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De crisis gaf voeding aan een tijdperk van 

maatschappelijke, technologische en 

mindsetverandering bij klant en organisatie. 

Veranderen is de reflex, met een nieuwe 3.0 

strategie als nieuw baken. Gelijktijdig is het juist 

de uitdaging om het DNA van de 

organisatie/mens in te zetten bij de nieuwe 

strategie. Want alleen van strategie 2.0 naar 

strategie 3.0 heeft een beperkte houdbaarheid 

voor maatschappelijk en financieel rendement. 

Een paar voorbeelden. In de nieuwe strategische 

visie voor het hoger beroepsonderwijs is een + 

zichtbaar om studenten voor te bereiden vanuit 

het lerend DNA “Knowing what to do, when you 

don’t know what to do” en bij producerende 

Het DNA van 3.0 naar 3.+ 

De klant centraal of zoek het zelf uit ? 

Doodgegooid wordt de klant met het mantra “De 

klant centraal”. Voor big companies met big data 

(gericht op het zoekgedrag) en permission based 

marketing schuilt het gevaar van een te 

nadrukkelijke push.  En in dit tijdperk van 

hyperpersonalisatie en social media geldt dit ook 

voor zzp’ers. Dit heeft een direct effect op het 

imago wijst onderzoek uit. En juist imago is 

bepalend bij (door de klant ervaren) kleine 

verschillen tussen aanbieders. Kleine verschillen 

omdat authenticiteit, vakmanschap en inhoud 

minder aandacht krijgen en ondergesneeuwd 

worden door het inspelen op de psychologie van 
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ondernemingen zien we de 0 naar + beweging om 

van een product een dienst te maken. En hoe ga je 

strategisch om met de maatschappelijk shift van 

eigendom naar gebruik ? Voorheen werd, na het 

veroveren van de markt door het vrijelijk delen van 

ideeën en technieken, eigen intellectueel eigendom 

bewaakt als een markt rijp en ontwikkeld was. Nu 

wordt kennis gedeeld en zijn andere strategieën 

nodig. Zelfs Harvard professor Michael Porter 

maakt de beweging van shareholder value naar 

shared value. Om te komen tot een + business 

model is ook een strategisch + proces nodig. Dus 

gebruik het DNA, knowing, sharing en timing juist 

ook in het business model en strategie proces. Je 

snapt het pas als je het door hebt! Een regionaal 

voorbeeld  

de klant. Die psychologische lekkere saus (hoe 

overtuig ik de klant, hoe zorg ik voor sympathie en 

makkelijk ja zeggen, oftewel verleid de klant) 

wordt op veel producten/diensten toegepast. Op 

zich waardevol, echter alleen dat maakt niet het 

verschil waardoor de klant op lange termijn een 

betere oplossing krijgt. Klanten zoeken dus steeds 

vaker online naar informatie bij de vraag waar ze 

een oplossing voor willen.  Ze waarderen 

(self)service, helpen elkaar en   
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De Strategie Express Service verstrekt inspirerende 

informatie over het vernieuwen en implementeren 

van integrale strategie, door bestuur, 

medewerkers, klanten en partners van 

organisaties. Deze 3de + editie heeft als thema:   
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Bron: Management Scope, de Accountant, managementboek.nl en onderzoek bij klanten 
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Bij MKB bedrijven zien we vernieuwing van  

businessmodellen, zodat er blijvend rendement is. 

Welke tendensen zijn zichtbaar in deze 

businessmodellen en wat zijn de vragen om een 

strategische plus of multiplier effect te bereiken? 

Afhankelijk van DNA, fase van bedrijf, en mate van 

dynamiek in strategie ervaren we 4 essentiële 

hoofdlijnen;  

1) Voorsprong en innovatie. Vaak zichtbaar bij 

technische bedrijven met een grote specifieke markt, 

die behoefte heeft aan innovatieve en duurzame 

oplossingen. 

