BIJLAGE 5
TYPEN VRAAGSTUKKEN:
DE TIEN PRINCIPES VAN
VIJF VEEL VOORKOMENDE
VRAAGSTUKKEN
In paragraaf, 5.1 over bouwsteen 5 (MUST HAVE), schrijven wij dat elke
organisatie voor elk vraagstuk een aanpak en expertise op maat moet
kiezen. Voor de meest voorkomende typen vraagstukken hebben wij
per type de tien belangrijkste principes die in de praktijk keer op keer
belangrijk blijken, op een rij gezet. Dat hebben wij gedaan voor respectievelijk verkoopvraagstukken, Lean, postfusie-integratie- en holdingsynergievraagstukken, structuur- en besturingsvraagstukken en cultuuren gedragsvraagstukken.

1

Marktpositie
a

Wat is je marktaandeel?

b

Wat is je ambitie t.a.v. de marktpositie?

c

Hoe groot is je marktpenetratie?

d

Wat is de marktdynamiek in verleden en toekomst? Is er veel
beweging, zo ja, waardoor?
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3

Concurrentie
a

Wie zijn je belangrijkste concurrenten? Wat is hun marketshare?

b

Wat is hun strategie?

Koopgedrag
a

Wat zijn de belangrijkste drijvers om je producten te kopen?

b

Wie hebben invloed op de kopersbeslissing? En hoe manifesteert
zich hun invloed?

c

Is er veel dynamiek in het klantenbestand en de afname van
bestaande klanten? Zo ja, waardoor?
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4 Kentallen
a

Sales per product groep (evt. per klantgroep)

b

Bruto marge en evt. netto marge

c

Wat is de credit note/order ratio?

d
e

5

Wat is delivery to stock/delivery to project ratio?

f

Hoeveel klachten krijg je per maand?

g

Hoeveel bezoeken/dag voert een buitendienstmedewerker uit?

h

Hoeveel salesmedewerkers heb je binnen?

i

Hoeveel salesmedewerkers heb je buiten?

Organisatie
a

Hoe ziet de organisatiestructuur eruit?

b

Hoe ziet de rolverdeling binnen/buiten eruit?

c

Wat is globaal gezien het doel van de salesgesprekken van de
buitendienst?

d

Welke outbound-salesactiviteiten voert de binnendienst uit?

e

Hoeveel % van de tijd besteedt de binnen- en buitendienst aan
prospects, bestaande klanten en andere partijen in de keten?

In essentie is het doel een organisatie te creëren die slimmer en
professioneler werkt met enthousiasme en gedrevenheid.
1

Richt de salesorganisatie om
a
b

De belangrijkste klanten zo goed mogelijk te bedienen.
Klanten die geen/weinig bijdrage leveren aan resultaat zo goedkoop
mogelijk te bedienen (of helemaal niet).

c

Prospects te identificeren, te selecteren en zo goed mogelijk te
bedienen.

2

Identificeer saleskansen in het huidige klantenbestand om
a

Kansen voor cross-selling te verzilveren.

b

Kansen bij specifieke klantgroepen te verzilveren.

3
4 Zorg voor een eenvoudige, heldere en begrijpelijke sturing
5

Creëer enthousiaste en professionele sales medewerkers die
a

Eigenaarschap ervaren van het project en de deliverables.

b

De nieuwe manier van werken begrijpen, kunnen hanteren en zelf

c

Geleerd hebben van het project en zichzelf verder kunnen

kunnen uitleggen aan hun collega’s.
professionaliseren.
d

Meer plezier en succes in hun werk ervaren.
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Doorbraakpotentieel is de kern van het salesproces
a
70% heeft geen directe bijdrage.
b

Orderverwerking. Order-/contractverwerking is tijdrovend.

c
vereist te veel aandacht.
d

Pro-/Reactiviteit. Gebrek aan pro-activiteit creëert onvoldoende
mogelijkheden.

e

Klantfocus. Accountmanagers zijn te veel bezig met verkeerde
klanten.

f

Conversie. Voorstel naar contract-ratio is te laag.

g

Pareto. 20% van de klanten leveren 80% van de verkoop omzet.

h

Segmentatie. Verschillende klanten worden ingedeeld in hetzelfde
systeem.
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Verkoopstrategie
a

Missie, kernwaarden en visie

b

Marktdefinitie, marktaandeel en positionering

c

Strategische doelstellingen en termijn

d

Concurrentiestrategie

e
f

Portfolio en propositie

g

Verdienmodel en prijsbeleid

h

Multi-channel mix

i

2

j

Onderbouwing strategie en vertaling naar operatie

k

Koppeling met bedrijfsstrategie

Commercieel proces
a

Klantgerichtheid

b
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c

Toegevoegde waarde

d

Samenwerking met andere afdelingen

Structuur en besturing
a

Marketing- en sales-dimensionering, rollen en
verantwoordelijkheden

b

Planning- en performancemanagement (inclusief forecasting,
territory/ account planning, leadmanagement, partnermanagement)

c

Omzet- en marge-resultaten en ontwikkeling per klant, segment,
kanaal en product(groep)

d

Klanttevredenheid, -retentie en -acquisitie
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e

Beweging sales-funnel (conversie in activiteiten en doorlooptijd)

f

Targetsetting-variabelen en commissie-/bonusrendement

g

Voorspelbaarheid en stabiliteit, cashflow

h

Waarmaken positionering

i
4 HR
a

Coaching/ mentoring

b

Leiderschap

c

Bonus-/commissieschema’s

d

Profielen

e

Ontwikkeling

f
5

ICT & Middelen
a

Accountmanagementmethodiek

b

Salesactivity-managementmethodiek

c

ICT-benutting, businessalignment en integratie

d

Standaardmateriaal

e

Informatie over klanten en markten (businessintelligence en
KPI-dashboards/-rapportages)

