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Overzicht van te behandelen punten

1. Onderwerp en doelstelling van deze module 

2. Wat is strategie?

3. Wat is de formele positie van de RvC met betrekking tot de strategie van de onderneming? 

4. Hoe en op welke punten kan de strategie van de onderneming door de RvC worden beoordeeld? 

5. De complementaire rol van de RvC met betrekking tot de strategie van de onderneming

6. Over welke informatie dient de RvC te beschikken met betrekking tot de strategie, uit welke bronnen?    

7. Proces en menselijke aspecten van strategie en beoordeling van strategie

8. Welke interventies kan de RvC wel plegen en welke niet waar het gaat om strategie? 
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Onderwerp en doelstelling van deze module

o Wat zijn de formele, informele en door derden veronderstelde rollen resp. wat is idem de 
verantwoordelijkheid van de RvC met betrekking tot de strategie van een onderneming?

o Hoe kan de RvC zijn taak en verantwoordelijkheid met betrekking tot stategie  uitoefenen 
(zonder daarbij een inbreuk te maken op de bestuursautonomie van de RvB)

o Daartoe: 
– Wat is strategie?

– Wat is de functie van strategie? 
– Hoe en waarop kan een strategie, dient een strategie te worden beoordeeld? 
– Welke typen strategieën kunnen worden onderscheiden?
– Hoe verandert het karakter van strategie in de huidige economie? 

– Welke cognitieve en psychologische aspecten spelen een rol kunnen spelen in strategievorming? 

– Hoe kan een strategie beoordeeld worden?

– Welke zijn de proces-aspecten waarvan de RvC gebruik zou moeten maken? 
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De hoofdvragen van een strategy audit 

1. Wiens of welk belang is in het geding bij het beoordelen van een strategie, respectievelijk vanuit 
wiens of welk belang is een strategie opgesteld? 

2. Welke missie dient de strategie en aan welke waarden is de strategie gebonden? 

3. Vanuit welke visie op de markt, sector en/of samenleving is de strategie geformuleerd? 

4. Voldoet een voorgestelde strategie aan de criteria waarmee een strategie zich onderscheidt van een 
droom of planning? 

5. Passen de strategie en de mensen die de strategie moeten realiseren bij elkaar? 

6. Hoe is de realisatie van de strategie georganiseerd? 

7. Hoe is de meta-control op de strategie georganiseerd? 

Strikwerda, J. (2009). Terug van weggeweest: de Strategy Audit. Holland Management Review, 125, 2-10.
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What is  strategy?

o The classical definition by Kenneth Andrews (1967): 
– “The goals of the firm and the pattern of policies and programs designed to achieve those goals.”

o The six dimensions of strategy according to Arnoldo Hax (1990) 
1. Strategy as a coherent, unifying, and integrative pattern of decisions
2. Strategy as a means of establishing an organisation’s purpose in term of its long-term objectives 
3. Strategy as a definition of a firm’s competitive domain
4. Strategy as a response to external opportunities and threats and to internal strengths and 

weaknesses, as a means of achieving competitive advantage
5. Strategy as a logical system for differentiating managerial tasks at corporate, business, and 

functional levels
6. Strategy as a definition of the economic and the non-economic contribution the firm intends to 

make to its stakeholders

1 2 3 4 5 6 7 8



20/05/2010 J. Strikwerda · 6

Moet een onderneming altijd een strategie hebben? 

o Veel kleinere en ook middelgrote ondernemingen hebben geen expliciete, maar een impliciete, niet 
uitgeschreven, soms onbewuste strategie

– Dat hoeft niet verkeerd te zijn

o Een expliciete strategie is nodig:
– Wanneer met de bestaande routines, competenties, producten, diensten etc. niet gereageerd kan 

worden op veranderingen in markt, technologie etc. 

– Nieuwe ambitie (waarvoor kapitaal aangetrokken moet worden, andere producten, technologieën 
nodig zijn, etc.) 

– Er voor gekozen wordt het geïnvesteerde kapitaal te investeren in andere product-markt 
combinaties

– De organisatorische integratie te wensen overlaat, als gevolg van verloop, instroom van mensen 
met andere achtergronden, opleiding, etc. 
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Zijn emerging strategies minder succesvol?

“Chance favours only the prepared mind.” (Pasteur)

1 2 3 4 5 6 7 8

Deliberate 
Strategy

The Resource 
Allocation 
Process

Emergent 
Strategy

Investments in 
New Products, 

Services, 
Processes, and 

Acquisitions

Actual 
Strategy

The 
Organization’

s Values

Christensen, C. M., & Raynor, M. E. (2003). The innovator's solution : creating and sustaining successful growth. Boston, Mass.: Harvard Business School Press, p. 215. 
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Elements of a Business Strategy

Alternative strategy 
development

Choice of markets

Competitive 
strategy options

Value chain / 
delivery options

New market entry options

Exit options

Product offering options
(scope, utility, differentiation)

Distribution options

Pricing options

Marketing options

Configuration of the delivery 
system (outsourcing or not)

Capital intensity/low 
cost/alliances
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Vragen met betrekking tot de business strategy

1. In welke behoefte van consumenten of zakelijke afnemers wordt voorzien (welke schaarste wordt 
geëxploiteerd?) 

2. Welke keuzes worden gemaakt met betrekking tot die consumenten of afnemers (segmentering, 
geografisch, e.d.)? 

3. Met welk programma van producten en/of diensten worden die behoeften geadresseerd? 
4. Hoe (branding, patenten, unieke technologie, distributie) wordt de met de punten 1 t/m 3 gekozen 

positie stapsgewijs opgebouwd en verdedigd tegen concurrenten? 
5. Hoe, met welk verdienmodel, wordt de gecreëerde waarde omgezet in een inkomstenstroom voor de 

onderneming? 
6. Hoe wordt de ontwikkeling en voortbrenging van de goederen en diensten georganiseerd, in eigen 

beheer, in een open business model, joint-ventures, met welke kapitaalsintensiteit, respectievelijk 
financiering? 

7. Met welke mensen (leiderschap, ondernemerschap) en organisatie wordt het plan gerealiseerd? 

Strikwerda, J. (2009). Terug van weggeweest: de Strategy Audit. Holland Management Review, 125, 2-10.
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Levels & dimensions of strategy

Corporate Head 
Office

Division A Division B

Development (processes, products, services)

HR competences

Product / service value proposition, how to compete

Distribution

Marketing / sales

Production – sourcing - outsourcing

Corporate Strategy

Business Strategy

Functional strategies

Ownership / corporate governance

Finance/treasury

Legal structure
Fiscal issues
Investments / entry
Divestments / exits

HRM – management development

Research/Intellectual property

IT governance
Logistics

Corporate venturing

Communication strategy
Public Affairs

Shareholders relations

Standards

Environment/sustainability

Accounting

Mission / Identity / values

Mergers & Acquisitions

Purchasing

Geographic markets

Choice of customers/consumers

Grand Strategy

Alliances & Joint-ventures
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Levels & dimensions of strategy

Corporate Head 
Office

Division A Division B

Development (processes, products, services)

HR competences

Product / service value proposition, how to compete

Distribution

Marketing / sales

Production – sourcing - outsourcing

Corporate Strategy

Business Strategy

Functional strategies

Ownership / corporate governance

Finance/treasury

Legal structure
Fiscal issues
Investments / entry
Divestments / exits

HRM – management development

Research/Intellectual property

IT governance
Logistics

Corporate venturing

Communication strategy
Public Affairs

Shareholders relations

Standards

Environment/sustainability

Accounting

Mission / Identity / values

Mergers & Acquisitions

Purchasing

Geographic markets

Choice of customers/consumers

Grand Strategy

Alliances & Joint-ventures

Private truth

Large Firms

Middelgrote 
onder-

nemingen

1 2 3 4 5 6 7 8



20/05/2010 J. Strikwerda · 12

Waarom zien we tegenwoordig minder “grote” strategieën?  

o Strategie op het conduct – niveau (welke producten, distributie e.d.) hebben meer dan in het verleden 
een trial-and-error karakter vanwege de moeilijker voorspelbaarheid van de markt op dit niveau