 2) Specialisatie en modulariteit. Alles is gericht op 

het perfectioneren van het DNA in specialistische 

producten/diensten. Alle middelen (eigen research) 

en personeel (eigen opleiding) zijn toegespitst.  

Modules komen tegemoet aan klantwens. 

3) Samenwerking en ketens. Veel projectmatig 

werken vaak in multidisciplinaire teams en met 

ketenpartners. Scenario’s, denk- en ontwikkelkracht 

worden in samenwerking voor grote opdrachten 

ingezet.  

4) Totaalconcept en kwaliteit. Met een breed 

assortiment producten en diensten wordt de beste 

kwaliteitsoplossing voor hele klantvraag geleverd.  

Plus+ en multiplier bedrijven dynamiseren hun 

strategie door meerdere van deze strategieën te 

integreren. Maar hoe: 

Dynamische strategie en DNA 

DNA in MKB bedrijven; welke dominante 

hoofdlijnen zijn zichtbaar en ontwikkelbaar? 
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Expresswsbrief 

I. Identificatie van het DNA. Welke van de 

4 hoofdlijnen zien we in de historie van 

het bedrijf? Welke hoofdlijn is nu 

dominant? 

 

II. Omgeving en tijd. Hoe groot is de 

invloed van tijd en omgeving nu op de 

gevraagde strategie? Welke hoofdlijnen 

passen het beste bij de toekomst?  

 

III. Vormgeven van de gekozen/te 

ontwikkelen DNA hoofdlijnen. Al dan 

niet in 1 business model, zodat ze 

elkaar versterken/beide renderen.  

 

IV. Optimaliseren van het business model 

door reflectie vanuit de praktijk, werkt 

het? Zien en ervaren we de plus?  
 

 
 

 
 
 
 
 

Bron: strategie van regionale MKB/MBO bedrijven 

Whitepaper Strategic Agility 

kopen steeds vaker online. De digitale toegevoegde waarde transformatie heeft al een nieuw strategisch 

slagveld met nieuwe concurrenten gecreëerd. We zien dit vooral bij retail, banken en het MKB. Bij 

maatschappelijke organisaties wordt dit steeds relevanter, veroorzaakt door de decentralisaties en andere 

herzieningen in het publieke domein. Hier is sprake van een kanteling, de klant bepaalt. Hoe zorgt u dat 

uw klanten regie krijgen om uw dienstverlening in te zetten? Heeft u zicht op waar uw klanten zijn: online 

of fysiek dichtbij? En zijn uw klanten zoekers en gericht op informatie en/of zijn zij te verleiden met een 

perfecte psychologische saus?  En vooral hebben klanten nog zicht op uw vakmensschap en geniet u het 

vertrouwen van klanten? De antwoorden op deze vragen zijn van belang voor de vernieuwing van het 

kanalenmanagement van uw business model en gaan verder dan het traditioneel gebruik van de 4P/8P 

marketing mix. Alleen meer producten, prijsverlagingen, promoties of plekken van aanbod of nog meer P’s 

betekent wel andere business, maar geen getransformeerd business model. Dus laten we eens verder op 

weg gaan met de T’s. Toegevoegde waarde, transformatie, toekomstgericht zijn de eerste T’s in  tempo-

gerichte trajecten. Stappen naar een + getransformeerd business model.  Meer informatie op mijn website.  

http://strategic-agility.org/assets/downloads/Whitepaper_Strategic_Agility_NL.pdf
https://www.youtube.com/embed/Wl8nWQ1naSk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marketingmix
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marketingmix
http://websitemaker.hw-advies.nl/category/view/dienst-dynamische-strategieen


Lateraal 

denken in 

een 

homogeen 

team ? 

Late modernity en kansen door lateraal denken! 

