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Een groeistrategie is van groot belang voor het 

perspectief van een onderneming, ongeacht of de 

crisis voorbij is of niet. Dat kan geleidelijk of 

explosief, met focus op bestaande klanten of door 

het aanboren van nieuwe markten. En hoewel 

unieke producten verleidelijk zijn voor 

ondernemer en klant, levert standaardisatie van 

beste producten vaak meer groei voor 

ondernemers en meer waarde en lagere prijs voor 

klanten op. Door focus is er energie om de 

kwaliteit te verbeteren en blijvende service te 

bieden. Van belang bij een effectieve 

groeistrategie is het ontwikkelen van bij de 

organisatie passende partnerships. Weet wat je 

zelf goed kan en doe dat! Bied partners een lange 

Groeien en samenwerken 

Business modelling ; start met de eigen strategie 

“Hoe zorg je dat je business model winstgevend 

blijft en je daarmee flexibel kansen in de markt 

kan pakken? “   

Met business modelling zorgen we dat er 

samenhang is in de 9 bouwstenen van een  

groeiende organisatie. Klantsegmenten en 

toegevoegde  waarde vormen het hart van elk 

businessmodel. Een goed inzicht in de 

(toekomstige) markt is voorwaarde om passende 

strategische keuzes te maken. Is er sprake van 

massamarkt, nichemarkt, gesegmenteerde markt, 

gediversificeerde markt of multi-sided markten? 
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termijn perspectief en benut elkaars slagkracht. En 

als derde aandachtspunt; focus je op de kennis, 

informatie  en energie- uitwisseling tussen mensen 

in de verkoop en mensen in de ondersteuning.  

Hoe? Door positieve aandacht te geven aan de 

gedeelde kernwaarden en principes van mensen. En 

stel jezelf en je mensen de vraag of ze willen en 

kunnen en passen bij je groeistrategie.  

Meer informatie: een video over groeien 

Is er logica, flexibiliteit en een goed gevoel bij het 

businessmodel,  en word je geraakt door je mensen 

en samenwerkingspartners? We gaan hier in de 

volgende artikelen verder op in. 

 

En waar is de creatie van klantwaarde op gericht: 

innovatie/ nieuwe technologie, product- of dienst- 

performance of (massa) maatwerk? Heeft u helder  

en indien gewenst persoonlijk contact inzet. Voor 

de bouwstenen kernactiviteiten,  key resources en 

key partners betekent dit dat u investeert in eigen 
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Het doel van de Strategie Express Service is het 

verstrekken van inspirerende informatie over de  

strategie, financiën en inzetbaarheid van 

medewerkers van banken, gemeenten,  

maatschappelijke organisaties en MKB 

ondernemingen. Deze 2de editie heeft als thema:   

 

 

Bron: Business Model Generatie, en opdrachten voor een Rabobank en een gemeente 

Bron: Het geheim van groeikracht 
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Hoe zorgen we vervolgens dat uw businessmodel  

ook is voorbereid op veranderingen, zodat uw 

organisatie blijvend rendement bereikt?  Oftewel hoe 

zorgen we dat uw organisatie strategisch wendbaar 

is? 

Om uw wendbaarheid qua strategie te vergroten, 

nodig als blijkt dat markten zich (online)  verplaatsen 

of inkrimpen, zijn er 4 essentiële hoofdlijnen;  

1) Externe gerichtheid om marktkansen en 

bedreigingen tijdig te onderkennen                           

2) Doortastend en verbindend leiderschap; zodat de 

organisatie flexibel kan meebewegen en snel 

systemen, mensen, middelen en budgetten 

geheralloceerd kunnen worden                                  

3) Flexibele cultuur en teams; zodat ze snel 

verantwoordelijk pakken en op andere afdelingen 

inzetbaar zijn en                                                         

4) Flexibilisering van processen en IT, zodat digitale 

technologieën ingezet kunnen worden voor nieuwe 

producten en diensten en processen snel aangepast 

kunnen worden aan strategische prioriteiten. 