– Dit stelt wel specifieke eisen aan de organisatie:
– Modulariteit in producten, processen, systemen en organisatie, ook: multidimensionale 

informatievoorziening
– Snelle besluitvorming, entrepreneurial cultuur
– Geen tight control

o Strategie is verschoven, althans voor de grotere ondernemingen, maar het structure niveau: 
machtspolitiek, deze wordt niet openlijk gecommuniceerd

1 2 3 4 5 6 7 8
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Sustainability

o Under conditions of perfect competition, no competitive advantage will be sustainable

o Profits of high-profits firms decline over time, those of low-profit firms rise, but these do not converge

o Resources and capabilities must be scarce and immobile-not tradable on well-functioning market-to 
serve as the basis of sustainable advantage

o Competitive advantages must be protected by isolating mechanisms to be sustainable (barriers to 
imitation and early-mover advantages)

– Legal restrictions, superior access to scarce inputs or customers, economies of scale coupled 
with limited market size

– Learning curve, brand name reputation, consumer switching costs 

o It is difficult, but not impossible, to topple a firm that has established a dominant standard

o The conjunction of sunk costs and uncertainty protects profits in a competitive market in equilibrium 
with barriers to imitation

Besanko, D., Dranove, D., Shanley, M., & Schaefer, S. 2004. Economics of Strategy (Third ed.). Hoboken, NJ: Wiley
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De laatste jaren is strategie verschoven van het conduct-niveau 
naar het structure-niveau

Structure
Nature of competition

Conduct
Operational excellence

Economies of scale
Pricing

Performance

• Strategy as power play, 
market power

• Private truth
• Restricted circle
• Sensitive 

Strategic managementG
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Supply 
Conditions

Demand 
Conditions

Basic Market Conditions

• Strategy as economizing, 
products, markets, etc.

• Public truth
• Wide circle
• Legitimate

• Breakthrough innovations
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Grand strategy: De continuïteit en winstgevendheid van de 
onderneming op langere termijn wordt bepaald door de 
machtsverhoudingen en machtsposities in een sector

Industry Competitors
Rivalry Among Existing Firms BuyersSuppliers

Substitutes

Government Policy

Bargainging 
Power of  
Suppliers

Threat of 
Substitute 

Products or 
Services

Bargaining 
Power of 
Buyers

Threat of New 
Entrants

Porter’s zes krachten model
Competitive pressure

Competitors
Potential Entrants
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Voorbeeld: autodealers

Interne bedrijfstakconcurrentie
Sales
- sterke intrabrandconcurrentie
- sterke extrabrandconcurrentie

After Sales
- hevige concurrentie m.n. bij 
oudere auto’s

Dreiging potentiële toetreders
Sales

- leasemaatschappijen
- internet verkoop
- megastores/franchise ketens

After Sales
- garageketens
- fastfitters
- contract onderdelendistributie

Dreiging substituten
- in zekere mate openbaar 
vervoer

Onderhandelingsmacht 
leveranciers
-druk vanuit fabrikant/importeur naar 
minder contractpartners
-controleverlies over distributiekanaal
-fabrikant zorgt voor branding (overige 
zaken outsourcen)

Onderhandelingsmacht afnemers
- verschuiving van 
verkopersmarkt naar  kopersmarkt
- individualisering 
consumentengedrag
- afname loyaliteit aan dealer

Analyse door DGA groot dealerbedrijf, 2004
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De dimensies van het strategische speelveld: Nederlandse bedrijven 
(ook middelgrote) zijn geneigd te beperkt te kijken in vergelijking 
met de Franse, de Engelsen etc. 

Operationeel

Tactisch

Bedrijfs-
strategie

Grand 
strategy

Lokaal Nationaal Europees Mondiaal

Geografische scope
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In-control: the power system in retail, Europe

2260-05F.6

Bron: NNI Analysis, 2005
* Amounts are ‘food-retail, net 

sales’ 2004 in Europe

Het Europese Supermarktlandschap 2004-2005; food-retail omzet in Europa

Carrefour
€52,1 

mrd

Tesco
€44,4 
mrd

Inter-marché
€35,1 mrd

Rewe
€30,3 mrd

Auchan
€28,0 mrd

Aldi
31,8 mrd

Schwarz Group
35,6 mrd

Wal-Mart
€23,2 mrd

Leclerc
€22,6 mrd

Sainsburry’s
€21,9 mrd

Casino+ 
Laurus

€22,3 mrd
Edeka

€18,9 mrd
Metro

€10.6 mrd
Morrisons
€14,9 mrd

Ahold + ICA
€18,9 mrd

Top Tier

Second Tier

Third Tier 

= total food-retail net sales in Europe 2004

= totale food retail net sales in Europe outside base country

Metro+ 
Cash&Carr

y
€36,0 mrd
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Echte strategie is machtsstrategie, dat komt als regel niet op papier, 
dit is wel de primaire zorg van de CEO

o Market power 
– Capability power
– Specific market power
– Persuasive market power
– Competitive pressure
– Non-competitive pressure
– Positional power in a network industry
– Control over infrastructures
– Control over standards

o Creating a market structure that is favorable to the firm
o Deep pockets to drive out competitors and to fight competitors or new entrants with law suits
o The reputation of the firm with the media, the financial analysts, NGO’s etc. 
o Influencing politicians, policy makers, strategic cooperation with the government

1 2 3 4 5 6 7 8
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De code Tabaksblat, strategie en de RvC

II.1 “Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap, hetgeen onder meer inhoudt dat hij 
verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, de strategie met het 
bijbehorende risicoprofiel, de resultatenontwikkeling en de voor de onderneming relevante  
maatschappelijke aspecten van ondernemen [...]

II.1.2 Het bestuur legt ter goedkeuring voor aan de raad van commissarissen:
a) de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap;
b) de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
c) de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de 
financiële ratio’s. [....]

III.1.6 Het toezicht van de raad van commissarissen op het bestuur omvat onder andere:
a) de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap;
b) de strategie en de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;  [.....]

III.1.8 De raad van commissarissen bespreekt in ieder geval éénmaal per jaar de strategie en de risico’s 
verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling [.....]

1 2 3 4 5 6 7 8
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Welke eisen stelt de taak om de strategie van de onderneming te 
kunnen beoordelen, aan een lid van een RvC?

o Code Tabaksblat: III.3 Deskundigheid en samenstelling
Principe: Elke commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te 
beoordelen [...].

o Het kennen en begrijpen van (nieuwe) ontwikkelingen in de economie, technologie, samenleving, etc. 
zoals die relevant zouden kunnen zijn voor de onderneming respectievelijk instelling, onafhankelijk van 
opvattingen daarover door de RvB

o Het kunnen beoordelen van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de onderneming in relatie tot 
veranderingen in de omgeving

o Begrijpen hoe welke psychologische processen van invloed kunnen zijjn op de inhoud en kwaliteit van 
strategische plannen

o De moed om zich een eigen oordeel te vormen over een voorgestelde strategie, onafhankelijk van dat 
van de andere leden van de RvC, ook wanneer dat tegen de ideeën van de RvB ingaat

1 2 3 4 5 6 7 8
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De rol van de RvC met betrekking tot strategie

o Formeel:
– In het Nederlands recht is de RvB autonoom  de RvC is niet bevoegd de RvB een strategie of 

business plan op te leggen
– Toezicht:

– De RvC dient te toetsen of een voorgestelde strategie beantwoordt aan de 
doelomschrijving van de onderneming

– De RvC dient te beoordelen of een voorgestelde strategie voldoet aan de eis van goed 
rentmeesterschap:

– Dat de waarde van de onderneming op langere termijn wordt gemaximaliseerd
– Dat er enerzijds geen sprake is van satisfycing behavior en anderzijds niet van 

immoderation.
– Goedkeuring van specifieke, in de statuten omschreven besluiten, zoals geïmpliceerd door 

de RvB voorgestelde strategie
– Advies:

– Ook met betrekking tot strategie, dit advies heeft geen vrijblijvend karakter gelet op de 
bevoegdheid tot schorsing, resp. ontslag (Raaijmakers)

o Informeel: 
– Klankbord, legitimering van de strategie, behartiging van de belangen van aandeelhouders, 

informeel adviseur, etc. 
– De RvC staat de RvB met raad en daad terzijde

1 2 3 4 5 6 7 8
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De spanning tussen het Nederlands recht en wat economisch 
wenselijk is

o Het Nederlands recht impliceert dat de RvB zich concentreert op het maximaliseren van de waarde van 
de onderneming op langere termijn

o Dit streven echter is in strijd met het general welfare theorem: als gevolg van o.m. technologische 
ontwikkelingen wijzigen schaarsteverhoudingen  zodat resources gerealloceerd moeten worden om 
(nieuwe) groei mogelijk te maken

– Ondernemingen bestaan gemiddeld slechts 30-40 jaar 
– Een RvC moet ook kunnen besluiten dat de onderneming beter opgebroken kan worden 

o Vandaar dat de zich nu ontwikkelende opvatting is: 
– “The real issue is what corporate behavior will get the most out of society’s limited 

resources…?”* 

o Relevantie voor ondernemingsbestuur en corporate governance
– Economische wetten zijn steeds sterker dan formele wetten en regels

*Jensen, M. C. 2001. "Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function". Journal of Applied Corporate 
Finance, Fall: 17.
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De maatschappelijke verwachting ten aanzien van de rol van de RvC 
met betrekking tot strategie

o Dat deze, ook met betrekking tot strategie, de belangen van aandeelhouders representeert, in casu 
voorkomt dat er te grote risico’s worden genomen

– In het Nederlands recht dient de RvC zich te richten naar het belang van de vennootschap, maar 
dat werkt niet in het geval van een DGA

o Het systeem van corporate governance heeft o.m. als functie het maximaliseren van de allocatie 
efficiency, dat wil zeggen dat steeds de vraag gesteld moet worden wanneer een onderneming beter 
opgesplitst kan worden, gecombineerd met een andere of zelfs geliquideerd, gezien de wet op de 
afnemende meeropbrengst (is van belang voor de economische groei)

– In deze opvatting wordt er van uit gegaan dat aandeelhouders waarde niet gelijk valt met de 
waarde van de onderneming en dat aan de eerste prioriteit gegeven moet worden 

– Het Nederlands recht is strijdig met dit economisch uitgangspunt
– Bij familiebedrijven: soms wordt meer belang gehecht aan de continuïteit van de onderneming op 

langere termijn dan aan het maximaliseren van de aandeelhouderswaarde 
– Voorbeeld: Bertelsmann
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Uit de Nederlandse Corporate Governance Code—strategie en 
beloning

o Preambule punt 12: “Een andere vorm van spanning kan zich voordoen tussen het beloningsbeleid van 
vennootschappen en de strategie. Het is van belang dat het beloningsbeleid van vennootschappen 
nauw aansluit bij de strategie en de daaraan verbonden risico's. Dat geldt zowel voor de beloning van 
het bestuur als voor de beloning van andere geledingen in de organisatie.” 

o De koppeling tussen (hoge) bonussen en het halen van specifieke groei- of omzetdoelstellingen is ten 
koste gegaan van authentieke waardecreatie* 

o Omdat in de surveys/benchmarks van de remuneratie-advies bureaus de hoogte van een (norm) 
salaris samenhangt met de omvang van de onderneming of instelling impliceren hun 
adviezen/publicaties een prikkel voor fusies en overnames. 

o De systematiek van bonus-systemen / variabele beloning, zeker in het geval van niet-lineaire relaties, 
leidt tot sub-performance, cooking the numbers§, het niet realiseren van nieuwe strategieën¤.  

20/05/2010 J. Strikwerda · 25

*Jensen, M. C. (2001). How Stock Options Reward Managers for Destroying Value and What To Do About It: SSRN.
§ Jensen, M. C., Murphy, K. J., & Wruck, E. G. (2004). Remuneration: Where We've Been, How We Got to Here, What are the Problems, and How to Fix Them (Harvard NOM Working

Paper No. 04-28. ECGI - Finance Working Paper No. 44/2004): SSRN. Page. 70.
¤ Sull, D. N. (2005). No Exit: The Failure of Bottom-up Strategic Processes and the Role of Top-down Disinvestment. In J. L. Bower & C. G. Gilbert (Eds.), (pp. 133-175).
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What should be the relation between rewards and results for a profit
center manager? Base Salary and Bonus for a Typical Annual
Bonus Plan*

Pay-Performance 
Relation

Base Salary

Base Salary + 
Threshold Bonus

Base Salary + 
Target Bonus

Base Salary + 
Bonus Cap

Cash 
Remuneration

Performance 
Measure

Threshold 
Performance

(80%)

Target 
Performance

(100%)

Jensen, M. C., Murphy, K. J., & Wruck, E. G. (2004). Remuneration: Where We've Been, How We Got to Here, What are the Problems, and How to Fix
Them (Harvard NOM Working Paper No. 04-28. ECGI - Finance Working Paper No. 44/2004): SSRN. Page. 70.

The “Incentive Zone”

(120%)
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Corporate Governance Code II.1.4.a “een beschrijving van de 
voornaamste risico’s gerelateerd aan de strategie van de 
vennootschap” 

o Financial risks

o Interest risk rate 
o Currency risk (market risk)
o Commodity prices 
o Financing risks
o Financial distress
o Compensation risks
o Cash flow variance
o Debtors risk
o Relationships with investors

Het Enterprise Risk 
Managment Framework van 
COSO? 

Dit is een audit-norm, een 
marginale toetsing, die niet 
voldoet aan inzichten uit de 
bedrijfskunde over hoe met 
onzekerheid en risico’s om te 
gaan; het ERM-COSO model 
voldoet niet aan de eisen voor 
in-control zoals geformuleerd in 
de cybernetica voor sociaal-
economische systemen 

Essentiëler is dat de strategie vermeld hoe risico’s gemitigeerd zullen worden:  
• Modulaire opbouw van producten, diensten, processen, organisatie, van investeringsprojecten
• Multidimensionale management informatie met fast feed back
• Open innovation, open business models 
• Rolling forecasts – marktontwikkelingen, eigen performance 

o Non-financial risks

o Industry developments
o Market developments
o Brand impairment
o Customer behavior
o Competitor actions
o Distribution behavior
o Technological disruptions
o Project failures
o Operational failures
o Labour relations
o Regulation
o ….  
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Wat is de kern waarom de RvC zich met strategie dient te 
bemoeien?

o De meeste economische activiteiten zijn onderworpen aan de wet van de afnemende meeropbrengst

– Slechts met enkele uitzonderingen, voor economische activiteiten geldt op zeker moment dat de 
Return on Equity (ROE) < Costs of Equity (COE)

– Het moment te zien wanneer van activiteiten te veranderen—voordat de afzetmarkt of 
kapitaalsmarkt daartoe dwingt—is meer een psychologisch probleem dan een analytisch 
probleem 

De product (market) life cycle

Tijd
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Wat is een goede strategie?

o Is gebaseerd op mogelijkheden die de markt biedt om in de onderneming geïnvesteerde middelen, 
respectievelijk door de onderneming aan te trekken middelen een hoger rendement te realiseren dan 
wanneer die middelen in bestaande activiteiten worden geïnvesteerd

– Lopende activiteiten zijn uiteindelijk altijd onderworpen aan de wet van de afnemende 
meeropbrengst

– De RvC heeft de RvB te behoeden voor de zgn. cash flow trap

o Een goede strategie is uitvoerbaar voor de onderneming, de te nemen strategische stappen zijn een 
logische uitbouw van tenminste een aantal sterktes van de onderneming

– Zgn. unrelated activiteiten impliceren enkel financiële investeringen, maar dan moet het wel 
duidelijk zijn waarom andere andere bedrijven ook niet in diezelfde activiteit kunnen stappen

o Wordt gedragen door één of meer mensen: somebody has to put his heart into it (Prahalad) en is 
motiverend voor anderen

– Probabilisme: de mogelijkheid dat het kan en de wil om te slagen zijn belangrijker dan de meest 
verfijnde analyse
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Kenneth Andrews over de ‘people factor’ in strategie

o “Strategy is a human construction; it must in the long run be responsive to human needs. It must 
ultimately inspire commitment. It must stir an organization to its successful striving against competition. 
People have to have their hearts in it.”