Wetenschappers kenmerken het heden met de term 

Late Modernity. Traditionele levensvormen in de 

samenleving staan onder druk, er komen meer 

individuele invullingen. Dit geld ook voor 

businessmodellen. Bekend voorbeeld is dat 

gevestigde banken door ICT innoveren om klanten te 

blijven bereiken onder druk van toezichthouders. De 

vraag is of deze uitdaging de essentie raakt? Alleen 

als zij gekoppeld is aan a) verbeteren van de 

producten en diensten b) verlagen van operationele 

kosten c) maatschappelijke en regionale verbinding. 

Verbeteren van producten en diensten vanuit het 

perspectief van de klant (waarmee kan ik u van 

dienst zijn?): snelle offertes, geen verschil in rentes 

bij door klant ervaren zelfde spaarvormen, etc. 

Operationele kosten blijven hoog ondanks (of 

dankzij?) het sluiten van kantoren, reorganisaties en 

verdere automatisering. Door gebrek aan 

transformatie en focus is de herkenbare binding met 

deze variabiliteit (veel maatschappelijke 

ontwikkelingen) niet transparant. Al die strategische  

keuzes zorgen ook voor mindere voorspelbaarheid 

van businessmodellen. “De juiste keuze op het juiste 

moment”, Louis van Gaal, zou zomaar na Manchester 

Unitet, een prima boeman zijn om businessmodellen 

te bevragen in het bedrijfsleven.  Ook gezien zijn  

minder bekende quote “Kwaliteit is toeval uitsluiten” 
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Op strategisch niveau betekent dit niet alleen 

strategic agility (zie strategie express 2) maar ook 

schakelen gericht op kwaliteit in een heldere 

richting. Deze strategische richting moet passen bij 

het DNA van de organisatie en te identificeren 

nieuwe marktkansen. Variabiliteit en strategisch 

schakelen vragen om lateraal denken. Investeert u in 

deze competentie? Hierdoor verandert het 

strategisch papieren plan in een levend gehouden 

gesprek. Diversiteit van deelnemers bevordert het 

lateraal denken, onder de voorwaarde dat er ruimte 

is voor een constructieve reflectie op de dialoog, de 

interacties en de strategie.  

In de huidige Late Modernity is ook veel aandacht 

voor het realiseren van de strategie. Het 

controllersperspectief is vaak dat control het geheel 

aan maatregelen is gericht op het beheersen van de 

strategie. Inmiddels is de PDCA cyclus geplakt aan 

de gouden circel van Simon Sinek; waarom, hoe en 

wat en gekoppeld aan drijfveren (die veranderen) en 

DNA (evolueren) van mensen en organisaties. Ook 

word de circulaire economie meer en meer omarmt. 

Hoe zou het zijn als dit controllersperspectief uit het 

business domein ook gecombineerd wordt met het 

eerder genoemde kantelingsperpectief uit het 

sociale domein?  Hoe staat het dan met vertrouwen, 

en hoe bevorderen we vertrouwen ? Welke ruimte 

tijd en aandacht is dan nodig? Juist ook door en voor 

controllers? Hoe passen controllers dit toe bij 

strategieprocessen, ontwikkelings- en 

samenwerkingsprocessen in de nieuwe tijd? 

Meer informatie op mijn website.  

 

Bron: Financieel Dagblad , Universiteit van Amsterdam, Aedes , Management Scope, MCA, Finance innovation  

 

http://websitemaker.hw-advies.nl/content/2014/04/Strategie-Express-Service-nummer-2-Groeien-en-Samenwerken
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http://websitemaker.hw-advies.nl/mediaalbum/viewitem/25/Golden_circle_essence_by_simon_sinek
http://www.hw-advies.nl/content/2014/09/Leertraject-Strategie-Ontwikkelen-en-Samenwerken
http://websitemaker.hw-advies.nl/mediaalbum/viewitem/25/Golden_circle_essence_by_simon_sinek


Onderzoek interactieve kennisprogrammering 

Anderen en jezelf in gemeenschappelijke strategie 

In deze 3+ de Strategie Express past een verdiepend en interactief onderzoek over interactieve 

kennisprogrammering. Dit onderzoek was toegespitst op interactie tussen producenten en consumenten. 

