentiestrategie.	  Met	  andere	  woorden:	  je	  moet	  weten	  wie	  je	  
concurrenten	  zijn	  en	  je	  moet	  jezelf	  een	  duidelijk	  profiel	  (positie)	  in	  de	  markt	  geven.	  Hierdoor	  weten	  
klanten	  waarom	  ze	  bij	  jou	  moeten	  en	  willen	  kopen,	  en	  zal	  je	  klanten	  en	  daarmee	  omzet	  aantrekken.	  
Porter	  beschrijft	  drie	  basis	  positioneringstrategieën,	  waar	  elk	  bedrijf	  gebruik	  van	  kan	  maken.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Of	  je	  het	  model	  nu	  wel	  of	  niet	  kent,	  eigenlijk	  iedereen	  in	  het	  bedrijfsleven	  kent	  de	  termen.	  In	  het	  kort	  
komen	  deze	  positioneringstrategieën	  of	  generieke	  strategieën	  (in	  terminologie	  van	  Porter)	  op	  het	  
volgende	  neer:	  
	  
Cost	  leaderschip	  
De	  organisatie	  legt	  zich	  toe	  op	  het	  zo	  efficiënt	  mogelijk	  uitvoeren	  van	  het	  productieproces,	  met	  als	  
doel	  zo	  laag	  mogelijke	  kosten.	  Hiervoor	  worden	  alle	  niet-‐output	  gerichte	  activiteiten	  gestaakt.	  
Activiteiten	  die	  niet	  bijdragen	  aan	  productie	  van	  eindproducten,	  zijn	  kostenverhogend	  en	  afleidend	  
van	  het	  core-‐proces.	  Door	  standaardisatie	  kan	  de	  organisatie	  de	  kosten	  laag	  houden,	  en	  daarmee	  
een	  lage	  prijs	  aanbieden	  aan	  klanten	  (overigens	  is	  dit	  laatste	  –	  het	  voordeel	  van	  lage	  kosten	  
doorgeven	  aan	  klanten	  –	  een	  keuze	  die	  niet	  van	  tevoren	  vaststaat	  bij	  Porter).	  
	  
Differentiatie	  
De	  organisatie	  legt	  zich	  toe	  op	  het	  ontwikkelen	  van:	  

-‐ steeds	  weer	  nieuwe	  varianten	  van	  producten	  en	  diensten;	  	  
-‐ aanvullende	  producten	  en	  diensten;	  

Cost	  leadership	   Differentiatie	  

Focus	  

Het	  zwaartepunt	  van	  de	  organisatie	  ligt	  op:	  
Het	  proces	   	   	   	   	   Innovatie	  

(	  =>	  kosten)	   	   	   	   	  	  	  	  	  (	  =>	  assortiment)	  

Gehele	  
markt	  

	  

	  

	  

Een	  of	  
enkele	  
niches	  
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-‐ accessoires;	  
-‐ vernieuwing;	  	  
-‐ nieuwe	  toepassingen;	  
-‐ innovatie.	  	  

	  
Als	  iets	  denkbaar	  is,	  wordt	  het	  ontwikkelt.	  Door	  de	  nadruk	  op	  ontwikkeling	  ontstaat	  een	  breed	  en	  
gevarieerd,	  en	  een	  zich	  steeds	  weer	  vernieuwend,	  assortiment.	  Producten	  en	  diensten	  die	  al	  wat	  
langer	  bestaan	  (en	  dus	  uitontwikkeld	  zijn	  en	  een	  nieuwe	  fase	  in	  de	  productlevenscyclus	  ingaan)	  
hebben	  niet	  meer	  de	  belangstelling	  van	  de	  organisatie.	  
	  
Focus	  
Daar	  waar	  de	  twee	  strategieën	  hierboven	  zich	  richten	  op	  de	  interne	  capaciteiten	  van	  de	  organisatie,	  
en	  ervan	  uitgaan	  dat	  als	  dit	  goed	  wordt	  gedaan	  de	  markt	  voor	  wat	  er	  geproduceerd	  wordt	  ook	  
bestaat,	  wordt	  het	  geproduceerde	  ongedifferentieerd	  aangeboden	  aan	  de	  markt.	  Iedereen	  inde	  
markt	  wordt	  hetzelfde	  benaderd	  en	  krijgt	  hetzelfde	  aanbod.	  
	  
De	  Focus	  strategie	  onderscheid	  zich	  door	  het	  centraal	  zetten	  van	  een	  niche	  of	  een	  beperkt	  aantal	  
niches.	  Door	  dicht	  op	  een	  bepaalde	  doelgroep	  te	  gaan	  zitten	  kan	  de	  organisatie	  zich	  in	  de	  markt	  
onderscheiden	  door	  precies	  te	  doen	  wat	  de	  doelgroep	  graag	  wil.	  Hier	  is	  sprake	  van	  het	  inbouwen	  van	  
klantwensen	  en	  klantbehoeften	  in	  wat	  de	  organisatie	  maakt.	  	  
	  
De	  Focus	  strategie	  kent	  twee	  varianten:	  

1. Focus	  met	  Cost	  nadruk	  –	  de	  doelgroep	  wordt	  bediend	  met	  efficiënte	  processen	  (denk	  
standaardisatie	  en	  weinig	  extra	  service)	  en	  daarmee	  met	  een	  (relatief)	  lage	  prijs;	  

2. Focus	  met	  differentiatie	  nadruk	  –	  de	  doelgroep	  wordt	  bediend	  met	  innovatieve	  producten,	  
maximale	  service	  en	  maatwerkmogelijkheden.	  

	  
Porter’s	  adagio	  bij	  deze	  strategieën	  is:	  kiezen.	  Alleen	  door	  een	  van	  de	  bovenstaande	  strategieën	  te	  
kiezen,	  en	  door	  te	  voeren	  in	  de	  gehele	  organisatie,	  kan	  een	  organisatie	  een	  duidelijk	  profiel	  krijgen	  
voor	  klanten.	  En	  dat	  is	  waarom	  we	  een	  positionering	  moeten	  hebben.	  
	  
De	  organisatie	  die	  dit	  niet	  doet,	  of	  het	  niet	  genoeg	  doorvoert,	  wordt	  onherkenbaar	  (heeft	  geen	  
profiel)	  en	  is	  in	  termen	  van	  Porter	  ‘stuck	  in	  the	  middle’.	  En	  in	  het	  denken	  van	  Porter	  is	  elke	  positie	  in	  
de	  markt	  een	  goede,	  behalve	  ‘stuck	  in	  the	  middle’.	  Dat	  is	  de	  plek	  waar	  je	  niet	  wilt	  zijn.	  
	  
Consequenties	  van	  de	  keuze	  voor	  een	  positionering	  
Het	  mag	  duidelijk	  zijn	  dat	  we	  het	  kiezen	  van	  een	  positionering	  doen	  om	  een	  duidelijk	  gezicht	  in	  de	  
markt	  te	  hebben,	  een	  positie	  ten	  opzichte	  van	  concurrenten.	  Maar	  intussen	  beslissen	  we	  met	  een	  
positionering	  nog	  veel	  meer.	  Zo	  bepaald	  de	  positionering	  onder	  andere:	  
	  

-‐ Hoe	  we	  onze	  processen	  inrichten	  
o Cost	  leadership	  gaat	  om	  maximaal	  standaardiseren	  van	  processen	  om	  de	  kosten	  zo	  

laag	  en	  beheersbaar	  mogelijk	  te	  houden;	  
o Differentiatie	  draait	  om	  innovatie	  en	  daarmee	  om	  de	  kraamkamer	  van	  ideeën	  en	  

time	  to	  market;	  
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o Focus	  draait	  om	  het	  in	  kunnen	  spelen	  op	  de	  wensen	  en	  behoeften	  van	  de	  doelgroep	  
(de	  niche).	  Het	  proces	  moet	  zich	  ‘plooien’	  om	  wat	  de	  niche	  wil.	  

-‐ Wat	  voor	  soort	  cultuur	  we	  hebben	  
o Cost	  leadership	  vraagt	  om	  een	  cultuur	  van	  uitvoeren,	  niet	  lullen	  maar	  poetsen.	  

Efficiency	  is	  het	  toverwoord.	  
o Differentiatie	  vraagt	  om	  een	  cultuur	  van	  steeds	  opnieuw	  de	  grenzen	  op	  zoeken,	  

vragen	  blijven	  stellen	  en	  continue	  verbetering;	  
o Focus	  vraagt	  om	  een	  cultuur	  die	  dienend	  is	  richting	  de	  niches	  waarvoor	  gekozen	  is.	  

-‐ Waar	  we	  op	  sturen	  
o Bij	  cost	  leadership	  sturen	  we	  op	  efficiency.	  De	  stuurparameters	  zullen	  gaan	  over	  

kosten,	  doorlooptijd,	  voorkomen	  van	  fouten,	  etc;	  
o Bij	  differentiatie	  sturen	  we	  op	  aantal	  nieuwe	  producten	  of	  productvarianten,	  time	  to	  

market,	  inbedden	  van	  nieuwe	  technologieën,	  kwaliteit	  en	  de	  concurrentie	  
voorblijven;	  

o Bij	  focus	  sturen	  we	  op	  klantenkennis,	  klanttevredenheid	  en	  de	  snelheid	  waarmee	  we	  
klantwensen	  in	  kunnen	  bouwen	  in	  wat	  we	  doen.	  

-‐ Wat	  voor	  soort	  mensen	  we	  in	  het	  bedrijf	  willen	  hebben	  
o Bij	  cost	  leadership	  zoeken	  we	  mensen	  die	  uitvoeren	  wat	  vastgelegd	  is,	  en	  die	  vooral	  

geen	  eigen	  invulling	  geven	  (de	  standaard	  werkwijze	  of	  procedure	  willen	  volgen);	  
o Bij	  differentiatie	  zoeken	  we	  mensen	  die	  willen	  ontwikkelen,	  geïnteresseerd	  zijn	  door	  

nieuwe	  technologieën	  en	  toepassingen,	  die	  buiten	  ‘the	  box’	  denken;	  
o Bij	  focus	  zoeken	  we	  mensen	  die	  gevoel	  hebben	  voor	  klanten	  en	  met	  klanten	  

interactie	  kunnen	  hebben,	  en	  die	  interactie	  kunnen	  vertalen	  naar	  wat	  de	  organisatie	  
kan	  en	  wil	  leveren.	  

	  
Hoe	  deze	  positioneringen	  eruit	  kunnen	  komen	  te	  zien,	  of	  hoe	  ze	  vorm	  kunnen	  geven	  aan	  een	  
organisatie	  kan	  ik	  illustreren	  aan	  de	  hand	  van	  een	  artikel	  dat	  schreef	  als	  verslag	  van	  een	  werksessie	  
met	  managers	  uit	  de	  Health	  Care.	  

	  
	  

In	  het	  kader	  van	  een	  bedrijfskundige	  opleiding	  voor	  mensen	  uit	  de	  health	  care	  is	  
gekeken	  hoe	  verschillende	  opdrachten	  die	  een	  management	  team	  mee	  kan	  krijgen	  
(positioneringen	  in	  termen	  de	  Generieke	  Strategieën	  van	  Porter)	  zich	  vertalen	  naar	  een	  
op	  te	  zetten	  zorg-‐eenheid.	  De	  uitwerking	  geeft	  zicht	  op	  hoe	  een	  de	  positionering	  
kleuring	  geeft	  aan	  de	  te	  leveren	  zorg,	  de	  inrichting	  van	  de	  organisatie,	  het	  soort	  
personeel	  en	  de	  cultuur.	  	  