(Bower, Bartlett, Uyterhoeven, & Walton, 370)
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Op welke punten dient een strategie beoordeeld te worden? 

o Keuze van product-markt combinaties waarin investeringen goede groei kunnen realiseren (ROE > 
COE)

– Op basis van goede entrepreneurial inzichten in de markt, valkuil is dat bestaande activiteiten en 
competenties van de onderneming op de markt worden geprojecteerd

– ROE > COE kan alleen als de onderneming zich weet te verdedigen

o Lijst van activiteiten waaruit de onderneming zich terugtrekt

o Heldere propositie welke waarde aan afnemers wordt geboden
– Nieuwe producten, diensten, positionering in de markt, onderscheidend vermogen (wie worden 

als concurrenten gezien), distributie (toegang tot de markt) 

o Hoe de voortbrenging van producten/diensten wordt georganiseerd
– Operational excellence, vereiste investeringen, kapitaalintensiteit, outsourcing

o Wat is nodig om de strategie te implementeren? 
– Kritische personen voor de realisatie van de strategie
– Investeringsprojecten

o Hoe de strategie wordt gefinancierd en het verwachte / beoogde rendement op die financiering
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Financiering en strategie 

o Hoe wordt de voorgestelde strategie gefinancierd? 
– Uit eigen middelen
– Externe financiering, equity of rentedragende leningen

– Welke voorwaarden zijn daaraan verbonden? 

o Wat is een mogelijke relatie tussen type strategie en aard van de financiering?
– DSM, gaat voor allianties, kan zich geen financial distress permitteren, dus conservatieve 

financiering
– Een hoge verhouding vreemd/eigen vermogen (Wavin, NXP) is een signaal dat een onderneming 

agressief de markt opgaat en dus kwetsbaar is voor conservatief gefinancierde concurrenten

o Wat is de relatie tussen de structuur van de financiering, het aandelenbezit van het bestuur, 
respectievelijk recht op opties, en de beperkingen in de keuze van de strategie van de onderneming? 

– Respectievelijk, is de wijze van beloning van het bestuur consistent met het type strategie? 
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Contingent funding strategies

Growth
(Stars)

Launch
(Question Marks)

Business risk:
Finance risk needs to be:
Funding by:

Dividends:

High
Low
Equity (growth
investors)
Nominal

Business risk:
Finance risk needs to be:
Funding by:

Dividends:

Very high
Very low
Equity (venture                                   
capital)
Zero

Maturity
(Cash cows)

Decline
(Dogs)

Business risk:
Finance risk can be:
Funding by:

Dividends:

Medium
Medium
Debt and Equity
(retained earnings)
High

Business risk:
Finance risk can be:
Funding by:

Dividends:

Low
High
Debt

Total
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Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (2005). Exploring Corporate Strategy (7th ed.). London: Prentice Hall, p. 473
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How to value (strategic) investment proposals (projects)? 

Method Remarks

Return on capital employed (ROCE)
Are based on accounting profit, therefore not 
appreciated by corporate financePayback period 

Internal rate of return (IRR) 

Discounted cash flow (DCF) Is biased against long-term projects, tends to 
ignore the indirect cash flows 

Net present value (NPV)
Assumes that a project is a one-off decisions, 
without alternatives during the projects, tends to 
undervalue projects 

Ration comparison approach
Prefered by bankers / investors, projects are 
compared with other  traded firms, projects, 
assets, e.g. real estate 

Competitive analysis approach Attributes positive net present value to any project 
or firm that can identify its competitive advantages 

Real options approach Preferred by investors, assumes strategic options 
in the implementation of a project

20/05/2010 J. Strikwerda
34Adapted from: Grinblatt, M., & Titman, S. (2002). Financial Markets and Corporate Strategy (2nd ed.). Boston: McGraw-Hill, and Johnson, Scholes and Whittington.
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Vereenvoudigd overzicht van wat er fout kan gaan met strategie

Voorkomende fouten Symptomen Rol RvC

Strategisch 
denken

Wordt overgeslagen

Nieuwe ontwikkelingen in de 
markt worden 
weggeredeneerd omdat deze 
de persoonlijke 
machtspositie aantasten

Strategie wordt gepresenteerd 
in termen van 
investeringsplannen

Eigen sterktes worden 
benadrukt ipv schets van 
marktontwikkelingen

Vragen naar onderliggende 
uitgangspunten, visie op 
marktontwikkelingen

Vragen naar wie concurrenten 
zijn, voor welke markten niet 
wordt gekozen

Strategische 
planning

Doelen worden niet 
systematisch vertaald in alle 
te nemen maatregelen

Strategie wordt geformuleerd 
in algemene, niet financiële 
termen, geen tussendoelen

Vragen naar het 
implementatieplan, tijdschema, 
ROI-projectie

Vragen naar assumpties die 
kritisch zijn voor implementatie

Implementatie van 
strategie

Organisatie wordt niet 
aangepast, positie van 
personen blijft belangrijker 
dan implementatie van de 
strategie

Nadruk ligt op nieuwe 
producten, investeringen

Budgetten zijn extrapolatie 
van oude strategie

Nagaan of diegenen in de 
organisatie die de strategie 
moeten realiseren, deze ook 
begrijpen en dragen

Horen van controller + HRM wat 
hun rollen zijn in de realisatie van 
de strategie
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Strategisch denken kan op verschillende manieren, De RvC dient 
zich een beeld te vormen welke type strategisch denken de RvB 

hanteert, past deze bij de situatie?
o Mechanisch denken: 

– Extrapolerend vanuit bestaande situatie 
– Voorbeelden: 

– Outsourcing
– Shared service centers
– Kwaliteit

– Risico: onderneming breekt niet uit bestaande afnemende 
meeropbrengst

o Intuïtie
– Eén nieuw product, één nieuwe markt
– Risico: echte goede kansen kunnen over het hoofd worden 

gezien, het totale schaakspel wordt niet gezien

o Strategisch/transformationeel denken
– De leiding maakt onderscheid tussen de bestaande 

onderneming en het rendement op langere termijn van het 
daarin geïnvesteerde kapitaal

– Risico: vereist bovengemiddeld goed leiderschap en 
ondernemerschap

Ohmae, K. (1983). The Mind of the Strategist: Business planning for competitive advantage. New York: Penguin Books.

1 2 3 4 5 6 7 8



20/05/2010 J. Strikwerda · 37

De RvC doet er goed aan te bespreken waar hij staat respectievelijk wil 
staan in de volgende schaal van betrokkenheid van de RvC bij het maken 
van nieuwe strategische besluiten

Bestaande 
praktijk

Gewenste 
praktijk

1.   Geen betrokkenheid

2.   De RvC ratificeert enkel de besluiten zoals die door de RvB zijn geformuleerd

3.  De RvC stelt vorsende vragen, om vervolgens de besluiten zoals geformuleerd 
door de RvB goed te keuren

4.  De RvB stelt vorsende vragen die leiden tot revisie van de door de RvB 
voorgestelde besluiten

5.  De RvC helpt strategische besluiten te formuleren tezamen met de RvB in 
gezamelijke vergadering

6.  De RvC helpt strategische besluiten te formuleren, zowel tijdens 
gemeenschappelijke vergaderingen als daar tussen in

7.  De RvC formuleert gewoonlijk te nemen strategische beslissingen apart van de 
RvB
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Fusie, grootschaligheid als strategie: de plicht om systematisch 
meerdere synergieën te realiseren

Financial Synergies
“How to make the break-up value 

negative?” 

Customer Synergies
“What can we share to increase total 

customer value?” 

Internal Process Synergies
“What economies of scale and scope can 

be achieved?” 

Learning and Growth Synergies
“How can we develop and share our 

intangible assets?” 

