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STRATEGIE

4 strategische 
issues

STRATEGIE Betreft bureaus die bedrijven ondersteunen bij het formuleren, implementeren en 
evalueren van hun strategie.

Een goede strategische adviseur neemt zijn klant bij de hand en 
leidt hem de toekomst binnen. Door aan te geven hoe het 

bedrijf op ontwikkelingen kan inspelen, worden kansen geopenbaard 
en bananenschillen omzeild. In dit artikel vier strategische issues die 

in 2015 veel bestuursagenda’s zullen beheersen. 
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01

lu isteren naar  
de klant

‘Luisteren naar de klant’, dat lijkt  
een open deur. Traditiegetrouw  
kunnen alleen monopolisten zich ver
oorloven om hun klanten te negeren 
(hallo NS!), en zelfs dan is het on
verstandig, of op zijn minst lomp. 
Maar toch.
Klantgerichtheid is van alle tijden, 
maar nog nooit waren de klanten zo 
assertief en dominant. Wie in deze 
tijd van online consumentenfora,  
deeleconomie en ‘toegang in plaats 
van bezit’ niet wil luisteren naar de 
klant, zal de gevolgen voelen in de 
portemonnee.
Dus toen Berenschot begin dit jaar, 
net als voorgaande jaren, in een en
quête grote Nederlandse bedrijven 
vroeg naar hun voorkeursstrategie, 
plaatsten de meeste respondenten 
‘customer intimacy’ boven ‘operatio
nal excellence’ en ‘product leadership’. 
Alleen in de bouw en de industrie 
won product leadership het van de 
klant.

Droomklanten
‘Customer intimacy’ gaat eigenlijk 
verder dan klantgerichtheid, legt senior 
consultant Roel van Lanen van  
Berenschot uit. ‘Het gaat erom dat je 
de klant door en door kent en een 
langdurige relatie opbouwt. En je moet 
niet alleen je huidige klanten kennen, 
maar ook je droomklanten, de mensen 
die je als klant wilt binnenhalen.’
Dat klinkt nog steeds niet revolutio
nair. Maar écht luisteren naar klan
ten, bezweert Van Lanen, vraagt om 
een organisatie met een duidelijke  
focus. Sales en accountmanagement, 

top 10 
 1  Boston Consulting Group 3,72
 2  Bain & Company 3,67
 3 OC&C Strategy Consultants 3,60
 4  Berenschot  3,54
 5  SparkOptimus  3,50
 6  Roland Berger  

 Strategy Consultants  3,44

 7 McKinsey & Company  3,39
 8  A.T. Kearney  3,36
 9  Deloitte  3,34
 10 BMC  3,33

Rechts: de gemiddelde aanbevelingsscore
(N=134 voor deze categorie)
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de voelsprieten van het bedrijf, moe
ten leidend worden. Er moeten waar 
mogelijk oplossingen en producten 
worden geboden die aansluiten bij  
de individuele wensen van klanten.
Van Lanen geeft het voorbeeld van 
een worstenfabrikant die veel tijd  
en energie stak in worsten met een 
langere houdbaarheid. Het leverde 
weinig op, want de supermarktketen 
die de worsten verkocht gaf weinig 
om houdbaarheid; zij wilde kleinere 
worsten in een mooiere verpakking. 
Door te luisteren naar de klant had 
de worstenfabrikant zichzelf een 
hoop moeite kunnen besparen.

