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Deelnemers

1 Kelly Baetens Fost Plus Project Manager communicatie 

2 Pieter-Jan Caubergs Laborelec Ingenieur 

3 Evi Schoovaerts Pelsis Belgium Brand manager 

4 Elke Simon Landsbond Onafhankelijke Ziekenfondsen Adjunct manager BU 

uitkeringen 

5 Gert Van de Steene Adecco Coordination Center Head of PMO 

6 Lieven Van Riet Total Olefins Antwerp Technical Department Manager
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Welkom - kennismaking

Leer gedurende de volgende 15 minuten je gebuur kennen 

en stel hem/haar dan aan ons voor (max. 5 minuten) :

—persoon

—job

—verwachtingen van deze training

—ervaringen met strategie

—passies in het leven (2 tot 3)
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Inleiding

◼ Oorsprong

◼ Wat is strategie

◼ Belang van strategie

◼ Topstrategen

◼ Oefening



Dec 2021         Dag 1   p. 10

Strategie : van ontwikkeling tot succesvolle realisatie

Kris Bonner

Strategie : oorsprong

◼ Oude Griekenland :

— Stratos : term voor het leger

— Strategos : term voor de legeraanvoerder

— Strategia : term voor hetgeen de legeraanvoerder deed of verkondigde

◼ Deze legeraanvoerder gaf op hoog niveau een toekomstbeeld of richting

◼ De troepenaanvoerders moesten dit dan vertalen naar praktische 

instructies 
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Wat is strategie

◼ Of wat is het niet volgens Michael Porter ?
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Belang van strategie : groepsgesprek

◼ Denk na over het belang voor :

— management

— werknemers

— klanten

— aandeelhouders or andere belanghebbenden

— …
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TOP 50 THINKERS 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001

Clayton Christensen 3 2 1 1

Chan & Mauborgne 4 3 2 2 5 6 15 31

CK Prahalad 1 1 3 12 8

Roger Martin 1 3 6 32

Don Tapscott 2 4 4 9 39

Vijay Govindarajan 5 3 24

Philip Kotler 9 11 7 6 10

Gary Hamel 32 30 19 15 10 5 14 4 4

Michael Porter 5 1 7 5 11 4 1 2 3

Steven Covey 47 29 15 18 16 18

Henry Mintzberg 30 33 16 8 7 7

Kaplan & Norton 14 37 12 22 15 15

John Kotter 37 32 34 41 30 30 23 40

Jim Collins 31 28 12 4 17

Peter Drucker 1 1

Igor Ansof 27

Edward De Bono 40 20 35 33

Marcus Buckingham 18 8 25

Steve Jobs 4 29 29

Bill Gates 7 2 2 20 9

Richard Branson 8 9 11 34 29

Malcolm Gladwell 10 2

Marshall Goldsmith 6 5 10 7 14

Rita McGrah 10 6 19

Ratan Tata 12

Jack Welsh 20 8 5 8 6

Osterwalder and Pigneur 7

Meg Whitman 50
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Michèle Sioen Trends manager van het jaar 2017

• CEO van de textielgroep Sioen Industries
• voor zijn op de concurrentie, zien wat de 

tendensen zijn, en daar zeker in mee gaan

• gulzig zijn naar nieuwe ervaringen,  belangrijk om  

te zien wat elders gebeurt. 

• het is ook belangrijk om regelmatig zelf naar een 

klant of leverancier te gaan, en regelmatig beurzen 

te bezoeken. Daar zie en hoor je op korte tijd veel 

mensen en heb je voeling met de markt

Bart De Smet Trends manager van het jaar 2016

- CEO van verzekeraar Ageas
- maakte een verzekeringsbedrijf met een sterke 

identiteit en een stevige balans

-Ik kan mij vinden in de uitspraak van Albert Einstein, 

die zei dat je niet moet trachten een man van succes 

te zijn, maar een man van waarden. Het eerste volgt 

wel uit het laatste."
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– CEO van Cartamundi

- ARCHITECT VAN HET KAARTENIMPERIUM

-"Onze droom is de naam Cartamundi waar te maken",

- "Sharing the magic of playing together”

-“De enigen die geld verdiend hebben met gisteren, 

zijn The Beatles met Yesterday”

- …. dan probeer je te begrijpen hoe die maatschappij 

in elkaar zit en hoe een bedrijf er werkt….