Om er voor te zorgen dat deze aspecten gerealiseerd 

worden is de volgende fasegewijze aanpak 

belangrijk: 

I. Ontwikkelingen en trends identificeren: welke 

nieuwe markten, concurrenten en 

klantbehoeften zijn er? Zowel in uw branche 

Dynamische strategie; flexibiliteit 

Fasegewijs ontwikkelen strategische 

wendbaarheid 
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als aanpalend? 

 

II. Bepalen relevantie en impact. Is de trend 

een hype of duurzaam? Hoe groot is de 

impact bijvoorbeeld als u niets doet? 

Wat betekent dit voor de 9 bouwstenen 

van het business model? 

 

III. Vormgeven in multidisciplinaire teams. 

De marktkans wordt eerst experimenteel 

en door een dedicated team opgepakt 

 

IV. Optimaliseren van de bedrijfsvoering 

door integratie in businessmodel. En 

ontwikkelen van de markt met partners.  

 

Voor meer informatie: Strategic Agility , Hulshof 

en Van Leeuwen , een referentie, en een 

passende aanpak. 

  

 
 
 
 
 
 
 

Bron: Whitepaper Strategic Agility 

waarom klanten bij u kopen of burgers diensten afnemen? Gaat het hen om: de klus klaren, het ontwerp, 

merk/status, prijs, kostenbesparing  risicobeperking,  toegankelijkheid en/of  het gebruiksgemak?   

De antwoorden op deze vragen zijn van groot belang voor de verdere opbouw van de bouwstenen 

klantrelaties en klantkanalen. Welke directe en indirecte kanalen zijn effectief en welke klantrelatie is 

passend bij uw marktsegmentatie en waardepropositie? Als u bijvoorbeeld kiest voor beste dienst 

gebaseerd op  masscustomazation  en het voor de klant vooral belangrijk is dat de klus geklaard wordt 

voor een scherpe prijs, betekent dit dat u vooral directe kanalen en indien gewenst persoonlijk contact 

inzet. Voor de bouwstenen kernactiviteiten,  key resources en key partners betekent dit dat u investeert in 

eigen kwaliteit, overhead sterk beperkt en complementaire partners op hun kwaliteit snel kan inschakelen. 

Uiteindelijk stuurt u hiermee uw kosten- en opbrengstenstructuur.  

Voor meer informatie over business modelling en een MKB bijeenkomst over business modelling 

http://www.bol.com/nl/p/strategic-agility-e/9200000022728278/
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Visie en focus op 

samenwerken en groei 

van heterogene en 

vaak tijdelijke  teams. 

Samenwerken en groeien in teams! 

Groei en samenwerking met andere partners heeft 

ook consequenties voor samenwerken en de 

flexibiliteit van teams in de organisatie. Want op een 

aantal niveaus is er invloed van de samenwerking die 

ook direct de medewerkers en leidinggevenden 

treffen.  

Op strategisch niveau (strategic agility) wil de 

organisatie nieuwe marktkansen benutten, waarbij 

vaak nieuwe producten en diensten geïntroduceerd 

worden of bestaande diensten voor nieuwe 

doelgroepen geschikt moet worden gemaakt. Dit 

betekent dat het innovatief vermogen van (nieuwe) 

teams extra gestimuleerd moet worden.  

Snel over kunnen schakelen naar andere onderdelen 

van de business portfolio (portfolio agility) vraagt om 

het efficiënt herplaatsen van werknemers van minder 

waarde creërende gebieden naar gebieden die meer 

waarde toevoegen.  

Vervolgens zal ook op operationeel niveau 

(operational agility) de flexibiliteit van mensen fors 

aangesproken worden. Vooral als taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden laag in de 

organisatie zijn belegd.  