De	  eerste	  groep:	  zet	  de	  klant/cliënt	  centraal	  (Focus)	  

De	  groep	  besloot	  op	  basis	  van	  de	  opdracht	  een	  zorghotel	  op	  te	  richten	  waarbij	  zowel	  de	  
zorgbehoevende	  (laatste	  fase	  van	  het	  leven,	  met	  behoefte	  aan	  dagelijkse	  psychische	  
zorg)	  als	  de	  familie	  van	  de	  zorgbehoevende	  een	  plek	  kunnen	  vinden.	  Kernwoorden	  die	  
bij	  deze	  uitwerking	  naar	  voren	  werden	  gebracht	  zijn:	  

• Mooi	  pand,	  uitstekende	  locatie;	  



	  
22	  

	  	  

• Bezettingsgraad	  wordt	  bepaald	  op	  de	  bezetting	  van	  de	  kamers	  (door	  
zorgbehoevende	  en	  door	  familie);	  

• Specialistische	  zorg	  wordt	  ingekocht	  (niet	  standaard	  zelf	  in	  huis,	  maar	  naar	  
behoefte	  inkopen	  daar	  waar	  de	  expertise	  is);	  

• Aanbieden	  van	  aanvullende	  disciplines	  naast	  directe	  zorg	  (denk	  bijvoorbeeld	  aan	  
tandarts,	  live	  muziek,	  familie	  bezigheden);	  

• Aansturing	  vindt	  plaats	  door	  een	  hotelmanager,	  met	  aandacht	  voor	  gastvrijheid	  en	  
catering;	  

• De	  zorg	  is	  individueel;	  
• Open	  cultuur	  gericht	  op	  het	  naar	  de	  zin	  maken;	  
• Doorvertellen	  van	  ervaringen	  zorgt	  voor	  een	  continue	  instroom,	  waardoor	  de	  

bezettingsgraad	  hoog	  gehouden	  kan	  worden;	  
• De	  klantwens	  (van	  met	  name	  de	  familie	  namens	  de	  zorgbehoevende)	  staat	  

centraal.	  Dit	  vraagt	  aandacht	  voor	  flexibiliteit	  van	  de	  medewerkers	  (het	  willen	  
uitvoeren)	  en	  plan-‐	  en	  regelcapaciteiten;	  

• Wachttijden	  voor	  onze	  klanten	  zijn	  onacceptabel;	  
• Een	  familieraad	  van	  de	  dan	  aanwezige	  bewoners	  zorgt	  voor	  goede	  aansluiting	  op	  

wat	  speelt;	  
• De	  kern	  is	  belevingsgerichte	  zorg	  leveren	  dat	  per	  definitie	  maatwerk	  is;	  
• Financiering	  door	  middel	  van:	  	  

o eigen	  bijdrage	  van	  familie	  en/of	  
o legaat	  van	  de	  zorgbehoevende.	  

De	  tweede	  groep:	  zet	  ontwikkeling	  en	  innovatie	  centraal	  (Differentiatie)	  

De	  tweede	  groep	  besloot	  een	  kleine	  gespecialiseerde	  kliniek	  op	  te	  richten,	  waar	  door	  
specialisatie	  maximaal	  gebruik	  gemaakt	  kan	  worden	  van	  het	  ontwikkelen	  en	  toepassen	  
van	  nieuwe	  technieken	  en	  procedures,	  het	  opdoen	  van	  ervaring,	  en	  vanuit	  daar	  weer	  
verbeteren.	  Kernwoorden	  die	  bij	  deze	  uitwerking	  naar	  voren	  werden	  gebracht	  zijn:	  

• De	  toegepaste	  behandeling	  is	  afhankelijk	  van	  de	  laatste	  stand	  van	  de	  techniek	  (de	  
klant	  weet	  dat	  hij/zij	  altijd	  behandeld	  wordt	  met	  de	  laatste	  kennis	  en	  inzichten);	  

• In	  de	  kliniek	  zijn	  altijd	  de	  beste	  middelen	  en	  onderzoeksfaciliteiten	  beschikbaar,	  
waardoor	  het	  interessant	  is	  voor	  specialisten	  die	  zich	  richten	  op	  onderzoek	  
(aantrekken	  en	  behouden	  van	  innovatiecapaciteit);	  

• We	  zullen	  dus	  medewerkers	  aantrekken	  met	  een	  profiel	  dat	  in	  de	  markt	  gelabeld	  
zal	  worden	  als	  vakidioten	  en	  nerds.	  Wij	  weten	  dat	  het	  de	  toppers	  in	  hun	  vak	  zijn;	  

• Bij	  ons	  kunnen	  ze	  zich	  volledig	  richten	  op	  studie	  en	  onderzoek,	  neerzetten	  van	  
resultaten	  (in	  innovatie)	  en	  verbetering	  van	  behandelingen,	  processen	  en	  
technieken.	  Het	  verder	  ontwikkelen	  is	  voor	  ons	  van	  groot	  belang,	  het	  schrijven	  van	  
publicaties	  kan	  daar	  een	  gevolg	  van	  zijn	  maar	  voor	  ons	  een	  afgeleide	  zaak	  
(academische	  norm);	  

• Specialisatie	  betekent	  dat	  niet	  alles	  wordt	  gedaan,	  de	  reguliere	  zorg	  wordt	  graag	  
over	  gelaten	  aan	  andere	  zorginstellingen.	  Het	  liefst	  ook	  geen	  ‘overblijvers’	  dat	  
vraagt	  een	  ander	  soort	  managementaandacht	  die	  afleidt	  van	  de	  ontwikkeling	  en	  
innovatie	  op	  de	  specialisatie;	  

• We	  worden	  voor	  ons	  specialisme	  ingehuurd	  door	  andere	  zorginstellingen	  en	  door	  
mensen	  die	  alleen	  het	  beste	  willen;	  

• Medewerkers	  zijn	  onderdeel	  van	  top-‐teams	  die	  gaan	  voor	  topklasse,	  de	  eredivisie	  
in	  zorg;	  

• Klanttevredenheid	  is	  niet	  de	  eerste	  zorg,	  klanttevredenheid	  is	  een	  afgeleide	  van	  het	  
leveren	  van	  de	  beste	  zorg	  (daar	  hoeven	  we	  niets	  extra’s	  voor	  te	  doen	  of	  te	  regelen);	  
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• Op	  ons	  specialisme	  houden	  we	  ons	  bezig	  met	  de	  totale	  breedte	  van	  de	  zorg,	  dus	  
ook	  preventie	  en	  nazorg	  (voor	  zover	  dat	  ons	  helpt	  ons	  specialisme	  verder	  te	  
ontwikkelen);	  

• wachttijden	  voor	  klanten	  zijn	  een	  logisch	  gevolg	  van	  onze	  keuzes	  (de	  specialisten	  
zijn	  continue	  aan	  het	  werk)	  en	  voor	  klanten	  acceptabel	  omdat	  het	  hoort	  bij	  het	  
krijgen	  van	  de	  beste	  zorg;	  

• We	  weten	  dat	  we	  het	  niet	  goed	  doen	  als	  een	  ander	  nieuwere	  dingen	  doet	  voordat	  
wij	  het	  hebben	  ontdekt.	  

• Financiering	  wordt	  geregeld	  door:	  	  
o Zorgverzekeraars	  (de	  beste	  behandeling	  levert	  geld	  op	  door	  kortere	  

zorgtrajecten);	  
o Zorgvernieuwing	  (en	  het	  vermarkten	  daarvan);	  
o Patiënten	  die	  bereid	  zijn	  te	  betalen	  voor	  topzorg;	  
o Als	  kenniscentrum	  (en	  het	  vermarkten	  daarvan);	  
o Sponsoren	  (uit	  bijv	  de	  farmacie).	  

De	  derde	  groep:	  kostenbeheersing	  centraal	  (cost	  leadership)	  

De	  derde	  groep	  heeft	  de	  opdracht	  vertaald	  naar	  het	  opzetten	  van	  een	  
ziekenhuis/behandelcentrum	  voor	  planbare	  zorg.	  Met	  planbare	  zorg	  wordt	  bedoeld	  
standaard	  behandelingen	  waarvan	  van	  tevoren	  bekend	  is	  hoeveel	  werk	  het	  oplevert.	  
Kernwoorden	  die	  bij	  deze	  uitwerking	  naar	  voren	  werden	  gebracht	  zijn:	  

• Standaard	  behandelingen,	  waarbij	  afwijkingen	  van	  de	  standaard	  procedure	  en	  
werkwijze	  nihil	  zijn;	  

• Onze	  behandelaars	  zijn	  productiemakers,	  geen	  specialisten	  die	  elke	  keer	  iets	  anders	  
willen;	  

• Onze	  medewerkers	  zullen	  over	  de	  hele	  linie	  doeners	  zijn	  die	  hun	  tevredenheid	  
halen	  in	  het	  draaien	  van	  hun	  processen,	  de	  korte	  doorlooptijd	  en	  planbaarheid	  voor	  
de	  klant	  en	  de	  planbaarheid	  van	  hun	  eigen	  werk;	  

• We	  werken	  alleen	  met	  bewezen	  effectieve	  behandelingen	  en	  zien	  het	  als	  onze	  taak	  
dit	  zo	  efficiënt	  mogelijk	  te	  doen	  en	  de	  behandeling	  aan	  zoveel	  mogelijk	  klanten	  aan	  
te	  kunnen	  bieden;	  

• Onze	  faciliteiten	  hebben	  een	  maximale	  bezettingsgraad	  (24	  uur	  per	  dag	  ingepland,	  
met	  rekening	  voor	  onderhoud	  etc).	  Om	  dit	  te	  doen	  maken	  we	  ook	  gebruik	  van	  
uitleen	  en	  inleen;	  

• Omdat	  we	  standaard	  werkzaamheden	  doen	  hebben	  we	  minimale	  vormen	  van	  
werkoverleg;	  

• Behandelingen	  worden	  volgens	  de	  planning	  uitgevoerd;	  
• We	  doen	  alleen	  behandelingen	  en	  activiteiten	  die	  kostendekkend	  zijn;	  
• Kernwoorden	  bij	  de	  inrichting	  van	  het	  proces	  zijn:	  efficiency,	  standaardisering,	  

procesbeschrijving;	  
• Klanttevredenheid	  komt	  voort	  uit	  het	  planbare,	  de	  klant	  weet	  precies	  wanneer	  wat	  

gaat	  gebeuren;	  
• Tijd	  =	  geld,	  we	  sturen	  dus	  op	  doorloopsnelheid	  van	  de	  behandelingen	  en	  de	  

bezetting	  van	  de	  productiemiddelen	  (faciliteiten	  en	  behandelaars).	  Dat	  er	  
wachttijden	  voor	  klanten	  zijn	  is	  daar	  een	  logisch	  gevolg	  van;	  

• We	  gaan	  voor	  een	  hoog	  marktaandeel	  zodat	  we	  maximaal	  gebruik	  kunnen	  maken	  
van	  de	  economies	  of	  scale.	  We	  hebben	  dus	  altijd	  een	  korte	  wachtlijst	  om	  de	  
maximale	  bezetting	  te	  kunnen	  waarborgen;	  

• Financiering	  komt	  voort	  uit:	  	  
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o Goede	  onderhandeling	  met	  de	  zorgverzekeraars	  (hoge	  productie	  tegen	  lage	  
kosten);	  

o Subsidies	  (voor	  de	  aanschaf	  en	  onderhoud	  van	  apparatuur);	  
o Klanten	  die	  snel	  en	  efficiënt	  geholpen	  willen	  worden;	  
o Door	  uitleen	  en	  inleen	  van	  andere	  zorgorganisaties	  die	  gebruik	  willen	  maken	  

van	  onze	  faciliteiten.	  

Het	  mag	  duidelijk	  zijn	  dat	  deze	  drie	  beschrijvingen	  voor	  de	  zorg	  naadloos	  passen	  op	  de	  
beschrijvingen	  van	  Costleader,	  Differentiatie	  en	  Focus	  van	  Porter	  passen.	  En	  in	  lijn	  met	  
het	  gedachtegoed	  van	  Porter	  organisaties	  oplevert	  met	  een	  duidelijk	  gezicht	  naar	  de	  
markt,	  zodat	  je	  als	  klant	  ook	  een	  duidelijke	  keuze	  kunt	  maken.	  

Het	  mag	  vanuit	  deze	  beschrijving	  ook	  duidelijk	  zijn	  dat	  de	  meeste	  zorginstellingen	  die	  
we	  op	  dit	  moment	  in	  Nederland	  kennen	  voldoen	  aan	  Porter’s	  beschrijving	  van	  ‘Stuck	  in	  
the	  middle’.	  	  

	  
	  
Welke	  van	  deze	  positioneringen	  een	  bepaalde	  organisatie	  gaat	  kiezen	  is	  uiteraard	  afhankelijk	  van	  de	  
missie	  en	  visie	  die	  de	  organisatie	  heeft.	  	  
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6.	  MVP	  als	  geheel	  
	  
Nu	  missie,	  visie	  en	  positionering	  bepaald	  zijn	  staat	  het	  raamwerk	  voor	  de	  activiteiten	  klaar,	  het	  
fundament	  voor	  de	  organisatie	  is	  gelegd.	  MVP	  samen	  bepalen:	  
	  

-‐ Wat	  je	  als	  organisatie	  doet	  (en	  wat	  niet	  –	  dus	  de	  afbakening);	  
-‐ Waar	  je	  als	  organisatie	  goed	  in	  bent;	  
-‐ Wat	  je	  wilt	  bereiken;	  
-‐ Op	  welke	  manier	  je	  dat	  wilt	  bereiken;	  
-‐ Op	  welke	  manier	  je	  onderscheidend	  gaat	  zijn	  voor	  je	  klanten.	  