6

Kennis & data
a

Product- en dienstenkennis

b

Socialselling-kennis

c

Bedrijfskennis

verkoopstrategie
Klantgestuurde processen
Digitalisering is een tweesnijdend zwaard, dat het product tot een
seerd. Digitalisering moet primair de totale waardebeleving van klanten
positief beïnvloeden. Dat raakt alle processen. Elk proces dat digitaal
kan, moet worden gedigitaliseerd. Digitale technologie en tools hebben
ooit tevoren. Dat is een tweesnijdend zwaard. Het draagt niet alleen bij
producten nog meer een beleving te maken.
Processen: Klantprocessen zijn de waardebeleving
In digitale bedrijfsprocessen is de klantreis leidend. McKinsey legt altijd
een eikenhouten bodem onder belangrijke zaken. Zij laten zien dat je
met het digitaliseren van processen de klantreis verregaand kunt verbeteren. Hun klanten rapporteren een toename in klanttevredenheid van
tot 20 procent. Het mooiste is dat er tegelijkertijd een omzetgroei van
10 tot 15 procent en kostenbesparingen van 15 tot 20 procent mee
gerealiseerd wordt.
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Die hogere klanttevredenheid komt voort uit nieuwe en betere
manieren van behoeftevervulling. De klantreis moet leidend zijn in de
processen, maar meer nog in de digitalisering daarvan. Alle processen
moeten bijdragen aan de waardebeleving waar klanten om vragen.
Goed doordachte en uitgevoerde digitale innovatie zorgt voor bevrediging van diepere behoeften, community building en een betere
klantbeleving.
Wat hier gebeurt is fundamenteel. De totale beleving bepaalt de
waarde en ís dus het product. Het oude marketingparadigma is klanten
binden door ze binnen de cirkel te houden. Dat is in wezen een
negatieve aanpak, die bestaat uit overstapkosten vergroten, de
aandacht afleiden van alternatieven en klanten in de richting duwen van
de behoeften die jij kunt vullen. Het nieuwe marketingparadigma is
even diep ademhalen en accepteren dat klanten de vrijheid hebben (en
verdienen) om op elk gewenst moment van aanbieder te wisselen en
een nieuwe relatie aan te gaan.
Daar dien je zo goed mogelijk op in te spelen om elke kans te pakken.
Maar het meest kansrijke is dat in een digitale wereld het aantal interactiemomenten met de klant bijvoorbeeld van 3 naar 11 gaat. De kunst is
om bij die kans ook nieuwe verdienmodellen te vinden.
Processen zijn zo veel mogelijk geautomatiseerd. Digitalisering gaat
ook onverkort over de noodzaak en het nut van processen automatiseren. Het mes moet en kan aan twee kanten snijden. Mits goed
geïmplementeerd is automatisering een enorme hefboom om op te
kunnen schalen en efficiency te realiseren. Denk aan efficiencywinst
door te ontdubbelen, informatie aan de bron van elk sleutelproces te
verzamelen, fouten te elimineren en doorloop- en behandeltijden te
verkorten door straight-through-processing.

De tijdsbestedingsanalyse is een uitgebreide en intensieve analyse,
maar geeft veel inzicht
1

Hard:
a

Inzicht in tijdsbesteding per afdeling
• Tijdsbesteding per activiteit
• Aantal activiteiten
• Aantal interrupties
• Tijdsbesteding per kanaal
• Tijdsbesteding per product
• Tijdsbesteding per regio
• Tijdsbesteding per klanttype
• Inzicht in communicatie per afdeling

b Gebruikte media
c

Communicatie per klanttype
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2

Zacht:
a

Bewustwording van (tijdsduur) activiteiten

b

Creëren van sense of urgency

aanpak
Segmentatie berust op een algemeen bekend en erkend principe: ‘hoe
belangrijker de klant, hoe meer je voor hem doet’
1

Het segmentatieprincipe bevat twee elementen:
a

Identificatie van het belang van klanten

b

Bepaling van de activiteiten voor klanten

2
middel van:
a

Creëren van focus in verkoopactiviteiten: duidelijkheid over welke
verkoopinstrumenten voor welke klant

b

Vertalen van strategische keuzes naar de uitvoering van
verkoopactiviteiten

De meerwaardemethodiek geeft handen en voeten aan de
tegeltjeswijsheid
Het belang van klanten wordt gekozen langs twee assen op basis van
de huidige en toekomstige waarde.
1

2

Voorbeeld van betekenis van segmenten:
a

Omarmen / verzorgen / bouwen / afstoten, kritisch beschouwen

b

Bouwen potentiële klanten / Kritisch beschouwen potentiële klanten

Kies welke klanten je op dezelfde manier wilt bedienen door een
onderverdeling:
a

Bestaande klanten verdelen op basis van huidige en toekomstige
waarde

b

Potentiële klanten verdelen op basis van toekomstige waarde
(huidige waarde=0)

c

Gebruik van toekomstige waarde maakt een richtinggevende klantbenadering mogelijk

d

Huidige en toekomstige waarde volgen uit criteria door elementaire
of boolean algebra

Koppel de klantsegmentatie aan bedieningsconcepten door de inzet
van verkoopinstrumenten per segment te definiëren.
Vaststelling van bedieningsconcepten maakt een schatting van de
geassocieerde kosten en tijdsbesteding per klant mogelijk.
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Het Sales Excellence Programma verhoogt de omzet door het verbeDe formule luidt als volgt:
+
Rendement van verkoopprocessen, verminderen van verkoopkosten
=
Sales Excellence, Het verbeteren van het verkoopresultaat

De businesscase kwantificeert de kwalitatieve breakthroughs en zet een
target en perspectief voor de organisatie.

postfusie-integratiefasen

1

WAARDE: specificeer de toegevoegde waarde voor de klant
Bepaal wat waarde is voor de klant; dit is de ultieme toets en leidend
voor het doorvoeren van Lean.
Toelichting: veel organisaties specificeren de klantwensen niet. Laat
staan dat ze daarop sturen. En als ze die wel concreet maken, hebben
ze het de klanten meestal niet gevraagd. Overigens worden ook interne
klanten als klanten aangemerkt.