Om voorbereid te zijn op deze consequenties voor 
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mensen hebben succesvolle bedrijven vooraf een 

duidelijke visie op het formeren en werken in 

(multidimensionale/crossfunctionele/project) teams. 

Anders zullen veel managers en de organisatie tijd 

en energie verliezen met de vraag hoe zij met de 

nieuwe realiteit en teamvorming om moeten gaan.  

In deze visie zal aandacht gegeven worden aan de 

dimensies van teamontwikkeling die extra aandacht 

vragen zoals: motivationele binding, relationele 

verhoudingen, normatieve teamdoelen en de 

logische verbindingen in de organisatie.  

Ook zullen voorwaarden gecreëerd moeten worden 

om ontwikkelingsfasen van teams sneller te kunnen 

doorlopen. De veranderende markt wacht namelijk 

niet.  

Snelheid wordt gecreëerd door in teams en met 

teamleden aan de slag te gaan met vier V’s: 

Verwachtingen, Ver(z)achting, Vervulling en 

Verandering. Juist ook als er sprake is van teams 

ontstaan in samenverwerkingsverbanden.  

De focus en het doel is het realiseren en versnellen 

van meervoudige teamopbrengsten: groei en 

samenwerking in teams en het aansluiten van  team 

en organisatiedoelstellingen zijn de bron van groei 

op organisatieniveau.  

Meer informatie over teamontwikkeling . 

 

Bron: Wendbaarheid van teams, samenwerkingsvraagstukken en  whitepaper strategic agility 
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Boek:  Leren samenwerken tussen organisaties 

De samenhang in strategieën bij samenwerking 

In deze 2de Strategie Express over groeien en samenwerken hoort het managementboek van het jaar 2013. 

Dit boek geeft een gemeenschappelijke taal over samenwerking en een bril om naar In samenwerking te 

kijken. Daarmee is het een krachtige tool om samenwerkingsvraagstukken te ondersteunen.  Enkele 

highlights over het waarom, wat, wie en hoe van samenwerken: 

Waarom ? Samenwerken en het vermogen tot verbinden is een belangrijke sleutel om mogelijkheden voor 

de toekomst te ontsluiten. Het is gericht op groei en om maatschappelijke vraagstukken op te pakken. Het 

waarom van de samenwerking moet in lijn liggen met de belangen van alle partijen! Bijvoorbeeld inspelen 

op marktontwikkelingen, realiseren van kostenvoordelen, ontwikkelen van kennis en hanteren van externe 

druk.  

“Meervoudig kijken en de dialoog 

hanteren om te komen tot de essentie 

van  samenwerken” 

5) Durf en realisme. Dit betekent ook het 

loslaten van zekerheden. Lukt dat? 

6) Gemeenschappelijk beeld van de 

samenwerking, zowel van de  doelen, 

organisatorische vorm als de besturing. 

7) Goede relatie tussen sleutelfiguren. Een 

open communicatie en geaccepteerde 

machts- gezagsverhoudingen. 

8) Een goed geregisseerd proces (leiderschap). 

Voortgang, voorwaarden en emoties vragen 

aandacht. 

9) Betrokkenheid en leergerichte instelling van 

medewerkers. Inzetten van specifieke 

deskundigheden creëert draagvlak. 

10) Betekenisgeving en zingeving van de 

samenwerking is intern en extern helder 
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Bron: Leren samenwerken tussen organisaties, Edwin Kaats en Wilfred Opheij  

Tien succesfactoren van samenwerking 
Bron: Intergemeentelijke samenwerkingsvraagstukken 

Vervolgens komt het vraagstuk : alleen of 

samenwerken? En hoe dan en met wie?  De kern van 

het proces van samenwerking is de samenhang en 

wisselwerking tussen a) de eigen 

organisatiestrategie b) de samenwerkingsstrategie 

c) strategie van de samenwerking 

Onderzoek bij samenwerkingsverbanden, specifiek 

bij gemeentelijke organisaties, heeft geleid tot het 

benoemen van een top 10 van succesfactoren:   

1) Concrete strategische belangen alle 

deelnemers. Als er onvoldoende belangen 

zijn ontstaat onvoldoende betrokkenheid en 

daadkracht 

2) Identiteit van de samenwerking die de eigen 

identiteit versterkt. De eigen identiteit moet 

een plek krijgen en passen bij de collectieve 

identiteit. 