	  
Daarmee	  bepaald	  de	  MVP	  voor	  een	  belangrijk	  deel:	  

-‐ Wat	  er	  wel	  of	  niet	  in	  overweging	  wordt	  genomen	  als	  activiteit;	  
-‐ Op	  welke	  manier	  er	  gewerkt	  gaat	  worden;	  
-‐ Hoe	  er	  samengewerkt	  gaat	  worden	  in	  de	  organisatie;	  
-‐ Wat	  belangrijk	  is	  voor	  de	  organisatie;	  
-‐ Welke	  waarden	  en	  normen	  er	  zijn;	  
-‐ Hoe	  er	  naar	  de	  wereld	  wordt	  gekeken;	  
-‐ Hoe	  er	  met	  partijen	  en	  individuen	  buiten	  de	  organisatie	  wordt	  gecommuniceerd	  en	  

samengewerkt.	  
	  
Daarmee	  bepaald	  de	  MVP	  als	  geheel	  een	  belangrijk	  deel	  het	  paradigma	  van	  de	  organisatie,	  wat	  ik	  
eerder	  de	  kern	  van	  de	  organisatie	  noemde.	  Of	  eigenlijk	  is	  het	  andersom:	  het	  paradigma	  van	  de	  
organisatie	  bepaald	  voor	  een	  belangrijk	  deel	  de	  keuzes	  die	  de	  organisatie	  maakt	  in	  de	  MVP.	  Zicht	  op	  
de	  keuzes	  geeft	  daarmee	  ook	  zicht	  op	  het	  paradigma.	  
	  
Met	  deze	  constatering	  kunnen	  we	  ook	  de	  link	  leggen	  tussen	  de	  MVP	  en	  de	  noodzakelijke	  (en	  vaak	  
aanwezige)	  organisatiecultuur.	  	  Zo	  mag	  de	  uitwerking	  van	  Porter	  voor	  de	  Health	  Care	  hiervoor	  
duidelijk	  maken	  dat	  de	  MVP	  implicaties	  heeft	  voor:	  
	  

-‐ Wat	  belangrijk	  is;	  
-‐ Welke	  manieren	  van	  aansturing	  en	  samenwerking	  passen;	  
-‐ Welke	  kijk	  er	  zal	  zijn	  op	  de	  rol	  van	  medewerkers	  en	  welk	  soort	  medewerkers	  men	  nodig	  zal	  

hebben.	  
	  
Ook	  mag	  uit	  de	  beschrijving	  duidelijk	  zijn	  dat	  de	  MVP	  de	  kaders	  en	  de	  richting	  geven	  voor	  de	  verdere	  
invulling,	  planning,	  activiteiten	  die	  de	  organisatie	  gaat	  maken.	  	  
	  
Om	  het	  complex	  te	  maken:	  als	  we	  het	  in	  organisaties	  hebben	  over	  strategische	  keuzes	  maken	  (waar	  
ik	  in	  de	  inleiding	  mee	  begon)	  bedoelen	  we	  eigenlijk	  keuzes	  en	  beslissingen	  op	  MVP	  niveau.	  Niet	  over	  
de	  operationalisering	  van	  de	  MVP	  in	  de	  strategie,	  zoals	  we	  hierachter	  zullen	  omschrijven.	  
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7.	  Doel	  
	  
Nu	  we	  de	  MVP	  –	  missie,	  visie	  en	  positionering	  –	  van	  de	  organisatie	  hebben	  is	  de	  volgende	  stap	  dit	  
kader,	  deze	  kern	  te	  vertalen	  naar	  iets	  waar	  we	  de	  organisatie	  op	  kunnen	  richten.	  De	  MVP	  zelf	  is	  te	  
algemeen	  (en	  vaak	  te	  vaag)	  om	  als	  doel	  te	  kunnen	  dienen.	  Het	  doel	  (het	  kan	  er	  ook	  meer	  dan	  één	  
zijn)	  gaat	  de	  organisatie	  helpen	  om	  de	  MVP	  vorm	  te	  geven.	  Denk	  even	  terug	  aan	  de	  visie	  van	  Disney.	  
Niet	  echt	  een	  visie	  die	  concreet	  richting	  geeft	  aan	  wat	  er	  de	  komende	  tijden	  moet	  gebeuren.	  Een	  
visie	  moet	  inspirerend	  zijn	  en	  daarmee	  richting	  geven,	  maar	  de	  organisatie	  heeft	  een	  (iets)	  concreter	  
beeld	  nodig	  om	  ook	  echt	  in	  beweging	  te	  komen.	  Dat	  is	  het	  Doel.	  
	  
Voordat	  we	  kijken	  naar	  hoe	  we	  een	  doel	  kunnen	  vinden	  wil	  ik	  eerst	  nog	  even	  stilstaan	  bij	  de	  term	  
‘doel’.	  	  In	  het	  Engelstalige	  vakgebied	  gebruiken	  we	  namelijk	  twee	  soorten	  doelen:	  

-‐ Het	  strategische	  doel:	  een	  doel	  dat	  we	  op	  de	  langere	  termijn	  willen	  behalen	  en	  waar	  we	  de	  
activiteiten	  van	  de	  organisatie	  op	  kunnen	  richten.	  Dit	  wordt	  aangeduid	  als	  een	  ‘Goal’;	  

-‐ De	  operationele	  doelen:	  de	  doelen	  die	  we	  afleiden	  uit	  de	  keuzes	  die	  we	  hebben	  gemaakt	  
over	  de	  weg	  die	  we	  willen	  gaan.	  Deze	  doelen	  geven	  richting	  en	  sturing	  aan	  de	  dagelijkse	  
activiteiten	  die	  we	  in	  de	  organisatie	  verrichten.	  Deze	  doelen	  worden	  aangeduid	  als	  
‘Objectives’	  of	  ‘targets’.	  

Het	  mag	  duidelijk	  zijn	  dat	  we	  in	  de	  MVPDS	  met	  Doel	  ons	  richten	  op	  wat	  hierboven	  beschreven	  is	  als	  
Goals.	  
	  
De	  rol	  van	  het	  Doel	  
Voor	  het	  bepalen	  van	  de	  doelen	  (goals)	  wordt	  het	  langere	  termijn	  beeld,	  verwoord	  in	  de	  visie,	  wordt	  
gekeken	  naar	  waar	  de	  organisatie	  op	  een	  termijn	  van	  7	  tot	  10	  jaar	  wil	  zijn	  of	  moet	  zijn	  om	  de	  visie	  te	  
realiseren.	  Dit	  doel	  mag	  best	  uitdagend	  zijn.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Het	  beeld	  dat	  ontstaat	  
uit	  missie,	  visie	  en	  

positionering	  

Waar	  de	  organisatie	  nu	  is	  

Het	  pad	  om	  
‘daar’	  te	  
komen	  

Tussenstappen	  
om	  ‘daar’	  te	  
komen	  
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Om	  de	  tussenstappen	  (de	  doel)	  te	  bepalen	  wordt	  het	  vage	  langer	  termijn	  toekomstbeeld	  verder	  
beschreven.	  Hoe	  preciezer,	  met	  de	  kennis	  van	  nu,	  het	  beeld	  geschetst	  kan	  worden,	  hoe	  duidelijker	  
wordt	  het	  welke	  stappen	  gezet	  moeten	  worden	  om	  daar	  te	  komen.	  Ook	  al	  weten	  we	  niet	  waar	  het	  
verhaal	  uiteindelijk	  zal	  eindigen.	  Disney	  kon	  niet	  voorzien	  dat	  er	  pretparken,	  een	  tv	  station	  en	  
computer	  geanimeerde	  films	  zouden	  ontstaan.	  Maar	  het	  voldoet	  wel	  allemaal	  aan	  de	  beschrijving	  
van	  ‘Bright	  and	  sparkling’.	  	  
	  
Net	  als	  met	  varen	  op	  de	  Waddenzee	  zijn	  de	  eerste	  boeien	  die	  de	  vaargeul	  aangeven	  vaak	  goed	  te	  
zien,	  maar	  de	  daarachterliggende	  boeien	  vager.	  Eerder	  bedoelt	  om	  een	  richting	  aan	  te	  geven	  (en	  die	  
kant	  gaan	  we	  ongeveer	  op)	  dan	  dat	  er	  nu	  al	  op	  gekoerst	  moet	  worden.	  Daarvoor	  dienen	  de	  eerste	  
boeien.	  Het	  eiland	  waar	  we	  naar	  toe	  gaan	  is	  soms	  niet	  eens	  te	  zien,	  maar	  we	  weten	  dat	  het	  er	  ligt,	  
ergens	  voor	  het	  schip.	  
	  
Een	  Doel	  wordt	  voor	  hetzelfde	  ingezet:	  ze	  geven	  houvast	  aan	  de	  koers	  die	  de	  organisatie	  in	  moet	  
zetten.	  Het	  niet	  hebben	  van	  een	  doel,	  maakt	  dat	  elke	  koers	  goed	  lijkt.	  Zeker	  als	  we	  de	  visie	  niet	  echt	  
voor	  ons	  zien,	  maar	  het	  meer	  een	  gevoel	  of	  een	  richting	  aangeeft.	  Hebben	  van	  een	  Doel	  geeft	  een	  
ijkpunt	  waaraan	  de	  verschillende	  nog	  te	  nemen	  keuzes	  aan	  getoetst	  kunnen	  worden.	  
	  
In	  het	  plaatje	  kunnen	  we	  de	  MVP	  zien	  als	  een	  wolk	  aan	  de	  horizon	  –	  of	  misschien	  zelfs	  nog	  wel	  daar	  
achter	  –	  die	  aangeeft	  welke	  kant	  we	  op	  moeten.	  Het	  doel	  is	  dan	  de	  spreekwoordelijke	  ‘stip	  op	  de	  
horizon’,	  die	  binnen	  de	  wolk	  valt	  en	  ons	  in	  staat	  stelt	  een	  koers	  uit	  te	  zetten.	  Deze	  koers	  zelf	  is	  dan	  de	  
strategie	  (maar	  daarover	  in	  het	  volgende	  hoofdstuk	  meer).	  
	  
Hoe	  bepalen	  we	  het	  Doel	  
Ik	  ben	  dit	  eBook	  begonnen	  met	  de	  MVP	  te	  beschrijven	  als	  de	  kern	  waar	  alles	  in	  de	  organisatie	  mee	  
samenhangt.	  Dat	  betekent	  dat	  we,	  nu	  we	  de	  MVP	  hebben,	  twee	  lijnen	  hebben	  waarmee	  we	  het	  Doel	  
kunnen	  bepalen:	  
	  
1.	  Succesformule	  
Centrale	  vraag:	  ‘Hoe	  gaan	  we	  het	  doel	  bereiken?’	  
	  
Nu	  we	  weten	  wat	  we	  willen	  bereiken	  wat	  zijn	  dan	  de	  grote	  stappen	  of	  mijlpalen	  die	  we	  moeten	  
doorlopen	  van	  hier	  (wat	  we	  nu	  zijn	  als	  organisatie)	  en	  daar	  (waar	  we	  willen	  zijn)?	  Je	  zou	  kunnen	  
stellen	  van	  de	  succesformule	  de	  mijlpalen	  vanuit	  de	  huidige	  situatie	  (IST)	  bepaald.	  
	  
2.	  Creëren	  van	  de	  toekomst	  
Centrale	  vraag:	  ‘Wat	  moeten	  we	  doen	  om	  te	  zorgen	  dat	  die	  toekomst	  ook	  waarheid	  wordt?’	  
	  
Als	  we	  weten	  hoe	  de	  toekomst	  er	  uit	  ziet	  (visie	  en	  positionering)	  kunnen	  we	  ook	  benoemen	  welke	  
stappen	  gezet	  moeten	  worden	  om	  die	  toekomst	  ook	  waarheid	  te	  laten	  worden.	  Je	  zou	  kunnen	  
zeggen	  dat	  deze	  mijlpalen	  vanuit	  de	  toekomst	  terug	  geredeneerd	  kunnen	  worden.	  
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Voorbeeld:	  
Als	  ik	  de	  zorginstelling	  wil	  worden	  die	  in	  het	  vorige	  hoofdstuk	  beschreven	  is	  als	  eerste	  variant	  (de	  
focus	  uitwerking)	  dan	  kan	  ik	  beide	  lijnen	  als	  volgt	  uitwerken:	  
	  
Succesformule:	  

-‐ Het	  bepalen	  van	  de	  doelgroep	  die	  deze	  dienstverlening	  wil,	  en	  het	  geld	  heeft	  ervoor	  te	  
betalen;	  

-‐ Opzetten	  van	  ons	  zorgbedrijf	  versie	  0,	  waarmee	  we	  kunnen	  starten	  en	  ervaring	  op	  kunnen	  
doen.	  Door	  betrokkenheid	  van	  patiënten,	  hun	  familie	  en	  onze	  zorgverleners	  ontwikkelen	  we	  
in	  drie	  jaar	  tijd	  ons	  zorgbedrijf	  versie	  1;	  

-‐ Vanuit	  zorgbedrijf	  versie	  1	  gaan	  we	  de	  dienstverlening	  uitbreiden,	  ons	  netwerk	  optimaliseren	  
en	  DE	  aanbieder	  in	  onze	  niche	  worden.	  

