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Het is niet zo dat als gevolg van de dramatische gebeurtenissen op 11 september 2001, de aanval 

op de Verenigde Staten, de wereld plotsklaps anders is geworden; die gebeurtenis heeft ons 

wakker geschud en ons er van bewust gemaakt dat de wereld verandert.  De fabulous decade 

duurde van 1992/3 tot en met 2000 (Blinder & Yellen, 2001: 3). Waarbij overigens aangetekend 

zij dat de macro-economische cijfers van die periode onder die van de jaren zestig zijn blijven 

steken (Blinder et al., 2001: 2). Velen associë ren het einde van de fabulous decade met het 

springen van de zeepbel van de vele internet bedrijven, de dot.com-bedrijven, in de zomer en in 

het najaar van 2000. Toen al lieten zich de gevolgen voelen van de overinvestering in technolo-

gie, in het bijzonder de ICT.  De markt voor strategie-adviezen is sinds het voorjaar van 2001 

sterk gedaald. Waar aanvankelijk strategieadvies een goede omzet, groei en marge had, is die 

positie nu zien ingenomen door adviezen voor operationele vraagstukken, re-engineering en kos-

tenbesparing, los van een algehele forse inkrimping van de adviesmarkt. Mogelijk is het met 

strategieadviseurs als met ingenieursbureaus: het zijn de eerste die er uit gezet worden, maar het 
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zijn ook de eerste die weer worden ingehuurd zodra de economie ook maar weer even aantrekt. 

Immers dat is een primaire menselijke reactie in geval van een dip in de economische groei: 

even de adem inhouden, aanstonds gaat alles op oude voet verder. De vraag is of dat wel zo zal 

zijn, immers daarin ligt de aanname besloten dat concepten en methoden voor strategieontwikke-

ling onafhankelijke zijn van ontwikkelingen in de economie.  

Waar we als strategie -adviseurs (strategen zijn de ondernemers en de bestuurders) over na 

moeten denken is dat de opdrachtgever in de toekomst toch kritischer zal staan tegenover het 

inschakelen van strategieadviseurs. Want de vraag die menig bestuurder richting de 

strategieadviseur en richting het vakgebied strategisch management zal stellen is ongetwijfeld: 

kunt u behalve groei ook—tijdig—een volgende neergang in marktvraag voorspellen en met 

name die neergangen waartegen ik mij niet via een portfolio strategie kan indekken? De vraag 

die de strategieadviseur gesteld wordt is: waar was u toen u had moeten wijzen op overcapaciteit 

in de markt, over-kapitalisering van internet bedrijven en dat de groei niet in de traditionele ICT 

zit, maar in de combinatie van embedded software, digital technology en niet-gecodeerde 

content? (Strikwerda, 2001) 

De strategische thema’s waren de afgelopen jaren flexibilisering (Volberda, 1998) , outsourcing, 

alliantievorming (Doz & Hamel, 1998), down-scoping (Hoskisson & Hitt, 1994), core business, 

core competences (Hamel & Prahalad, 1994) , e-business (Seybold & Marshak, 1998: ; Zee et al., 

2000). We werkten met SWOT- analyses, Porters’ vijf-krachten model en zijn diamond (Porter, 

1985: , 1990) : dat de winstgevendheid van een onderneming mede ook bepaald wordt door de 

kwaliteit van de markt inclusief instituties als onderzoek en onderwijs. Prahalad & Hamel (1994)  

concentreerden zich op de resource based strategy zoals ook Charles Baden-Fuller & John Stop-

ford  de nadruk leggen op het vermogen van individuele ondernemingen om ook in marginale 

sectoren toch goede winst te kunnen maken. We gebruikten aandeelhouderswaarde om de strate-

gische richting te bepalen (Rappaport, 1998) en gebruiken de balanced scorecard (Kaplan & 

Norton, 1996: , 2001) als sextant om elke avond weer onze positie te schieten. Mintzberg onder-

hield ons met zijn tien strategie scholen (Mintzberg et al., 1998) in de informatie technologie -

deskundigen wisten duidelijk te maken dat in elke bedrijfsstrategie informatietechnologie zowel 

als input-factor, als onderwerp en als techniek ter realisatie van die strategie centraal moest staan 

(Earl, 1995: ; Forester, 1985).  
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We hadden een korte, maar fel oplaaiende discussie over een nieuwe economie (Greenspan, 

1998: ; Madrick, 1999). Een nieuwe economie die tot opluchting van velen, toen de zeepbel van 

de internetbedrijven sprong, niet doorzette. Althans in die veronderstelling leven helaas velen.  

Het lijkt er dus sterk op dat het vakgebied strategisch management grote beperkingen kent om 

bestuurders en managers te helpen de toekomst te voorzien en hun missie en ambitie te vertalen 

in succesvolle operaties om die missie en ambitie te realiseren.  

Immers wie had kunnen voorzien dat wat zou gebeuren op 11 september 2001? Wie had kunnen 

voorzien dat de internetbedrijven een zeepbel zouden blijken te zijn? Wie had kunnen voorzien 

dat de economische groei zo plotseling zou afzwakken? Het is toch werkelijk te veel gevraagd zo 

in de toekomst te kunnen kijken, zulke onmogelijke gebeurtenissen te voorspellen? 

Feit is dat wat in New York op 11 september 2001 gebeurde vrij nauwkeurig als mogelijkheid 

was beschreven in diverse publicaties op het gebied van internationale veiligheid en in een aantal 

film-scenario’s in Hollywood. Het drama in New York was een complete verassing en 

onbeschrijfelijk schokkend, toch blijkt diezelfde gebeurtenis veel meer een—hopelijk laatste—

stap in een nagenoeg continue reeks van ontwikkelingen, dan dat het in management termen om 

een breakthrough ging. In een aantal voor bedrijven ontwikkelde scenario’s is in de afgelopen 

jaren overigens wel geopperd dat één van de internationale ontwikkelingen zou kunnen zijn een 

afnamen van de internationale veiligheid met een navenante negatieve ontwikkeling op 

economische ontwikkelingen.  

In januari 2000 discussieerden studenten aan de economische faculteit van de UvA aan de hand 

van het schema van de geaggregeerde vraag en het geaggregeerd aanbod in de economie over 

wat er mogelijk met toen nog steeds oplopende hausse in internetbedrijven zou gebeuren. Im-

mers wanneer er sprake van is in de economie dat bestaand een product of dienst tegen een struc-

tureel lagere prijs kan worden aangeboden dan zegt dat schema dat er, voor langere of kortere 

periode, een nieuw winstpotentieel ontstaat, enkel een wezenlijk nieuw product of dienst, een 

innovatie, biedt kans op winst en economische groei op langere termijn. De studenten conclu-

deerden, januari 2000, dat naar hun oordeel de meeste internet bedrijven rond de zomer van 2000 

het loodje zouden leggen.  
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In augustus 2000 diende ik het bestuur van een klein beursfonds van advies in een niet nader te 

omschrijven kwestie. Toen ook speelde uiteraard de afzwakking van de economische groei. In 

het bijzonder kwam ter sprake de paniekerige wijze waarop een aantal van de aandeelhouders 

van die onderneming op die afzwakking reageerde. De voorzitter toverde een grafiek 

tevoorschijn met daarop het verloop van marktvraag, aanbod, prijzen en capaciteit over de 

afgelopen vijftig jaar. De afzwakking van de economische groei en al wat daarmee gepaard ging 

in zomer 2000 past precies in een cyclische ontwikkeling zoals die zich in de branche al meer 

dan vijftig jaar voordoet. “We hebben dit eerder meegemaakt, we weten redelijk wat nu anders is 

dan de vorige keer en we hebben dit zien aankomen en we weten hoe we hierop moeten 

reageren”, zo sprak deze bestuursvoorzitter, die drie maanden later ook mooie winstcijfers kon 

publiceren. In de semiconductor-sector zien we sinds de uitvinding van het integrated circuit in 

1971 een cyclus van tien jaar, wat zich in 2001 voordeed, deed zich in 1990 ook voor.  