Chris Van Doorslaer Trends manager van het jaar 2015

Luc Tack Trends manager van het jaar 2014

-CEO van Picanol en co-CEO van Tessenderlo

- een onvervalste economische positivo

-De jury prijst Luc Tack voor zijn lef, ambitie en 

strategische visie", motiveert juryvoorzitter Luc 

Vandewalle de keuze van de jury. 

- een toonbeeld zijn van duurzaamheid, degelijkheid

en stabiliteit in hun management."
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–CEO van Atlas Copco

- “Ik geloof sterk in de gouden driehoek innovatie-

productie-competitiviteit”, aldus Leten. “Zonder 

productie heb je geen duurzame innovatie. Maar je 

kunt niet produceren in een niet-competitieve 

omgeving”. 

-“ Ik wil altijd winnen”.

Ronnie Leten Trends manager van het jaar 2013

Eric Van Zele Trends manager van het jaar 2012

◼ CEO Barco

◼ Onze mensen geloofden niet in ons verhaal. Ze 
zagen het echt niet meer zitten“.

◼ We moesten het model herdenken en in het mensen 
motiveren en organiseren, zodat we op alle andere 
vlakken goed scoren: strategisch, organisatorisch, 
procesmatig, cultureel, inzet en betrokkenheid. 
Dát heeft het verschil gemaakt.”
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◼ Duco Sickinghe : “Ik heb gewoon mogelijk 
gemaakt wat in de sterren geschreven stond”.

◼ "Als CEO heb ik maar één echte vrees: dat er 
geluiden zijn die ik niet hoor, die ik niet 
bemerk. En die ik niet meeneem in mijn beleid. 
Dat is het ergste wat een CEO kan overkomen.” 

Duco Sickinghe Trends manager van het jaar 2011

Michel Moortgat Trends manager van het jaar 2010

◼ “Een goede manager heeft een open 
geest. Hij luistert en heeft emotionele 
intelligentie. 

◼ Een koers bepalen en er voor de volle 
200 procent
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Bert De Graeve Trends manager van het jaar 2009

◼ De titel van de manager van het jaar is het logische 
gevolg van die jarenlange inspanning, van keuzes maken, 
nadenken over de focus die we willen aanhouden. En daar 
dan heel hard in geloven. 

◼ Groei is steeds de focus geweest, en daarvoor moet je 
soms knippen. Om zo het resultaat op de lange termijn
te verzekeren. Dat vergeten mensen te vaak
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Inleiding

◼ Oorsprong

◼ Wat is strategie

◼ Belang van strategie

◼ Topstrategen

◼ Oefening
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Oefening

◼ ‘Waarderend onderzoek’ naar jullie ervaringen betreffende strategie
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Oefening

◼ individuele voorbereiding gedurende 10 minuten over volgende 4 vragen :

◼ Denk aan een moment in je leven waar je geconfronteerd werd met 

‘uitstekend’ strategisch beleid (indien moeilijk, stel een situatie voor).  

1) beschrijf dit moment ( waar, wanneer, omstandigheden) ?

2) wat maakte dit moment ‘uitstekend’ ?

3) hoe voelde je je tijdens dit moment en wat was het belang voor jou en het bedrijf ?

4) wat waren de goede eigenschappen van degene die dit strategisch beleid ontwikkeld 

had ?
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Oefening

◼ Kies een gesprekspartner en stel volgende vragen (en noteer) (10 minuten)

1) beschrijf het strategisch moment dat je koos ?

2) wat maakte dit moment ‘uitstekend’ ?

3) hoe voelde je je tijdens dit moment en wat was het belang voor jou en het bedrijf ?

4) wat waren de goede eigenschappen van degene die dit strategisch beleid ontwikkeld 

had ?