	  
Creëren	  van	  de	  toekomst:	  
Om	  de	  wereld	  te	  creëren	  waar	  uitmuntende	  zorg	  waar	  patiënt	  en	  familie	  centraal	  staan	  logisch	  en	  
vanzelfsprekend	  zijn,	  moeten	  we	  de	  volgende	  stappen	  ondernemen:	  

-‐ Politiek	  discussie	  over	  tweedeling	  in	  de	  zorg	  opnieuw	  op	  de	  agenda	  zetten	  en	  als	  alternatief	  
voor	  de	  toekomst	  neerzetten;	  

-‐ De	  impasse	  dat	  zorgverzekeraars	  (belangrijke	  financiers)	  alleen	  moeten	  sturen	  op	  lage	  kosten	  
doorbreken.	  Misschien	  samen	  met	  diezelfde	  zorgverzekeraars	  werken	  aan	  nieuwe	  
financieringsconstructies	  voor	  ‘maatwerk	  zorg’;	  

-‐ Het	  voor	  patiënten,	  hun	  familie	  en	  andere	  stakeholders	  vanzelfsprekend	  maken	  dat	  ze	  alleen	  
het	  beste	  willen	  en	  dat	  daar	  nieuwe	  vormen	  van	  zorg	  en	  luxe	  voor	  nodig	  zijn.	  

	  
We	  zouden	  de	  eerste	  lijn	  ‘inside	  out’	  kunnen	  noemen	  (wat	  moet	  ik	  als	  organisatie	  doen	  om	  de	  
toekomst	  waar	  te	  maken),	  en	  de	  tweede	  lijn	  ‘outside	  in’	  (wat	  moet	  er	  in	  de	  omgeving	  gebeuren,	  en	  
welke	  rol	  zouden	  wij	  daarin	  kunnen	  nemen).	  
	  
De	  verschillende	  mijlpalen	  die	  zo	  ontstaan	  kunnen	  in	  de	  tijd	  op	  de	  lijn	  van	  IST	  naar	  SOLL	  uitgezet	  
worden	  als	  logisch	  samenhangende	  brokken	  op	  weg	  naar	  de	  toekomst.	  
	  
Het	  Doel	  in	  de	  MVPDS	  heeft	  uiteindelijk	  twee	  vormen:	  

-‐ De	  stip	  op	  de	  horizon:	  het	  concreet	  maken	  van	  de	  MVP	  in	  een	  toekomstbeeld	  (zoals	  in	  de	  
uitwerking	  van	  de	  positionering	  voor	  de	  zorginstellingen	  is	  gedaan);	  

-‐ Een	  afgeleid	  Doel	  dat	  in	  de	  komende	  vijf	  tot	  tien	  jaar	  bereikt	  kan	  worden.	  Dit	  doel	  geeft	  
houvast	  voor	  de	  vertaalslag	  naar	  de	  organisatie.	  De	  mijlpalen	  die	  via	  de	  twee	  hierboven	  
beschreven	  lijnen	  gevonden	  worden	  helpen	  hierbij.	  
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8.	  Strategie	  
	  
We	  zijn	  nu	  bij	  de	  volgende	  stap	  in	  de	  MVPDS	  beland:	  het	  bepalen	  van	  de	  strategie.	  Het	  is	  inmiddels	  
duidelijk	  dat	  de	  strategie	  niet	  zo	  zeer	  gaat	  om	  het	  stellen	  van	  een	  doel,	  als	  wel	  om	  de	  manier	  waarop	  
we	  dat	  doel	  denken	  te	  gaan	  behalen.	  
	  
Nu	  we	  een	  Doel	  hebben	  waar	  we	  over	  vijf	  tot	  tien	  jaar	  willen	  zijn,	  zijn	  we	  in	  staat	  het	  eerste	  traject	  
van	  IST	  naar	  SOLL	  verder	  op	  te	  delen	  in	  tussenstappen.	  Een	  strategie	  legt	  vast	  welke	  tussenstappen	  
we	  belangrijk	  vinden.	  We	  benoemen	  daar	  concrete	  doelen	  bij	  en	  bepalen	  daarmee	  de	  prioriteiten	  
voor	  de	  komende	  een	  tot	  twee	  jaar.	  Daarmee	  hebben	  we	  de	  scope	  van	  de	  strategie	  vastgelegd.	  
	  
De	  strategie	  is	  de	  weg	  die	  de	  organisatie	  wil	  afleggen	  om	  het	  Doel	  te	  bereiken.	  Het	  geeft	  de	  
organisatie	  voor	  een	  periode	  van	  één	  jaar	  tot	  drie	  jaar	  houvast	  in	  wat	  er	  gedaan,	  ontwikkelt	  en	  
bereikt	  moet	  worden	  om	  het	  gestelde	  Doel	  te	  bereiken.	  
	  
Als	  we	  kijken	  naar	  de	  termijn	  waarop	  de	  MVPDS	  werkt	  zien	  we	  dat	  de	  tijdshorizon	  steeds	  dichterbij	  
komt:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
De	  strategie	  is	  daarmee	  een	  soort	  ‘masterplan’	  of	  ‘roadmap’	  die	  vorm,	  of	  invulling,	  geeft	  met	  in	  de	  
eerste	  plaats	  dichtbij	  zijnde	  doelen	  en	  in	  de	  tweede	  plaats	  met	  concrete	  plannen	  en	  activiteiten.	  De	  
strategie	  bepaald	  daarmee	  niet	  alleen	  welke	  activiteiten	  op	  de	  koers	  liggen,	  maar	  ook	  hoe	  mensen	  
en	  middelen	  ingezet	  gaan	  worden.	  De	  strategie	  bepaald	  welke	  activiteiten	  wel	  en	  niet	  belangrijk	  zijn	  
om	  het	  Doel	  te	  bereiken.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Wat	  wij	  kennen	  als	  strategie	  kent	  eigenlijk	  twee	  delen:	  

1. Het	  vastenleggen	  van	  een	  of	  meerdere	  tussenliggende	  doelen	  
(die	  op	  een	  termijn	  van	  twee	  jaar	  bereikt	  kunnen	  worden)	  op	  
weg	  naar	  het	  Doel;	  

2. Het	  toewijzen	  van	  mensen	  en	  middelen	  aan	  de	  activiteiten	  die	  
gekozen	  worden	  om	  die	  tussenliggende	  doelen	  te	  bereiken.	  
Daarmee	  wordt	  de	  prioriteitstelling	  in	  de	  organisatie	  
aangebracht,	  en	  worden	  de	  plannen	  zover	  geconcretiseerd	  
naar	  activiteiten	  dat	  de	  organisatie	  er	  mee	  aan	  de	  slag	  kan.	  

Visie	   het	  einddoel,	  de	  ambitie	  
Doelen	  (goals)	   doelen	  op	  termijn	  van	  vijf	  tot	  10	  jaar	  
Strategie	   invulling	  van	  de	  weg	  naar	  het	  doel	  voor	  

de	  komende	  1	  tot	  2	  jaar	  
Doelen	  (objectives)	   operationele	  doelen	  voor	  het	  komende	  

jaar	  (bij	  voorkeur	  Smart	  geformuleerd)	  
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Vaak	  wordt	  de	  strategie	  gezien	  als	  een	  vaststaand	  gegeven,	  maar	  gelukkig	  is	  dat	  niet	  zo.	  De	  wereld	  
om	  ons	  heen	  veranderd	  steeds,	  soms	  dagelijks.	  En	  die	  veranderingen	  hebben	  invloed	  op	  zowel	  
klanten,	  leveranciers,	  beschikbare	  middelen	  en	  medewerkers.	  Daarmee	  is	  ook	  de	  strategie	  aan	  
veranderingen	  onderhavig.	  Het	  is	  immers	  de	  weg	  van	  hier	  naar	  het	  Doel.	  En	  net	  als	  met	  autorijden	  
kan	  er	  een	  wegomlegging	  zijn,	  een	  file	  staan	  of	  kun	  je	  verkeerd	  rijden.	  Allemaal	  lastig,	  maar	  niet	  
onoverkomelijk.	  Als	  je	  tijdig	  signaleert	  dat	  je	  verkeerd	  gaat	  of	  niet	  op	  tijd	  komt	  en	  daardoor	  tijdig	  bij	  
kunt	  sturen.	  	  
	  
Wel	  mag	  duidelijk	  zijn	  dat	  het	  hebben	  van	  een	  goede	  strategie,	  als	  invulling	  op	  MVPD,	  een	  
belangrijke	  bepaler	  is	  voor	  het	  succesvol	  zijn.	  Grant	  beschrijft	  vier	  hoofdelementen	  waaraan	  een	  
strategie	  moet	  voldoen:	  
	  

1. Een	  strategie	  moet	  gericht	  zijn	  op	  ondubbelzinnige	  doelen	  (goals)	  in	  de	  nabije	  toekomst	  
(moet	  binnen	  het	  begrip	  van	  mensen	  liggen,	  vandaar	  de	  vertaling	  van	  de	  missie	  naar	  Doel	  en	  
de	  verdere	  invulling	  in	  een	  strategie);	  

2. Een	  strategie	  moet	  gebaseerd	  zijn	  op	  gedegen	  inzicht	  in	  de	  externe	  omgeving	  (en	  de	  
ontwikkelingen	  die	  zich	  daarin	  aftekenen);	  

3. Een	  strategie	  moet	  gebaseerd	  zijn	  op	  goede	  kennis	  van	  de	  capaciteiten	  van	  de	  organisatie	  en	  
de	  individuen	  daarbinnen	  (wat	  kunnen	  we	  en	  wat	  –	  nog	  –	  niet?);	  

4. Het	  scherpt	  een	  basis	  voor	  de	  uitvoering	  waarbij:	  
-‐ Vastberadenheid	  en	  coördinatie	  de	  strategie	  haalbaar	  maakt;	  
-‐ Sterke	  Punten,	  competentie	  en	  kernkrachten	  die	  ingezet	  kunnen	  worden;	  
-‐ De	  betrokkenheid	  van	  de	  medewerkers	  bereikt	  kan	  worden.	  
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9.	  Nu	  hebben	  we	  een	  strategie…	  wat	  dan?	  

	  
Het	  gebruik	  van	  het	  MVPDS-‐model	  helpt	  de	  zaken	  in	  een	  juist	  kader	  te	  zien,	  en	  te	  zetten	  als	  er	  
vraagstukken	  zijn	  die	  beantwoord	  moeten	  worden.	  En	  als	  de	  strategie	  ook	  in	  de	  organisatie	  bekend	  is	  
kan	  er	  op	  elk	  niveau	  rekening	  mee	  worden	  gehouden.	  Elke	  beslissing	  die	  genomen	  met	  worden,	  of	  
elke	  prioriteit	  die	  gesteld	  moet	  worden	  kan	  nu	  aan	  de	  strategie	  getoetst	  worden	  (hadden	  we	  dit	  wel	  
gepland	  om	  te	  doen)	  en/of	  getoetst	  worden	  aan	  het	  bijdragen	  aan	  het	  realiseren	  van	  het	  Doel.	  
	  
Wat	  is	  belangrijk?	  Het	  vraagstuk	  van	  effectiviteit	  
Hoe	  het	  plaatsen	  van	  ontwikkelingen	  en	  ideeën	  getoetst	  kan	  worden	  aan	  de	  MVPDS	  van	  een	  
organisatie,	  en	  hoe	  dit	  voorkomt	  suboptimale	  beslissingen	  te	  nemen	  mag	  het	  volgende	  voorbeeld,	  
op	  basis	  van	  een	  strategisch	  traject	  bij	  een	  Nederlands	  bedrijf,	  illustreren.	  
	  