Bonuskaart
Dichter op de klant zitten en lang
durige klantrelaties opbouwen is 
noodzakelijk in een economie waar   
in de verdienmodellen veran deren. 
Philips Healthcare verdient bijvoor
beeld meer aan langlopende service
contracten met klanten dan aan de 
initiële verkoop van medische appa
ratuur. Energiebedrijven ondersteunen 
klanten die zelf energie willen opwek
ken. Ze verdienen in die gevallen geld 
met het verlenen van service, niet met 
de verkoop van energie. 
Maar willen klanten wel een ‘intieme 
relatie’ met bedrijven? Volgens Van 
Lanen is de tijd er rijp voor: ‘Toen  
Albert Heijn jaren geleden de Bonus
kaart introduceerde om daarmee 
klanten persoonlijke aanbiedingen  
te kunnen doen, stak een storm van 
protest op over deze zogenaamde 
schending van de privacy. De Bonus

‘Na eeN fus i egolf volgt vaak eeN heror iëNtat i e ’

kaart werd snel omgevormd tot een 
gewone kortingskaart. Sinds kort is  
er een “Bonuskaart 2.0”, een terug
keer naar het oorspronkelijke idee  
van persoonlijke aanbiedingen.  
De meeste klanten zijn daar nu  
hartstikke blij mee.’

02

heror iëNtat i egolf
Philips stoot volgend jaar zijn licht
divisie (bijna 49.000 medewerkers) af. 
De twee overgebleven pijlers, consu
mentenproducten en de medische tak 
gaan samen verder onder de naam 
Philips HealthTech. Daarmee volgt 
Philips het voorbeeld van Siemens, 
dat eerder al zijn lichtdivisie Osram 
afstootte.
Intussen koppelt HP zijn printer en 
pcdivisies los van zijn zakelijke hard
ware en diensten, waardoor twee on
afhankelijke bedrijven ontstaan. eBay 
kondigde aan dat het de betaaldienst 
PayPal volgend jaar zal verzelfstandigen. 
TomTomtopman Harold Goddijn 
mijmerde hardop over het afstoten van 
de consumentendivisie, en machtige 
aandeelhouders dringen steeds harder 
aan op een splitsing van PepsiCo in 
een frisdrank en een snackbedrijf. 
Wie al deze ontwikkelingen bij elkaar 
optelt, moet haast wel tot de conclu
sie komen dat verzelfstandigen het  
ei van Columbus is. Of niet? Hein 
Stoops, overnameadviseur bij MBCF 
twijfelt: ‘De meest recente fusie en 

overnamegolf was in 2005 en 2006. 
Eerdere periodes van consolidatie 
werden vaak een paar jaar later ge
volgd door een periode waarin de  
grote corporates zich gingen herori
enteren. In veel gevallen bleek de  
gehoopte synergie tegen te vallen. 
Met name overnames of fusies die  
gedaan worden met het oog op diver
sificatie vallen vaak tegen. Dus volgt 
een “golf” van splitsingen. Zo’n her
oriëntatie hebben we na de laatste  
fusie en overnamegolf niet gezien. 
Het zou kunnen dat die heroriëntatie 
door de crisis is uitgesteld en nu  
pas op gang komt.’

03

Pol it i ek 
r is iocobewustz ijN

NRCcolumnist Bas Heijne noemde 
de zomer van 2014 ‘de zomer van de 
haat’. Burgeroorlog in Syrië, chaos  
in Libië, de opkomst van IS in Syrië 
en Irak, het conflict in de Oekraïne 
en het neerhalen van de MH17, veel 
krantenlezers kregen het gevoel dat 
de wereld in brand stond.
Adviesbureau en verzekeringsmakelaar 
Aon brengt jaarlijks en ook per kwar
taal in kaart welke gebieden op aarde 
voor bedrijven het meest en het minst 
risicovol zijn. Opvallend genoeg con
stateerden de risicoexperts dit jaar dat 
de risico’s van politiek geweld, civiele 
onlusten en terroristische aanslagen 
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voor het internationale bedrijfsleven 
waren gedaald. Tegelijkertijd stegen de 
politieke risico’s fors. Denk bij politie
ke risico’s aan een muntsoort die in een 
vrije val terechtkomt, een regering die 
een ongunstig belastingregime invoert, 
stijgende grondstofprijzen ten gevolge 
van conflicten, en corruptie in al zijn 
verschijningsvormen.
Bedrijven maken zich steeds meer 
zorgen om die politieke risico’s. Dat 
blijkt uit de Global Risk Management 
Survey die Aon eens in de twee jaar 
uitvoert. Tijdens de laatste editie in 
2013 eindigde ‘politieke risico’s’ voor 
het eerst in de top 10. Managing  
director Global Risk Consulting  
Alex van den Doel van Aon verwacht 
dat zij het komend jaar, wanneer de 
enquête weer wordt uitgevoerd, in  
de top 5 zullen belanden: ‘Het onder
werp leeft heel sterk. Het wordt vaak 
meteen na cybercrime genoemd als 
grootste punt van zorg. Tijdens de 
crisisjaren waren bedrijven vooral  
bezig met overleven. Nu het econo
misch wat beter gaat, neemt ook  
het risicobewustzijn toe.’ 