◼ Verwissel nu de rollen (opnieuw 10 minuten)
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Oefening

◼ Ga nu terug aan de tafel zitten met je groep van 4 (of 5) en vertel het 

verhaal van je partner (maximum 5 minuten)

◼ De anderen noteren 

— de kerneigenschappen van een goede strategie

— het belang voor het bedrijf

— de kerneigenschappen van een goede strateeg

◼ Na twintig minuten verzamelen jullie die 3 punten op een flipchart en 

iemand maakt zich klaar om dit te presenteren
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Definitie

◼ Strategie

◼ Types strategie

◼ Levensyclus strategie

◼ Soorten strategie

◼ Niveau’s

◼ Elementen
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Strategie : definitie

1. Richting

- Een bewuste keuze over een te volgen lijn / plan

- Bewust betekent dat een proces gebruikt is om de keuze te onderzoeken / analyseren / in kaart te brengen

- Naast geplande strategieen bestaan er ook spontane strategieën (Minzberg)

2. Lange termijn 

- Termijn is afhankelijk van organisatie / dikwijls 3 tot 5 jaar

- Alternatieve criterium : strategische beslissingen zijn diegene die onherroepelijke zijn en het wezen of het 

karakter van de organisatie betreffen

- Dus geen korte termijn of operationele beslissingen (ofterwel taktische beslissingen – deze gaan over de 

manier om een doel te bereiken)

3. Heeft betrekking op de rol van de organisatie in de samenleving 

- Hoe passen onze activiteiten in het grotere geheel van de samenleving / externe functie

- Wat is onze missie

- Het gaat over de dynamiek tussen de externe eisen en de interne capaciteit

4. Bevat de doelstellingen van de organisatie

- Zelfs indien de organisatie over meerdere onderdelen bestaat, dan zijn er toch gemeenschappelijke doelen

- Wordt ook wel de continuiteit van de organisatie genoemd

5. Geeft aan met welke middelen en langs welke weg de doelstellingen zullen behaald

worden

- Mensen / Financieën / Infrastructuur / Produkten / IT / … 
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◼ Soorten strategie

◼ Niveau’s

◼ Elementen
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Strategie : types

Geplande 

strategie

Bedoelde 

strategie

Niet 

gerealiseerde 

strategie

Opgelegde 

strategie

Mintzberg, H. (1994). The Rise and Fall of Strategic Planning

Spontane 

strategie
Opportunis-

tische 

strategie

Gerealiseerde 

strategie
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◼ Types strategie

◼ Levensyclus strategie

◼ Soorten strategie

◼ Niveau’s

◼ Elementen
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Strategie : levenscyclus – R. Quinn 

1. We spelen in op de 

vraag van de klant

2. We leveren de 

juiste vraag

3. Als de doelstellingen 

bereikt zijn gaan we 

de processen op punt 

zetten

4. Efficientie van middelen

5. Als de doelstellingen 

bereikt zijn gaan we 

kijken wat we nog 

meer (mits weinig 

veranderingen)  

kunnen doen

6. Zelfde organisatie   

nieuwe klanten

7. Focus komt nu op 

vernieuwen – mits 

veranderingen.

8. Creativiteit / nieuwe 

klanten – nieuwe 

uitdagingen.

http://123management.nl/0/010_strategie/images/017_quinn.jpg
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Definitie

◼ Strategie

◼ Types strategie

◼ Levensyclus strategie

◼ Soorten strategie

◼ Niveau’s

◼ Elementen
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Strategie : soorten

◼ Noteer een aantal soorten strategie ?

◼ Denk aan 

— soorten groei

— soorten concurrentiestrategie

— soorten verbeteringen

— soorten functionele initiatieven (Marketing, IT, productie, aankoop, HR ..)

◼ Probeer reeds te categoriseren
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Strategie : soorten

Groei Behouden Oogsten

Sluiten Diversifieren Afslanken

Internationaliseren Organisch groeien Inorganisch groeien

Organisatie Kwaliteit Milieu

Opleiding Retentie Aanwerving

Verandering Make of Buy Confrontatie

Volg Flanker Omcirkeling
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Strategie :3 niveau’s (verschillende focus op strategie-onderdelen)