Conclusie: om een 3+ strategieproces en 3+ businessmodel te realiseren is – naast kwaliteit van 

informatie- niet-vrijblijvende  en gelijkwaardige interactie nodig tussen onderzoekers, beleidsmakers en 

praktijkwerkers. Voor tijdens en na het proces van kennis en strategieontwikkeling. Omdat de actoren in 

verschillende omgevingen werken met verschillende culturen, jargon en snelheden komt 

samenwerking/interactie niet vanzelf tot stand. Hoe geven we hieraan een extra impuls, die vooral aan de 

voorkant nodig is. De conclusies samengevat : organiseer de interactie, vragen uit de praktijk moeten 

centraal staan bij de strategie: het begint en eindigt in de praktijk. Verder moet deze interactie een continu 

“SC betekent dat gedrag of een BM in 

hoge mate context specifiek is ” 

1) Belangrijke anderen bepalen hoe wij de 

werkelijkheid ervaren en hoe we gezien 

worden (ook door onszelf). Dit betekent o.a. 

echt investeren in anderen.  

2) Mensen en organisaties vinden het 

belangrijk hun identiteit te bewaken en te 

versterken. Doet u dat en hoe ? 

3) Een gemeenschappelijke constructie over de 

betekenis van uw organisatie is essentieel, 

maar niet vanzelfsprekend. Oftewel hoe 

realiseert/construeert u dit? 

4) Interactie is strategie. Hoe regisseert u het 

interactie denken met klanten/ 

medewerkers en partners ?  

5) Subjectiviteit is belangrijk. Dus ook 

subjectiviteit  van bijvoorbeeld motivatie en 

normen en waarden. Hoe krijgt u hier zicht 

op?  
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Bron: Interactieve kennisprogrammering, leerervaringen uit het programma Gezondheidszorgonderzoek 

Sociaal en strategisch constructivisme 
Bron:  Competentieontwikkeling, sociale psychologie 

Vervolgens komt het vraagstuk : hoe bouw ik dan 

een eigen ‘getransformeerd’ business model (BM)? 

En hoe realiseer ik dat als de werkelijkheid steeds 

verandert?  Stel dat we het sociaal constructivisme 

(SC) eens in de kern zetten van deze vragen?  De 

basisaanname van SC is dat mensen hun (sociale) 

werkelijkheid construeren door te interacteren. Dit 

betekent dat een business model in de 

werkelijkheid een sociale constructie is. Oftewel de 

uitkomst van alle sociale interacties binnen de 

organisatie en met de omgeving IS samengevat het 

businessmodel. Interactie is dus bepalend bij het 

vormen of tot stand komen van het business model. 

Alle huidige interacties (met klanten, met partners, 

met de eigen organisatie, met de eigen identiteit) 

vormen het huidige BM. Door het transformeren van 

de interacties, transformeert het BM dus ook. 

Interacteren is hiermee het aangrijpingspunt voor 

het realiseren van een BM +. Meer populair gezegd: 

waar je de focus op legt groeit, dromen durven 

doen, de werkelijkheid creëer jezelf. Dat is helaas te 

eenvoudig vooral als alleen dat op de voorgrond 

treed; vroeger heette dat de kleren van de keizer, 

tegenwoordig de televisiester als televisiester. 

Onderzoek naar sociaal constructivisme, naast de 

cognitieve benadering, geeft wel een aantal 

handvatten voor het verder versterken van de 

strategie:  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Constructivisme_(filosofie)


Het is een misvatting te denken dat strategie 

één verschijnsel is. Onderzoek en praktijk 

maken duidelijk dat strategie in vele 

varianten voorkomt. Ook is strategie niet 

altijd direct zichtbaar. Gebrek aan strategie 

vertaalt zich wel vaak in het niet bereiken van 

de maatschappelijke, klant of financiële PLUS. 