2

WAARDESTROOM: definieer alle activiteiten van het proces
Doorloop alle stappen in het (‘end-to-end’) proces, ga na waar
waarde wordt gecreëerd en breng de processen in kaart.
Toelichting: het gaat hier over alle activiteiten in de keten die worden
uitgevoerd om het product of de dienst te leveren (van ontwerp tot
aflevering en service). Een hoofdprocesplaat geeft inzicht in de
samenhang van processen en kan benut worden om ordening te geven
aan verbeterinitiatieven.

3

FLOW: verwijder alle overbodige activiteiten
Zorg ervoor dat de producten en informatie blijven stromen door de
processen. Zoek en elimineer verspilling en verkort de doorlooptijd.
Gebruik ‘TIM WOODS’ als hulpmiddel om mogelijke verspillingen te
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identificeren (‘transport, inventory, movement, waiting, overproduction, overprocessing, defects, skills’).
Toelichting: flow draagt bij aan snellere doorlooptijden, lagere kosten
en een hogere kwaliteit. Alle activiteiten die niet direct bijdragen aan de
toegevoegde waarde voor de klant worden uit het proces gehaald. De
overgebleven activiteiten worden zo ingericht dat het product of de
dienst ‘vrij kan stromen’ richting de (interne) klant.
4 PULL: zet de klant aan het stuur
Voer ‘one piece flow’ door en kantel van ‘push naar pull’. Produceer
op klantvraag: dan trekt de klant de producten van achter naar voor
door de processen.
Toelichting: de klant haalt de ‘trigger’ over om de bedrijfsprocessen te
starten. Zodra de klant het proces ‘triggert’ zal activiteit 1 (b.v. het
verwerken van de order) worden uitgevoerd. Hierna wordt activiteit 2
(b.v. het controleren van beschikbaarheid) getriggerd, enzovoorts. Dit
zorgt ervoor dat er pas begonnen wordt met werken als het echt nodig
is. Traditioneel werken we veel in batches omdat we automatisch
denken dat het beter is, maar de praktijk wijst anders uit. Dit verminderen we juist ten gunste van ‘one piece flow’.
5

PDCA: streef naar perfectie
Voer de ‘PDCA-cirkel’ (Plan-Do-Check-Act) door in processen.
Verminder de verspilling steeds verder en werk aan continu verbeteren (‘Kaizen’).
Toelichting: organisaties voeren waar nodig enkele verbeterprojecten
steeds kleine stapjes te zetten en soms een paar grote en dat jarenlang
vol te houden, in plaats van elke paar jaar een groot project aanslingeren waarvan de resultaten tegenvallen. Perfectie zullen we natuurlijk
nooit bereiken, het gaat om de mindset die gericht is op de lange
termijn en steeds weer een stapje beter worden. Dan werkt Lean echt
en draagt bij aan verbetering van organisatie en resultaten.

6

‘Go to Gemba’: ga naar de bron
Richt bij het oplossen van knelpunten op de grondoorzaken (‘root
causes’) en begin met het zoeken naar verbetermogelijkheden bij de
bron (‘Go to Gemba’): daar waar het gebeurt en met de mensen die
het doen.
Toelichting: het helpt de ontwikkeling van een product of dienst te
volgen en analyseren langs de processen en door afdelingen heen
(‘walk the process’).
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7

Verklein eerst variatie en verbeter daarna prestatie
Richt bij het verbeteren van processen eerst op het verhogen van de
betrouwbaarheid van deze processen (verklein de variatie) en pas
daarna op het verbeteren van prestaties hiervan (verschuif het
gemiddelde).
Toelichting: dit leidt tot structurele verbetering in plaats van een
zigzagkoers.
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Maak visueel
Maak prestaties, knelpunten en oplossingen zo veel mogelijk visueel.
Toelichting: dit helpt om de aandacht, medewerking en opvolging van
mensen te versterken. Niet data verstopt in een proces, handboek of
systeem, maar informatie zichtbaar daar waar mensen deze nodig
hebben (op ‘need-to-know-basis’). Hier zijn krachtige hulpmiddelen
voor zoals tekeningen, foto’s, gele lijnen, knipperlichten (Andon lights),
verbeterborden, dashboards, etc.

9

Volg DMAIC-aanpak en kies Lean-tools bewust
Volg de DMAIC-aanpak voor verbeterprojecten en kies daarbij bewust
welke Lean-tools wanneer wel (en niet) toe te passen.
Toelichting: DMAIC is een projectmatige aanpak van een probleem,
waarbij de oorzaken en de oplossingen nog niet bekend zijn. DMAIC is
een acroniem van de vijf fasen in de aanpak en staat voor Define,
Measure, Analyse, Improve en Control. Een DMAIC-project kent om die
reden een duidelijk begin en einde. De methodiek is systematisch,
gestructureerd en op feiten gebaseerd. Kwantificering en statistische
onderbouwing ondersteunen het maken van keuzes op basis van feiten
in plaats van op gevoel of vermoedens.
Toelichting: er is een groot aantal Lean-tools (zoals Voice-of-theCustomer, Value Stream Map, 5S, verspillingsanalyse, etc.), die geschikt
zijn om in verbeterprojecten voor specifieke doeleinden in te zetten.
Het is de kunst om de juiste tools te kiezen voor de juiste toepassing.
NB: veel van deze tools komen uit andere disciplines (zoals statistiek,
logistiek, risicomanagement, verandermanagement, etc.).