	  

Wel	  of	  niet	  een	  nieuw	  koelmagazijn	  
	  
Een	  bedrijf	  gespecialiseerd	  in	  overslag	  en	  distributie	  van	  groente	  en	  fruit,	  met	  name	  uit	  
exotische	  bestemmingen	  met	  als	  einddoel	  winkels	  in	  heel	  Europa,	  is	  bezig	  met	  een	  
strategische	  heroriëntatie.	  Vooruitlopend	  op	  een	  strategische	  beslissing	  is	  alvast	  een	  
stuk	  grond	  aangekocht	  in	  het	  havengebied	  van	  Rotterdam	  zodat	  daar	  een	  nieuw	  
gekoeld,	  state-‐of-‐the-‐art	  warehouse	  gebouwd	  kan	  worden.	  Een	  uitbreiding	  van	  de	  
activiteiten	  van	  het	  bedrijf,	  en	  een	  service	  naar	  klanten.	  Met	  een	  gekoeld	  warehouse	  
kunnen	  de	  binnengekomen	  goederen	  een	  tijdje	  opgeslagen	  worden,	  en	  wordt	  de	  druk	  
op	  direct	  doorverkopen	  (tegen	  soms	  ongunstige	  voorwaarden)	  voor	  klanten	  voorkomen.	  
En	  om	  heel	  eerlijk	  te	  zijn,	  ook	  passend	  bij	  de	  belangstelling	  van	  de	  managers.	  Wat	  is	  er	  
mooier	  dan	  het	  hebben	  van	  het	  mooiste	  en	  nieuwste	  magazijn	  in	  de	  branche?	  
	  	  	  Waarom	  was	  er	  nog	  niet	  begonnen	  van	  de	  bouw?	  Eigenlijk	  simpel,	  het	  bedrijf	  zelf	  was	  
gevestigd	  in	  het	  midden	  van	  het	  land	  (dicht	  op	  de	  verkeersaders	  die	  de	  toegang	  tot	  
verschillende	  delen	  van	  Europa	  geven).	  De	  kracht	  van	  de	  ondernemers	  zat	  in	  het	  slim	  
organiseren	  van	  vervoer	  (de	  ene	  eigenaar),	  en	  in	  het	  samenbrengen	  van	  aanbieders	  van	  
groente	  en	  fruit	  (afkomstige	  uit	  gebieden	  buiten	  Europa)	  met	  de	  kopers	  binnen	  Europa	  
(de	  andere	  eigenaar).	  Een	  van	  de	  eigenaren	  reisde	  de	  wereld	  rond	  en	  managede	  een	  
netwerk	  van	  medewerkers	  die	  relaties	  met	  verkopers	  en	  kopers	  onderhielden.	  	  
De	  twee	  eigenaren	  hadden	  het	  terrein	  impulsief	  gekocht,	  op	  voorspraak	  van	  de	  

managers,	  met	  het	  idee	  dat	  een	  warehouse	  een	  mooie	  uitbouw	  van	  hun	  business	  zou	  
zijn.	  Maar	  zelf	  hadden	  ze	  geen	  kennis	  over	  warehouses,	  noch	  hadden	  ze	  de	  tijd	  deze	  
nieuwe	  activiteit	  in	  het	  totaal	  van	  hun	  aanbod	  te	  bouwen.	  Het	  kapitaalsbeslag	  van	  de	  
aankoop	  was	  wel	  zo	  groot	  dat	  ze	  iets	  moesten	  doen.	  Het	  terrein	  nog	  langer	  braak	  laten	  
liggen	  leek	  niet	  verstandig,	  en	  de	  managers	  drongen	  aan	  op	  een	  spoedig	  start	  van	  de	  
bouwwerkzaamheden.	  
	  	  	  Er	  werd	  een	  New	  Business	  Manager	  aangetrokken	  die	  als	  opdracht	  kreeg	  het	  
warehouse	  van	  de	  grond	  te	  trekken.	  Al	  snel	  werden	  de	  eerste	  plannen	  gemaakt.	  Maar	  
de	  manager,	  laten	  we	  hem	  Geert	  noemen,	  merkte	  dat	  het	  allemaal	  niet	  soepel	  ging.	  Zijn	  
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voorstellen	  schoven	  van	  directievergadering	  naar	  directievergadering,	  en	  hoewel	  beide	  
eigenaren	  het	  plan	  afzonderlijk	  erg	  mooi	  vonden	  (en	  passend	  vonden	  binnen	  de	  
uitstraling	  die	  het	  bedrijf	  graag	  wou),	  kwam	  er	  maar	  geen	  definitief	  besluit.	  Toen	  
werden	  wij	  erbij	  gehaald,	  met	  de	  vraag	  of	  wij	  mee	  wilden	  kijken	  en	  wilde	  helpen	  met	  het	  
vaststellen	  van	  een	  strategie.	  
	  	  	  Aangezien	  wij	  te	  weinig	  technische	  kennis	  hebben	  over	  gekoelde	  warehouses	  en	  de	  
techniek	  die	  daarbij	  hoort,	  deden	  wij	  wat	  we	  eigenlijk	  altijd	  doen:	  we	  pasten	  de	  MVPDS-‐
lijn	  toe.	  Al	  snel	  werd	  duidelijk	  dat	  de	  eigenaren	  geen	  missie	  of	  visie	  hadden	  beschreven,	  
maar	  wel	  hadden.	  Hun	  gemeenschappelijke	  drijfveer	  was	  logistiek-‐plus	  te	  leveren	  voor	  
een	  specifieke	  kwetsbare	  goederensoort.	  De	  persoonlijke	  benadering,	  het	  opbouwen	  
van	  lange	  termijn	  relaties	  en	  vertrouwen	  bepaalden	  de	  onuitgesproken	  werkwijze	  en	  
cultuur,	  die	  de	  beide	  directeuren	  energie	  gaf.	  In	  hun	  netwerk	  hadden	  ze	  ook	  specialisten	  
waarmee	  lange	  termijn	  relaties	  waren,	  die	  ze	  inriepen	  om	  adviezen	  aan	  zowel	  
leveranciers	  als	  klanten	  te	  geven.	  De	  gemeenschappelijkheid	  tussen	  de	  directeuren,	  de	  
leveranciers	  en	  de	  klanten	  was	  het	  streven	  naar	  hoge	  kwaliteit,	  uitmuntende	  service	  en	  
de	  liefde	  voor	  het	  leveren	  van	  mooie	  producten.	  We	  gaan	  hier	  niet	  verder	  in	  op	  de	  
precieze	  invulling	  van	  MVPDS	  	  voor	  deze	  organisatie,	  omdat	  die	  niet	  nodig	  zijn	  voor	  het	  
kunnen	  volgen	  van	  het	  verhaal	  over	  het	  nieuwe	  warehouse.	  
	  	  	  De	  vraag	  die	  voor	  ons	  centraal	  stond	  was	  hoe	  het	  gekoelde	  warehouse	  in	  het	  
Rotterdamse	  paste	  binnen	  de	  MVPDS.	  Eigenlijk	  is	  dan	  al	  snel	  te	  zien	  dat	  het	  zelf	  
neerzetten	  van	  het	  warehouse	  slechts	  één	  van	  de	  mogelijkheden	  is.	  Als	  je	  daarnaast	  
kijkt	  naar	  de	  markt	  voor	  warehousing	  (vragersmarkt	  met	  een	  behoorlijke	  
overcapaciteit),	  en	  de	  weerstand	  die	  de	  directeuren	  hadden	  om	  dit	  avontuur	  echt	  aan	  te	  
gaan	  (wat	  bleef	  uit	  het	  steeds	  vooruit	  schuiven	  van	  de	  beslissing)	  omdat	  ze	  zelf	  eigenlijk	  
weinig	  hadden	  met	  warehousing	  sec,	  rijst	  al	  snel	  de	  vraag	  waarom	  ze	  dit	  zelf	  zouden	  
willen	  doen.	  Het	  zelf	  doen	  zou	  een	  behoorlijke	  investering	  vragen,	  de	  organisatie	  
diversifiëren	  en	  de	  management	  aandacht	  afleiden	  van	  datgene	  waar	  het	  bedrijf	  sterk	  in	  
was:	  kennis	  uitdragen	  en	  verspreiden	  in	  het	  netwerk	  en	  het	  leveren	  van	  exotische	  
groente	  en	  fruitsoorten	  aan	  klanten	  in	  Europa.	  
	  	  	  Om	  een	  lang	  verhaal	  kort	  te	  houden:	  het	  advies	  niet	  zelf	  het	  warehouse	  te	  bouwen,	  
het	  terrein	  weer	  te	  verkopen,	  en	  de	  verdere	  ontwikkeling	  eerder	  te	  zoeken	  in	  een	  
kenniscentrum	  voor	  verbouw,	  overslag	  en	  verkoop	  van	  exotische	  groente	  en	  fruit	  
soorten	  (toen	  nog	  vooruitlopend	  en	  trendsettend	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  ‘groene’	  
aanbieders	  in	  groente	  en	  fruit)	  lag	  meer	  in	  lijn	  met	  de	  MVPDS.	  
	   De	  organisatie	  kom	  weer	  gaan	  bouwen	  op	  waar	  het	  goed	  in	  was,	  waar	  het	  energie	  van	  
krijgt	  en	  daarmee	  een	  duidelijk	  profiel	  in	  de	  markt	  krijgen.	  
	  

	  
Het	  hebben	  en	  kennen	  van	  de	  MVPDS	  geeft	  aan	  welke	  keuze	  effectief	  zijn,	  bijdragen	  aan	  het	  
bereiken	  van	  het	  doel.	  Dit	  voorkomt	  suboptimalisatie	  of	  keuzes	  die	  de	  organisatie	  uiteindelijk	  verder	  
van	  haar	  Doel	  brengt.	  Zoals	  in	  dit	  voorbeeld	  het	  bouwen	  van	  een	  hypermodern	  warehouse	  dat	  de	  
directeuren	  (en	  daarmee	  de	  organisatie)	  verder	  weg	  brengt	  van	  wat	  het	  eigenlijk	  wil	  en	  zou	  moeten	  
doen.	  
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Versnellering	  door	  combinatie	  effectiviteit	  en	  efficiency	  
Een	  andere	  reden	  waarom	  een	  MVPDS-‐lijn	  nuttig	  is	  wordt	  beschreven	  in	  een	  ander	  stuk	  dat	  ik	  eerder	  
publiceerde	  op	  basis	  van	  mijn	  ervaring	  wat	  er	  gebeurd	  in	  bedrijven	  die	  geen	  duidelijke	  visie,	  doelen	  
en	  strategie	  hebben:	  	  

	  
Zabberend	  beleid:	  waarom	  strategie	  in	  de	  praktijk	  vaak	  niet	  werkt	  
	  
Juist	  in	  deze	  tijd	  van	  economische	  crisis,	  en	  straks	  ook	  in	  de	  fase	  van	  opnieuw	  
opbouwen,	  kan	  zwabberend	  beleid	  veel	  schade	  aanrichten.	  In	  tijden	  dat	  groei	  een	  soort	  
vanzelfsprekendheid	  was,	  kwam	  je	  als	  organisatie	  nog	  wel	  weg	  met	  een	  onduidelijke	  
koers,	  tegengestelde	  beslissingen	  en	  lange	  besluitvorming.	  Er	  was	  voldoende	  vraag	  om	  
niet	  effectief	  zijn	  te	  financieren.	  Nu	  kan	  deze	  vorm	  van	  niet-‐bestuur	  het	  einde	  
betekenen	  van	  de	  organisatie,	  omdat	  de	  organisatie	  inboet	  aan	  flexibiliteit	  en	  het	  doen	  
wat	  voor	  klanten	  belangrijk	  is.	  Voor	  mij	  is	  zwabberend	  beleid	  een	  gevolg	  van	  niet	  
besturen	  van	  een	  organisatie.	  	  
	  
Consequentie	  van	  niet-‐bestuur	  
Niet-‐besturen	  betekend	  dat	  de	  organisatie	  geen	  helder	  doel	  heeft	  om	  naar	  te	  streven.	  
En	  als	  mensen	  geen	  helder	  doel	  hebben	  zullen	  ze	  beslissingen	  nemen	  die	  passen	  bij	  hun	  
eigen	  persoonlijke	  doelen.	  Of	  bij	  hun	  persoonlijke	  voorkeuren.	  Of	  bij	  wat	  er	  vanuit	  hun	  
vakgebied	  logisch	  en	  verstandig	  is.	  Dit	  hoeft	  niet	  hetzelfde	  te	  zijn	  als	  het	  doel	  dat	  de	  
organisatie	  zou	  moeten	  nastreven.	  
Vaak	  nemen	  medewerkers,	  of	  managers	  van	  afdelingen	  beslissingen	  die	  in	  hun	  ogen	  
goed	  voor	  de	  organisatie	  zijn.	  Maar	  omdat	  ze	  niet	  de	  gehele	  organisatie	  kunnen	  overzien	  
is	  er	  een	  grote	  kans	  dat	  deze	  beslissingen	  vanuit	  de	  organisatie	  niet	  de	  meest	  handig,	  
effectieve	  of	  beste	  zijn.	  In	  het	  onderstaande	  plaatje	  heb	  ik	  geprobeerd	  dit	  weer	  te	  
geven.	  
	  