De vraag die strategieadviseurs zichzelf moeten stellen is of ons vakgebied niet teveel een 

gesloten specialisme is geworden, niet teveel een operationeel instrument gericht op realisatie 

van groei in plaats van een instrument, maar ook een houding, die, los van de toevallige 

belangen van een individuele onderneming, ondernemer, aandeelhouders, commerciële belangen 

van adviseurs, helpt nadenken over, bronnen opspoort, vragen stelt over wat er waarom in de 

samenleving zou kunnen gebeuren, wat daarin min of meer vaste patronen zijn, zoals business 

cycles, wat werkelijke vernieuwingen zijn, wat mogelijke gebeurtenissen zijn. De vraag die we 

ons als strategen moeten stellen of we ons niet teveel hebben laten vangen in een beperkt aantal 

theorieën en methoden met betrekking tot ontwikkeling van strategieën, en ons strategie-

adviseurs daarmee hebben verloren in en beperkt tot discussies over die theorieën en daarmee 

het zicht op de ontwikkelingen in de  samenleving hebben verloren.  

Als de strategieadviseur zijn claim wil waarmaken dat hij de bestuurder van de onderneming kan 

helpen weer een helder zicht op de ontwikkelingen in de samenleving te krijgen, moet de stra-

teeg eerst zijn eigen vensters openzetten. In ons vak spreken we graag over windows of opportu-

nity, dit is de idee dat een kans binnen een specifieke periode geconsumeerd moet worden, 

anders is deze voorbij. Ik denk dat in de komende periode, willen we als strategieadviseurs een 

bijdrage leveren aan strategievorming voor bedrijven en instellingen, dat we ons zelf dan een 

aantal vensters moeten definiëren waardoor we naar buiten moeten kijken en waardoor we ons 
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moeten laten voeden om de beperktheid die we de afgelopen tien jaar hebben ontwikkeld, van 

ons af te schudden. Doen we dat niet dan worden strategen als overbodig weg gedefinieerd. Het 

vak strategisch management is afgezakt naar een beperkt aantal trucjes om discussies over stra-

tegie te structureren (met uitzonder van de scenario-technieken), zonder wezenlijke vragen te 

stellen.  

Wat zijn nu die vensters die we open moeten zetten? Naar mijn oordeel, maar uiteraard moet dat 

onderwerp zijn van discussie, moeten we ons als strategieadviseurs bezinnen op de volgende 

vensters:  

a. De rol van de onderneming in de samenleving; 

b. De betekenis van network industries voor de strategie van de onderneming; 

c. Strategie als balance of powers in de economie; 

d. Het gebruiken van economische inzichten, databases en technieken; 

e. De vernieuwing van de economie. 

Laat mij elk van deze punten nader toelichten:  

De rol van de onderneming in de samenleving .  

De traditionele concepten en theorieën van strategisch management gaan er vanuit dat de 

onderneming zijn groei wil maximaliseren, respectievelijk zijn winst en/of de waarde van de 

aandelen, respectievelijk het rendement op geïnvesteerd vermogen (Ansoff, 1988: 54-55). Deze 

opvatting vloeit voort uit de (neo)klassieke economie en de capital investment theory. Daarbij is 

er sinds 1963 een discussie of het honoreren van de belangen van andere partijen, de 

stakeholders een doelstelling van de onderneming dient te zijn of dat deze stakeholders  een—

beperkende of noodzakelijke —conditie vormen voor het maximaliseren van de winst van de 

onderneming (Freeman, 1984: 31 e.v.).     

De hele beweging van shareholder value is niet gestrand vanwege het opportunisme dat de beur-

zen in 2001 en 2002 een groot deel van hun waarde hebben verloren. The end of shareholder 

value (Kennedy, 2001), heeft er vooral ook mee te maken dat het inzicht is gegroeid dat, in het 

bijzonder grotere ondernemingen, maar het geldt ook netwerken van kleinere ondernemingen, 
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social capital (Coleman, 2000: ; Fine, 2001: ; Fligstein, 2000)  representeren. De routines, het 

onderling vertrouwen tussen mensen heeft niet alleen een waarde op zich voor de direct betrok-

kenen, maar het heeft ook een economische waarde, het is noodzakelijk voor een effectieve en 

efficiënte coördinatie van activiteiten en ontwikkeling van de onderneming (Nelson & Winter, 

1982: ; Whitney, 1996). Vooral ook heeft dit in ondernemingen belichaamde social capital een 

maatschappelijke waarde: het is voorwaardelijk voor de stabiliteit en het welzijn van de samen-

leving als geheel (Fukuyama, 1999). Vandaar ook dat er in de Verenigde Staten een sterke be-

weging is ontstaan niet meer naar de shareholder value  te kijken, maar naar de waarde van de 

onderneming op langere termijn (Jensen, 2000b). Die waarde is niet uitsluitend economisch; het 

kunnen continueren van het social capital is eveneens een legitieme en noodzakelijke na te stre-

ven doelstelling, voor de samenleving en daarmee voor individuele ondernemingen. Meer in het 

algemeen geldt dat een onderneming niet enkel een productiefunctie is in de economie, zoals 

verondersteld wordt in de neoklassieke economische theorie, maar zeker ondernemingen met een 

grotere interne en dus sociale organisatie vervullen deels ook een functie als institutie in de eco-

nomie, vergelijkbaar met die van staat, kerk, rechtspraak en onderwijs. Ondernemingen vervul-

len tal van andere maatschappelijke functies (Kaysen, 1996); belastingheffing, 

inkomensverdeling, het geven van onderwijs, het in de praktijk brengen van gelijke rechten, het 

reduceren van misdaad door het creëren van werkgelegenheid (Waquant, 2002) en het uitvoeren 

van overheidsbeleid, o.m. op het gebied van milieu. 

De praktische consequentie hiervan is dat, anders dan in het verleden, er nu veel sterker naar 

wordt gestreefd dat bestaande ondernemingen, met succes radicaal nieuwe technologieën absor-

beren ter wille van het behoud van social capital. Met andere woorden, Schumpeter’s creative 

destruction moet zich beperken tot technologie en disfunctionele economische instituties en wet-

ten, het wordt niet meer geaccepteerd dat er zich een ongebreidelde atomisering van het econo-

misch leven voordoet, dat is maatschappelijk niet wenselijk en desastreus voor de economische 

groei (Sennett, 1998). Dit gegeven is van groot belang in het formuleren van doelstellingen ter 

realisatie waarvan strategieën worden ontwikkeld, het stelt ook moeilijker eisen aan te formule-

ren strategieën en hoe deze te implementeren. Immers er moet een nieuw samengaan van radica-

le vernieuwing en continuïteit worden gevonden. Hiermee is niet gezegd dat het begrip 

shareholder value heeft afgedaan. Het blijf een nuttige indicatie, in een totaal van meerdere indi-
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catoren, om de prestatie van een onderneming te beoordelen. De kwestie is alleen dat het niet als 

enige en zeker niet als absolute indicator mag worden gehanteerd.  