10 Lean Leiderschap
a

Lean-leiders lossen dilemma’s op vanuit het perspectief van de klant
op lange termijn

b

Leiderschap is ook: gezond verstand, frisse blik, luisteren en open
vragen kunnen stellen!

c

Als een leider zijn werk doet, krijg je teams die al verbeterend de
klant bedienen
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d

Een Lean-leider zorgt voor de menselijke maat in het organiseren
van het werk en kweekt discipline in de uitvoering van het werk

e

Bij continu verbeterende, lerende teams hoort een dienende en
coachende leiderschapsstijl

1

Ontwikkel een gezamenlijke strategie
We streven naar duidelijkheid over hoe concurrentiepositie samen te
versterken. De hoofdvraag: welk synergievoordeel is reëel en hoe het te
realiseren?
a

Zijn de strategieën van de eenheden zodanig identiek dat overeenkomstige kerncompetenties kunnen bijdragen aan het ontwikkelen
van een duurzaam concurrentieel voordeel?

b

Bestaan er bij een van de eenheden unieke kerncompetenties die
het mogelijk maken beter te presteren dan de concurrentie?

c

Kan het gebruik van deze kerncompetenties in potentie zoveel
bijdragen aan de prestaties in een of meer stappen van de waardeketen van andere businessunits, dat het bestuurlijk de moeite waard
is tijd en energie te investeren in uitwisseling?

d

Welke rol moeten concern en management van businessunits nemen
om de synergie te realiseren?

e

Hoe kunnen wij het benodigde draagvlak realiseren en borgen?
(change)

Alignement van het leiderschap rondom de visie
2

Zorg dat postfusie-integratie een expliciete paragraaf is van de due
dilligence
Succesvolle synergierealisatie door fusies en overnames begint bij
voldoende aandacht voor postfusie-integratie, vanaf de start van de
dealvoorbereiding. Dat geldt zowel voor de harde als voor de zachte
aspecten.

3

Stel per onderdeel de gewenste integratievorm vast
Er zijn twee hoofdvariabelen die de vorm en mate van integratie
bepalen. Ten eerste de behoefte aan organisatorische autonomie en ten
tweede de behoefte aan strategische samenhang. Daar komen vier
vormen uit:
a

Conservatie

b

Symbiose

c

Stand-alone

d

Versmelting
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4 Ontvlecht eerst
In veel gevallen wordt integratie voorafgegaan door ontvlechting.
Uitdagingen bij ontvlechting:
a

Borging continuïteit gedurende gehele transitie, geen chaos en
uitstroom klanten/medewerkers

b

Minimalisering dissynergiën

c
gedurende de transitie
5

Werk doelen en aanpak voor dag 1 en voor de eerste 100 dagen uit
Dag 1 van een fusie of overname is om een aantal redenen cruciaal.
a

Het is de dag waarop de transactie daadwerkelijk tot stand komt
met alles wat daarbij komt kijken (overdrachtsbalans, aandelenoverdracht, juridische/bestuurlijke fusie, etc.)

b

Er is waardebehoud van de fusie/overname vereist.
• Geen verstoringen op of na dag 1 ten gevolge van de operationele overdracht
• Grip op de operatie vanaf dag 1
• Retentie van klanten en medewerkers

c

Op dag 1 wordt de toon gezet en worden verwachtingen gecreëerd.

De voorbereiding van dag 1 kent een zestal focusgebieden.
a

Afronden transactie: juridische overdracht, financiële afwikkeling,
fiscale issues

b

Tijdelijke besturing: topstructuur, wijzigingen in rapportagelijnen,
governance processen

c

Grip op financiën: autorisaties, managementrapportages, uitstaande
betalingen

d

Klanten en leveranciers: geruststellen klanten, zakelijke
voorwaarden, change of control-clausules

e
f

Personeel: retentieplan, pensioenplan, medezeggenschap
Communicatie: naar beide groepen medewerkers, naar key-klanten
en leveranciers, naar pers en naar diverse stakeholders

De eerste 100 dagen zijn cruciaal.

6

a

Benutten van het momentum, iedereen verwacht veranderingen

b

Zo snel mogelijk helderheid voor alle stakeholders

c

Zo snel mogelijk weer volledige focus op ongoing business

Borg basiscondities voor integratie
In de mobilisatiefase moeten de belangrijkste zaken bekend zijn en de
mensen die het gaan doen klaar staan.
a

De visie, strategische intentie en prioriteiten zijn gedeeld

b

De leiders zijn bekend, duidelijkheid over eindverantwoordelijkheid
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c

Organisatorische uitgangspunten en kaders zijn helder en concreet

d

Projectstructuur, –organisatie en projectopdrachten zijn duidelijk

e

Aanpak, methoden en technieken bij iedereen bekend

f

Centrale projectondersteuning is ingericht

g

Consistent gebruik van data is ingericht (formatieve en financiële
cijfers)

h
7

Teams staan in de startblokken en hebben zich gecommitteerd

Organiseer autonoom wat autonoom moet en gedeeld wat gedeeld kan
Het motto voor de processen luidt: focus waar nodig, shared waar
mogelijk. Hoe hoog leggen we de lat van gedeelde processen?
Meer ruimte voor focus indien:
a