Collectieve / 

Concern 

strategie
Strategisch

Bedrijfsafdeling

strategie

Tactisch

Functionele

strategie

Operationeel Marketing Financieën HR

Verkoop I.T. R & D

Operaties Aankoop ……

Missie
Tactische 

doelen
Competenties / 

middelen

Visie / missie
Strategische 

doelen

Cultuur / 

waarden

Operationele

Doelen

Competenties 

/ middelen

Actieplannen / 

scenario’s
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Strategie : integratie bedrijfsniveaus

Marketin

g
Financieë

n
HR

Verkoop I.T. R & D

Operatie

s
Aankoop

Visie/ 

missie
Strategische 

doelen

Cultuur / 

waarden

Missie
Tactisch

e doelen

Compe-

tenties / 

middelen

……

PLAN

DO

CHECK

ACT

PLAN

DO

CHECK

ACT

PLAN

DO

CHECK

ACT

Collectieve / 

Concern 

strategie
Strategisch

Bedrijfsafdeling

strategie

Tactisch

Functionele

strategie

Operationeel

Oper. 

doelen

Compe-

tenties / 

middelen

Actieplan

-nen / 

scenario’

s
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Definitie

◼ Strategie

◼ Types strategie

◼ Levensyclus strategie

◼ Soorten strategie

◼ Niveau’s

◼ Elementen
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1.  Strategische 
fase

‘Bepalen’

2 . Tactische

fase

‘Uitwerken’

3 . Operationele 
fase 

‘Uitvoeren’

Elementen van een strategie : 
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2

3

4

5 

Doelstel-
lingen

6

Acties

7

Prestatie-
indicatoren

8

Implemen-
teren

9 

Meten

10

Bijsturen

1 

1.  Strategi-
sche fase

‘Bepalen’

2 . Tactische

fase

‘Uitwerken’

3 . Operatio-

nele fase 

‘Uitvoeren’
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
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sche fase
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fase
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8
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sche fase
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2 . Tactische

fase

‘Uitwerken’

3 . Operatio-

nele fase 

‘Uitvoeren’
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Elementen van een strategie (opmaak en 

uitvoering)

Strategische fase : bepalen

1. Visie / Missie / Waarden

2. Intern en externe analyse 

3. Opties (evaluatie van de missie)

4. Evaluatie - keuze : ‘suitability / Feasibility / 

Acceptability’ + stakeholders verwachting

Taktische fase : uitwerken

1. Doelstellingen / soorten doelen (ER / Amore / Magie / 

Smart)

2. Plannen & scenario’s

3. Kritische Succes Factoren – 4 perspectieven - KPI’s 

(BSC)

Operationele fase : uitvoeren & bijsturen
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2

Analyse

3

Opties

4

Keuze

5 

Doelstel-
lingen

6

Acties7

Prestatie
-

indicator
en

8

Impleme
n-teren

9 

Meten

10

Bijsturen

1 

Richting

1.  
Strategi-

sche fase

‘Bepalen’

2 . 
Tactisch

e

fase

‘Uitwerke
n’

3 . 
Operatio-

nele fase 

‘Uitvoeren’

• Leiderschap &   

verantwoordelijkheden

• Communicatie ,inspireren, 

motiveren

• Wie

• Wanneer

• Hoe dikwijls

• Naar wie rapporteren 

• Mijlpalen

• Succes vieren

• Evalueren 

van de 

resultaten

• Problemen 

oplossen

• Leren van 

• Waarom bestaan we ?       Missie

• Waar willen we naartoe ?  Visie

• Waar geloven we in ?        

Waarden

• Interne en externe verkenning

• Bouwen op sterktes / Investeren in opportuniteit

• Zwaktes wegwerken / Bedreigingen identificeren

• Generieke modellen

• SWOT matrix

• Portfolio analyse

• Evaluatie van de 

opties

• Scoren van SWOT  

matrix

• Stakeholders analyse

• Soorten doelstellingen

• Criteria voor goede 

objectieven

• Kritische succes 

factoren (4 P)

• Welke stappen zetten

• Welke scenario’s

• Communicatieplan• Balanced score card

• Hoe meten
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Elementen van een strategie (opmaak en uitvoering)

Strategische fase : bepalen

1. Visie / Missie / Waarden

2. Intern en externe analyse 

3. Opties (evaluatie van de missie)

4. Evaluatie - keuze : ‘suitability / Feasibility / Acceptability’ + 

stakeholders verwachting

Taktische fase : uitwerken

1. Doelstellingen / soorten doelen (ER / Amore / Magie / Smart)

2. Plannen & scenario’s

3. Kritische Succes Factoren – 4 perspectieven - KPI’s (BSC)

Operationele fase : uitvoeren & bijsturen
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1. Richting : Visie

▪ Toekomstbeeld / Lange termijn ambitie 

▪ Waar willen we naartoe ?  Wat willen we bereiken ?