Risk readiness
Ondanks het verhoogde bewustzijn, 
weten bedrijven vaak niet hoe ze  

met politieke risico’s moeten omgaan. 
In de vaktaal van Aon heet het dat de 
‘risk readiness’ voor politieke risico’s 
niet groot is. Van den Doel adviseert 
bedrijven om scenario’s uit te werken 
voor de grootste risico’s: ‘Wat doe je 
als de eurozone in elkaar stort? Als 
Schotland onafhankelijk wordt? Als  
er ernstige problemen komen in 
Hongkong? Dat soort operationele  
risico’s moeten worden meegewogen 
bij strategische beslissingen.’
Het risicodenken is bij veel bedrijven 
te veel een ‘vinkjescultuur’, vindt  
Van den Doel: ‘Gedreven door  
accountants wordt vooral gekeken 
naar het afdekken van financiële  
rapportagerisico’s. Daardoor kunnen 
potentieel veel gevaarlijker strate
gische risico’s over het hoofd  
worden gezien.’ 

04

Decentral isat i e  
overhe iDstaken

In januari 2015 worden gemeenten 
verantwoordelijk voor taken op het 
gebied van werk en inkomen, lang
durige zorg en jeugdzorg die nu nog  

door het Rijk en de provincies worden  
uitgevoerd. Dat is een gevolg van  
veranderingen in de Participatiewet, 
een verbouwing van de jeugdzorg,  
en de overheveling van onderdelen  
uit de algemene wet bijzondere ziek
tekosten (AWBZ) naar de wet maat
schappelijke ondersteuning (WMO). 
Samen zorgen deze drie ‘transities’ 
binnen de overheid voor een reorga
nisatie op een schaal die niet eerder  
is vertoond.
Het aantal betrokken partijen is 
enorm en de belangen zijn groot. De 
megaoperatie levert een hoop werk 
op voor de private sector. Niet alleen 
de gemeenten maar bijvoorbeeld ook 
de zorgverzekeraars moeten aan de 
bak: zij krijgen er veel nieuwe taken 
bij. Zo worden ze verantwoordelijk 
voor de wijkverpleging, de langdurige 
GGZ en de zorg voor zintuigelijk ge
handicapten.
Kansen doen zich op uiteenlopende 
markten voor. Schoonmaakbedrijven 
kunnen op de reorganisatie inspelen 
omdat veel gemeenten de thuiszorg 
opnieuw gaan aanbesteden. Schoon
makers gaan samenwerkingen met 
zorgorganisaties aan om dit soort 
contracten binnen te slepen.
Een van de hoofddoelen van de ope
ratie is het zelfredzamer maken van 
hulpbehoevende burgers. Dat speelt 
in de kaart van een bedrijf als Philips, 
dat oplossingen biedt voor de thuis
zorg, zoals een slimme medicijn
dispenser voor chronisch zieken. 

TEKST Rob Hartgers

OOk aanbevOlen De onderstaande bedrijven kwamen  
niet in de top 10, maar kregen wel een gunstige aanbevelingsscore:  
• BoerCroon • IG&H • Twynstra Gudde
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