De implicaties hiervan voor het formuleren van strategieën voor ondernemingen zijn onder meer 

dat een portfolio-strategie niet enkel financieel beoordeeld kan worden, het wijzigen van de port-

folio van activiteiten moet ook ‘doorgerekend’ worden op zijn sociale kosten. Omgekeerd geldt 

dat het in de interne organisatie (maar ook in de externe organisatie) van de onderneming beslo-

ten social capital een competence is die juist de exploitatie van nieuwe technologieën sneller kan 

doen groeien in vergelijking met startende ondernemingen, een fenomeen dat zichtbaar is in de 

acceptatie van e-commerce door bestaande ondernemingen. Het gegeven van social capital im-

pliceert ook een nadrukkelijker onderscheid tussen de missie en identiteit van de onderneming en 

het formuleren van operationele doelen. Strategievorming zal zich nu eerder concentreren op hoe 

in een veranderende samenleving, met een veranderende economie en veranderende technolo-

gieën die missie, identiteit en social capital invulling kan worden gegeven. Overigens impliceert 

dit wel dat veranderingsprocessen eenvoudiger zullen worden omdat in de achterliggende perio-

de waarin missie verward werd met strategie en er geen aandacht was voor het belang van social 

capital weerstand tegen—strategische—verandering vooral ook werd opgeroepen doordat be-

trokkenen in een organisatie geen enkel houvast werd geboden (Collins & Porras, 1994).  Ook is 

een implicatie van het gegeven van social capital dat er een rem zit op de strategie van onder-

nemingen met betrekking tot het afstoten of outsourcen van activiteiten. Een multinational die in 

2001 zijn HRM-activiteiten grotendeels aan een service provider had gecontracteerd moest daar-

op terugkomen omdat deze outsourcing  de persoonlijke loyaliteit tussen de managers en zijn 

medewerkers schaadde. Meer in het algemeen kan gesteld worden dat waar de neoklassieke eco-

nomie op basis van het eerste theorema van Coase (Coase, 1991) stelt dat  een efficiëntere markt 

leidt tot de afbouw van complexe, verticaal-geïntegreerde ondernemingen (ook wel genoemd de 

atomisering van de economie), dit nadrukkelijk wordt tegengestreefd door de erkenning dat so-

cial capital behouden moet blijven. 1 In het verlengde hiervan impliceert het streven naar behoud 

van social capital ook een rem op de flexibilisering van de onderneming. De idee van social ca-

                                                 
1 Hierbij moet worden opgemerkt dat de ICT niet alleen de coördinatiekosten van de markt verlaagt, maar ook die 
binnen de onderneming, zodat de ICT (zoals de telegraaf en de telefoon eerder) juist ook een kracht uitoefent tot gro-
tere ondernemingen Varian, A New Economy With No New Economics  .  
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pital  plaatst ook een vraagteken bij Schumpeter’s idee van creative destruction (Nolan & Cro-

son, 1995: ; Schumpeter, 1926) zoals dat figureert in het vakgebied strategisch management 

(Nolan et al., 1995).     

Hiermee ontstaat wel een nieuw dilemma in de economie. Het welvaartstheorema (Milgrom & 

Roberts, 1992) stelt dat voor groei van de welvaart een efficiënte allocatie van resources nodig 

is. Deze allocatie moet deels gerealiseerd worden door reallocatie van in bestaande 

ondernemingen besloten resources: break ups, horizontale uitwisseling van activiteiten tussen 

ondernemingen, de-verticalisering, het opsplitsen van ondernemingen in kern compententies en 

andere competenties, etc. Groei van de economie kan immers niet enkel op het niveau van de 

onderneming gerealiseerd worden, groei vergt ook veranderingen op het niveau van de structuur 

van de economie en in de instituties van de economie. Die structuur en instituties liggen buiten 

het traditionele domein van het vakgebied strategisch management, maar strategisch 

management is voor haar eigen effectiviteit daarvan wel afhankelijk. De vraag wordt dan of 

strategieadviseurs die grens moeten erkennen en daarmee hun beperktheid, of dat zij ook 

bijdragen kunnen leveren aan strategieën op het niveau van macro-economie en de instituties van 

het economisch systeem. Porter heeft aan dat laatste wel een bijdrage geleverd (Porter, 1990) , 

maar deze lijkt van beperkt effect te zijn. Eerder lijkt het erop dat er strategieadviseurs zijn die 

pogen om met behulp van concepten en methoden uit het vakgebied strategisch management 

bijdragen te leveren aan overheidsbeleid (al of niet in de functie van minister van economische 

zaken), maar dan overschat het vakgebied zijn eigen kunnen.   

De betekenis van network industries voor de strategie van de onderneming.  

Een kenmerk van onze huidige concepten en methoden voor strategieontwikkeling is dat hierin 

wordt uitgegaan solitaire, autonome onderneming, zoals Adam Smith die zag als centrale speler 

in het vrije marktmechanisme. Dat wil zeggen de onderneming die enkel op basis van complete, 

arms length contracts met andere partijen op de markt zaken doet en niet kwetsbaar is voor op-

portunistisch gedrag van de partijen waarmee deze zaken doet en waarbij zijn eigen gedrag geen 

invloed heeft op dat van andere spelers (prijzen in de markt komen anoniem tot stand en zijn niet 

door één enkele speler te beïnvloeden en ondernemingen zijn autonoom hoe te reageren op prijs-

ontwikkelingen om hun eigen nut en winst te maximaliseren (Williamson, 1994: 365)). Daardoor 
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heeft, met uitzondering van Porter in zijn diamant model (Porter, 1990) en meer recentelijk 

D’Aveni (2001) , het doorsnee strategieboek iets onlogisch. Immers het imperatief is steeds: u 

onderneming moet dit doen en dat laten om van uw concurrent te winnen. Precies hetzelfde im-

peratief wordt gelezen, en opgevolgd, door die concurrent. Het is altijd zo geweest en zal altijd 

ook wel zo zijn dat in hun gedrag, ontwikkeling van producten, positionering van producten, 

distributietactiek, marketing tactiek en prijstactiek juist sterk rekening houden met feitelijk of 

voorzien gedrag van de andere spelers op de markt (met uitzondering van D’Aveni’s Hypercom-

petition (1994) en de speltheorie in het vakgebied industrial organization.    

Wat betreft de afhankelijkheid van ondernemingen speelt er nog een ander aspect. Een radio en 

televisie heeft alleen een functie als via de ether ook programma’s worden aangeboden. De BBC 

is dan ook opgericht door een aantal fabrikanten van radio’s (Spar, 2001). Een DVD-speler heeft 

geen betekenis zonder een DVD-schijf met daarop muziek of andere entertainment. Sinds het 

begin van de tweede industriële revolutie hebben zogeheten netwerk-sectoren (network 

industries) bestaan (Shy, 2001). Een netwerk-sector (als onderdeel van de gehele economie) is 

een sector waarin de consument de componenten die hij nodig heeft voor consumptie van een 

goed (bijvoorbeeld home entertainment) betrekt van aanbieders uit verschillende subbranches 

(elektronica-hardware, muziekindustrie) via verschillende distributeurs, waarbij de integratie 

eerst bij en door de consument zelf plaatsvindt. Dit brengt voor de verschillende aanbieders van 

systeem-componenten de noodzaak mee van standaardisatie, afspraken over marktintroductie, 

gezamenlijke marktontwikkeling e.d. Altijd is het zo geweest dat er sprake is geweest van een 

strijd om de markt via een strijd over de standaarden (Shapiro & Varian, 1999: ; Spar, 2001). De 

bekendste daarvan was die in de jaren zeventig en tachtig tussen Betamax, VHS en V2000 voor 

videorecorders. Het merkwaardige is dat deze dimensie van concurrentie, waaraan vele 

strategische aspecten kleven en ook veel strategische alternatieven, niet voorkomt in de literatuur 

over strategisch management. Wat binnen de multinationals, in het bijzonder de elektronica 

giganten sinds de jaren vijftig (TV-standaards) gemeengoed was is pas voor het eerst beschreven 

door Shapiro en Varian (1999). (Wel is de betekenis van standaarden voor het gedrag van 

ondernemingen eerder in de economische literatuur behandeld).   