Figuur ontleend aan: Kaplan & Norton, 2006, Alignment

Financial
“What are our shareholder expectations 

for financial performance?” 

Customer
“To reach our financial objectives, how do 

we create value for our customers?” 

Internal Process
“What processes we must excel at to 

satisfy our customers and shareholders?” 

Learning and Growth
“How do we align our intangible assets—
people, systems, and culture—to improve 

the critical processes?” 

The SBU Scorecard
(customer based value)

The Enterprise Scorecard
(Enterprise derived value)

Corporate 
(Enterprise Value Proposition)

SSC
SSC

SSC

Corporate 
Account Mgt.
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De rol van het hoofdkantoor moet consistent zijn met de gekozen 
strategie 

Operational

Strategic
Plans

Strategic
Guidelines

Financial

Stand- Shared/               Shared             Single
alone similar                 business         business

skills                    system            system

Holding
Company

Strategic
Architect

Strategic
Controller

Operator

Ty
pe

 o
f c

on
tr

ol

Type of business system

McKinsey
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Inadequate strategy execution: 37% average performance loss

Mankins, M. C., & Steele, R. (2005). Turning Great Strategy into Great Performance. Harvard Business Review (July-August), 1-9.

7,5%

5,2%

4,5%

4,1%

3,7%

3,0%

3,0%

2,6%

1,9%

0,7%

0,7%

63,1%

Inadequate or unavailable resources

Poorly communicated strategy

Actions required to execute not clearly
defined
Unclear accountabilities for execution

Organizational silos and culture
blocking execution
Inadequate performance monitoring

Inadequate consequences or rewards
for failure or success
Poor senior leadership

Uncommited leadership

Unapproved strategy

Other obstacles (including inadequate
skills and capabilities)
Average Realized Performance
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Kaplan & Norton’s Strategy Map: Hulpmiddel om na te gaan of een 
strategie volledig en consistent is uitgewerkt

Long-Term Shareholder Value

Productivity Strategy Growth Strategy

Improve Cost 
Structure

Increase Asset 
Utilization

Expand Revenue 
Opportunities

Enhance 
Customer Value

Price Quality Availability Selection Functionality Service Partnership Brand

Customer Value Proposition

Product/Service Attributes Relationship Image

Operations Management 
Processes

Processes that produce 
and deliver products and 

service 
• Supply
• Production
• Distribution
• Risk Management

Strategic Job 
Families

Human Capital

• Skills
• Training
• Knowledge

Customer Management 
Processes

Processes that enhance 
customer value 

• Selection
• Acquisition
• Retention
• Growth

Strategic IT 
Portfolio

Information Systems

• Systems
• Databases
• Networks

Regulatory and Social 
Processes

Processes that improve 
communities and the 

environment 
• Environment
• Safety and health
• Employment
• Community

Organization 
Change Agenda

Organization Capital

• Culture
• Leadership

• Alignment
• Teamwork

Innovation 
Processes

Processes that create new 
products and services 

• Opportunity ID
• R&D portfolio
• Design/develop
• Launch

+ +

Financial 
Perspective

Customer 
Perspective

Internal
Perspective

Learning and 
Growth 
Perspective

Creating 
Alignment

Creating 
Readiness

K
ap

la
n 

&
 N

or
to

n,
 2

00
4
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De RvC doet er goed aan te bespreken waar hij staat respectievelijk wil 
staan in de volgende schaal van betrokkenheid van de RvC bij de 
beoordeling van de implementatie van strategie

Bestaande 
praktijk

Gewenste 
praktijk

1.  De RvC is gewoonlijk niet betrokken bij het toezicht op de voortgang van de 
implementatie van strategie

2.  De RvC accepteert gewoonlijk de beoordeling van de implementatie door de RvB

3.  De RvC accepteert gewoonlijk de beoordeling van de implementatie door de RvB 
na het stellen van vorsende vragen

4.  De RvC bepaalt doorgaans het tijdstip en de criteria voor de beoordeling van de 
implementatie van de strategie, maar de informatie wordt verstrekt door de RvB en 
wordt niet ter discussie gesteld

5.  De RvC bepaalt doorgaans het tijdstip en criteria voor de beoordeling van de 
implementatie van de strategie, informatie wordt door de RvB verstrekt en 
doorgaans ter discussie gesteld door de RvC

6.  De RvC bepaalt doorgaans het tijdstip en criteria voor de beoordeling van de 
implementatie van de strategie, maar vraagt doorgaans aanvullende informatie op 
de door de RvB verstrekte gegevens

7.  De RvC verzamelt zelf informatie over de voortgang van de implementatie van de 
strategie, afzonderlijk van de RvB
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Langs welke invalshoeken kan een RvC een strategie beoordelen?

o Tegen het eigen oordeel: “Als wij een strategie voor dit bedrijf hadden moeten formuleren, waren we 
op hetzelfde uitgekomen”

– Het is niet de taak van de RvC een strategie te formuleren, de RvC heeft daarvoor niet de tijd en 
de middelen

o Op aspecten als te gemakkelijke doelstellingen of onrealistische doelstellingen
– Beoogde groei tov groei in de markt

o Tegen geformuleerde uitgangspunten van de onderneming: visie, doelformulering, waarden, 
acceptabel risico profiel, etc. 

o Tegen gemaakte aannames met betrekking tot de markt en de capabilities van de organisatie
– Dit inclusief het zo beschrijven van de markt dat de onderneming er daardoor beter voorstaat

o De kwaliteit van de uitvoering, leiderschap, flexibiliteit, vasthoudendheid, de wil om te slagen

o Aan de hand van het proces waarlangs de strategie tot stand is gekomen
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Checklist beoordeling strategie

# Aspect Beoordeling

1 Wordt de strategie met een vaste regelmaat geëvalueerd en herzien? 

2 Zijn de strategische plannen gebaseerd op deugdelijke analyses?

3 Zijn de relevante omgevingsfactoren voldoende en juist verwerkt?

4 Zijn mogelijke veranderingen in de omgeving gedocumenteerd en is daar rekening mee gehouden in 
de plannen?

5 Bevatten de strategische plannen al die factoren en aspecten die nodig zijn voor succes?

6 Is de strategie consistent met de fundamentele aspecten van de waarden, visie en missie?

7 Vormen de strategische plannen een reële invulling van de voor de middellange en lange termijn 
gestelde doelen?

8 Bevatten de strategische plannen inconsistenties?

9 Impliceren de strategische plannen voor de langere termijn een verhoging van het waardecreërende 
potentieel van de ondereming en zijn concurrentiële positie?

10 Zijn de strategieën realistisch?

11 Zijn de strategieën ethisch verantwoord en en juridisch correct?

12 Zijn de financiële implicaties in de plannen verwerkt?

13 Zijn de negatieve gevolgen van het worst case scenario te dragen door de onderneming en niet 
ruïneus? 

Bewerkt naar: Hilb, M. (2005). New Corporate Governance: Succesful Board Management Tools. Berlin: Springer, p. 94-95
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Wat kan de RvC toevoegen aan het door de RvB geformuleerde 
strategie-voorstel? (Dit moet onderscheiden worden van waaraan 
een strategisch plan te toetsen)

o Niet:
– Verbeteren door second guessing
– Aanwijzen van imperfecties, een strategisch plan is nooit perfect

o Wel:
– Verruimen van de beperkte rationaliteit van de RvB (beperkte rationaliteit is een psychologisch 

fenomeen, de mate ervan is cultureel bepaald)
– Het corrigeren van de dominant logic van de RvB (dit is het door succesvolle ervaring gevormde 

model wat werkt en wat niet, op zeker moment is dit verouderd)
– Uit Amerikaans onderzoek is bekend dat de meeste RvB’s veranderingen in de omgeving 

verkeerd interpreteren, waardoor de continuïteit van de onderneming in het geding kan 
komen

– Het strategisch plan vanuit andere perspectieven beoordelen dan waaruit de RvB het heeft 
opgesteld

– RvB behoeden voor de cash flow trap (dit is de neiging om beschikbare middelen eerder te 
investeren in lopende activiteiten dan in nieuwe activiteiten met een hoger groei en 
winstperspectief

– De RvB behoeden voor governance overhang (dit is het fenomeen dat bij een op linking pin
samengestelde RvB de directeuren van bestaande divisies zich verzetten tegen het oprichten 
van een nieuwe divisie)
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Drie cognitief-psychologische aspecten van strategie-vorming

Ansoff, H. I. 1984. Implanting Strategic Management. New York: Prentice Hall

Mentality filter
RvB interpreteert signalen uit 

economie en samenleving 
volgens eigen dominant logic

Rol RvC: corrigeren

Action

Environment

Data

Information

Perception

Surveillance filter
RvB heeft selectieve kijk op 
economie en samenleving

Rol RvC: corrigeren door het 
stellen van vragen, wijzen op 

mogelijke relevante 
ontwikkelingen

Power filter
Streven naar machtsbehoud 

filtert

Rol RvC: corrigeren
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Overzicht van het totaal aan typen informatie zoals nodig om
in-control te zijn Mission

Why We Exist

Values
What is Important to Us

Vision
Our Interpretation of the Industry, 

Markets, Customers, Competition etc. 