Hierbij deel ik een aantal wijsheden van 

fameuze strategiebureaus als McKinsey, 

Berenschot of individuen als Scharmer etc. 

gecombineerd met mijn eigen praktijk van 

adviseur, procesbegeleider, onderzoeker en 

commissaris bij interacterende organisaties.  

Dit als reflectie en inspiratie. Voor u daarbij 

de vraag: welke wijsheden zijn vooral bij mijn 

eigen strategievraagstuk van toepassing? 

Hieronder volgt een aantal van deze 

onderdelen met een korte beschrijving. 

Wil tot groeien.  Het onderzoek Berenschot 

Strategy Trends signaleert deze hoofdtrend 

en geeft aan hoe de groei gerealiseerd kan 

worden. Een strategie van klantrelatie 

centraal zetten, en onderscheid op kwaliteit 

Praktijk: onderzoeken naar het strategieproces  

Vernieuwing gaat verder dan veranderen. Wat zegt de wetenschap daarover :   
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proces zijn, bijvoorbeeld in een strategieteam/ een academische werkplaats/ op de werkplek Belangrijk in 

deze interactie zijn de volgende 10 punten:   

1. Betrek vanaf dag 1 alle eindgebruikers bij het onderzoeks- en strategieproces 

2. Interactie tussen kennis, praktijk en beleid impliceert bouwen aan vertrouwen in het hele proces 

3. Activiteiten gericht op samenwerking/interactie dienen gekoppeld te zijn aan inhoudelijke thema’s 

4. Speciale aandacht is nodig voor de vaak nog onontgonnen maar cruciale interactie met de wetenschap 

5. Organiseer de interactie afhankelijk van onderwerp, context en gebruikers. Gebruik best practices. 

6. Permanente interactie tussen beleid, onderzoek en praktijk vereist denken en dialoog 

7. Het businessmodel design en methodologie moeten passen bij de context en organisatie 

8. Zorg voor relevante dwarsverbanden op de werkplek: tussen strategieteams/ academische 

werkplaatsen met bestaande structuren zoals MT’s, verkoopoverleggen etc. 

 

 

en innovatie. Met verdieping en tips over de weg 

naar strategische keuzes.  

Bestuursbeslissingen.  McKinsey beschrijft 

Strategic Principles for competing in the digital 

age. Zij beschrijven 7 krachten van belang voor 

grote internationale digitale spelers en 6 grote 

door het bestuur te nemen beslissingen.   

Architect eigen toekomst.  Hoe goed de 

beslissingen ook zijn, in de praktijk is visie, 

intrinsieke motivatie en performance nodig om 

het verschil in de toekomst te maken. En het lef 

om grote thema’s om te zetten in 

bedrijfsmatige oplossingen die bijdragen aan 

economie, maatschappij en eigen onderneming.  

‘Om vernieuwing in de praktijk te realiseren is alleen ‘veranderkunde’ niet genoeg. De veranderaar/professional zal 
ook kennis uit de wetenschap op een juiste wijze moeten integreren in de vernieuwing die hij wil bereiken. Toegang 
tot wetenschappelijke publicaties en de tijd , kennis en ervaring om wetenschap te gebruiken in de eigen context is 

daarbij essentieel.’ (Bron: Nieuwe Kijk op de Praktijk, E Damen en anderen, Universiteit van Amsterdam) 

Bronnen : McKinsy, Berenschot, Rabobank dwarsdenkers, Otto Scharmer, Lucide 

 
 

 



 

 

Voor Strategy Express Service  nummer 1 en nummer 2 

Meer informatie en links naar de bronnen zijn beschikbaar op: 

www.hw-advies.nl  Onder  nieuws en Strategie Express Service 

Ook via Skype: hw-advies 

en Twitter: HWokke 

 

 

Advies, onderzoek en begeleiding bij strategie.  

