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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

Case study

• Generieke modellen

• SWOT matrix

• Portfolio analyse



Dec 2021       Dag 2   p. 3

Strategie : van ontwikkeling tot succesvolle realisatie

Kris Bonner

B.P.
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Richting
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Opties
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Evaluatie

Evaluatie

Keuze
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1.  Strategi-
sche fase

‘Bepalen’

B.P.
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Case study - resultaat

◼ Visie

◼ Missie

◼ SWOT

◼ Waarden

◼ Strategische keuzes
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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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Evaluatie tools

◼ Suitability / Feasibility / Acceptability

◼ Stakeholders power/interest matrix

◼ Risk/reward analyses

◼ Option-criteria matrix

◼ 7S-model
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Strategy evaluation

Johnson, G., Scholes, K. and Whittington,R. Exploring corporate strategy

•Suitability

•Would it work ?

•Does it make economic sense ?

•Feasibility

•Can it be made to work ?

•Are the resources which are required to implement the strategy 

available of can they be developed or obtained ?

•Financial / people / time / information 

•Acceptability

•Will they work it ?

•Will the expectations of the stakeholders be met ?
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Stakeholders

Board
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Stakeholder power/interest matrix

A

Minimal effort

B

Keep informed

C

Keep satisfied

D

Key players
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Power
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Schekkerman (Enterprise Architecture)
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Risk-Rewards Analyses

Template Exemple
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Optie – criteria matrix

Optie 1 Wegi

ng

Score Totaal

score

Voordelen …

…

…

A

B

C

1

2

3

.

.

.

Nadelen …

…

…

-X

-Y

-Z

1

2

3

.

.

.

Totaalscore
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7 S MODEL (McKinsey)

Structuur

Vaardigheden/ 
Competencies 

(Skills)

Systeme

n

Stijl

Personeel 
(Staff)

STRATEGIE

VISIE / 
WAARDE

N
(Shares 
Values)

Bron : McKinsey 

7S
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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

Beslissen
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• 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

• Generieke modellen

• SWOT matrix

• Stakeholders analyse
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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. Strategische thema’s / 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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Doelen stellen

• Strategische thema’s

• Doelstellingen

• Soorten doelen

• Amore

• Magie

• Smart

• ER
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Strategic themes

Michael Porter
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Goals & objectives

Vision → Mission → Goals
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De Caluwé, Kor, Weggeman, Wijnen, (experts veranderkunde)

http://123management.nl/0/070_methode/072_kwaliteit/images/009_doelen.jpg
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AMORE-doelen

Ambitieus
Een hogere doelstelling (bijvoorbeeld een visie) moet ambitieus zijn en de kern van de dromen van een 
onderneming bloot leggen.

Motiverend - Inspirerend
Een doel (visie) moet medewerkers aanspreken, zij moet motiveren en energie geven. Een doel is inspirerend of 
motiverend als medewerkers het zinvol vinden en ze een duidelijk verband zien tussen hun eigen inspanningen en 
het doel. 

Onderscheidend
Doelen in een effectieve visie zijn de vertolking van de eigenheid in een organisatie en dragen daarmee bij aan het 
onderscheidende vermogen.

Relevant
Hogere doelen moeten voor alle belanghebbenden relevant zijn. Een goede visie richt zich op gemotiveerde 
medewerkers, en daarnaast ook op klanten en aandeelhouders.

Echt
Een visie moet authentiek en geloofwaardig zijn.

De Caluwé, Kor, Weggeman, Wijnen, (experts veranderkunde)

http://123management.nl/0/070_methode/072_kwaliteit/images/009_doelen.jpg
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MAGIE-doelen 

Meetbaar

Hoeveel gaan we doen? Hoe kunnen we dat vaststellen? Er moet een systeem, methode 

en procedure zijn om te bepalen in welke mate het doel op een bepaald moment 

bereikt is. Je moet kunnen nagaan in welke mate het doel op een bepaald moment 

bereikt is. Een meetbaar doel moet je kunnen zien, horen, proeven, ruiken of voelen. 

Een meetbare doelstelling is normerend: het is een maat voor de kwaliteit van de te 

leveren inspanningen. Doe zo mogelijk een nulmeting, om de startsituatie te bepalen.