Meer merken en producten separaat in de markt profileren

b

Meer vrijheid nodig voor PMC’s om voldoende slagkracht in de
markt te hebben

c

Processen zijn bepalend voor identiteit PMC’s

Meer shared processen indien:
a

8

b

Behoefte aan meer bestuurbaarheid

c

Processen zijn niet kritisch voor identiteit PMC’s

d

Processen vereisen inzet van schaarse specialismes

Mobiliseer resources en managementaandacht
De resources en de managementaandacht moeten gericht zijn op:
a

Het realiseren van de synergieën (quick wins, kostenreductie,
omzet-/margegroei)

b

Het creëren van de randvoorwaarden voor samenwerking (inrichten
samenhangend bedrijfsmodel, werken aan gezamenlijke visie,
cultuur en condities voor samenwerking)

c

Het borgen dat de winkel open blijft tijdens de verbouwing (zorgen
voor waardebehoud en stabiele business, retentie van klanten en
sleutelspelers)

d

Het managen van de relatie met stakeholders zoals klanten,
medezeggenschap, aandeelhouders

Creëer adequate sturing
a
b

Stel duidelijke prioriteiten
Bewaak de harde aspecten van de integratie (voortgangsbewaking
en synergy tracking)

c

Bewaak de zachte aspecten van de integratie (identificatie met
nieuwe identiteit, bereidheid tot samenwerking, eigenaarschap en
draagvlak, verbinding van culturen, competentieontwikkeling)

d

Manage de risico’s
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Anticipeer op meerdere ‘waves’ van integratie
Waarom?
a

Alsnog pakken onverzilverde synergieën

b

Bijsturen op nieuwe marktomstandigheden

c

Benutten beter inzicht in elkaars businesses

Hoe?
a

Periodiek kritisch assessment (post-acquisitie reviews)

b

Van integratieplan naar optimalisatieplan, met meer nadruk op:
• Optimaliseren leiderschap (1 team, empowerment)
• Werken aan één identiteit en op samenwerking gerichte cultuur
• Optimaliseren holdingsynergieën
• Stroomlijnen manier van werken en implementatie best practices
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Analyseer doelen en synergie
Synergie is het samenspel der delen dat het geheel sterker maakt.
Onder horizontale synergie wordt verstaan een duurzame, substantieel
tiatie bij een of bij voorkeur meerdere groepsonderdelen door onderlinge samenwerking in gedecentraliseerde entiteiten en werkmaatschappijen/businessunits.
Onder verticale synergie wordt verstaan het creëren van meerwaarde
via acties in de relatie concern/groepsleiding en werkmaatschappij
ofwel tussen top en individuele businessunits
Gebruik de vier hoofdcategorieën van synergie. Synergie moet ontleed
worden om het hanteerbaar te maken.
Zo ontstaat de volgende staalkaart:
a

Omzetsynergie
• Cross-selling: producten en/of diensten verkopen aan elkaars
klanten
• Gecombineerde productontwikkeling: producten en/of diensten
combineren om unieke oplossingen te creëren
• Gedeelde commerciële vaardigheden: op de sterkere verkoopvaardigheden van het ene bedrijf leunen om de verkoopprestaties van het andere te verbeteren
• Versterkte marktpositie: profiteren van een sterkere marktpositie
(door gebruik te maken van het sterkste imago, verwijderen van
overcapaciteit of voordeliger afspraken met retailers c.q. klanten)
• Verbeterde geografische dekking: extra klanten bedienen door
het vergroten van de fysieke aanwezigheid (multiregionaal of
multinationaal)
• Voorwaartse verticale integratie: aanhoudende vraag verzekeren
door extra of exclusieve distributiekanalen
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b

Investeringssynergie
• Lagere investeringsbehoefte door gemeenschappelijk gebruik
van fabrieken, productiefaciliteiten, R&D, kennis
• Centralere goedkopere financiering (afhankelijk van concernrating), goedkopere toegang tot informatie of knowhow

c

Operationele synergie
• Betere bezetting van personeel en activa
• Schaalvoordelen op de arbeidsmarkt voor aantrekken
managementtalent (minder hoge kosten van werven)
• Uitwisseling van managementtalent (met concerndwang)
• Van elkaar leren over nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld logistieke oplossingen en ontwikkeling/gebruik van software
• Gebruikmaken van internationale infrastructuur
• Elkaar toeleveren zonder hoge transactiekosten vrije markt
• Schaalvoordelen
• Gebruik maken van elkaars knowhow
• Gezamenlijke inkoop
• Centralisering supportactiviteiten: portiersdiensten, kantine,
centrale boekhouding, P&O, opleidingen, ICT, juridisch, administratieve systemen, marktonderzoek
• Gemeenschappelijke projecten: R&D, marktonderzoek, etc

d

Managementsynergie
• Betere prestaties door uitdagende eisen die concern stelt
•
•

schappijen en businessunits bij bepalen strategische positionering en periodieke planning en control

• Kwaliteit besluitvorming topmanagement, doordat in andere,
gerelateerde industrieën al vergelijkbare ervaringen zijn opgedaan
• Verslaglegging en kosten van governance, het delen van kosten
van meer fundamenteel onderzoek over meerdere
werkmaatschappijen
• Profiteren van investeringen in merknaam van concern
• Hoogwaardige kwaliteit staven
• Beter management doordat concernrol sterkere kritische massa
heeft en beter ontwikkelt
• Acceptatie van grotere financiële risico’s door werkmaatschappijen i.r.t klanten of innovatie waardoor kans doorbraken groter
• Versterking continuïteit en snellere groei cashflow dan stand-alone
• Hulp bij complexe situaties, gebruikmaken van netwerk
• Versterking externe organisatie: macht naar overheid,
vakorganisaties
• Sterkere defensiemogelijkheden bij plotse acties concurrentie
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10 Definieer de rol van de holding
a