Strategy
Our Game Plan

Cause-and-Effect Relationships
Identify Key Processes, Relationships among Objectives and Measures

Balanced Scorecard
Measure and Focus

Strategic Outcomes

Satisfied 
Shareholders

Delighted 
Customers

Motivated and 
Prepared 

Workforce

Efficient and 
Effective 

Processes

Targets and Initiatives
What We Need to Do

Personal Objectives
What I Need to Do

Doel-informatie

Axiologische informatie

Externe informatie: 
Materiële informatie

Eidetische informatie

Effect- informatie

Pragmatische 
informatie (MI)
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Why do firms fail?
Andrew Grove (1996) Only the paranoid survive

o Enron, Parmalat are only a minority of types of cases of firms going wrong
– Enron complied with all rules!

o In most cases the cause of failure is: 
– Management failing to see, to acknowledge, to respond to (subtle) changes in their environment, 

shifting scarcities to be exploited
– Or respond too late, inadequate (La condition humain)

– See Jensen’s paper The Failure of Internal Control
– Belief conservatism, blind trust, dominant logic 

– Management not seeing or playing the power game
– Management failing to see the end of life of the firm and failing to organize a controlled exit
– Geo-political power play

– Competing for markets in Europe, asymmetric competition, asymmetric liberalization
– US industry policy vis-à-vis China and Europe
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What purposes serve corporate governance systems?

o "Corporate governance is concerned with holding the balance between economic and social 
goals and between individual and communal goals. The governance framework is there to 
encourage the efficient use of resources and equally to require accountability for the stewardship of 
those resources. The aim is to align as nearly as possible the interests of individuals, corporations and 
society.“ (World Bank)

o Optimal use of resources; allocation efficiency
– To see that resources are deployed in a best way

– Withdrawing funds from obsolete activities and investing in new economic growth areas
– Breaking up companies, mergers, exits, before the product market forces management to 

do so

o Monitoring & Control
– To exact responsibility from management, “… the [UK] law distinguishes between the duties of 

directors to the company and their responsibilities to their shareholders”. (Cadbury, 1995)
– To maximize return on resources, investments
– To uphold the duty of loyality and the duty of due stewardship
– To curb agency costs

o To create trust
– In a system in which managers work with capital of other people and institutions

Bradley, M., Schipani, C. A., Sundaram, A. K., & Walsh, J. P. 2000. The Purposes and Accountability of the Corporation in Contemporary Society: Corporate 
Governance at a Crossroads, www.ssrn.com.

1 2 3 4 5 6 7 8



20/05/2010 J. Strikwerda · 50

Four legitimate values: who ‘owns’ the firm? 

“The real issue is what 
corporate behavior will get 
the most out of society’s 
limited resources…?” 
(Jensen) Economic 
growth

Maintaining 
Social capital, social 
cohesion, 
Sustainability 

Committed finance 
/ going-concern 
value of the firm

Liquid finance / 
liquidation value of the 
firm / shareholder value
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De opvatting van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het 
bestuur van een onderneming volgens Sir Adrian Cadbury*

o Basic companies responsibilities:
– To meet its material obligations to shareholders, employees, customers, suppliers and creditors, 

to pay taxes, and to meet its statutory duties
– (to meet society’s demands for goods and services, to provide employment, to contribute to 

the exchequer and to operate efficiently at a profit) 

o Responsibilities for actions:
– Making the most of the community’s human resources
– Avoiding damage to the environment 

o Responsibility for consequences of actions:
– To envisage the wider consequences of their decisions on society, e.g. to maintain the 

framework of society in which it operates
– How far should a business reflect society’s priorities rather than its own commercial priorities? 

o Kuin: Burgerzin (good citizen): een open oog voor wat de gemeenschap nodig heeft en de bereidheid 
om daar wat aan te doen§

*Cadbury, A. (1995). The Company Chairman (2nd ed.). Hertfordshire: Director Books.
§ Kuin, P. (1977). Management is méér: De sociale verantwoordelijkheid van de ondernemer. Amsterdam: Elsevier, p. 95.
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Firm strategy and political context

o “Many Japanese companies were built by men who felt strongly the importance of freeing Japan from 
dependence on foreigners. The founders of Hitachi, Canon, and Matsushita were all driven by 
nationalistic spirit.”* 

o See relation between China’s political strategy and the strategies of its business

o See The Governance of the US Economy: goal is maintaining hegemony of US economy and military

o See the relation between governments of EU-member states and their national champions 

*Bower, J. L., Bartlett, C. A., Uyterhoeven, H. E. R., & Walton, R. E. 1995. Business Policy: Managing Strategic Processes
(eighth ed.). Chicago: Irwin, p. 363.
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Over welke informatie uit welke bronnen dient de RvC te beschikken 
om een strategie te beoordelen

o Niet kan worden volstaan met het bepaalde in de wet dat de RvB de RvC van alle informatie voorziet
– Bewust of onbewust filtert de RvB de informatie die het verstrekt aan de RvC

o Het is sine qua non dat de RvC zelf over bronnen van informatie beschikt die onafhankelijk zijn van die 
van de RvB 

– Internet
– Financiële analysten
– Bezoeken van seminars, congressen
– Eigen observaties in de markt
– Eigen kennis over concurrenten
– Eigen netwerk van kennissen
– Publicaties van overheden, CBS, CPB
– Publicaties van branche organisaties, rapporten van branche organisaties
– Etc. 
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De strategie en het proces tussen RvC en RvB van het bespreken, 
beoordelen van de strategie

o Veel RvB’s hebben de neiging hun strategie te “verkopen” aan de RvC
– Veel tijd en geld wordt gespendeerd aan een gelikte powerpoint presentatie
– Remedie: strategie vooraf laten toezenden, vooraf in RvC bespreken buiten aanwezigheid van 

RvB, vragen formuleren, presentatie weigeren, direct gerichte vragen stellen 

o Framing: het zo formuleren van een voorstel dat deze enkel door de wijze van formulering eerder wordt 
geaccepteerd (Tversky & Kahneman) 

– “Met deze investering van €50 mln maken we een goede kans om marktleider te worden” wordt 
eerder afgewezen dan: 

– “Als we deze investering van €50 mln niet doen, worden we zeker geen marktleider”

– Remedie: RvC moet deze trucjes kennen, doorzien
– De mens heeft de neiging om risico’s te mijden wanneer een voorstel in positieve 

opbrengsten wordt geformuleerd en risico’s te accepteren wanneer een(zelfde) voorstel in 
termen van een potentieel verlies worden geformuleerd
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Op welke momenten wordt de RvC geïnvolveerd in het strategie-proces van 
de onderneming? De RvC moet hierover afspraken maken met de RvB

Line executive 
responsible for 
planning

Chief 
Executive

Business unit 
manager

Functional 
department 
manager

Corporate Strategic planning
Objective setting

Strategic Programming Operational budgeting

Uitwerking
business
plannen

Inbreng medewerkers

Voorjaars-
bespreking
strategie:

Kaders voor
volgend jaar

Bespreking,
afstemming
bijstelling
business 
plannen

Goedkeuring
plannendoor

RvB

tijd
Dit schema is gebaseerd op Lorange & Vancil (1977)
evenals op Merchant (blz. 334, fig. 9-1)
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Paying People to Lie: The Truth about the Budgeting Process
1. Doelstellingen
• Start Planningsproces
• CEO en CFO vertalen 

rapporten van analisten naar 
doelstellingen voor de groep 
en divisies

Mei Eind juliEind juniBegin juni Begin aug Eind aug November

3. CEO / CFO 
teleurstelling

• Optelsom divisies < CEO / 
CFO target

• Verdedigen schattingen 
divisies t.o.v. CEO / CFO

2. Haalbare schattingen
• Divisievoorzitters doen een 

schatting o.b.v. haalbaarheid, 
zonder de CEO in woede te 
doen ontsteken

4. De onderhandeling
• Geduld CEO / CFO raakt op, 

maar zij kunnen niet achter 
cijfers kijken…

• Start onderhandeling
• Zoals altijd: de 

divisievoorzitter die dit het 
beste speelt, krijgt het kleinste 
deel van het verschil tussen 
CEO target en optelsom en 
vice versa

5. Achterdocht en 
cynisme

• Discussie over kosten en  
doorbelastingen (“Divisies 
afhankelijk van SSC’s” etc)

• Geen aandacht voor 
verbeteren marktpositie en 
kosten in eigen invloedsfeer 

• Achterdocht, cynisme, 
politiek gedrag

6. Hoezo gezamenlijk 
investeren?

• Geen overeenkomst over 
investering in 
gemeenschappelijke 
systemen

• Dus: investering in 14 
systemen, geen 
interoperabiliteit, 
handmatige uitwisseling, 
fouten, extra kosten: EUR 
100 mln / jaar

7. Downplay 
• Finale onderhandeling over 

budgetten
• Voorzitters / managers praten 

marktkansen naar beneden 
om bonussen veilig te stellen

• Investeringen worden 
vooruitgeschoven / naar 
andere onderdelen i.v.m. ROI

8. Overbluffen RvC
• Budget en goedkeuring naar 

RvC in een flitsende powerpoint 
presentatie 

• Nadruk in verdediging ligt op 
draagvlak

• “Beursanalisten zijn twintigers 
die allen ervaring hebben met 
spreadsheets…”

• Goedkeuring na een 
(verplichte…) slotvraag uit de 
RvC over investeringen

Sept / okt

Jensen (2001): Paying People to Lie: The Truth about the Budgeting Process.
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De RvC dient keuzes te maken welke rol hij wil spelen met 
betrekking tot de strategie

1. De RvC dient de mate van diepgang te besluiten
– Waakhond of actieve betrokkenheid?
– Beperkt tot financiële doelen en de portfolio of ook de strategieën van afzonderlijke businesses?

2. Wil de RvC zich beperken tot het beoordelen van een uitgewerkte strategie of over de gehele 
planningscyclus op meerdere momenten betrokken zijn? 

3. De wijze van betrokkenheid van de RvC bij strategie moet in overeenstemming zijn met het type 
strategische planning zoals gehanteerd door de RvB

– Kiest de RvB voor een overwegend top-down proces of bottom-up?

4. De RvC moet zelf de bestuurskalender bepalen voor de betrokkenheid in strategie en die 
communiceren aan de RvB

– Strategie is niet een kwestie van eenmaal per jaar een off-site strategie-conferentie
– Aan strategie, in het bijzonder de veranderingen in de omgeving, moet voortdurend aandacht 

worden besteed, het gehele jaar (premise control)

Gebaseerd op: Carter, C. B., & Lorsch, J. W. 2004. Back to the Drawing Board: Designing Corporate 
Boards for a Complex World. Boston, Mass.: Harvard Business School Press
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Controller Conformist

Caretaker-
Chair

Critic

De effectiviteit van de RvC wordt mede bepaald door de mix van 
typen RvC-leden en de aard van de te volgende strategie

• Multinational, 
global strategy

• Unrelated 
diversification

• Product 
differentiation/relat
ed diversification

• Complex 
restructuring

• Divestments 
• Aquisitions
• Unfriendly merger

• Replace CEO
• Rapid cost-

cutting/growth
• Hyper-competitive 

rivalry (e.g. 
Takeover)

• Provide counter-
strategy to 
controlling 
shareholder

• Turbulent change

• Coach.mentor 
CEO/directors

• External 
negotiations

• Crisis planning/ 
pmanagement

• Succession 
planning

• Personal contacts 
(e.g. director as 
representative)

• Monopolistic 
environment

• Regulated change
• Friendly mergers of 

equals
• Strategic alliances
• Mature industry
• Cooperative 

strategies
• Single business, 

generic strategy

Challenger

Conductor-
Chair

Consensus
-builder

Counsellor

Cheer-
leader

Change 
Agent

Collective

Individual

ConsensusDissent

Difficult Strategic Change Less Difficult

Long-term

Short-term

Leblanc, R., & Gillies, J. 
2005. Inside the 
Boardroom: How Boards 
really work and the 
coming revolution in 
corporate governance. 
Mississauga, Ont.: Wiley, 
p. 239.

IMPLEMENT=Long-term, 
difficult strategic change

MAINTAIN-Long-term, 
less difficult strategic 
change

REACT/MONITOR= 
Short-term, less difficult 
strategic change

INITIATE=Short-term, 
difficult strategic change 

Ti
m

e
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Voor welke betrokkenheid in welke fase van het adviesproces kiest 
de RvC?

Formuleren 
van de 
mission 

statement

Verkennen 
en 

interprete-
ren van 
externe 
ontwik-

kelingen

Formuleren 
lange 

termijn 
doelen

Bepalen 
specifieke 
acties om 
missie en 
doelen te 
realiseren

Toezicht op 
de 

implemen-
tatie van de 

strategie

Traditionele school:
Review van de analyse van 
de RvB,
Geven van advies
Goedkeuren voorgestelde 
strategische beslissingen

Resource  school:
RvC draagt bij aan 
strategie door: 
Verfijningen in het plan
Doorvragen naar gemaakte 
aannames over organisties 
en omgeving
Beoordelen van het proces 
van implementatie 

Activisten  school:
RvC en RvB werken 
samen om strategie te 
formuleren, 
RvC komt met ideeën,
RvC laat zelf analyses 
uitvoeren als input voor de 
strategie

Siciliano, J. I. 2005. "Board 
involvement in strategy and 

organisational performance". Journal 
of General Management, 30(4): 1-10.
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De relatie tussen de RvC en de externe strategie-adviseur

o In beginsel is er geen relatie tussen de RvC en de (externe) strategie-adviseur (zoals wel het geval is 
tussen de RvC en de accountant)

– Case Stork: RvC heeft eigen externe adviseurs ingehuurd

o Essentieel voor het slagen van een strategie is dat somebody must put his heart into it, dat moet de 
CEO/RvB zelf zijn

o Als een RvB een voorgestelde strategie verdedigt door zich te beroepen op een externe adviseur, dan 
klopt er iets niet

o Een RvC moet wel vragen naar hoe een RvB met externe (strategie-)adviseurs omgaat: 
– Hoe lang werkt de bestuursvoorzitter al met dit bureau

– Is het bureau met de voorzitter mee gekomen (als, dan is het mogelijk niet kritisch)
– Werkt het bureau al meerdere jaren voor deze onderneming? (als, dan is het mogelijk 

onderdeel van het probleem)
– Is het bureau gespecialiseerd in de branche (als, dan is het mogelijk niet innovatief)

o Is het bureau ingeschakeld voor strategisch denken (vernieuwend), voor strategische planning 
(uitvoerend), is het meer gericht op strategic finance of op productinnovatie? 
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De psychologische aspecten van strategie, te corrigeren door de 
RvC, die daaraan zelf overigens ook onderworpen is