Acceptabel (beter: geaccepteerd)

Is er draagvlak voor wat we doen? Is het in overeenstemming met het beleid en de 

doelstellingen van de organisatie? Zijn de betrokkenen bereid zich te verbinden aan de 

doelstelling? De medewerkers moeten het willen, anders wordt het doel niet gehaald of 

beklijft de verandering niet. 

Gecommuniceerd

Een doel is gecommuniceerd als alle betrokkenen het kennen en begrijpen.

Inspirerend Zie motiverend bij AMORE.

Engagerend

Een doel is engagerend als de betrokkenen zich eraan willen en kunnen (ver)binden

De Caluwé, Kor, Weggeman, Wijnen, (experts veranderkunde)

http://123management.nl/0/070_methode/072_kwaliteit/images/009_doelen.jpg
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SMART-doelen 

Specifiek
Omschrijf het doel duidelijk en concreet. Het moet een waarneembare actie, gedrag of resultaat beschrijven waaraan een 
getal, bedrag, percentage of ander kwantitatief gegeven verbonden is. Een heldere doelstelling geeft antwoord op de zes 
w-vragen: Wat willen we bereiken? Wie zijn erbij betrokken? Waar gaan we het doen? Wanneer gebeurt het? Welke delen 
van de doelstelling zijn essentieel? Waarom willen we dit doel bereiken?

Meetbaar Zie MAGIE

Acceptabel Zie MAGIE. Soms wordt de ‘A’ in SMART ook wel uitgelegd als “Aanwijsbaar”. Daarmee wordt bedoeld dat duidelijk 
moet zijn wie wat moet doen om het doel te bereiken. En een andere uitleg voor de ‘A’ is “Activerend” of “Actiegericht”: 
de doelstelling moet uitnodigen tot actie en energie losmaken. 

Realistisch
Is het doel haalbaar? Is er een uitvoerbaar plan met aanvaardbare inspanningen? Kunnen de betrokkenen de gevraagde 
resultaten daadwerkelijk beïnvloeden? Hebben ze voldoende know-how, capaciteit, middelen en bevoegdheden? Dit is 
belangrijk, want een onbereikbaar doel motiveert mensen niet. Soms wordt de 'R' in SMART ook wel uitgelegd als "Relevant". 
Een haalbare en zinvolle doelstelling is motiverend en maakt energie los.

Tijdgebonden
Wanneer beginnen we met de activiteiten? Wanneer zijn we klaar? Wanneer is het doel bereikt? Een tijdgebonden 
doelstelling heeft een duidelijke startdatum en einddatum. Met name korte-termijndoelen moeten tijdgebonden zijn. Bij 
lange-termijndoelen is dat niet altijd mogelijk.

De Caluwé, Kor, Weggeman, Wijnen, (experts veranderkunde)

http://123management.nl/0/070_methode/072_kwaliteit/images/009_doelen.jpg
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ER-doelen

Amore, Magie en Smart zijn termen die gerelateerd zijn aan 

‘DOELSTELLINGEN’.

Er is ook een term die voornamelijk gerelateerd is aan 

‘RESULTATEN’.  Die worden ook we omschreven als de ER-

doelen.

•Beter (effectiever)

•Goedkoper (efficientier)

•Sneller (optimale logistiek)

•Constanter / klantgerichter / slimmer / innovatiever / veiliger

/ duidelijker / transparanter
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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



Dec 2021       Dag 2   p. 27

Strategie : van ontwikkeling tot succesvolle realisatie

Kris Bonner

Plannen & scenario’s

◼ Hoe gaan we onze doelstellingen bereiken

◼ Welke stappen gaan we zetten

◼ Welke zaken gaan we verbeteren

◼ Welke scenario’s

◼ Hoe gaan we communiceren naar onze organisatie
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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 – Balanced 

Score card - KPI’s

Operationele fase : uitvoeren & bijsturen
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Strategic themes

Michael Porter
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Balanced Score Card
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Balanced score card
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Balanced Score Card

P1. Portfolio
- Klantenperspectief

- Hoe beoordelen klanten ons

- De goede dingen doen

P2. Process
- Intern perspectief

- Hoe gebruiken we onze 

middelen

- De dingen goed doen

P3. Profit
- Financieel perspectief

- Kosten / Omzet / Return ratio’s

- De dingen mogelijk maken

P4. People
- Medewerkers perspectief

- Hoe ontwikkelen we 

vaardigheden

- Leiderschap – cultuur

- De dingen kunnen doen

P5. Procurement
- Sourcing perspectief

- Ketenvorming

- De dingen laten doen

Bredere kijk in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Duurzame Ontwikkeling) : 