	  
	  
Elke,	  persoon,	  eenheid	  of	  afdeling	  (weergegeven	  door	  ene	  bolletje)	  neemt	  vanuit	  het	  
eigen	  perspectief	  de	  beste	  beslissing	  (het	  pijltje	  vanuit	  het	  bolletje).	  Omdat	  er	  geen	  
gemeenschappelijk	  en	  helder	  doel	  is	  waar	  men	  zich	  op	  kan	  richten	  kan	  dit	  betekenen	  dat	  
elke	  eenheid	  een	  andere	  kant	  op	  beweegt.	  En	  aangezien	  de	  eenheden	  door	  de	  
organisatie	  met	  elkaar	  verbonden	  zijn,	  is	  de	  resultante	  voor	  de	  organisatie	  als	  totaal	  dat	  
er	  niets	  gebeurd.	  De	  organisatie	  maakt	  geen	  beweging.	  Frustratie	  bij	  zowel	  de	  
bedrijfsleiding	  als	  bij	  de	  managers	  en	  medewerkers,	  omdat	  er	  niets	  wordt	  bereikt	  terwijl	  
iedereen	  zo	  hard	  zijn	  best	  doet,	  is	  het	  gevolg.	  
Zolang	  de	  markt	  zich	  positief	  blijft	  ontwikkelen	  zit	  de	  hele	  organisatie,	  ondanks	  dat	  de	  
relatieve	  positie	  niet	  veranderd	  door	  de	  zich	  opheffende	  tegenkrachten,	  toch	  op	  een	  
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positieve	  lijn.	  Nu	  die	  positieve	  lijn	  (door	  de	  crisis)	  er	  niet	  meer	  onderligt,	  wordt	  het	  erg	  
zichtbaar	  dat	  de	  organisatie	  niet	  meer	  in	  beweging	  is.	  Daardoor	  verliest	  de	  organisatie	  
positie	  en	  komen	  er	  minder	  inkomsten	  om	  alle	  activiteiten	  te	  bekostigen.	  
	  
Wat	  kan	  een	  duidelijk	  doel	  opleveren?	  
Op	  het	  moment	  dat	  de	  organisatie	  een	  heldere	  koers	  en	  concreet	  doel	  heeft	  kunnen	  de	  
verschillende	  managers	  van	  de	  afdelingen	  zich	  daarop	  richten.	  De	  verschillende	  
beslissingen	  zullen	  richting	  het	  doel	  worden	  genomen.	  Waarom	  zou	  een	  manager	  van	  
een	  eenheid	  immers	  afwijkende	  beslissingen	  nemen	  als	  hij	  weet	  welke	  kant	  de	  
organisatie	  zich	  op	  aan	  het	  bewegen	  is.	  Het	  effect	  is	  dat	  de	  organisatie	  zich	  richting	  het	  
doel	  beweegt.	  Met	  minder	  inspanning	  wordt	  er	  meer	  bereikt.	  
	  

	  
	  
Het	  figuur	  laat	  zien	  dat	  zelfs	  met	  de	  helft	  van	  het	  aantal	  beslissingen,	  en	  vaak	  met	  de	  
helft	  minder	  inspanning	  en	  budget,	  een	  enorm	  effect	  behaalt	  kan	  worden.	  Hoe?	  Simpel	  
door	  een	  heldere	  koers	  en	  concreet	  doel	  te	  hebben.	  
	  
Hoe	  herken	  je	  dit	  in	  organisaties?	  
Organisaties,	  waar	  dit	  fenomeen	  aan	  de	  hand	  is,	  zijn	  druk	  bezig	  met	  het	  formuleren	  van	  
strategie	  op	  strategie.	  Gemaakte	  plannen	  worden	  continue	  bijgestuurd,	  omdat	  er	  te	  
weinig	  voortgang	  wordt	  bereikt,	  en	  omdat	  het	  doel	  niet	  dichterbij	  komt	  zet	  men	  vaak	  
nog	  een	  speciale	  projectgroep	  in	  om	  new	  businesses	  te	  ontwikkelen,	  of	  een	  belangrijke	  
ontwikkeling	  ‘marktgereed’	  te	  maken.	  	  
Op	  zich	  allemaal	  goede	  initiatieven.	  Maar	  daarbij	  wordt	  uit	  het	  oog	  verloren	  dat	  een	  

strategie	  een	  stap	  van	  nu	  naar	  een	  beschreven	  doel	  is.	  En	  als	  dat	  doel	  niet	  bekend	  is,	  
geen	  richting	  geeft,	  dan	  lijkt	  elke	  stap	  een	  goede	  stap.	  Dan	  zullen	  de	  verschillende	  
managers	  en	  eenheden	  hun	  eigen	  invulling	  gaan	  geven	  aan	  beslissingen	  die	  moeten	  
worden	  genomen.	  De	  organisatie	  bevindt	  zich	  dan	  in	  het	  eerste	  plaatje.	  
Het	  formuleren	  van	  een	  strategie	  heeft	  alleen	  zin	  als	  er	  een	  duidelijk	  doel	  bepaald	  is.	  Dat	  
doel	  geeft	  meteen	  richting	  en	  sturing	  aan	  alle	  andere	  beslissingen	  die	  worden	  genomen.	  
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Houvast	  bij	  veranderingen	  in	  de	  omgeving	  
Een	  volgend	  voordeel	  van	  het	  hebben	  van	  een	  duidelijke	  MVPDS-‐lijn	  is	  dat	  als	  de	  markt	  veranderd,	  
en	  wie	  kent	  die	  voorbeelden	  uit	  de	  afgelopen	  jaren	  niet,	  niet	  meteen	  alles	  op	  de	  schop	  hoeft.	  Vaak	  
vraagt	  een	  veranderende	  context	  niet	  eens	  om	  een	  nieuw	  Doel,	  maar	  alleen	  om	  een	  nieuwe	  invulling	  
van	  de	  strategie.	  Als	  er	  een	  duidelijke	  lijn	  staat	  van	  Missie	  –	  Visie	  –	  Positionering	  en	  Doelen	  kan	  een	  
andere	  weg	  gevonden	  worden	  (de	  strategie)	  om	  dat	  te	  bereiken.	  De	  organisatie	  past	  zijn	  activiteiten	  
aan,	  zonder	  dat	  er	  een	  gevoel	  van	  ‘stuurloos’	  te	  zijn	  ontstaat.	  
	  	  	  	  
In	  veel	  organisaties	  is	  een	  veranderende	  omgeving,	  die	  invloed	  uitoefent	  op	  de	  strategie,	  eerder	  
regel	  dan	  uitzondering	  en	  het	  werken	  met	  de	  MVPDS-‐lijn	  maakt	  de	  organisatie	  minder	  afhankelijk	  
van	  de	  grillen	  van	  de	  buitenwereld.	  Het	  stelt	  de	  organisatie	  in	  staat	  zelf	  de	  koers	  uit	  te	  zetten,	  
stelselmatig	  te	  werken	  aan	  realisatie	  van	  die	  koers,	  en	  tussentijdse	  veranderingen	  eenvoudiger	  te	  
vertalen	  naar	  nieuwe	  activiteiten.	  
	  
Eigenlijk	  werkt	  het	  net	  als	  met	  een	  TomTom	  naar	  een	  bepaalde	  bestemming	  rijden.	  Je	  hebt	  het	  Doel	  
ingegeven	  en	  de	  computer	  geeft	  de	  route	  aan	  (het	  strategisch	  plan),	  inclusief	  de	  verschillende	  
afslagen	  die	  je	  moet	  nemen	  (de	  acties	  binnen	  het	  strategisch	  plan).	  Als	  er	  ergens	  iets	  gebeurd,	  
bijvoorbeeld	  een	  file,	  geeft	  het	  systeem	  een	  alternatieve	  route.	  Of	  als	  je	  zelf	  een	  verkeerde	  afslag	  
neemt,	  of	  juist	  een	  afslag	  niet	  neemt	  (dom,	  dom,	  maar	  kan	  gebeuren),	  berekend	  de	  TomTom	  een	  
nieuwe	  route.	  Elke	  route	  is	  er	  echter	  op	  gericht	  je	  bij	  het	  Doel	  te	  brengen.	  
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De	  MVPDS	  koppelen	  aan	  het	  besturingsmodel	  
	  
Het	  MVPDS-‐model	  lijkt	  te	  impliceren	  dat	  iedereen	  in	  de	  organisatie	  meedoet	  en	  zeggenschap	  heeft	  
op	  alle	  niveaus	  van	  beleidsbepaling,	  maar	  dat	  zou	  onoverzichtelijk	  worden	  en	  is	  in	  de	  dagelijkse	  
praktijk	  ook	  niet	  het	  geval.	  Het	  is	  daarom	  handig	  het	  MVPDS-‐model	  te	  koppelen	  aan	  de	  strategische	  
denk	  en	  werkwijze	  binnen	  organisaties.	  Dat	  doen	  we	  met	  het	  besturingsmodel	  dat	  hoort	  bij	  de	  
MVPDS	  (en	  hier	  ligt	  ook	  meteen	  de	  oorsprong	  van	  het	  model,	  in	  de	  oorspronkelijke	  Lanting-‐matrix).	  
	  	  	  	  
Het	  besturingsmodel	  geeft	  inzicht	  in	  hoe	  strategievorming	  in	  de	  meeste	  organisaties	  (en	  daarmee	  de	  
sturing	  die	  we	  in	  organisaties	  kennen)	  is	  ingericht,	  namelijk	  met	  een	  opsplitsing	  in	  een	  
beleidsbepalend	  en	  het	  beleidsuitvoerde	  deel,	  dus	  het	  deel	  dat	  de	  doelen	  stelt	  en	  het	  deel	  dat	  de	  
activiteiten	  verricht	  om	  de	  doelen	  te	  bereiken.	  Het	  Lanting	  besturingsmodel	  geeft	  deze	  beide	  
onderdelen,	  besturing	  en	  uitvoering,	  aan	  en	  laat	  zien	  welke	  activiteiten	  tot	  welk	  besturingsdeel	  
behoord.	  	  
	  
We	  hebben	  het	  in	  het	  hoofdstuk	  over	  strategie	  al	  gehad	  over	  de	  twee	  delen	  van	  strategie.	  Nu	  wordt	  
duidelijk	  dat	  het	  eerste	  deel	  (dat	  de	  doelen	  stelt)	  hoort	  bij	  het	  besturingsdeel,	  en	  het	  tweede	  deel	  
(dat	  de	  mensen	  en	  middelen	  toewijst)	  hoort	  bij	  het	  uitvoeringsdeel	  van	  het	  model.	  Strategie	  is	  
daarmee	  het	  schakelpunt	  tussen	  besturing	  en	  uitvoering.	  
	  	  	  	  
Voor	  de	  duidelijkheid	  kunnen	  we	  de	  onderdelen	  van	  de	  MVPDS-‐lijn	  in	  het	  model	  van	  besturing	  en	  
uitvoering	  brengen.	  
	  
	  
	  
	   	   	   Missie	   	   	   	   	   =>	  Missie,	  Visie,	  Positionering	  
	  
	  
	   	   	   Doelen	   	   	   	   	   =>	  Doelen	  
	  
	  
	   	   	   Strategie	   	   	   	   =>	  Strategie	  
	  
	  
	   	   	   Organisatie	   	   	   	   Operationalisering	  
	  
	  
	   	   	   Realisatie	  
	  
	  
	  
Het	  bovenste	  deel	  van	  het	  model,	  de	  bovenste	  parabool,	  geeft	  die	  activiteiten	  in	  de	  organisatie	  aan	  
die	  horen	  bij	  het	  richting	  geven.	  Dit	  is	  het	  besturen	  van	  de	  organisatie	  (denk	  nog	  even	  aan	  de	  
vergelijking	  met	  de	  Tom	  Tom).	  De	  onderste	  parabool	  geeft	  die	  activiteiten	  aan	  die	  horen	  tot	  de	  
uitvoering	  en	  daarmee	  de	  realisatie	  van	  het	  plan.	  Dit	  is	  waar	  de	  plannen	  tot	  uitvoering	  komen,	  

Besturing	  

Uitvoering	  
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misschien	  vanuit	  de	  besturingskant	  niet	  het	  meest	  spannende	  maar	  wel	  een	  essentieel	  onderdeel	  
van	  het	  organisatieproces.	  Zonder	  uitvoering	  gebeurd	  er	  niets.	  
	  