3) Een rationele en emotionele keuze voor 

samenwerking, krachtenbundeling en meer 

bestuurskracht. 

4) Goed samenspel tussen colleges, raden en 

organisaties vanuit heldere rollen 
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Zonder de wijsheid in pacht te hebben, wil ik 

een aantal zaken delen die ik als adviseur, 

procesbegeleider, onderzoeker en 

commissaris bij diverse organisaties en 

samenwerkingsverbanden heb ondervonden.  

Dit als reflectie en inspiratie. Voor u daarbij 

de vraag: welke onderdelen zijn vooral bij 

mijn eigen samenwerkingsvraagstukken van 

toepassing? Hieronder volgt een aantal van 

deze onderdelen met een korte beschrijving. 

Procesregie.   Wees bewust dat de wijze van 

invulling van het proces effect heeft op de 

emoties van en beelden over deelnemers. 

Deze worden vertaald in “rekening-courant” 

verhoudingen tussen deelnemers. Het saldo 

is essentieel bij de vervolgstappen en het 

vertrouwen in de samenwerking.  

Rolinvulling.  Het onderscheiden van de 

rolinvulling in het samenwerkingsproces van 

de rolinvulling van personen in de eigen 

organisatie is belangrijk. De balans 

hiertussen hangt af van de competenties en 

flexibiliteit van personen én de acceptatie van 

Praktijk samenwerkingsproces  

Visie op samenwerken uit “Leren samenwerken tussen organisaties”  

 

Analyse samen 

en ieder flexibel 

in zijn/haar rol 
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Wat is het? Samenwerken kenmerk zich door een bepaalde mate van gezamenlijke doelen en gezamenlijke 

besluitvorming. Het neemt daarbij de positie in tussen marktgedrag (transactioneel handelen)  en 

concernvorming in 1 bedrijf (bijv. fusie, overname ). Het betekent dat er andere spelregels zijn dan de wetten 

van de markt of wetten van de hiërarchie.   

Wie? Het vraagt meer en andere competenties van mensen, zoals het willen en kunnen werken in 

onzekerheden. Er is sprake van meer diversiteit en meerdere partijen hebben macht en invloed . Autonomie en 

vertrouwen bepalen de duur, vorm en resultaten van de samenwerking.  

Hoe? Een samenwerking betekent een nieuwe onderorganisatie, met nieuwe dynamiek in strategie, culturen, 

structuren en systemen. Weinig staat vast en er is veel heterogeniteit. Daardoor kunnen spanningen en 

paradoxen ontstaan. De kunst is deze  te beheersen en te benutten om te komen tot een succesvolle 

samenwerking.  Ook moeten nadrukkelijk de valkuilen worden herkend waaronder: gebrek aan gedeelde 

ambitie en daadkracht, onderorganisatie,  schijnsamenwerking, personele instabiliteit of een destructief 

machtspel. 

Meer informatie over een aanpak bij samenwerken. 

 

andere deelnemers 

Analyse verinnerlijken.  Hoe goed de analyse 

ook is, deelnemers willen deze rationeel en 

emotioneel dragen. Het kan helpen om de 

analyse in een afgestemde gezamenlijkheid tot 

stand te brengen. Deelnemers leren daarbij ook 

hun onzekerheden een plek te geven.  

Governance.  De wijze van sturen, beheersen en 

toezicht houden is gericht op het waarborgen 

van de onderlinge samenhang en de efficiënte 

en effectieve realisatie van doelstellingen.  