Network industries bestaan al voor langere tijd de implicaties daarvan voor strategievorming zijn 

door de spelers in zulke sectoren altijd al wel gekend, pas nu begint de management literatuur 
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die implicaties in kaart te brengen. Inmiddels gaat de transformatie van de economie verder. De 

eerder genoemde standaarden kunnen proprietary zijn, eigendom van een of enkele onderne-

mingen of het kunnen open standaarden zijn, in de zin van de facto en/of de jure geldend voor 

iedereen en naar technische beschrijvingen (w.o. broncodes) beschikbaar voor iedereen. De ont-

wikkeling van open standaarden voor de architectuur van de personal computer, zoals geïntrodu-

ceerd door IBM was onderdeel van een strategisch beslissing om de personal computer niet zelf 

te fabriceren maar enkel door anderen te doen fabriceren en deze onder de naam IBM op de 

markt te brengen (Chandler, 1997: 82). Twee, wat naar later zou blijken, kern componenten, de 

microprocessor en het operating system, betrok IBM van derden, Intel en Microsoft. “[These 

two]…, as Chandler comments, “... received the most lucrative franchises in the history of 

American industry” (Chandler, 1997: 83). Deze ontwikkeling bleek niet een incident maar een 

fundamentele wijziging in de strategie van de spelers in de wereld van computers. Niet langer 

werd en wordt geconcurreerd op eindproducten, maar er wordt geconcurreerd op het beheersen 

van strategisch componenten of deelsystemen van het eindproduct computer, genoemd horizon-

tal computing (Yoffie, 1997). Horizontal competing is historisch wellicht niet geheel nieuw 

(voor oudere voorbeelden van middelgrote toeleveranciers zie (Simon, 1996) , het verschil met 

het verleden is dat het als concurrentiestrategie dominant begint te worden in de gehele econo-

mie.  Dat laatste wordt aannemelijk gemaakt door de analyse van Hagel & Singer (1999), waarin 

zij het proces van unbundling beschrijven in de economie. In dit proces ontwikkelt de specialisa-

tie van ondernemingen in de economie zich niet over technologieën of onderdelen van de tradit i-

onele waardeketen, maar over de drieslag customer interaction, product development en 

manufacturing infrastructure. Een ontwikkeling die stap voor stap zichtbaar begint te worden in 

de financiële dienstverlening.  

De consequentie hiervan is dat niet het vormen van netwerkorganisaties een vorm van strategie 

is, maar de vraag voor de onderneming wordt van welke netwerken maak ik deel uit en welke 

complementaire functies vervult mijn onderneming in die netwerken? (Zie ook de bijdrage van 

De Man in deze bundel) Om dit proces te begrijpen en vooral ook welke knooppunten in de 

verschillende netwerken meer aantrekkelijk zijn dan andere, vergt een diep economisch inzicht 

in schaarste verhoudingen, mogelijkheden knooppunten te verdedigen en te veroveren.  
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De implicaties van het gegeven van network industries voor het vakgebied strategisch manage-

ment zijn vergaand. De value chain  van Porter is een value web geworden (Hagel, 1996). In een 

network industry gaat Porter’s vijfkrachten model niet meer op vanwege de geheel andere 

afhankelijkheid tussen de spelers daarin (Coyne & Subramaniam, 2000). Ook de klassieke 

learning curve-marktaandeel strategie gaat niet meer op omdat spelers in een network industry 

niet zelfstandig het moment van introductie van producten of standaarden kunnen besluiten. 

Ansoff’s product-markt gebaseerd portfolio theorie gaat ook niet meer op, deels omdat de strijd 

niet via product-marktcombinaties wordt uitgevochten, deels vanwege de afhankelijkheden 

tussen producten en systemen, waardoor risk hedging veel gecompliceerder is geworden. Low 

cost or differentiation is achterhaald omdat het een empirisch gegeven is dat die bedrijven die 

beide weten te combineren de beste financiële resultaten tonen, juist een netwerk bestaande uit—

fysieke—structuren enerzijds en informationele producten anderzijds leent zich voor de 

combinatie van lage kosten met hoge differentiatie, los nog van het feit dat die hoge 

differentiatie nodig is om de markttransparantie te verminderen.  De dominantie van de network 

industry in de economie heeft ook implicaties voor gedrag van ondernemingen zoals gepoogd 

wordt te beschrijven met de speltheorie in het vakgebied industrial organization. Die speltheorie 

beperkt zich tot prijstactieken, in de network industries gaat het om geheel andere zaken en veel 

meer variabelen.  

De ontwikkeling van horizontal competing (Yoffie, 1997)  en unbundling (Hagel et al., 1999)  

beschrijven de nieuwe ontwikkelingen op het niveau van de structuur van de economie, maar 

zijn op zich nog geen strategische prescripties. Wel vormen ze een antwoord op de hiervoor ge-

poneerde stelling dat om nieuwe niveaus van arbeidsproductiviteit in de economie  te realiseren 

er op het niveau van de structuur van de economie, dus niet enkel op het niveau van de individu-

ele onderneming, Neue Kombinationen gecreëerd moeten worden. De ontwikkeling daarvan 

hangt ook af van institutionele factoren zoals die voorwaardelijk zijn voor het marktmechanis-

me: eenduidig eigendomsrecht en de mogelijkheid om dienstverlening en samenwerking tegen 

een acceptabele prijs te contracteren (Deakin & Michie, 1997: ; Spar, 2001). Ofwel de door Ha-

gel en Singer geschetste ontwikkeling hangt af van innovaties op een gebied, wetgeving, dat bui-

ten het gebied van strategische management ligt. Ook hier geldt bovendien dat sociale factoren 

een rol spelen: het behoud van social capital en acceptatie van nieuwe rollen in het economisch 
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proces. Strategische verandering is niet alleen nodig binnen ondernemingen, strategische ver-

nieuwing is nodig op maatschappelijk niveau als voorwaarde voor een werkelijke vernieuwing 

van ondernemingen en ondernemersschap. Strategisch denken dat by default uitgaat van de ver-

ticaal geïntegreerde onderneming, hooguit wat afgezwakt door outsourcing en allianties, ziet 

volstrekt over het hoofd dat het realiseren van economische groei en arbeidsproductiviteit niet 

alleen andere arbeidsorganisaties vergt, maar evenzeer een andere organisatie van de economie 

op het niveau van de sectoren.     

 

Strategie als balance of powers .  

Williamson (1994)  onderscheidt twee stromingen in strategisch management: strategizing en 

economizing. De eerste heeft te maken met machtsverhoudingen, de tweede is vooral gericht op 

efficiency (in macro-economische betekenis; exploitatie van schaarste). De belangrijkste ‘effic i-

ency benaderingen’ voor ondernemingsstrategie zijn de resource based strategie (met als respre-

sentanten Penrose, Montgomery, Ouchi) en de dynamic capabilities benadering (met als 

representanten Schumpeter, Dosi, Hamel, Nelson, Prahalad). Volgens Williamson (1994: 401) is 

de economizing benadering van belang voor alle ondernemingen, terwijl de strategizing benade-

ring voor slechts een beperkte groep ondernemingen van belang is. Economizing gaat over de 

strategie van de bedrijfsvoering, strategizing gaat over de positie van een onderneming in de 

markt vis-à-vis andere spelers. De stelling van Williamson dat strategizing  slechts voor een be-

perkte groep ondernemingen van belang zou zijn kan gepreciseerd worden. In een volwassen 

markt (de fase na de lineaire groei en vooraf gaande aan de neergang) waarin tevens sprake is 

van transparantie voor wat betreft prijzen convergeren alle spelers naar hetzelfde niveau van ef-

ficiency (Hamel & Prahalad (1994) spreken over ‘served market’). Een volwassen markt is als 

regel ook een markt met hoge transparantie. Het gevolg is dat er een natuurlijk proces ontstaat 

van prijsverval. “The paradox of the economy is that a so-called efficient market results in large 

scale economic dislocation and the destruction of efficient producers.” (Fligstein, 2000). Om dit 

tegen te gaan, dit verschijnsel deed zich rond 1900 ook voor, vormden ondernemingen kartels 