Balans tussen 3 P’s :

PLANET (= totaal van alle Portfolio)

PROFIT (is veranderd tot Prosperity-Welvaart / ofterwel eerder maatschappelijke winst ipv economische winst )

PEOPLE  (denk aan arbeidsomstandigheden)
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Strategy integrated in performance 

management 

Strategy  

→Business plan  

→Operating plan  

→Performance agreements

→MI & Accountability

→ HR Processes
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Strategy map
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Elementen van een strategie (opmaak en 

uitvoering)

Strategische fase : bepalen

Taktische fase : uitwerken

5.`Doelstellingen / soorten doelen (ER / Amore / Magie / 

Smart)

6. Plannen & scenario’s

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

(BSC)

Operationele fase : uitvoeren & bijsturen

8. Implementeren

9. Meten

10. Bijsturen & leren
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Implementeren

• Bedrijfsmodel (EFQM en/of 

Canvas) strategie verweven in 

bedrijfsmodel

• Change management –

Veranderkunde

• Waarom falen strategieën => hoe 

vermijden we dat
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Business Excellence of EFQM bedrijfsmodel

Chec

k
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Key 

Partners

Key 

Activities

Value 

Proposi-

tion

Customer 

Relation-

ships

Customer 

segments

Key 

Resource

s

Channels

Cost structure Revenue streams

Business Model Canvas (Osterwalter)

Who do you
help ?

What do you
do ?

How do you
reach them ?

How do you
interact ?

How much will you make ?

What do you
need ?

How do you
do it ?Who will help 

you ?

What will it cost ?
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Continuïteit Stapsgewijs Flux
Transfor-

matie

Veranderingen implementeren
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Krachten bij verandering

Drijvende krachten Afremmende krachten

Deze ondersteunen 

de verandering

Deze zijn gekand 

tegen de verandering



Dec 2021       Dag 2   p. 42

Strategie : van ontwikkeling tot succesvolle realisatie

Kris Bonner

De 8-stappen van veranderingsmanagement 
(John Kotter – Leading Change 1996 + The Heart of Change 2002)

De acht stappen van veranderingsmanagement

1. Urgentiebesef vestigen



Dec 2021       Dag 2   p. 43

Strategie : van ontwikkeling tot succesvolle realisatie

Kris Bonner

De 8-stappen van veranderingsmanagement 
(John Kotter – A Force fo Change 1990 + Leading Change 1996 + The Heart of Change 2002 + Our Iceberg is Melting 2006 + A Sense of Urgency 

2008)

De acht stappen van veranderingsmanagement

1. Urgentiebesef vestigen

2. De leidende coalitie vormen

3. Een veranderingsvisie en -strategie ontwikkelen

4. De veranderingsvisie communiceren

5. Een breed draagvlak voor de verandering creëren

6. Korte-termijnsuccessen genereren

7. Verbeteringen consolideren en meer verandering tot stand brengen

8. Nieuwe benaderingen verankeren in de cultuur
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Reasons why Strategic plans fail (Blue Ocean Strategy)

▪ Failure to execute by overcoming the four key 

organizational hurdles]