De rol van de groep/de holding is financier, bestuurder en strateeg.
• Strategische planning
• Planning en control (businessplanning-cycle)
• Allocatie van kapitaal over de eenheden en het
portfoliomanagement
• Het creëren en in stand houden van een groepsimage
• Formulering van een groepsmissie
• Het identificeren, cultiveren en exploiteren van
kerncompetenties
• Managementdevelopment programma’s
• Het benutten van de relaties tussen verschillende eenheden

b

De holding kan meer waarde toevoegen dan de losse onderdelen.
• Betere strategie
• Goedkoper geld
• Inkoopkracht
• Geografische aanwezigheid
• Macht naar afnemers
• Managementdevelopment
• Omvang voor aandeelhouders
• Economies of scale (kennis, fabricage, marketing etc.)

c

Hulpvragen en businesscriteria ondersteunen de discussie om de
gewenste rol van de holding te bepalen.
• Is er een breed pakket aan verschillende activiteiten in het
businessportfolio?
• Hoe zijn de verbanden tussen de businessunits?
• Wat zijn de mogelijkheden voor synergie?
• Wat zijn de risico’s voor het concern van fouten in de
businessunits?
• Hoe volwassen is de organisatie?
• Wat is het prestatieniveau van de businessunits?
• Wat is de dynamiek van de bedrijfstak?

d

Er zijn twee hoofdvariabelen die de vorm en mate van integratie
bepalen.
• De behoefte aan organisatorische autonomie
• De behoefte aan strategische samenhang

Daar komen vier vormen uit: conservatie, symbiose, stand-alone en
versmelting.
Bronnen: 1. G.J. Wijers, Horizontale synergie (Koninklijke Van Gorcum/Stichting
Management Studies, 1994), Hans van Londen, De waarde en waarden van concerns
(Koninklijke Van Gorcum/Stichting Management Studies, 1998) en Michael Goold en
Andrew Campbell, Synergy: Why links between business units often fail and how to
make them work (Capstone Publishing, 1998)
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1

Laat S&B de strategie 1:1 weerspiegelen en versterken
Strategische keuzes zijn sterk bepalend voor de ‘knipcriteria’. Wat is
NB: Let op. In Het nieuwe normaal is eerder op alle drie een ‘8’ nodig en
op één daarvan een ‘9’.

2

Elk S&B-vraagstuk moet leiden tot: (1) een raamwerk voor verantwoordelijkheden, gezagsrelaties en groeperingen en (2) mechanismen ter verbinding, coördinatie en samenhang
a

Hoofdstructuur, ‘knippen’:
• Topstructuur: portefeuilles, aantallen, een- of meerhoofdig, good
governance checks. Statutair en non-statutair
• Hoofdindeling. Hoe is de hoofdstructuur ingericht? Hoofdindelingen: M = markt, K=klant, F= functioneel, P=product,
G=geografisch, Ma=matrix.
• Aantal lagen. span-of-control
• Mandaten

b

Besturing, ‘plakken’:
• Besturingsfilosofie
• TVB: taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
• RACI, WALCI
• Teaminrichting
• Besluitvormingsproces
• Communicatie- en overlegvormen
• Planning en control
• KPI-huis, Balanced Business Scorecard
• Accountmanagement (corporate en regulier)

c

HR:
• MD-visie
• Functiehuis
• Salaris- en beloningssystemen
• Functie- en competentieprofiel (breedte/diepte)
• Competenties en gedrag
• Beoordeling en beloning
• Frequent gedrag
• Medewerkerstevredenheidonderzoeken

d

Cultuur:
• Verandervermogen
• Huidige cultuur
• Gewenste cultuur
• Gedragsthema’s (max. 5)
• Ontwikkelinterventies
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3

Breng huidige S&B in kaart
a

Kwalitatief en kwantitatief
N.B. Zorg bij de start altijd voor een goed overzicht van actueel #
fte’s met functie en type contract.

b

Niet-functionerende structuren hebben duidelijke symptomen:
• Executie is traag
• Trage of slechte besluitvorming of uitvoering
• Organisatie regeert niet innovatief, noch snel op veranderende
omgeving
• Te veel conflicten
• Te grote coördinatielast
• Monodisciplinaire veranderingen slagen wel, multidisciplinaire
niet
• Gat tussen plaatje en werkelijkheid is groot
• Gat tussen lijn en staven
• Gat tussen going concern en transformatie
• Gat tussen lijn en programma’s

4 Ga nooit direct structuurplaatjes tekenen. Stel uit de generieke
S&B-ontwerpprincipes de specifieke samen, harde en zachte
Meestal gaan de ontwerpprincipes over:
a

Focus & Slagkracht

b Eenvoud en uitlegbaarheid
c

Betaalbaarheid: binnen benchmarks op alle metrics: # lagen, spansof-control, etc.

d Verantwoordelijkheden zo laag mogelijk en zo groot mogelijke
mandaten
e Wendbaarheid, flexibiliteit, moderniteit
f

Duurzaamheid

g Schaalbaarheid
h Focus in formules/martkgroepen/p&l’s waar nodig, gedeelde
processen waar mogelijk
i
j

Werkende matrix
Aanvullende ontwerpeisen van structuur & besturing bij onderhavig
type sector en/of vraagstuk en/of levensfase

5

Knip: werk vanuit de klassieke hoofdindelingen in de bedrijfskunde en
pas ze praktisch toe
a

‘Knip’ eerst (de hoofdstructuur), ‘plak’ dan (besturing). De hoofdstructuur moet 80% van alle afhankelijkheden afvangen

b

Werk uit tot en met in elk geval het 2e echelon onder de
topstructuur

Er is een klassiek aantal vaste organisatie-indelingen die je er altijd bij
moet hebben:
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c