(W-Europa, Japan), monopolies en/of gaan ze over tot verticale integratie (USA) (Fligstein, 

2000: 301-302). De strategizing-vraag wordt dan hoe de structuur van de markt te beïnvloeden, 
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gegeven dat verticale integratie niet meer werkt, dat de wetgever geen kartelvorming noch (bij-

na)monopolievorming meer toestaat, gegeven ook de convergentie tussen sectoren (entertain-

ment, communicatie en elektronica), gegeven ook de opkomst van network industries (met zijn 

standard wars), gegeven de mondialisering van de economie.   Sectoren als de financiële dienst-

verlening, detailhandel, logistiek, auto-industrie, delen van de elektronica industrie zijn volwas-

sen industrieën waar de economische wetmatigheid van naar nul bewegende winsten zich doet 

gelden (bij de banken in W-Europa neemt de rentemarge structureel af). Daar helpt geen econo-

mizing strategie tegen, terwijl deze wel noodzakelijk blijft om te overleven. Dus moeten deze 

sectoren het zoeken in strategizing. Voor een deel is dat zichtbaar in de vorm van overnames. 

Aan overnames zit een grens zodat ondernemingen andere wegen moeten zien te bewandelen 

voor strategizing.   

In zijn boek  Strategic Supremacy geeft Richard  D’Aveni (2001) een voor managers toeganke-

lijke methode voor strategizing, toegankelijker dan het geval is in het vakgebied industrial orga-

nization (leer der externe organisatie). D’Aveni behandelt strategie  in termen zoals die bekend 

zijn uit de diplomatie en militaire strategie: machtsevenwicht, invloeds- en belangensferen, vitale 

belangen, bufferszones, druk uitoefenen, bipolaire en multipolaire machtsblokken. Daarmee tilt 

D’Aveni het vak strategisch management weer terug van het tactische niveau waarnaar het was 

afgezakt, naar het niveau van strategizing. Een niveau waar het niet gaat om marktaandelen, 

maar om verdeling van het economische surplus, een niveau waar het niet gaat om core compe-

tences, maar om economisch kritische en tactische resources, de verovering daarvan en hoe die 

te verdedigen (Aanzetten daartoe vinden we ook bij (Hamel et al., 1994)). Een niveau waar alli-

antievorming niet gaat om kostenvoordelen, maar om het strategisch handelen van tegenstanders 

te controleren. Een goed opgezet bedrijf met operational excellence is mooi, maar om er echt 

winst mee te maken zal de onderneming ook een machtsstrategie moeten definiëren en uitvoe-

ren. Voor de entrepreneur is dit niets nieuws. Het punt is dat de vakliteratuur over strategisch 

management zich enkel bezig houdt met strategische manoeuvres binnen bestaande structuren, 

terwijl de echte grote spelers, Microsoft, Intel, Viacom de structuren van de economie naar hun 

hand zetten om zo hun positie te beschermen. Dat dit gebeurt en hoe beschreven in de literatuur 

over industrial organization, niet in de literatuur over strategisch management. Het vakgebied 

industrial organization (IO) gaat over machtsverhoudingen in een branche, aantal aanbieders, 
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Basic Market Conditions
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aantal afnemende partijen, openlijke of geheime samenwerking, monopolievorming, oligopolie, 

monopsonie en andere structuur variabelen. De kern van dat vakgebied wordt gevormd door het 

zogenaamde Structure-Conduct-Performance-paradigma. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Het SCP-paradigma 

 

(In het S-C-P-paradigma wordt verondersteld dat het primair de structuur van de markt is, bij-

voorbeeld een oligopolie, die een hoge prestatie van individuele ondernemingen verklaart (om-

dat dan de prijs hoger is dan de gemiddelde en de marginale kosten). Terwijl bijvoorbeeld een 

secondair effect kan zijn dat een hogere performance resulteert in een toename van de uitgaven 
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aan marketing waardoor de entree drempel in een branche worden verhoogd (Carlton & Perloff, 

2000).) Wat D’Aveni in essentie doet is het SCP-paradigma omkeren door te beschrijven dat en 

hoe bepaalde ondernemingen hun machtspositie in de markt gebruiken om de structuur van de 

sector waarin ze opereren naar hun hand te zetten. Het verschijnsel dat D’Aveni beschrijft is niet 

niet, het is zo oud als de mensheid, nieuw is dat hij het op een toegankelijker wijze beschrijft dan 

dat dit het geval is in de wetenschappelijke literatuur van het vakgebied industrial organization. 

In de IO-literatuur staan de rechtszaken behandeld tussen de grote spelers (Waldman & Jensen, 

1998), die literatuur is de voedingsbron voor CEO’s, met in hun directe kielzog corporate lawy-

ers, anti-trust lawyers, rechters en financieel-analisten. Wie het gedrag van IBM en van Micro-

soft beschreven wil zien moet de cases daarover lezen in Waldman & Jensen. Daarmee staan in 

de literatuur over industrial organization, niet de literatuur over strategisch management, staan 

de echte grote—machts—strategieën beschreven. Daarin staat beschreven hoe via monopolie-

vorming, stilzwijgende samenwerking (geen prijsoorlog) en andere veelal subtiele vormen het 

gevecht op de markt wordt gespeeld. Een spel van samenspanning, standaardisatie, directe en 

indirecte gevechten. Een spel ook waarbij steeds de vraag is wat maatschappelijk acceptabel is of 

niet, een vraag die, zoals gezegd door wetgever en rechter beantwoord moet worden. 

Termen als kartel, oligopolie etc. komen niet voor in een boek als bijvoorbeeld dat van De Wit & 

Meyer (1998), ofwel niet in de breder literatuur over strategisch management (Hierbij zij direct 

opgemerkt dat er op het wetenschappelijk niveau een nauwe band bestaat tussen het vakgebied 

strategisch management en industrial organization2, zie bijvoorbeeld (Foss et al., 1995: ; 

Pettigrew et al., 2002: ; Rumelt  et al., 1994)). Daarmee heeft het vakgebied strategisch 

management ook iets naïefs ten opzicht van de werkelijke gang van zaken in de economie. Het 

lijkt ook wel dat het vakgebied strategisch management dient om de fictie van het vrije 

marktmechanisme met zijn economisch rationele (en eerlijke) ondernemer hoog te houden. Maar 

ook wordt nu duidelijk wat de betrekkelijke positionering is van het vakgebied strategisch 

management: het is het uitvoerend niveau, het tactische niveau onder het niveau van de 

machtsstrategieën. 

                                                 
2 Nederlands: ‘leer der externe organisatie’.  
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Door de oriëntatie op de denkwereld van de manager door de strategieadviseur en vele auteurs 

op dit gebied, zie ook de eerder vermelde representanten van de economizing benadering, heeft 

de strategieadviseur zich beperkt tot het gedragsniveau in het SCP-paradigma zoals dat centraal 

staat in het vakgebied industrial organization. Daarmee heeft de strategie -adviseur zich laten 

wegduwen naar het niveau van de tactiek, naar de uitvoering van strategie, in plaats van een rol 

te spelen bij de echte strategieontwikkeling. De moraal van dit verhaal is dan ook dat de strateeg 

strategie moet bedrijven niet enkel vanuit het perspectief van de individuele onderneming, maar 

vanuit het perspectief van de economische sectoren, vanuit die helikopter view waar altijd over 

is gesproken, echter die helikopter bleef te lang te laag hangen boven het eigen bedrijf, die 

helikopter moet veel hoger hangen. We moeten als strategen niet bij IO leentjebuur spelen voor 

een aantal modellen, zoals Porter heeft gedaan, om die vervolgens te laten afzakken naar het 

niveau van de individuele onderneming, we moeten het vak IO als het strategizing niveau voor 

strategisch management zien en gebruiken. 