Aandachtspunten voor RvC: 

o “To select people that best fit the challenges of the firm”

o To correct psychological phenomena like:
– Satisfycing behavior and immoderation
– Bounded rationality (vasthouden aan verouderde business logics) 
– Bounded knowledgeability
– Blind trust, group think, to see that executives properly see and interpret changes in their 

environment (gevaar van een sterke cultuur) gezonde tegenhanger is explorative trust
– Governance overhang (agv linking pin samenstelling RvB)
– Cash flow trap (risicomijdend gedrag) 
– The fight or flight syndrome, etc. (zich afschermen van negatieve signalen) 

Simon, H. A. (1976/1945). Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization (third ed.). New York: The Free Press.
Cyert, R. M., & March, J. G. (1992/1963). A Behavioral Theory of the Firm (second ed.). Cambridge Mass.: Blackwell.
Jensen, M. C. (2000). A Theory of the Firm: Governance, Residual Claims, and Organizational Forms. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Ch. 2 The Falure of Internal 
Control
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Escalating commitments – de-escalating commitments, een 
psychologie die een rol kan spelen in (het corrigeren van) 
investeringsbeslissingen

o “The available evidence suggest that people 
escalate commitment when they do not set a 
budget and when incremental costs and benefits 
are difficult to track

o “the tendency for people to continue to support 
previously unsuccessful courses of action
because they have sunk costs invested in 
them.”

o Reden: self-justification
o Stopt als: 
o Het overduidelijk is dat verder investeren niets 

oplevert
o Anderen de verantwoordelijkheid in de 

schoenen geschoven kan worden voor eerdere 
foute beslissingen

o Wisseling van management

o When individuals or groups set mental budgets 
for investments and resist exceeding those 
budgets as they track their expenditures against 
the budgets, …

o … there is a risk of de-escalation of commitment 
even in the presence of high marginal returns 
because of adherence to the mental budget 
model.

– Mental budgeting predicts that in such 
situations people are more likely to make 
errors of de-escalating commitment.

Pfeffer, J. 1997. New Directions for Organization Theory. New York: Oxford University Press, p. 72; Greenberg & Baron, p. 382
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Drie biases in interpretatie van gebeurtenissen die door de RvC 
gecorrigeerd moeten worden

o Belief conservatism. Diegenen die besluiten moeten nemen neigen ertoe vast te houden 
aan hun opvattingen. Ze interpreteren nieuwe ervaringen en informatie zo dat die 
interpretatie consistent is met hun al bestaande opvattingen

o Event certainty. Diegenen die moeten besluiten overschatten de kans van optreden van 
gebeurtenissen die ze feitelijk ervaren hebben en onderschatten de kans van optreden 
van gebeurtenissen die objectief gesproken ook hadden kunnen gebeuren maar zich niet 
hebben voorgedaan. Daardoor wordt er teveel geleerd van gebeurtenissen die zich 
hebben voorgedaan en is er te weinig oog voor wat meer of anders zou kunnen

o Anthropocentric focus. Diegenen die moeten besluiten neigen ertoe gebeurtenissen toe 
te schrijven aan de actie en de wil van mensen, en daarmee aan intentie en competentie, 
terwijl objectief gesproken die gebeurtenissen evenzeer het resultaat kunnen zijn van 
toeval en omstandigheden. 

March, J. G. (1994). A Primer on Decision Making: How Decisions Happen. New York: The Free Press, p. 183.
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The phenomenon of dominant logic: oorzaak van faillisementen, 
indien niet tijdig gecorrigeerd

o A general management logic is defined as the 
way in which managers conceptualize the 
business and make critical resource allocations 
decisions—be it in technologies, product 
development, distribution, advertising, or in 
human resource management.

o The dominant logic is stored via schemas 
(causal maps) and hence can be thought of as a 
(knowledge and/or organization) structure. 
However, some of what is stored is process 
knowledge (preferred management processes)

o Individuals resist making their dominant logic 
explicit (loss of face)

o Individuals resist changing their dominant logic, 
as such change creates anxiety, perception of 
loss of power

o Also: heuristics, rules of thumb (Tversky & 
Kahneman)

Source: Prahalad, C. K., & Bettis, R. A. 1996. Dominant Logic. In M. Goold, & K. S. Luchs 
(Eds.), Managing the Multibusiness Company: 398-420. London: Routledge.

Sources of 
Dominant logic

Reinforcement
of a world view

by market success
(operant conditioning)

Complex problem
solving behavior

Cognitive
simplifications

Cognitive bias,
available vs. 

adequate
information

Conventional 
wisdom

(paradigms)

Past experience
and solution by
analogy (pattern

recognition in
chess games
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Groupthink (Poor decisions = out of control!)
risk of strong culture

o … a mode of thinking in which people engage when they are deeply involved in a cohesive group, in 
which strivings for unanimity override motivations to realistically appraise alternative courses of action

o Symptoms: 
– Illusion of invulnerability
– Assumptions of morality
– Realisations (denial of prior experiences)
– Stereotyping (of competition)
– Self-censorship
– Illusions of unanimity 
– Mindguarding
– Direct pressure

Rollinson, D. (2002). Organisational Behaviour and Analysis: An Integrated Approach (second ed.). London: Financial Times-Prentice Hall, p. 342-3

•Failure to consider alternatives
•Reluctance to reexamine other options
•Biased and incomplete use of information
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Persoonlijkheden en strategieën moeten bij elkaar passen, maar 
vormen ook weer risico’s

BOUWER
Strategie:
Expansie
Diversificatie
Acquisities

VERKOPER
Strategie:
Marketing 
Differentiatie

VAKMAN
Strategie:
Marktleider in 
kwaliteit

PIONIER
Strategie:
Differentiatie 
via innovatie

Strategische dynamiek

Pr
od

uc
t-m

ar
ke

t 
sc

op
e

Erg stabiel Erg onstabiel
Erg 

breed

Erg 
smal

ZWERVER

Ontkoppeling

IMPERIALISTS

BRODDELAAR ESCAPIST

Venturing

Focus Uitvinden

Miller, D. 1990. The Icarus Paradox: How Exceptional Companies Bring About Their Own Downfall: HarperBusiness, p 11.
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De RvC is zelf onderdeel van het probleem

o Ook (leden van) een RvC hebben individueel en/of collectief hun dominant logic en andere 
psychologische tekortkomingen

o De RvC dient gespitst te zijn op een aantal fundamentele veranderingen in de economie
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Welke interventies kan de RvC plegen mbt strategie? 

o Op het moment van selectie van nieuwe bestuurders moet de RvC zich de vraag stellen of het belang van de 
onderneming restricties impliceert ten aanzien van de persoonlijke waarden van de gezochte bestuurder of dat de 
persoonlijke waarden van de nieuwe bestuurder de strategie van de onderneming mogen bepalen 

o Vooraf aan dat een strategie wordt voorgelegd: 
– Via gesprekken met individuele bestuurders zich informeren over hun visie, hun ambities, hun uitgangspunten, 

etc. 
– Een vrij gesprek over strategie met de RvB, zonder dat er stukken ter tafel liggen 

o Bestuurders introduceren in voor hen nieuwe netwerken

o Het stellen van vragen over de inhoud van de strategie
– “Hoe is die en die ontwikkeling in de markt/economie, verwerkt in de strategie?”
– “Wat vormt de aanleiding tot deze nieuwe strategie, waarom kunnen de eerder gestelde doelen niet met de 

bestaande strategie worden gerealiseerd?”

o Het stellen van vragen mbt tot kritische personen om de strategie te realiseren? 

o Het tijdens bedrijfsbezoeken aan andere managers vragen stellen die met strategie hebben te maken

– Of verkopers geloven in een nieuw product, etc

o Het horen van deskundigen, intern, extern, die een rol hebben gespeeld bij de formulering van de strategie

o Goedkeuring aan een voorgestelde strategie onthouden met het verzoek deze op specifieke punten concreter uit te 
werken

o In geval van ernstige twijfel, contra-expertise zoeken bij een deskundige

o Een voorgestelde strategie afkeuren, als regel met wegsturen van de CEO
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