F = Functioneel: alle menselijke kennis & vaardigheden t.a.v. specifieke activiteiten samengevoegd

d

D/P/SBU = Divisie/Product/Strategische businessunits: indeling
gebaseerd op output van de organisatie

e

M = Matrix/Hybride/Multifocus: het antwoord als D-, F-, G-, hybride
structuren niet goed werken

f

H = Horizontaal: werknemers worden georganiseerd rondom
kernactiviteiten

g

Verder: G = Geografisch en M= Markt

h

Analyseer homogeniteit/heterogeniteit en veranderlijkheid om
keuzen in de hoofdstructuur te kunnen maken. Pas logische ontwerpregels toe

i
j

6

Meer producten relatief heterogeen => interne specialisatie

k

Relatief homogeen, stabiel, duurzaam => relatieve centralisatie

l

Relatief heterogeen, veranderlijk, tijdelijk => relatieve decentralisatie

Onderscheid binnen de structuur de hoofdstructuur- en de
topstructuurvraag
a

Werk de hoofdstructuur uit. Er zijn drie belangrijke onderdelen in de
definitie van de organisatiestructuur:
• De organisatiestructuur bakent formele gezagsrelaties af, met
inbegrip van het aantal niveaus in de hiërarchie en de span of
control van managers en supervisors.
• De organisatiestructuur bepaalt hoe individuen samen tot
afdelingen gegroepeerd worden en afdelingen weer tot de
organisatie als geheel.
• De organisatiestructuur omvat het ontwerp van systemen voor
van afdelingen.

b

Werk de topstructuur uit. In elk geval de sleutelrollen en portefeuilles moeten geborgd zijn op bestuursniveau: vak, verkoop,
financiën, innovatie, operatie/management, executie

NB: behalve de sleutelrollen geldt natuurlijk ook dat belegd moet
worden: overall positionering en thought leadership, identiteitsbewaking, strategieontwikkeling, executieportefeuille, etc.
7a ‘Plak’: Werk besturing uit door horizontale en verticale coördinatie-mechanismen uit te werken
a

De organisatie moet zo ontworpen dat de informatiestroom zowel
verticaal als horizontaal bevorderd wordt teneinde overkoepelende
grip op het realiseren van doelstellingen.
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b

Bepaal welk type coördinatie (= besturing) hier relevant is:
• Onderlinge aanpassing
• Directe supervisie (= meewerkend voorman)
• Standaardisatie van werkprocessen
• Standaardisatie van output
• Standaardisatie van kennis en vaardigheden (en normen en
waarden)
• Bepaal benodigde horizontale coördinatiemechanismen
• Informatiesystemen
• Direct contact
• Processen (Ways of Working)
• Taakgroepen
• Passerelles
• Integratie-/liaison-manager

c

Bepaal benodigde verticale coördinatiemechanismen

d

Hiërarchische doorverwijzing

e

Planning en control

f

Processen (Ways of Working)

g

Informatiesystemen

h

Aankleding van de ‘basics’

i

Hoofdstructuur, span-of-control, mandaten, teaminrichting, besturingsfilosofie, TVB-taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden,
RACI, WALCI, besluitvormingsproces, communicatie- en overlegvormen, planning en control, Balanced Business Scorecard, accountmanagement (corporate en regulier), etc.

7b Agile strategie-executie stelt organisaties in staat om te gaan met
continue verandering. Wendbare organisaties streven naar
ingebouwde flexibiliteit om slimmer in plaats van harder te werken
a

Strategie. Duidelijke visie, flexibiliteit onderweg. Korte en lange
termijn even belangrijk. Iteratief: eerder ontwikkelend, ‘emerging’,
dan blauwdruk. Besteding tijd en middelen: max. 20%.

b

Businessmodel en proposities. Eén focus: waardecreatie voor
klanten. Scope: de gehele waardeketen en het netwerk.

c

Structuur. Gestructureerd binnen tijdelijkheid. Flexibiliteit door
multidisciplinaire teams en samenwerking.

d

Innovatievisie. Dualisme: tweede snelheid voor innovatie door aparte
structuur en ICT.

e

Processen. Geharmoniseerd waar mogelijk, flexibel waar nodig.
Keten- in plaats van afdelingsprocessen.
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f

Structuur en besturing. Kleine teams. Autonoom en vrij (‘passemanagement en kortcyclische sturing op wat wel/niet werkt.
Besluitvorming o.b.v. systematische informatie verzameling,
ontsluiting, interpretatie en gevolgtrekking.

g

Leiderschap. Loslaten van de behoefte de enige juiste oplossing te
willen plus verbindende kwaliteiten.

h

Cultuur en medewerkers. Intrinsiek eigenaarschap, willen > moeten.
Zelfsturing. X-disciplinair werken als tweede natuur.

i

Executievisie en -methoden. Strategie = executie. Strategisch bewijs
komt uit executie. Ontwerp een MLP, snel eerste executiegolf in,
leren van falen, aanpassen, opschalen wat werkt.

j

Alignement. In alle standen, elke dag.

k

Flexibiliteit en vasthoudendheid. De wijsheid om te weten waar we
vasthoudend moeten zijn en waar we de strategie juist moeten
aanpassen.

l
8

Focus en eenvoud. Hoe minder ballast, hoe makkelijker het keren is.

Er is altijd, bij elke organisatie of type inrichting, een matrix die
werkend gemaakt moet worden. Borg de werking
Hiërarchische versus functionele versus projectmatige versus matrixlijnen

9

Align en itereer met de rest van het bedrijfsmodel (processen, HR, etc.)
a

Mens: MD-visie, functiehuis, salaris- en beloningssystemen, functieprofiel (breedte/diepte), competenties en gedrag, beoordeling en
beloning, frequent gedrag, medewerkerstevredenheidonderzoeken

b

Cultuur: verandervermogen (zie SECA.NU, de Turner-methodiek
voor verandermanagement), huidige cultuur/gedrag, gewenste
cultuur/gedrag, gedragsthema’s, ontwikkelinterventies, etc.