Het gebruiken van economische inzichten, databases en technieken. 

 Dan is er het punt van ontwikkelingen in de economie. Van oudsher bestaat er een groot aantal 

technieken om ontwikkelingen, zowel kwantitatief als kwalitatief, redelijk betrouwbaar te voor-

spellen. De modellen van Forrester, de Delphi-methode, trend-analyse, envelope-curves, S-

curves, statistische technieken om kort cyclische ontwikkelingen te scheiden van trendmatige 

ontwikkelingen, etc. Deze modellen werden in de praktijk ook wel toegepast (Sparkes, 1977) , 

maar naar het lijkt niet gedurende de afgelopen vijf jaar. Die grafiek van die bestuursvoorzitter, 

behoort die niet in alle strategieboeken te staan? Als Porter schrijft over forecasting heeft hij het 

over de S-curve en consolidatie in een sector, op zich juist, maar te beperkt. Hamel & Prahalad 

hebben het wel over foresight maar dat is nog niet hetzelfde als een gedegen opgezette forecas-

ting. De strategy focused organization van Kaplan en Norton is een op zijn eigen doelen ge-

fixeerde organisatie met geen aandacht voor grotere ontwikkelingen in de omgeving, geen 

aandacht voor premis control, dat staat dus garant voor problemen. De vraag die we ons moeten 

stellen of het vakgebied strategisch management niet teveel los is komen te staan van de econo-

mie, in het bijzonder de kwantitatieve economie en daarmee te gemakkelijk een aantal wiskun-

dige methoden heeft laten vallen. Heeft strategie zijn tijdshorizon ook niet te kort genomen in de 

afgelopen jaren en zijn methoden niet te lineair (in een niet-lineaire economie)?  De ironie lijkt 
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wel dat waar strategisch management is voortgekomen uit de lineaire planningstechnieken van 

begin jaren vijftig, bedoeld om de bezettingsgraad van ondernemingen te optimaliseren en inves-

teringsbeslissingen op tijd te nemen, om de tekortkomingen van die lineaire technieken op te 

heffen, maar dat in de afgelopen vijf tot tien het vakgebied is teruggegleden naar simpele lineaire 

trucjes. In de oudere strategieboeken treffen we wel aanwijzingen aan hoe het fenomeen busi-

ness cycle te verwerken in de strategie van de onderneming. Als het zo is dat de wereld com-

plexer wordt, en ingewikkelder bovendien, om maar eens een cliché uit ons vak aan te halen, 

moet dan niet gelden conform Ashby’s wet van requisite variety  dat we onze methoden en con-

cepten overeenkomstig complexer maken?  

De vernieuwing van de economie. 

Menigeen stond te juichen toen de zeepbel van de internet bedrijven uiteen spatte en daarmee, 

dacht men, het fabeltje van de nieuwe economie. Terug naar de oude waarden, in praise of hard 

industries (Fingleton, 1999) en andere regressieverschijnselen waren ons deel. Heel jammer nu 

voor de aanhangers van de oude economie, niet alleen de OESO (Visco, 2001) maar ook de 

president van De Nederlandse Bank (Wellink, 2001)  wijzen erop dat er wel degelijk iets aan de 

hand is in de economie, dat er wel sprake is van iets—substantieels—nieuws in die economie 

(DeLong & Summer, 2001: ; Evans & Wurster, 2000: ; Quah, 2002: ; Sternberg, 1999).  

Het centrale punt in de vernieuwing van de economie dat het nu op zo’n schaal mogelijk is ken-

nis te exploiteren zonder dat deze belichaamd is in discrete fysieke goederen (Evans et al., 2000: 

; Strikwerda, 2001) , dat de daarmee gepaard gaande positive returns en netwerkeffecten (zie ook 

de bijdrage van … in deze bundel) dominant worden in het economisch proces, in het bijzonder 

in het strategische gedrag van grote ondernemingen. De effecten van deze ontwikkeling gaan 

verder dan dat daardoor enkel een nieuwe structuur en nieuwe machtsspelen ontstaan. Zo wijzen 

De Long (DeLong et al., 2001) en Jensen (Jensen, 2000b) er op dat de geschetste ontwikkeling 

gevolgen heeft voor één van de meest fundamentele instituties van het kapitalisme: het eigen-

domsrecht op intellectuele eigendom. Meer in het algemeen kan gesteld worden dat als gevolg 

van de omslag van algemene kennis naar specifieke kennis en de daarmee gepaard gaande om-

slag van codificeerbare kennis naar persoonsgebonden kennis zowel de eigendom van de ven-

nootschap (Zingales, 2000) als de mogelijkheid van management control in het geding komt 
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(Jensen, 1998). Persoonsgebonden kennis is eigendom van de persoon, niet van de werkgever. 

Die persoonsgebonden kennis speelt wel een belangrijke rol in de exploitatie, maar ook strategie 

(unieke resources) van de onderneming. Maar de aandeelhouder heeft in het geval van persoons-

gebonden kennis als asset van de onderneming niet langer het volle recht op de residual claim. 

Wat doet dan in reactie daarop het veld van strategisch management? Onder de vlag van ken-

nismanagement als strategisch wapen worden allerlei pogingen gedaan die persoonsgebonden 

kennis toch los te maken van die persoon door het expliciet te maken en het te codificeren 

(Nonaka & Takeuchi, 1995: ; Nonaka et al., 2000: ; Teece, 2000: ; Weggeman & Cornelissen, 

1997). Vanuit een Tayloriaans perspectief om zo een bijdrage te leveren aan de verhoging van de 

arbeidsproductiviteit is Nonaka’s opvatting van kennis management weliswaar juist, maar zijn 

model behoort tot Williamson’s categorie van economizing, het is geen strategizing. Een ander 

voorbeeld van een reactionaire reactie op de ontwikkeling in de economie is de toepassing van 

de balanced scorecard (Kaplan et al., 1996: , 2001). De auteurs daarvan stellen dit hulpmiddel 

voor management control voor als instrument om de strategie van de onderneming vorm te ge-

ven en te implementeren. De werkelijke kwestie is dat door de omslag naar specifieke kennis en 

persoonsgebonden de traditionele methoden voor management control hun effectiviteit verlie-

zen, deze immers zijn gebaseerd op gecodificeerde, niet-persoonsgebonden kennis (Jensen, 

1998: , 2000a). Daarmee is volgens Jensen het vraagstuk van het niet meer effectief zijn van ma-

nagement control en daarmee dus de implementatie van strategie (management control is de 

koppeling tussen strategische planning/control en task control (Merchant, 1998)) in essentie een 

eigendomsvraagstuk, niet enkel een vraagstuk van effectiviteit van management control technie-

ken. De moderne ontwikkeling van de informational society  heeft als implicatie dat de eigen-

domsverhoudingen in de economie wijzigen. Burton-Jones (Burton-Jones, 1999: 43) : 

“Ownership and control of the firm will converge”  Deze convergentie impliceert een co-locatie 

van beslissingsrechten, kennis/informatie en het recht op de daaruit voortvloeiende economische 

opbrengsten. Dit op zijn beurt heeft vergaande implicaties voor zowel de inhoud als het proces 

van strategievorming. Niet langer is aandeelhouderswaarde voor anonieme aandeelhouders richt-

snoer en toets voor strategie, maar evenmin hoeft dit de waarde van de onderneming zelf te zijn. 