▪ Kijk vanop ‘10.000 meter hoogte’ (ook dromen en ambities)

◼ An effective vision statement must have following features- (John Kotter - Leading Change) 

▪ Imaginable: They convey a clear picture of what the future will look like. 

▪ Desirable: They appeal to the long-term interest of employees, customers, shareholders and others who have a stake in the 

enterprise. 

▪ Feasible: They contain realistic and attainable goals. 

▪ Focused: They are clear enough to provide guidance in decision making. 

▪ Flexible: They allow individual initiative and alternative responses in light of changing conditions. 

▪ Communicable: They are easy to communicate and can be explained quickly. 

◼ In order to realize the vision, it must be deeply instilled in the organization, being owned and shared by everyone 
involved in the organization
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1. Richting : Missie

▪ Antwoord op :

▪ Wat is onze permanente opdracht / onze primaire functie

▪ Waarom bestaan we

▪ Voor wie bestaan we 

▪ Vertaling van de ‘visie’-verklaring naar high level doelstelling

▪ Betekenis voor belanghebbenden

▪ Kijk vanop ‘1.000 meter hoogte’ (concretisering van dromen en ambities)

◼ Kenmerken van een missie-verklaring 

▪ Inspirerend  : voor management en werknemers alsook andere belanghebbenden

▪ Onderscheidend (uniek)  : zodat verschillen tegenover andere ondernemingen duidelijk zijn

▪ Duidelijk : voldoende om actieplannen eraan kunnen gekoppeld worden

(niet te algemeen noch te gedetailleerd)

▪ Haalbaar : zodat ieder zich een toekomstig succes kan voorstellen

▪ Aannemelijk en geloofwaardig : alle belanghebbenden zouden in deze missie moeten 

kunnen geloven

▪ Concreet : voldoende ‘triggers’ naar de verschillende elementen van de strategie 
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1. Richting : waarden

▪ Waar geloven we in / waar staan we voor / wat verbindt ons

▪ Wat is essentieel in onze houding

▪ Normen / ethiek

▪ 5 perspectieven van Marcel Nieuwenhuis

Nieuwenhuis, M.A., The Art of Management (the-
art.nl), ISBN-13: 978-90-806665-1-1, 2003-2010
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1. Richting : waarden

Nieuwenhuis, M.A., The Art of Management (the-
art.nl), ISBN-13: 978-90-806665-1-1, 2003-2010
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Visie – Missie - Waarden : Oefening

◼ Denk na over (10 minuten) 

— De positieve kenmerken van het ontwikkelen van de ‘visie-missie-waarden’-

verklaring voor het hoger management

— De rol van deze verklaring binnen de onderneming (intern)

— De rol van deze verklaring voor de buitenwereld (extern)

◼ Groepsgesprek (10 minuten)
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Visie – Missie - Waarden : conclusie

De ontwikkeling de ‘missie/visie/waarden’-verklaring vereist dat het hoger management :

◼ Zich bezint over de toekomst van de onderneming rekening houdend met inbreng van werknemers, klanten 

en andere bedrijfspartners of belanghebbenden

◼ De rol bepaalt van de onderneming tegenover haar belangrijkste stakeholders ( klanten, werknemers, 

aandeelhouders en maatschappij)

◼ Ervoor zorgt dat de doelstellingen attractief en motiverend, maar ook haalbaar zijn

◼ De boodschap duidelijke communiceerbaar maakt voor elke belanghebbende partij

◼ Steun en buy-in kan vinden van elke belanghebbende partij

Toepassing van ‘missie/visie/waarden’-verklaring  :