▪ Cognitive hurdle

▪ Motivational hurdle

▪ Resource hurdle

▪ Political hurdle

▪ Failure to understand the customer 

▪ Why do they buy

▪ Is there a real need for the product

▪ inadequate or incorrect marketing research

▪ Inability to predict  environmental reaction 

▪ What will competitors do 

▪ Fighting brand

▪ Price wars

▪ Will government intervene

▪ Over-estimation of resource competence 

▪ Can the staff, equipment, and processes handle the 

new strategy

▪ Failure to develop new employee and management 

skills

▪ Failure to coordinate 

▪ Reporting and control relationships not adequate

▪ Organizational structure not flexible enough

▪ Failure to obtain senior management commitment 

▪ Failure to get management involved right from the 

start

▪ Failure to obtain sufficient company resources to 

accomplish task

▪ Failure to obtain employee commitment 

▪ New strategy not well explained to employees

▪ No incentives given to workers to embrace the new 

strategy

▪ Under-estimation of time requirements 

▪ No critical path analysis done

▪ Failure to follow the plan 

▪ No follow through after initial planning

▪ No tracking of progress against plan

▪ No consequences for above

▪ Failure to manage change 

▪ Inadequate understanding of the internal resistance 

to change

▪ Lack of vision on the relationships between 

processes, technology and organization

▪ Poor communications 

▪ Insufficient information sharing among stakeholders

▪ Exclusion of stakeholders and delegates
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Intervention to change resistance
Kotter & Schlesinger (Harvard Business review)
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Veranderingsproces (weerstandfases)
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Elementen van een strategie (opmaak en 

uitvoering)

Strategische fase : bepalen

Taktische fase : uitwerken

5.`Doelstellingen / soorten doelen (ER / Amore / Magie / 

Smart)

5. Plannen & scenario’s

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

(BSC)

Operationele fase : uitvoeren & bijsturen

8. Implementeren

9. Meten

10. Bijsturen & leren
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Meten

•Wie

•Wanneer

•Hoe dikwijls

•Naar wie rapporteren

•Mijlpalen

•Succes vieren

•…
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Elementen van een strategie (opmaak en 

uitvoering)

Strategische fase : bepalen

Taktische fase : uitwerken

5.`Doelstellingen / soorten doelen (ER / Amore / Magie / 

Smart)

5. Plannen & scenario’s

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

(BSC)

Operationele fase : uitvoeren & bijsturen

8. Implementeren

9. Meten

10. Bijsturen & leren
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Bijsturen

◼Evalueren van de resultaten

◼Problemen oplossen en/of bijsturen

◼ Leren van 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Demingkwaliteitscirkel.png
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William Edwards Deming 

Francis Bacon 

(Wetenschappelijk 

proces, 1620) :

•Hypothese

•Experiment

•Evaluatie 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Francis_Bacon.jpg
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EFQM bedrijfsmodel

Chec

k

The 14 EFQM Founding Members (1988):

AB Electrolux, British Telecommunications plc, Bull, 

Ciba-Geigy AG, C. Olivetti & C. SpA, Dassault Aviation, 

Fiat Auto SpA, KLM, Nestlé, Philips, Renault, Robert 

Bosch, Sulzer AG, Volkswagen.
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EFQM

◼ EFQM is a global non-for-profit membership foundation based in Brussels, Belgium. With more 
than 500 members covering more than 55 countries and 50 industries, we provide a unique 
platform for organisations to learn from each other and improve performance. EFQM is the 
custodian of the EFQM Excellence Model, a business model which is helping over 30 000 
organisations around the globe to strive for Sustainable Excellence.

◼ EFQM Members share a common goal; the pursuit of excellence. The EFQM Excellence Model 
provides a common framework and language that facilitates the effective sharing of information 
between organisations; transcending sectorial, cultural and maturity barriers.

◼ Our Vision
A world where European organisations are recognised as the benchmark for sustainable 
economic growth.

◼ Our Mission
To energise leaders who want to learn, share and innovate using the EFQM Excellence Model as 
a common framework.

http://www.efqm.org/en/tabid/132/default.aspx
http://www.efqm.org/en/LinkClick.aspx?link=162&tabid=106
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Bleu Ocean Strategy
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Bleu Ocean Strategy
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Gas

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Propanebottle.jpg
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Bleu ocean strategy – four actions framework 
(creating a new value curve)

ELIMINATE

(which factors of the current industry 

standards should be eliminated)

RAISE

(which factors should be raised above 

the current industry standards)

REDUCE

(which factors of the current industry 

should be reduced)

CREATE

(which factors are not part of the 

current industry, but should be 

offered)
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Blue Ocean Strategy
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Bleu ocean strategy – four actions framework 
(creating a new value curve)

ELIMINATE

(which factors of the current industry 

standards should be eliminated)

RAISE

(which factors should be raised above 

the current industry standards)

REDUCE

(which factors of the current industry 

should be reduced)

CREATE

(which factors are not part of the 

current industry, but should be 

offered)

Animals, star 

performers

Fun and humour, danger

Unique venue

Themes, artistic music, dance, 

multiple productions

Cirque Du Soleil
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• Bouwen op sterktes / Investeren in opportuniteit

• Zwaktes wegwerken / Bedreigingen identificeren

• Generieke modellen

• SWOT matrix

• Portfolio analyse

• Generieke modellen

• 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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Actieplannen 
uittekenen om samen 
de gewenste toekomst 
te creeëren

Design

De actieplannen uitvoeren, 
en zo stap per stap de 
gedroomde toekomst 
concreet vormgeven.