Diezelfde co-locatie heeft ook consequenties voor het proces van strategievorming. De bestaan-

de processen veronderstellen dat de leiding van de onderneming in een andere kennisruimte le-

ven dan de medewerkers van de onderneming. Dat op zich is al niet meer waar, nu komt daar 
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ook bij dat diegenen die vorm en inhoud aan het strategieproces moeten geven er voor kunnen 

kiezen niet langer de kapitaalsmarkt als oriëntatie te nemen voor het afwegen van beslissingen. 

Daar waar op dit moment de grootste winsten worden gemaakt in de entertainment industrie en 

in de sport is dat op de beurs niet zichtbaar omdat die winsten zich primair vertalen in zeer hoge 

persoonlijke inkomens.  

Daarnaast is er de ontwikkeling dat in de economie transacties ruimte moeten maken voor 

access, het verkopen van recht op toegang tot entertainment, lifestyle , fysieke veiligheid, gebruik 

van software etc., zonder dat daarbij sprake is van overdracht van eigendomsrechten (Rifkin, 

2000). Dit impliceert dat de eenmalige interactie tussen leverancier en consument wordt omgezet 

in een relaties van langdurige aard. Deze ontwikkeling heeft vergaande implicaties voor business 

modellen, inkomsten-modellen en winst-modellen. Steeds meer wordt het in een probleem hoe 

de waarde die de onderneming voor de consument creëert ook werkelijk om te zetten in een 

beslag op geldstromen, onder gelijktijdige afhankelijkheid van derden om die waarde te kunnen 

creëren, derden die ook een claim leggen op die waarde (zie hiervoor over network societies). 

Zoals hiervoor gesteld, Porter’s waardeketen schiet hier tekort omdat deze uitgaat van een 

transactieeconomie, maar ook is het maar de vraag of de resource based view van Hamel & 

Prahalad in de nieuwe situatie ondernemingen kan helpen een strategie te voeren, de te 

combineren resources zijn niet meer in eigendom van één onderneming, zoals impliciet wel 

wordt verondersteld door Hamel & Prahalad. Dat laatst wordt ook niet verondersteld in Doz & 

Hamel  (1998), maar in ieder geval onderkennen die het aspect van machtsstrategie en dus 

strategizing, waar zij in hun boek een hoofdstuk besteden aan: “Managing the Balance of Power 

and Dependence”. 

De omslag naar niet in discrete fysieke producten belichaamde kennis heeft vergaande conse-

quenties op het niveau van de bedrijfs/micro-economie (DeLong et al., 2001: ; Evans et al., 

2000: ; Kermally, 1999). Dit impliceert dat er niet alleen sprake is van ontwikkelingen op het 

structuur-niveau in het SCP-paradigma, juist ook op het niveau van basiscondities in het SCP-

paradigma. Niet alleen in technologisch en in economisch zin, maar juist ook in de zin van insti-

tutionele variabelen als eigendomsrechten. Zo is volgens een bericht in de Wallstreet Journal 

(18-10-02) een groei in de verkoop van muziek weer mogelijk zodra het vraagstuk van eigen-

domsrechten zoals dat door de MP3-standaard is opgeroepen, geregeld zal zijn. Ook in het ver-
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leden heeft gegolden dat groei en bloei van handel en industrie eerst mogelijk bleek nadat de 

wetgever een aantal kwesties had geregeld (zeerecht, institutionele opvatting van de vennoot-

schap, eigendomsrecht als recht anderen van het gebruik van een goed uit te sluiten waar eigen-

domsrecht aanvankelijk was het recht van toegang tot een goed, etc.) (Blumberg, 1993: ; Rifkin, 

2000: ; Spar, 2001)  Ofwel strategisch management als tactisch hulpmiddel voor de leiding van 

de onderneming is evenals die onderneming afhankelijk van een aantal institutionele omstandig-

heden. In het geval de instituties naijlen op de economische en technologische gegevenheden, 

zoals nu het geval is, kan strategisch management ook niet effectief zijn, daar is het vakgebied te 

lief voor. In een periode van naijlen van instituties op technologisch-economische omstandighe-

den zijn de piraten aan zet (Spar, 2001).  De economizing strategie van re-engineering van begin 

jaren negentig kon alleen effectief zijn omdat daarvoor, in de jaren tachtig de Amerikaanse eco-

nomie als onder druk van een overgewaardeerde dollar (Blinder et al., 2001)  een opeens veel 

actievere kapitaalsmarkt (Donaldson, 1994) grondig geherstructureerd was. Alleen binnen die 

nieuwe structuren kon re-engineering effectief zijn en zijn bijdrage leveren aan de economische 

groei van de jaren negentig, re-engineering heeft die groei niet geïnitieerd.  

Elke wetenschapper, elke theorie is ook kind van zijn tijd en omstandigheden (Pettigrew et al., 

2002: 15). Dat geldt ook het vakgebied strategisch management. De vraag is dan of het vakge-

bied daarover een—collectief—bewustzijn weet te ontwikkelen of dat het wegvlucht in allerlei 

HBO- en MBO-techniekjes. Moet het vakgebied strategisch management wachten tot dat ande-

ren weer de voorwaarden voor economische groei hebben gerealiseerd waarbinnen strategisch 

management weer hand en span diensten kan verlenen, of weet het vakgebied strategisch mana-

gement de besturen van ondernemingen, beleidsmakers, bestuurders en politici de weg te wijzen 

wat er moet gebeuren om condities te creëren voor economische groei. Porter (1990) heeft daar-

toe zeker een bijdrage geleverd. We komen dan op het terrein van de centrale banken, juristen, 

maar ook op het gebied van de buitenlandse politiek, zowel waar het gaat om bilaterale en mult i-

laterale overeenkomsten tussen landen als geo-politieke strategieën. Kan de strategie -adviseur 

zoals we die nu kennen op die terreinen werkelijk substantiële bijdragen leveren zonder naïef te 

zijn, of moet de strateeg zich beperken tot het vermogen die omgeving te kunnen lezen, analyse-

ren en de consequenties daarvan te vertalen naar individuele ondernemingen? Er zullen onge-
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twijfeld binnen het vakgebied zijn die op het niveau van nationale politiek en internationale poli-

tiek bijdragen weten te leveren.  

Maar dan komen we op een andere factor in het vakgebied die wel eens de werkelijk beperkende 

factor zou kunnen zijn voor het vakgebied: de rol die uitgevers spelen. In essentie is strategisch 

management, in de zin van strategizing, maar het geldt toch ook veel onderdelen van economi-

zing een intellectuele activiteit, waarbij veel gevoel voor details, gecompliceerde verhoudingen, 

afwijkende situaties een nuance nodig is. In essentie moet de strateeg gecompliceerde modellen 

gebruiken (maar moet begrijpelijk communiceren). Wat zien we dat dat de grote uitgevers enkel 

simplistische boeken wensen uit te geven. Ter vergelijking, het vakgebied organizational beha-

vior kent vele boeken waarin een systematische behandeling wordt gegeven van alle bekende 

aspecten van menselijke gedrag in organisaties, waarin de verschillende met elkaar concurreren-

de modellen worden besproken, wordt aangegeven welke kennis meer en welke minder zeker is 

etc., bijvoorbeeld: (Greenberg & Baron, 2000: ; Huczynski & Buchanan, 2001). Uitgevers als 

Harvard Business School Press en The Free Press geven er de voorkeur aan boeken uit te geven 

die tot één enkel idee en model beperkt zijn. Niet alleen uitgevers zijn behept met die kwaal. In 

het najaar van 2002 woonde ik op uitnodiging een studiemiddag bij, gesubsidieerd door een con-

currerend adviesbureau. De vertegenwoordiger van het bureau beklemtoonde met harde stem en 

alsmaar herhalend dat het te publiceren boek zich vooral moest beperken tot één enkel idee, ter-

wijl het juist ging over een vraagstuk met meerdere dimensies en invalshoeken voor de manager. 