INTERN 

• Als gids dienen voor het  management bij het 

overdenken van  strategische kwesties , vooral 

in tijden van grote verandering

• Helpen bepalen van prioriteiten en 

prestatienormen

• Inspireren en motiveren van medewerkers  tot 

behalen van gemeenschappelijke doelen

•Helpen bij het vaststellen van een kader voor 

ethisch gedrag

EXTERN

• De rol van de onderneming  communiceren met 

klanten , leveranciers, bedrijfspartners en andere 

belanghebbende

• Externe buy-in vinden voor de rol van de 

onderneming waardoor externe steun op 

verschillende vlakken mogelijk wordt

• Fungeren als een public relations-instrument
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Elementen van een strategie (opmaak en uitvoering)

Strategische fase : bepalen

1. Visie / Missie / Waarden

2. Intern en externe analyse

3. Opties (evaluatie van de missie)

4. Evaluatie - keuze : ‘suitability / Feasibility / Acceptability’ + 

stakeholders verwachting

Taktische fase : uitwerken

1. Doelstellingen / soorten doelen (ER / Amore / Magie / Smart)

2. Plannen & scenario’s

3. Kritische Succes Factoren – 4 perspectieven - KPI’s (BSC)

Operationele fase : uitvoeren & bijsturen

B.P.
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2 Analyses : Externe

3 CONCURRENTIE FACTOREN

2 Algemene MARKTFACTOREN

1 Algemene OMGEVINGSFACTOREN
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2 Analyses : Externe

1 Algemene OMGEVINGSFACTOREN

1 Demografische factoren

2 Economische factoren

3 Politiek-juridische factoren (wetgeving)

4 Ecologische factoren 

5 Sociaal-culturele factoren

6 Technologische factoren

Demografisch :

• Opleidingsniveau van de 

bevolking

• Gezinssamenstelling 

• Bevolkingsdichtheid 

• Verstedelijkingsgraad 

• Migratiepatronen 

• Vergrijzing

Economisch :

• Cycli 

• Trends in de groei van 

het bbp 

• Beschikbaarheid van geld 

• Inflatie 

• Werkloosheidsgraad 

• Besteedbaar inkomen 

• Beschikbaarheid van 

energie 

• Energiekosten

• Infrastructuur

Politiek-juridisch 

• Wetgeving (handels-, waren-, 

vennootschapswetgeving …)

• Milieuwetgeving

• Belastingpolitiek

• Regelgeving met betrekking 

tot buitenlandse handel, 

import en export …

• Wetgeving inzake de 

arbeidsmarkt

• Stabiliteit van het politiek 

systeem

Ecologisch

• Milieufactoren 

• Recyclingaspecten 

• Energie

Sociaal-maatschappelijk

• Inkomensverdeling 

• Sociale mobiliteit 

• Veranderingen in lifestyle 

• Attitude ten opzichte van het werk 

• Attitude ten opzichte van vrije tijd 

• Consumentisme

Technologisch 

- Overheidssteun aan 

onderzoek 

- Overheidsaandacht voor 

technologie 

- Aandacht van 

ondernemingen voor 

technologie 

- Nieuwe ontdekkingen en 

ontwikkelingen 

- Snelheid van 

technologietransfer 

- Snelheid van het 

verouderen van 

technologie
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2 Analyses : Externe

3 CONCURRENTIE FACTOREN

1 Winstgevendheid

2 Vijfkrachtenmodel Porter

2 Algemene MARKTFACTOREN

1 Marktomvang /    Marktgroei / Marktpositie

2    Productlevenscyclus

3    Klanten

4    Leveranciers

5    Distributie (optioneel)

1 Algemene OMGEVINGSFACTOREN

1 Demografische factoren

2 Economische factoren

3 Politiek-juridische factoren (wetgeving)

4 Ecologische factoren 

5 Sociaal-culturele factoren

6 Technologische factoren
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Externe analyse : 5 Forces – Michael Porter

___________________________________

___________________________________

___________________________________

_____



Dec 2021         Dag 1   p. 59

Strategie : van ontwikkeling tot succesvolle realisatie

Kris Bonner

Externe analyse

3.2 Vijfkrachtenmodel Porter

Macht van de 

leveranciers

Potentiële

toedreders

Macht van de 

klanten

Substituten

Concurrenten
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2. Interne analyse