Homogeniteit en heterogeniteit.  De gebieden 

van homogeniteit beïnvloeden de “klik” tussen 

partners. De logica van heterogeniteit  

‘Een samenwerking is kansrijk als mensen en organisaties zich met elkaar weten te verbinden in een betekenis gevend 
proces dat recht doet aan de belangen en gericht is op een betekenisvolle ambitie. Het is de grote opgave om 

daarvoor de juiste condities te scheppen.’ 

 
 
 
 
 
 
 

Door Henk Wokke 
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Voor Strategy Express Service  

nummer 1  

Bezoek ons op: 

www.hw-advies.nl 

Ook via Skype: hw-advies 

en Twitter: HWokke 

 

 

Motto 
Vakmensschap in strategie, financiën en inzetbaarheid 

beïnvloedt het succes en de groei. 

Duur en stabiliteit ambities.  Van partners moeten de ambities helder zijn, en de duur daarvan moet 

afgestemd zijn op de duur (vorm) van het samenwerkingsverband.  

Goed afsluiten.  Ter bevordering van wendbaarheid is het zinvol een goede, met elkaar gedeelde,  exit 

strategie te hebben.  

 

 

Coöperatief organiseren in historisch perspectief 

Strategie Express 2 
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Bron: Slim samenwerken dag VNG, Homo  Cooperans Universiteit Utrecht, en Rabobank Retail Update 

 
 

Volgende uitgave en suggesties. Mocht u vragen hebben naar 

aanleiding van deze uitgave of suggesties voor een volgende 
uitgave, dan hoor ik dat graag.  

De steeds meer gevoelde realiteit is dat er tussen 

technologieën en oplossingen, er gebouwd moet 

worden aan solide, veerkrachtige en wendbare 

samenwerkingsvormen. In Nederland en Europa 

worden nieuwe samenwerkingsvormen gecreëerd  

veelal met een specifiek economisch, ecologisch 

of maatschappelijk doel. Sinds 2005 is er een 

forse groei van samenwerkingsverbanden, vaak in 

de vorm van coöperatie, vereniging of stichting. 

Kenmerk is dat deze elkaar meer in ketenvorming 

ontmoeten. In historisch perspectief zien we 3 

trends, die elkaar beïnvloeden: 

1. Ketenverkorting: er wordt ingezet op 

minder tussenstappen tussen de vraag en het 

aanbod. Zichtbaar in arbeidsmarkt, zorg, 

woningmarkt, scholen en banken.  

2. Kleinschaligheid van deelnemers, die 

groots kunnen ondernemen. Voorheen fuseerden 

grote bedrijven, nu vinden veel deelnemers elkaar 

en organiseren van onderop. Zij zijn 

zelfregulerend en zelfbeherend. Denk hierbij aan 

communities, burgerinitiatieven, zzpérs, etc. Zelfs 

is al zichtbaar dat bedrijven  deze 

kleinschaligheid in hun bedrijf organiseren.   

3. Kostenbewust over grenzen heen. Mensen 

zijn meer in staat om hun wensen, via online 

verkoop, tegen de laagste kosten via veel 

organisaties in te vullen.  Zij zijn daarom vaak lid 

of klant van vele  coöperaties. De duur van het 

lidmaatschap wordt wel korter en is gerelateerd 

aan de duur van het kostenvoordeel.  

Als reactie hierop is zichtbaar dat coöperaties zich 

“ Als je een beetje beter wil zijn, wees dan 

competitief, als je exponentieel beter wil 

zijn: wees dan coöperatief” 

 
William Shakespeare 

 

ook steeds meer op andere domeinen dan hun 

oorspronkelijke doel beginnen te bewegen 

en/of online platforms ontwikkelen. En dan is 

de vraag of dit voldoende aansluit bij hun eigen 

strategie en of zij dit met tempo efficiënt 

kunnen organiseren voor hun leden?   
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