Destiny

Interviews: het 
verzamelen van 
verhalen over 
sprankelmomenten 
uit het verleden

Discovery

Het thema van het 
waarderend onderzoek 
bepalen 

Topic Choice

Dromen over een 
schitterende toekomst, 
gebaseerd op werkelijke 
ervaringen

Dream

Appreciative Inquiry    / 

Waarderend onderzoek
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Discovery

De eerste fase is Discovery, het ontdekken. 

Wanneer zijn wij op ons best? Wanneer was het thema al aanwezig? En hoe was dat 

dan? Bijvoorbeeld wanneer werkten wij al klantgericht? Of als een hecht team? Of 

efficiënt? Wat maakte ons toen succesvol?

Dream

Dezelfde brede groep gaat dromen tijdens een 'summit' (congres, denkdag)... Hoe kan 

onze toekomst eruit zien, als de kwaliteiten die wij net ontdekten en die ons succesvol 

maken, in veelvoud aanwezig zijn? Zo krijg je dromen die verankerd zijn in de realiteit: 

ze bouwen voort op de ervaring, aangevuld met nieuwe perspectieven.

Design

De hele groep identificeert acties. Wat is er nodig om de droom tot realiteit te maken? 

En welke projecten willen en kunnen wij dan ook effectief uitvoeren?

Destiny

In deze fase werken de deelnemers de projecten verder uit. Het mandaat dat de 

werkgroepen krijgen en de steun van het management zijn van essentieel belang voor 

succes. De verandering kan nu volledig doorgevoerd worden.

Appreciative Inquiry    / 

Waarderend onderzoek
Actieplannen 
uittekenen om samen 
de gewenste toekomst 
te creeëren

Design

De actieplannen uitvoeren, 
en zo stap per stap de 
gedroomde toekomst 
concreet vormgeven.

Destiny

Interviews: het 
verzamelen van 
verhalen over 
sprankelmomenten 
uit het verleden

Discovery

Het thema van het 
waarderend onderzoek 
bepalen 

Topic Choice

Dromen over een 
schitterende toekomst, 
gebaseerd op werkelijke 
ervaringen

Dream



Dec 2021       Dag 2   p. 65

Strategie : van ontwikkeling tot succesvolle realisatie

Kris Bonner

Actieplannen 
uittekenen om samen 
de gewenste toekomst 
te creeëren

Design

De actieplannen uitvoeren, 
en zo stap per stap de 
gedroomde toekomst 
concreet vormgeven.

Destiny

Interviews: het 
verzamelen van 
verhalen over 
sprankelmomenten 
uit het verleden

Discovery

Het thema van het 
waarderend onderzoek 
bepalen 

Topic Choice

Dromen over een 
schitterende toekomst, 
gebaseerd op werkelijke 
ervaringen

Dream

AI steunt op een aantal principes (overtuigingen):

Constructionisme

Onze toekomstbeelden zijn sociaal gecreëerd. Wat wij zeggen en hoe wij spreken, 

vormt ons beeld van de wereld en onze toekomst. En dat beeld bepaalt vervolgens wat 

wij doen, of niet doen.

Gelijktijdigheid

Verandering begint op het moment dat je een vraag stelt. Een goed gesprek opent 

mogelijkheden en laat nieuwe kansen zien. Alles wat je doet heeft effect.

Open boek

Organisaties zijn menselijke sociale systemen, die zich organiseren via dialoog en 

conversaties. De toekomst wordt vandaag geschreven door de keuzes die wij nu 

maken.

Anticipatie

"Eerst zien en dan geloven" zegt het spreekwoord. Maar in werkelijkheid zien wij enkel 

datgene wat wij willen zien, wij filteren onze perceptie. Of waarom is het placebo effect 

anders zo algemeen aanwezig?