• Middelen

• Sterktes en zwakten

• Cultuur & waarden

Hulpmiddelen : 

- Value Chain analyse

- Kernbekwaamheden

- Benchmarking

- OCAI (Organisational Culture Assessment Instrument)
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Interne analyse - Value Chain analyse

Michael Porter – Competitive Advantage : Creating and Sustaining Superior Performance 1985
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Interne analyse - Kernbekaamheden

C.K. Prahalad & Gary Hamel – The core competence of the corporation - 1990 

Core competence definition according Prahalad & Hamel :

◼ Not easy for competitors to imitate

◼ Can be reused widely for many products and markets

◼ It must contribute to the end consumer’s experienced 
benefit and the value of the product or service to its 
customers
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Interne analyse – Waarden & Cultuur

OCAI (Organisational Culture Assessment Instrument)

Quinn & Cameron
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Elementen van een strategie (opmaak en 

uitvoering)

Strategische fase : bepalen

1. Visie / Missie / Waarden

2. Intern en externe analyse 

3. Opties (evaluatie van de missie)

4. Evaluatie - keuze : ‘suitability / Feasibility / 

Acceptability’ + stakeholders verwachting

Taktische fase : uitwerken

1. Doelstellingen / soorten doelen (ER / Amore / Magie / Smart)

2. Plannen & scenario’s

3. Kritische Succes Factoren – 4 perspectieven - KPI’s 

(BSC)

Operationele fase : uitvoeren & bijsturen
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Elementen van een strategie (opmaak en 

uitvoering)

Strategische fase : bepalen

1. Visie / Missie / Waarden

2. Intern en externe analyse 

3. Opties (evaluatie van de missie)

• SWOT – matrix / gescoord

• TOWS

• Generieke modellen

Porter

Ansoff

Tracey & Wiersema

BCG

GE McKinseu
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SWOT – matrix  (uit interne en externe analyse)

◼ RESULTAAT VAN INTERNE ANALYSE

◼ RESULTAAT VAN EXTERNE ANALYSE
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SWOT - matrix

Van 

Naar (gescoord)

SWOT - matrix
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Porter 3 generic strategies

Competitive Advantage / strenght

Lower Cost competency Unique competency

Com-

petitive

scope

Broad target Cost Leadership Differentiation

Narrow

target 

(niche)

Segmentation / focus
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Ansoff Groeimatrix

Produkten

Bestaand Nieuw

Mark-ten

Bestaand Marktpenetratie Produktontwikkeling

Nieuw Marktontwikkeling Diversificatie
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Waardeproposities Tracey & Wiersema
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BCG
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GE McKinsey model
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2

Analyse

3

Opties

4

Keuze

5 

Doelstel-
lingen

6

Acties

7

Prestatie-
indicatoren

8

Implemen-
teren

9 

Meten

10

Bijsturen

1 

Richting

1.  Strategi-
sche fase

‘Bepalen’

2 . Tactische

fase

‘Uitwerken’

3 . Operatio-

nele fase 

‘Uitvoeren’

• Waarom bestaan we ?       Missie

• Waar willen we naartoe ?  Visie

• Waar geloven we in ?        Waarden

• Interne en externe verkenning

• Bouwen op sterktes / Investeren in opportuniteit

• Zwaktes wegwerken / Bedreigingen identificeren

• Generieke modellen

• SWOT matrix

• Portfolio analyse

Case study
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Case study 

Creëer de volgende 

strategische 

elementen voor 

Cirque Du Soleil :

◼ Visie

◼ Missie

◼ SWOT

◼ Waarden

◼ Strategische keuzes
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2

Analyse

3

Opties

4

Keuze

5 

Doelstel-
lingen

6

Acties

7

Prestatie-
indicatoren

8

Implemen-
teren

9 

Meten

10

Bijsturen

1 

Richting

1.  Strategi-
sche fase

‘Bepalen’

2 . Tactische

fase

‘Uitwerken’

3 . Operatio-

nele fase 

‘Uitvoeren’

DAG 1

DAG 2
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Tot morgen !



Thank You!
Kris Bonner