Voor banken, overheid, MKB en maatschappelijke 

ondernemingen 

Governance.  Als veel werelden samenkomen, vraagt het van bestuurders en toezichthouders een open en 

constructieve reflectie om naar de strategiebeslissingen, het strategieproces en de strategievernieuwing 

te kijken. Zelfbeheersing en los komen van eigen paradigma’s zijn daarbij de opgaven.  

Van ego-systeem naar eco-systeem.  De centrale stelling uit dit andere boek van O. Scharmer is dat niet 

de analyse van het verleden, maar het aanvoelen van de toekomst belangrijk is. Het is ook niet het 

vervangen van het ene businessmodel voor het andere wat ons beter past. Maar een model dat vraagt om 

onderliggende principes in het nieuwe PLUS business model op te nemen, persoonlijk en pionerend. 

MKB markt in strategische beweging 

Strategie Express 3+ 
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Bron: Brookz overname Barometer 2015 Q1 en Q2, Onderzoek strategie bij MKB bedrijven 

 

Volgende uitgave en suggesties. Mocht u vragen hebben naar 

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

In de markt voor fusies en overnames geeft 60% 

van de overnameadvieskantoren aan dat het 

aantal opdrachten voor overnames met meer dan 

10% is toegenomen. Ook de multiplier 

(overnameprijs/winst)is gestegen tot gemiddeld 

4,6 voor het Nederlandse MKB. De traditie dat in 

het MKB de meeste overnames (75%) zijn is 

gecontinueerd.  De verwachting is dat het aantal 

overnames zal stijgen.  Er is nog geen 

fundamenteel onderzoek gedaan of de 

overgenomen MKB bedrijven ook hun strategie 

hebben aangepast. Bij een oriënterend eigen 

onderzoek blijkt dat het MKB bedrijf vooral op 

zoek is naar 3 strategische richtingen: 

1. Familie franchise. Er wordt gezocht om 

aan te sluiten bij (internationale) concerns die 

bestaan uit van historie familiebedrijven. 

Verbreding van afzetmarkten, specialisatie op 

eigen product en blijvende zeggenschap zijn de 

drijvers.  Dit verandert het business model. 

2. Verkoop oriëntatie. Veel MKB bedrijven 

worden vanuit de verkopende bedrijven 

aangeboden. Motieven; opvolgingsproblematiek, 

te gelde maken en meer ruimte creëren voor 

nieuwe bedrijven. De lage aankooptendens lijkt 

veroorzaakt doordat veel MKB bedrijven liever zelf 

creëren, dan een goed aanvullend business model 

te kopen.   

3. Regionaal verdienen en bijdragen. MKB 

bedrijven tonen steeds grotere regionale 

betrokkenheid. Hetzij als betrokkenen in een 

groot netwerk met een maatschappelijk thema 

(wonen, toerisme, economie), of als partner in het 

“ Overcoming the profit-depleting effects 

of market forces is the essence of good 

strategy. Focus on the presence 

possibility of market-beating value 

creation”  McKinsy 

 

 

business model van anderen. Om ook zelf de 

plus in het eigen business model te krijgen is 

integratie daarin essentieel. Integratie vindt 

veelal plaats in het versterken van het 

kanalenmanagement en de klantrelatie naar 

bestaande en nieuwe klanten.    

http://websitemaker.hw-advies.nl/content/2013/10/Strategie-Express-Service-1-Special-Rabobanken
http://websitemaker.hw-advies.nl/content/2014/04/Strategie-Express-Service-nummer-2-Groeien-en-Samenwerken
http://www.hw-advies.nl/
http://websitemaker.hw-advies.nl/nieuws/
http://websitemaker.hw-advies.nl/category/view/strategie-express-service