Positieve principe

Hoe positiever de vraag, hoe groter en blijvender de verandering. Focus niet op het 

probleem, maar op oplossingen die al eens plaatsgevonden hebben.
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ExternInter

n

Mentor

Flexibiliteit

Beheersing

Stimulator

Innovator

Bemiddelaar

BestuurderCoördinato

r

Controleur Producent

HUMAN 

RELATIONS 

MODEL

INTERN PROCES 

MODEL

OPEN 

SYSTEEM 

MODEL

RATIONEEL 

DOEL MODEL

1. Inzicht in uzelf en anderen

2. Effectief communiceren

3. Ontwikkeling van 

medewerkers

1. Teambuilding

2. Participerende besluitvorming 

gebruiken

3. Conflict managen

1. Informatie beheren door 

kritisch denken

2. Omgaan met een overvloed

aan informatie

3. Kernprocessen beheren

1. Projectmanagemen

t

2. Taken ontwerpen

3. Crossfunctioneel 

management

1. Een visie ontwikkelen en 

communiceren

2. Doelen en doestellingen 

formuleren

3. Ontwerpen en organiseren

1. Leven met verandering

2. Creatief denken

3. Management van 

veranderingen

1. Een machtsbasis 

opbouwen en 

handhaven

2. Onderhandelen over 

inzet en 

overeenstemming

3. Ideeën presenteren

1. Productief werken

2. Productieve werk-

omgeving bevorderen

3. Tijd – en 

stressmanagement

SAMENWERKEN CREËREN

CONTROLEREN CONCURREREN
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4 C's versus the 4 P's of Marketing
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4 C's versus the 4 P's of Marketing

Many people who have taken a marketing course have learned about the "4 P's" of marketing. Are Product, 
Price, Place and Promotion elements of this marketing formula something from the past?

Bob Lauterborn, professor of advertising at the University of North Carolina has tracked the success of new 
products introduced into the U.S. According to Bob, 80 percent of new products fail each year. With such 
a high failure rate, Bob notes that something isn't working with our "mindset". He wants to replace the 
Four P's with his Four C's:

Consumer wants and needs (vs. Products)
You can't develop products and then try to sell them to a mass market. You have to study consumer wants 
and needs and then attract consumers one by one with something each one wants. Author of the movie 
Field of Dreams, J.P. Cancilla may have exclusive rights to the phrase "build it and they will come". In 
most cases, you have to find out what people want and then "build" it for them, their way.

Cost to satisfy (vs. Price)
You have to realize that price - measured in dollars - is one part of the cost to satisfy. If you sell 
hamburgers, for example, you have to consider the cost of driving to your restaurant, the cost of 
conscience of eating meat, etc. One of the most difficult places to be in the business world is the retailer 
selling at the lowest price. If you rely strictly on price to compete you are vulnerable to competition - in 
the long term.

Convenience to buy (vs. Place)
You must think of convenience to buy instead of place. You have to know how each subset of the market 
prefers to buy - on the Internet, from a catalogue, on the phone, using credit cards, etc. Lands End 
clothing, Amazon Books and Dell Computers are just a few businesses who do very well over the Internet.

Communication (vs. Promotion)
You have to consider the communication instead of promotion. Promotion is manipulative (ouch!) - it’s 
from the seller. Communication requires a give and take between the buyer and seller (that's nicer). Be 
creative and you can make any advertising "interactive". Use phone numbers, your web site address, etc. 
to help here. And listen to your customers when they are "with" you.

Developing a brand takes into account these considerations. Developing a brand is developing a promise. When 
you take into consideration the "4 C’s" noted above you begin the process of developing a brand!

Custom Fit Communications follows the "4 C's" approach when developing strategy for our clients
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Boekenlijst
Auteur Titel(s)

Michael Porter Concurrentie Strategie

Joan Magretta Understanding Michael Porter: The Essential Guide to 

Competition and Strategy

Kaplan & Norton Op kop met de Balanced Scorecard

John P. Kotter The Heart of Change / Leading Change / Onze ijsbert smelt

Stephen R.Covery De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

Robert E. Quinn Diagnosing and Changing Organizational Culture / Een kader 

voor managementvaardigheden

Jack Welch Winning

Timothy J. Galpin The complete guide to Mergers & Acquisitions

Edward de Bono Zes denkende hoofddeksels

David L. Cooperrider Appreciative Inquiry Handbook

Dean R. Spitzer Transforming Performance Management

Jeff Dyer The Innovators DNA



Thank You!
Kris Bonner