Op	  het	  koppelpunt	  tussen	  deze	  twee	  delen	  staat	  de	  strategie.	  Juist	  daar	  worden	  de	  langere	  termijn	  
plannen,	  met	  doelen	  die	  te	  ver	  weg	  zijn	  om	  vertaald	  te	  worden	  naar	  dagelijkse	  activiteiten	  en	  nieuw	  
te	  bouwen	  producten	  en	  diensten,	  vertaald	  naar	  concretere	  doelen	  en	  invullingen	  die	  helpen	  de	  
uitvoering	  er	  realisatie	  vorm	  te	  geven.	  
	  
Daar	  waar	  de	  strategie	  in	  de	  besturingscyclus	  de	  meest	  concrete	  opsomming	  van	  activiteiten	  en	  
toewijzen	  van	  mensen	  en	  middelen	  is	  (de	  laatste	  schakel	  in	  het	  proces),	  voor	  de	  uitvoeringscyclus	  
begint	  het	  werk	  nu	  pas.	  De	  strategie	  is	  hier	  het	  vertrekpunt,	  dat	  verder	  vertaalt	  moet	  worden	  naar	  de	  
plannen	  voor	  de	  verschillende	  afdelingen	  en	  projecten.	  
	  
Zonder	  deze	  koppeling	  blijven	  het	  mooie	  ideeën,	  maar	  zal	  de	  organisatie	  niet	  dichter	  bij	  haar	  doel	  
komen.	  Uit	  de	  parabolen	  volgt	  dat	  het	  vaststellen	  van	  MVPDS	  behoord	  tot	  het	  sturende	  deel	  van	  de	  
organisatie,	  maar	  dat	  dit	  meteen	  ook	  het	  vertrekpunt	  is	  voor	  de	  activiteiten	  die	  daaronder	  
plaatsvinden.	  
	  
We	  hebben	  een	  MVPDS	  bepaald,	  hoe	  ga	  je	  nu	  besturen?	  
Omdat	  het	  sturen	  van	  een	  organisatie	  niet	  altijd	  gemakkelijk	  is	  (we	  hebben	  als	  bestuurders	  vaak	  
teveel	  ideeën	  over	  hoe	  het	  uitgevoerd	  moet	  worden	  en	  willen	  onze	  gedachten	  daarbij	  in	  de	  
organisatie	  gehonoreerd	  worden)	  kunnen	  de	  besturings-‐	  en	  uitvoeringscyclus	  door	  elkaar	  lopen.	  Dat	  
geeft	  onduidelijkheden	  en	  frustratie.	  Is	  een	  invulling	  van	  een	  project	  dat	  vanuit	  de	  directie	  komt	  nu	  
een	  opdracht,	  een	  nieuw	  doel,	  of	  een	  advies	  hoe	  het	  ook	  aangepakt	  kan	  worden?	  
	  
Om	  het	  werken	  met	  het	  onderscheid	  tussen	  besturing	  en	  uitvoering	  in	  de	  dagelijkse	  praktijk	  
gemakkelijker	  te	  maken	  geef	  ik	  hieronder	  een	  aantal	  hulpvragen	  die	  kunnen	  helpen	  om	  de	  rollen	  
zuiver	  te	  houden.	  
	  
Doorgeven	  van	  sturing	  naar	  de	  uitvoering	  –	  van	  besturing	  naar	  uitvoering:	  
Hulpvragen:	  

-‐ Wanneer	  hebben	  we	  een	  succes	  behaald?	  Dus	  waar	  moet	  een	  invulling	  aan	  voldoen?	  
-‐ Wat	  maakt	  ons	  uniek	  en	  wat	  vinden	  we	  belangrijk?	  
-‐ Waar	  gaat	  het	  ons	  uiteindelijk	  om?	  Prioriteiten	  /	  graden	  van	  belangrijkheid.	  
-‐ Welke	  meetbare	  resultaten	  vatten	  wat	  we	  willen	  samen?	  
-‐ Op	  welke	  termijn	  willen	  we	  wat	  bereiken?	  Welke	  mijlpalen	  kunnen	  we	  formuleren?	  
-‐ Hoe	  kunnen	  we	  vaststellen	  dat	  we	  dat	  ook	  doen	  en	  of	  we	  op	  schema	  liggen?	  

	  
Besturen	  van	  implementatie	  –	  binnen	  de	  uitvoering:	  
Hulpvragen:	  

-‐ Wat	  is	  ons	  doel?	  
-‐ Wat	  doen	  we	  nu	  en	  wat	  bereiken	  we	  daar	  mee?	  
-‐ Doen	  we	  de	  juiste	  dingen?	  
-‐ Wat	  moeten	  we	  meer	  /	  minder	  /	  anders	  doen	  om	  ons	  Doel	  te	  bereiken?	  
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Sturen	  van	  het	  besturen	  –	  binnen	  het	  besturen:	  
Hulpvragen:	  

-‐ Wat	  speelt	  er	  in	  de	  wereld	  om	  ons	  heen	  dat	  onze	  MVP	  kan	  beïnvloeden?	  
-‐ Waar	  staan	  wij	  voor	  (kernwaarden)?	  En	  leven	  we	  hier	  nog	  steeds	  naar?	  
-‐ Zien	  we	  dat	  terug	  in	  de	  het	  Doel	  dat	  we	  ons	  stellen	  en	  de	  activiteiten	  die	  we	  doen?	  
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De	  MVPDS	  koppelen	  aan	  een	  hiërarchische	  organisatie	  
	  
Veel	  organisaties	  kennen	  een	  hiërarchische	  structuur.	  Naast	  het	  hoogste	  besturende	  orgaan	  (een	  
directie	  of	  Raad	  van	  Bestuur)	  kent	  de	  organisatie	  een	  opbouw	  in:	  
	  

-‐ Business	  Units;	  
-‐ Resultaat	  verantwoordelijke	  eenheden;	  
-‐ Afdelingen;	  
-‐ Teams;	  
-‐ Medewerkers.	  

	  
Vaak	  zijn	  in	  middel	  grote	  en	  grote	  organisaties	  een	  of	  meerdere	  van	  deze	  lagen	  te	  onderkennen.	  
	  
Hoe	  werkt	  strategie	  in	  een	  hiërarchische	  organisatie?	  
Nu	  we	  de	  MVPDS	  kennen	  en	  weten	  hoe	  besturing	  en	  uitvoering	  met	  elkaar	  samenhangen,	  lijkt	  het	  
duidelijk	  dat	  de	  toplaag	  in	  de	  organisatie	  de	  bovenste	  schakels	  van	  de	  MVPDS	  voor	  hun	  rekening	  
nemen	  en	  de	  lagen	  daaronder	  de	  vertaling	  en	  uitvoering	  daarvan.	  
	  
Ja	  en	  nee.	  
	  
Zoals	  iedereen	  die	  in	  een	  grotere	  organisatie	  werkt	  weet,	  komen	  een	  deel	  van	  de	  activiteiten	  gewoon	  
van	  bovenaf	  opgelegd.	  Dit	  zijn	  de	  SOR	  die	  de	  eenheid	  vanuit	  de	  MVPDS	  van	  hoger	  in	  de	  organisatie	  
moet	  doen.	  Maar	  een	  nieuwe	  hiërarchische	  laag	  heeft	  ook	  ene	  eigen	  verantwoordelijkheid	  om	  
doelen	  te	  stellen	  en	  te	  behalen.	  Hoe	  past	  dit	  binnen	  de	  MVPDS?	  
	  
Ik	  schets	  opnieuw	  een	  MVPDS	  plaatje,	  maar	  nu	  voor	  meerdere	  lagen	  in	  de	  organisatie	  die	  
hiërarchisch	  bij	  elkaar	  horen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
In	  het	  plaatje	  wordt	  duidelijk	  dat	  elke	  hiërarchische	  laag	  zijn	  eigen	  MVPDS	  heeft.	  De	  MVPDS-‐en	  op	  de	  
verschillende	  niveaus	  hebben	  de	  volgende	  relatie	  met	  elkaar:	  
	  

	  

	   MVP	  

	   	  D	   	   MVP	  

	   	  S	   	   	  	  D	   	   MVP	  

	   OR	   	   	  	  S	   	   	  	  D	  

	   	   	   	  OR	   	   	  	  S	  

	   	   	   	   	   	  OR	  
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-‐ de	  Doelen	  van	  het	  hogere	  niveau	  zijn	  input	  voor	  de	  MVP	  van	  het	  naast	  lagere	  niveau;	  
-‐ de	  Strategie	  van	  het	  hogere	  niveau	  zijn	  input	  voor	  de	  Doelen	  van	  het	  naast	  lagere	  niveau;	  
-‐ een	  deel	  van	  de	  OR	  (organisatie	  en	  realisatie)	  van	  het	  hogere	  niveau	  gaan	  mee	  in	  het	  

toewijzen	  van	  mensen	  en	  middelen	  in	  het	  naast	  lagere	  niveau	  en	  krijgen	  dus	  hun	  beslag	  in	  de	  
Strategie.	  

	  
Het	  voordeel	  van	  deze	  manier	  van	  kijken	  is:	  
	  

1. De	  samenhang	  tussen	  de	  verschillende	  lagen	  van	  de	  organisatie	  wordt	  duidelijk.	  Daarmee	  
kunnen	  veranderingen	  en	  keuzes	  beter	  geduid	  worden;	  

2. De	  rolzuiverheid	  in	  de	  organisatie	  kan	  toenemen	  en	  daarmee	  de	  effectiviteit;	  
3. Er	  ontstaat	  inzicht	  in	  welke	  regelruimte	  er	  op	  elk	  niveau	  is	  en	  welke	  zaken	  gewoon	  opgepakt	  

moeten	  worden.	  
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12.	  De	  MVPDS	  koppelen	  aan	  de	  perspectieven	  van	  kijken	  
	  
Nu	  we	  de	  MVPDS	  en	  de	  daarbij	  behorende	  onderdelen	  kennen	  kunnen	  we	  ook	  de	  verschillende	  
perspectieven	  van	  kijken	  benoemen.	  Deze	  perspectieven	  van	  kijken	  geven	  aan	  waar	  ik	  op	  let	  en	  wat	  
ik	  zie	  als	  ik	  naar	  een	  organisatie	  en	  de	  activiteiten	  daarbinnen	  kijk.	  Vanuit	  de	  NLP	  (Neuro	  Linguïstisch	  
Programmeren)	  is	  bekend	  dat	  we	  eigenlijk	  alleen	  dat	  waarnemen	  waar	  we	  naar	  zoeken	  of	  wat	  we	  
verwachten	  te	  zien.	  
	  
Naar	  de	  organisatie	  doorgetrokken:	  als	  we	  dicht	  in	  het	  dagelijkse	  proces	  zitten	  en	  we	  focussen	  ons	  
op	  efficiency	  en	  het	  behalen	  van	  de	  targets,	  dan	  zien	  we	  alleen	  wat	  er	  in	  het	  proces	  gebeurd	  dat	  ons	  
van	  het	  behalen	  van	  die	  targets	  af	  kan	  houden.	  We	  zullen	  het	  proces	  in	  de	  gaten	  houden,	  en	  de	  
productiviteit.	  Wat	  er	  aan	  ontwikkelingen	  buiten	  de	  organisatie	  gaande	  zijn,	  of	  dat	  er	  nieuwe	  
ontwikkelingen	  zijn	  waardoor	  de	  doelen	  die	  de	  organisatie	  zich	  heeft	  gesteld	  achterhaald	  zijn	  (of	  
bijgestuurd	  moeten	  worden)	  valt	  buiten	  ons	  blikveld.	  
	  
Daarentegen,	  als	  we	  met	  een	  strategisch	  traject	  bezig	  zijn	  zullen	  we	  gericht	  zijn	  op	  de	  ontwikkelingen	  
buiten	  de	  organisatie	  en	  hoe	  we	  daar	  op	  in	  kunnen	  spelen.	  We	  zijn	  gericht	  op	  het	  stellen	  van	  doelen	  
en	  het	  regelen	  van	  mensen	  en	  middelen	  om	  die	  doelen	  te	  bereiken.	  Wat	  er	  gebeurd	  met	  het	  
dagelijkse	  proces	  en	  de	  efficiency	  van	  dat	  proces,	  ontgaat	  ons	  op	  dat	  moment	  voor	  een	  belangrijk	  
deel.	  
	  
Dit	  is	  menselijk	  en	  dus	  niet	  slecht!!	  Belangrijk	  is	  echter	  dat	  we	  onderkennen	  dat	  ons	  denken	  en	  
waarnemen	  zo	  werkt	  en	  ons	  tegen	  de	  nadelige	  gevolgen	  van	  dit	  menselijke	  trekje	  wapenen.	  Dat	  kan	  
door	  de	  verschillende	  perspectieven	  van	  kijken	  te	  kennen	  en	  te	  kunnen	  gebruiken.	  
	  