Uiteraard is er een aantal overzichtsboeken (Wit et al., 1998) (Mintzberg et al., 1998: ; Quinn et 

al., 1988) en daarnaast zijn er boeken met een intellectuele vraagstelling, bijvoorbeeld (Pettigrew 

et al., 2002: ; Rumelt et al., 1994), maar dominant zijn de boeken gebaseerd op één enkel idee, 

één enkel model waardoor niet een intellectueel spel van against method à la Feyerabend (1975)  

kan ontstaan en in het strategisch denken de methode overhand krijgt over doelstellingen en mo-

gelijkheden en door de methode het denken beperkt wordt tot al voorbije omstandigheden. Im-

mers, zo geldt in de wereld van het management boek: een succesvol boek is een boek dat goed 

verkoopt en veel geld opbrengt voor auteur en uitgever, of het iets bijdraagt aan de ontwikkeling 

van de samenleving is niet interessant. Toch is het het laatste waarop strategie boeken wel be-

oordeeld zouden moeten worden.  Zoals voor alle vakgebieden geldt ook voor strategisch mana-

gement dat het alleen ontwikkeling vertoont als het ruimte geeft aan intellectuelen, aan debat, 
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aan tegenstellingen, aan zelfonderzoek. Het is merkwaardig dat het vakgebied door slechts enke-

le namen wordt gedomineerd, met Porter voorop. Kennelijk lukt het derzulken wel voor zichzelf 

te strategizen, een machtsstrategie te formuleren en te realiseren.  

Het is heel begrijpelijk dat de ondernemer in zijn eigen probleemoplossing economisch met zijn 

tijd en resources moet omgaan en dus zoekt naar methoden die voldoende betrouwbaar zijn, vol-

doende met complexiteit rekening houden en voldoende beweging in gang zetten, ook hierin is 

de manager een satisfier, geen optimizer. Kennelijk is de strategie van de grote strategie -auteurs 

en van hun uitgevers om daarbij aan te sluiten. Ongemerkt is men daardoor onderdeel geworden 

van het denkkader van bestuurders en managers. Dat ging goed in een lineaire economie, binnen 

de kaders van de economie van de tweede industriële revolutie. Goed vanuit het commerciële 

perspectief van strategie -auteurs, consultants en uitgevers. Het gaat fout op het moment dat er 

werkelijke fundamentele ontwikkelingen gaande zijn, dan reageren de strategie -auteurs en advi-

seurs precies zo als hun cliënten: de effecten van die ontwikkelingen worden geïnterpreteerd als 

verstoringen in het bestaande model die gemitigeerd moeten worden: cultuur programma’s waar 

nieuwe economische modellen aan de orde zijn, balanced scorecard en kennismanagement waar 

eigendomsverhoudingen in het geding zijn, een resource based strategy waar nieuwe schaarstes 

opgezocht moeten worden, economizing strategieën waar strategizing aan de orde is. Van een 

door commercie gedomineerd veld kan niet verwacht worden dat het leiding geeft aan het intel-

lectuele debat in de samenleving. 3 De academische wereld heeft die positie wel, maar is vaak 

traag de ontwikkelingen inzichtelijk te publiceren, op een moment dat de bestuurder van de on-

derneming daarom verlegen zit, immers die wordt eerder met veranderingen in de economie ge-

confronteerd dan de statistiek bestuderende academicus. In die zin is er grote behoefte aan een 

groep personen, die enerzijds de spanning voelt waarin de ondernemer verkeert en anderzijds de 

academische vrijheid heeft om na te denken en met nieuwe denkkaders aan te komen en de posi-

tie heeft daarover met de bestuurder van de onderneming in constructieve wrijving te gaan, zon-

der daarbij verlamd te zijn door de angst een opdracht te verliezen of geen vervolg opdracht te 

krijgen. De groep personen zal de komende tijd zeker ontstaan, door twee factoren. De eerste is 

dat er CEO’s zijn die op zoek zijn naar zulke personen, na het debacle van de management goe-

                                                 
3 Wel moet hier vermeld worden The McKinsey Quarterly waarin voortreffelijke artikelen staan over nieuwe ontwik-
kelingen, maar op de een of andere wijze komt dat niet tot uitdrukking in het advieswerk van McKinsey. 
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roes in de jaren negentig. De tweede factor is dat er personen zijn die die rol willen en kunnen 

vervullen en zich nie t laten vangen in een te commerciële aanpak en zich niet laten inperken 

door uitgevers. Bovendien, die groep weet zich gelegitimeerd door hun bijdrage aan het ontwik-

kelingsproces van de samenleving als geheel.  

Kortom, er is de komende tijd veel te doen op het gebied van strategisch management. Niet al-

leen inhoudelijk, de groei van persoonsgebonden specifieke kennis als productiefactor in de on-

derneming vraagt ook om een herziening van de processen voor strategievorming en 

implementatie.  In weerwil van de dip in de groei, of voor sommige economieën een recessie, is 

er sprake van een aantal structurele ontwikkelingen met vergaande effecten: exploitatie van niet-

gecodeerde kennis, omslag naar specifieke kennis, de invloed van digital technology, fabricage 

dat verschuift naar een infrastructuur rol in de economie, nieuwe vormen van specialisatie tussen 

ondernemingen, het is een boeiende tijd. Waarop de strateeg, of het nu is als staffunctionaris, als 

externe management-consultant of als academicus, zich de komende maanden zich op zal moe-

ten concentreren is de vraag hoe zijn geloofwaardigheid te herstellen, hoe weer echt strateeg te 

worden in plaats van veredeld planner. De strateeg zal, als ieder ander, moeten kunnen uitleggen 

welke lessen hij getrokken heeft uit de gebeurtenissen van het jaar 2001. De strateeg die dat niet 

zal kunnen uitleggen aan zijn opdrachtgever zal de deur worden gewezen. Immers de manager 

heeft dat ook moeten uitleggen aan zijn aandeelhouders en personeel. We moeten niet de les 

trekken van bescheidenheid en onmacht; onze samenleving is gebaseerd op de moed en kracht 

futurologisch te denken en om dingen te realiseren die niet vanzelf voortvloeien uit de gewone 

gang van zaken (Bloch, 1959). We moeten ons verbreden, ons verdiepen en collectief vechten 

tegen het stomp worden van onze individuele en collectieve rationaliteit. Dat de Amerikaanse 

economie  zich tot de huidige positie van hegemonie heeft kunnen ontwikkelen is niet het gevolg 

van enkel hardwerken, maar van een collectief bewuste strategie, die ontstond in reactie op de 

schok der realisatie, eind jaren tachtig, dat de Japanse economie toen op het punt stond de Ame-

rikaanse economische en militaire macht te overvleugelen (Campbell et al., 1991). Ambitie in 

combinatie met rationaliteit zette het doel en defin ieerde een koers, waarbinnen vervolgens veel 

vrijheid werd gelaten en genomen voor innovatie op welk gebied dan ook. Het resultaat is be-

kend. Voor Nederland betekent dit dat we ons moeten bezinnen op de vraag welke machtspositie 

wij in het totaal van de wereldeconomie kunnen innemen, gegeven wat de andere spelers doen of 
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zouden kunnen doen. Vanuit dat kader kunnen we dan ambitieuze en realistische doelen neerzet-

ten, innovaties doorvoeren in technologie en arbeidsorganisatie waar dat nodig is en social capi-

tal behouden en ontwikkelen waar de samenleving dat vraagt. Dan brengen we strategisch 

management weer terug van het tactische niveau naar een niveau van strategie zelf en kan het 

een effectieve bijdrage leveren aan de realisatie van collectieve en individuele doelen.  
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