10 Gebruik de 4 typische en praktische stappen voor elk kort S&B
vraagstuk
a

Stap 1: Vertaal strategie naar S&B-ontwerpprincipes en besliscriteria

b

Stap 2: Stel drie, max. vier relevante hoofdvarianten van structuur op
met voor- en nadelen. Kies structuurvariant

c

Stap 3: Werk de structuur uit en kleed haar aan tot werkende
besturing

d

Stap 4: Doe verschillenanalyse met huidige situatie, align met afhankelijke veranderingen (processen, profielen, ICT, etc.) en stel realisatieplan op
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1

Focus op gewenst gedrag
a

Cultuurontwikkeling betekent niet het organisatiebreed vaststellen
van normen en waarden, wél het ontwikkelen van gewenst gedrag.
Stop geen energie in het scherp krijgen van ongewenst gedrag,
maar richt je vooral op het goede en gewenste gedrag.

Betrokkenen zijn eigenaar. Het gaat om gedrag en achterliggende
overtuigingen en intenties van betrokkenen. Zij zijn eigenaar van hun
eigen ontwikkeling.
b

Gedrag van medewerkers wordt door verschillende factoren
bepaald. Uitvoeren van gerichte interventies is een manier om
gedrag te ontwikkelen. Gedrag van medewerkers in de organisatie
met betrekking tot bijvoorbeeld de wijze van samenwerken, de wijze
van leidinggeven, de invulling van verantwoordelijkheden, de wijze
van communiceren en de wijze van elkaar ergens op aanspreken.
Hoe komt je tot die interventies?

c

Edward Schein is een voorbeeld van een cultuurexpert in de goede
zin van het woord. Hij stelt en onderbouwt dat cultuurontwikkeling
niet bestaat anders dan via concrete gedragsontwikkeling. Die
gedragsontwikkeling heeft alleen maar zin door specifieke gedragsthema’s te kiezen met een een-op-een-relatie met doelen en
bedrijfsprocessen. Met inhoud dus.

2

De doelen en inhoud gaan voorop
Het ontwerpen van de zachte kant, van cultuur en gedrag, heeft alleen
zin bij een koppeling aan de doelen en de inhoudelijke en harde
elementen van strategie-executie.
Ontwerp de zachte kant integraal mee. Dat doe je door het concrete
gedrag uit te werken dat nodig is om een ontwerp te laten vliegen en
interventies te kiezen die dat voor elkaar boksen. Je bereikt niets met
schitterende posters met normen en waarden op de gang, die geen
invloed hebben op de dagelijkse gang van zaken en vernieuwing.
Ontwikkeling van cultuur kan alleen succesvol verlopen als het
ingegeven wordt vanuit de concretisering van de gekozen strategie van
de organisatie.

3

Reële doelen en een nuchtere horizon
Maak de scope niet groter dan wat in twee jaar gerealiseerd kan
worden. Dit is een paradox: cultuurontwikkeling vraagt tijd, maar dat
mag geen vrijbrief zijn voor lange en slepende trajecten.
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4 Cultuurontwikkeling bestaat niet
Werk alleen aan cultuurontwikkeling in combinatie met concrete doelen
en een inhoudelijk traject. Start nooit een geïsoleerd cultuurtraject.
Culturele processen vormen een bindende schakel tussen alle andere
processen in de organisatie. Cultuurontwikkeling moet hand in hand
gaan met de verandering van andere aspecten van de organisatie.
5

Leidinggevenden zichtbaar voorop
Leidinggevenden moeten bereid zijn naar hun eigen rol te kijken en
hierin verandering in aan te brengen, zij zijn zelf cultuurdrager. Cultuurontwikkeling is een ontwikkelingsproces van de gehele organisatie, niet
alleen van de werkvloer

6

Spreek over cultuurontwikkeling, niet over cultuuromslag
Ontwikkel nieuwe gedragingen (betekenissen) die passen bij de
intenties van de organisatie.

7

Consequente/consistente/frequente communicatie
De visie op de gewenste richting van cultuurontwikkeling, veranderthema’s en doelstellingen moeten intensief worden gecommuniceerd.

8

Richt een cultuurtraject niet te strak maar ook niet te los in
Geef het traject het karakter van een ‘trekker’, niet van een ‘reiziger’.

9

De operatie staat voorop
door ‘smal’ te ontwerpen, breed te toetsen en super te communiceren.

10 De zachte kant in twee stappen:
a

Kies maximaal vijf gedragsthema’s. Een gedragsthema omschrijft
gedrag en de noodzakelijke gedragsverschuiving die de doelen
versterkt en de cultuur ontwikkelt. Een gedragsthema hangt nauw
samen met de harde, inhoudelijke kant en maakt ook duidelijk waar
in het ontwerp, in welk bedrijfsproces, dat gedrag plaatsvindt.
Gedragsthema’s zijn een-op-een verbonden aan de strategische
doelstellingen.

b

Kies maximaal tien interventies. Een interventie is een bewuste impuls
of activiteit tijdens een initiatief, binnen een gedragsthema, parallel
aan de harde activiteiten, die het noodzakelijke gedrag in relatie tot
het doel versterkt in duidelijke en betekenisvolle taal. Kies twee interventies per gedragsthema om maximale impact te genereren.

Bron: Edward H. Schein, De bedrijfscultuur als ziel van de onderneming. Zin en onzin
over cultuurverandering (Scriptum, 2006)
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