Het	  is	  belangrijk	  te	  doorzien	  dat	  de	  verschillende	  perspectieven	  van	  kijken	  ook	  echt	  een	  ander	  beeld	  
van	  de	  organisatie	  geven.	  Afhankelijk	  van	  welk	  beeld	  je	  wilt	  hebben	  is	  de	  ene	  of	  de	  andere	  manier	  
meer	  geschikt.	  Dit	  is	  een	  belangrijk	  onderdeel	  van	  het	  ontwikkelen	  en	  hebben	  van	  het	  bedrijfskundig	  
oog.	  
	  
Om	  te	  bepalen	  wanneer	  welke	  manier	  van	  kijken	  meer	  voor	  de	  hand	  ligt	  kunnen	  we	  de	  MVPDS	  
gebruiken.	  In	  dit	  model	  kunnen	  eenvoudig	  de	  drie	  manieren	  van	  kijken	  naar	  organisaties	  gevat	  
worden:	  

1. Het	  rode	  perspectief	  kijkt	  naar	  processen	  en	  procesoptimalisatie,	  dus	  hoe	  je	  in	  de	  organisatie	  
werkt	  aan	  realisatie,	  en	  of	  daar	  verbeteringen	  in	  aan	  te	  brengen	  zijn.	  De	  focus	  ligt	  op	  
efficiency.	  

2. Het	  groene	  perspectief	  kijkt	  naar	  de	  breedte	  van	  de	  organisatie	  als	  basis	  voor	  
strategievorming,	  vaak	  werkt	  dit	  vanuit	  de	  onderkant	  van	  het	  model	  naar	  boven.	  De	  vraag	  
hierbij	  is	  steeds	  of	  de	  activiteiten	  die	  we	  in	  het	  rode	  perspectief	  ondernemen	  ons	  nog	  steeds	  
bij	  het	  Doel	  brengen.	  De	  focus	  ligt	  daarmee	  op	  de	  effectiviteit	  van	  de	  organisatie.	  

3. Het	  blauwe	  perspectief	  kijkt	  naar	  wat	  er	  nu	  echt	  gebeurd	  in	  de	  organisatie	  (steeds	  in	  
samenhang	  met	  de	  ontwikkelingen	  in	  de	  omgeving).	  Het	  gaat	  hierbij	  om	  de	  ‘vraag	  achter	  de	  
vraag’.	  Deze	  manier	  van	  kijken	  neemt	  afstand	  van	  wat	  er	  gebeurd	  in	  de	  organisatie	  en	  kijkt	  
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vanuit	  een	  (relatief)	  objectieve	  rol	  naar	  de	  MVPDS,	  om	  daarna,	  als	  er	  conclusies	  getrokken	  
zijn,	  gericht	  in	  te	  grijpen.	  

	  
In	  de	  MVPDS	  gevat	  ziet	  het	  er	  als	  volgt	  uit:	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   Missie/visie	  
	   	   	   	   Eventueel	  	   Posionering	  
	   	   	   	   op	  hoger	  niveau	   	   	   	   Wat	  is	  hier	  nu	  
	   	   	   Beleid	   	   	   	   	   	   	   echt	  aan	  de	  hand?	  
	   	   	   	   	   	   Doelen	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   Strategie	  
	   	   	   Strategische	  	  
	   	   	   context	  
	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  Operationalisering	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   Probleemanalyse	  	  
	   	   	   Uitvoering	  
	   	   	   	   	   	   Realisatie	  
	   	   Probleemanalyse	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   Oplossingen	  	  
	  
	  
	  
	  
Het	  rode	  perspectief	  
Kijken	  naar	  processen	  en	  procesoptimalisatie,	  de	  rode	  lus	  in	  het	  bovenstaande	  schema,	  blijft	  aan	  de	  
onderkant	  van	  de	  uitvoeringsparabool.	  Het	  is	  gericht	  op	  het	  optimaliseren	  van	  de	  dagelijkse	  
processen	  en	  werkwijzen	  in	  de	  organisatie.	  Als	  zich	  daar	  problemen	  voordoen	  is	  dit	  een	  ideale	  en	  
snelle	  manier	  van	  kijken	  en	  ingrijpen.	  Er	  hoeft	  geen	  overbodig	  werk	  gedaan	  te	  worden,	  omdat	  alle	  
analyse	  gericht	  is	  op	  het	  oplossen	  van	  een	  probleem	  dat	  aangetroffen	  is.	  
	  
De	  soort	  vragen	  en	  insteken	  die	  passen	  bij	  kijken	  naar	  processen	  en	  procesoptimalisatie:	  

-‐ Hoe	  is	  het	  zo	  gekomen?	  Hoe	  is	  dit	  ontstaan?	  
-‐ Hoe	  kunnen	  we	  dit	  oplossen?	  
-‐ Denken	  en	  praten	  in	  stappenplannen	  
-‐ Doen	  van	  probleemgerichte	  analyses	  

	  
Het	  groene	  perspectief	  
Kijken	  naar	  de	  breedte	  van	  de	  organisatie	  om	  tot	  strategievorming	  te	  komen,	  in	  het	  figuur	  in	  het	  
groen	  aangegeven,	  heeft	  ook	  zijn	  basis	  in	  de	  onderkant	  van	  de	  onderste	  parabool,	  maar	  de	  analyses	  
die	  daar	  gedaan	  worden	  hebben	  als	  doel	  zicht	  te	  krijgen	  op	  het	  bovenste	  niveau	  van	  de	  onderste	  
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parabool,	  en	  indien	  nodig	  ook	  de	  bovenste	  parabool.	  De	  problemen	  in	  de	  onderste	  parabool	  worden	  
in	  samenhang	  bekeken.	  
	  
De	  soort	  vragen	  en	  insteken	  die	  passen	  bij	  kijken	  naar	  de	  breedte	  van	  de	  organisatie	  als	  basis	  voor	  
strategievorming:	  

-‐ Past	  dit	  wat	  ik	  hier	  zie	  bij	  de	  strategische	  keuzes	  die	  gemaakt	  zijn?	  
-‐ Draagt	  dit	  bij	  tot	  het	  realiseren	  van	  doelen?	  
-‐ Hoe	  is	  de	  samenloop	  of	  interactie	  tussen	  de	  verschillende	  deelprocessen	  en	  activiteiten	  

in	  de	  organisatie?	  
-‐ De	  afstemming	  buiten	  –	  binnen	  en	  de	  afstemming	  binnen	  –	  buiten,	  voor	  zover	  dit	  past	  bij	  

de	  doelen	  die	  de	  organisatie	  zich	  heeft	  gesteld.	  
	  
Het	  blauwe	  perspectief	  
Kijken	  naar	  de	  ‘vraag	  achter	  de	  vraag’,	  de	  positie	  buiten	  de	  organisatie	  en	  in	  het	  blauw	  aangegeven,	  
neemt	  eerst	  afstand	  van	  de	  inhoud	  van	  de	  MVPDS	  om	  te	  bepalen	  wat	  er	  nu	  echt	  aan	  de	  hand	  is.	  
Hiervoor	  wordt	  er	  natuurlijk	  wel	  gekeken	  en	  gesproken	  binnen	  de	  organisatie	  (hoe	  kun	  je	  anders	  
weten	  wat	  er	  echt	  aan	  de	  hand	  is).	  Pas	  dan	  kan	  gericht	  de	  diepte	  in	  gegaan	  worden.	  
	  
De	  soort	  vragen	  en	  insteken	  die	  passen	  bij	  het	  kijken	  naar	  de	  ‘vraag	  achter	  de	  vraag’:	  

-‐ Wat	  gebeurd	  er	  in	  grote	  lijnen?	  Van	  meer	  afstand	  waarnemen.	  
-‐ Wat	  zie	  ik	  nu?	  
-‐ Hoe	  zou	  ik	  dit	  uit	  kunnen	  leggen?	  Vanuit	  meerdere	  perspectieven.	  
-‐ Als	  ik	  dit	  zo	  weet	  wat	  zou	  ik	  dan	  kunnen	  doen?	  
-‐ Wat	  is	  hier	  nu	  echt	  aan	  de	  hand?	  

	  
Het	  schakelen	  tussen	  de	  drie	  perspectieven	  geeft	  ruimte	  om	  met	  echte	  oplossingen	  te	  komen	  en	  
efficiency	  en	  effectiviteit	  samen	  te	  optimaliseren.	  
	  
Hoe	  deze	  perspectieven	  van	  kijken	  een	  belangrijk	  gereedschap	  vormen	  om	  bedrijfskundig	  te	  gaan	  
kijken	  wordt	  uitgewerkt	  in	  het	  boek	  ‘Het	  bedrijfskundig	  oog’.	  
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Dankwoord	  

Aan	  het	  ontwikkelen	  van	  het	  MVPDS	  model	  en	  de	  vele	  toepassingen	  die	  met	  dit	  model	  onder	  
handbereik	  liggen	  zijn	  vele	  jaren	  voorafgegaan.	  In	  de	  vele	  discussies	  die	  ik	  heb	  gehad	  met	  studenten	  
aan	  Business	  Schools,	  managers	  en	  beslissers	  in	  bedrijven	  en	  met	  mijn	  maatje	  Erik	  Lanting,	  was	  dit	  
werk	  er	  nooit	  geweest.	  

Erik	  is	  in	  veel	  opzichten	  mede	  eigenaar	  van	  dit	  model	  en	  alles	  wat	  ik	  er	  over	  heb	  geschreven.	  Zoals	  in	  
het	  eBook	  al	  beschreven	  ligt	  de	  oorsprong	  van	  dit	  model	  bij	  zijn	  ‘Lanting	  Matrix’.	  In	  de	  discussies	  die	  
we	  samen	  hebben	  gehad	  aan	  de	  Business	  School	  waar	  we	  beiden	  betrokken	  bij	  zijn,	  bij	  ons	  
gezamenlijk	  avontuur	  Bedrijfskundig	  Meesterschap	  en	  de	  activiteiten	  voor	  DNHS	  heeft	  het	  model	  
zich	  verder	  ontwikkelt.	  	  

Uiteraard	  ben	  ik	  me	  er	  ook	  van	  bewust	  dat	  ik	  vaak	  andere	  nadrukken	  in	  het	  model	  leg	  dan	  Erik	  zou	  
hebben	  gedaan.	  Aangezien	  dit	  mijn	  weergave	  van	  de	  samenhang	  in	  organisaties	  is,	  neem	  ik	  de	  
volledige	  verantwoordelijkheid	  op	  me	  voor	  alles	  wat	  hier	  staat.	  Ik	  weet	  daarbij	  zeker	  dat	  mijn	  
taalgebruik	  en	  mijn	  neiging	  alles	  meteen	  naar	  de	  praktijk	  in	  organisaties	  te	  vertalen	  zijn	  
wenkbrauwen	  af	  en	  toe	  zullen	  doen	  stijgen.	  Erik	  kan	  hier	  ongetwijfeld	  met	  een	  paar	  gerichte	  vragen	  
een	  nieuwe	  ronde	  van	  discussie	  opstarten.	  Misschien	  voor	  een	  volgende	  editie	  van	  dit	  eBook.	  

Ik	  zou	  de	  verschillende	  flarden	  beschrijvingen	  van	  de	  MVPDS	  niet	  bij	  elkaar	  hebben	  gebracht	  in	  deze	  
publicatie	  als	  Globia	  Publishers	  mij	  niet	  in	  de	  gelegenheid	  had	  gesteld	  het	  boek	  ‘Het	  Bedrijfskundig	  
Oog’	  te	  schrijven	  en	  te	  publiceren.	  Daar	  waar	  het	  oog	  de	  MVPDS	  gebruikt	  om	  de	  perspectieven	  van	  
kijken	  uit	  te	  leggen	  en	  van	  daar	  uit	  verder	  te	  gaan	  naar	  de	  ins	  en	  outs	  (en	  daarmee	  het	  ontwikkelen)	  
van	  bedrijfskundig	  kijken	  te	  gaan,	  heb	  ik	  dit	  eBook	  gekozen	  als	  middel	  om	  de	  MVPDS	  zelf	  verder	  uit	  
te	  werken.	  Samen	  vormen	  beide	  werken	  een	  hulpmiddel	  om	  effectief	  in	  en	  voor	  een	  organisatie	  te	  
werken.	  

Marischka	  Setz	  
Den	  Haag,	  november	  2013	  
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Dit	  eBook	  is	  een	  uitgave	  van:	  

	  
	  
	  
	  
Globia	  Publishers	  Den	  Haag	  
http://globiapublishers.nl	  	  	  	  


