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ABSTRACT

After developing the M-ldea method, for assisting innovation processes, Kees van Overveld
now considers commercializing this method. This report takes a closer look at the process of
strategy development for the new business startup. This process roughly consists of an
internal en external analysis of the company, followed by the synthesis and selection of the
best suited strategy.
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SAMENVATTING

In het kader van het onderwijs in de diverse tweede fase ontwerpopleidingen rees eind jaren
'90 de vraag
naar systematisch
onderwijsbare technieken ten
behoeve van
disciplineoverschrijdende ontwerpprojecten. Kees van Overveld heeft hiervoor een drietal
samenhangende methoden ontwikkeld , onder andere in het kader van het promotiewerk van
en in samenwerking met Maxim lvashkov. De methoden dragen samen de "M-ldea". De M-ldea
methode is een generieke ontwerpmethode die de gebruiker helpt bij de ondersteuning van
innovatieprocessen, waarbij de methode breed toepasbaar is voor allerlei verschillende
innovatieprocessen. De methode concentreert zich daarbij op conceptontwikkeling , waarbij de
fasen generatie, selectie en optimalisatie van het concept worden , ondersteund door 3
versch illende software tools. Daarbij ondersteunt "Orthogonal izer'' het generatie proces,
"Wisdom" de selectie en op "Micro Accel" de optimalisatie.
Nu, na jaren de M-ldea methode voor onderwijsdoelstellingen gebruikt te hebben , acht Van
Overveld de tijd rijp voor de commercialisatie van de methode. Deze gedachte wordt versterkt
doordat er op dit moment niet of nauwelijks discipline overstij gende innovatie tools bestaan,
die het gehele innovatie proces begeleiden. En dat door diverse ontwikkelingen, op technisch
gebied en op markt gebied, ondernemingen gedwongen worden om steeds innovatiever te
zijn. Daarbij ervaren zij door de toenemende complexiteit van de innovatie trajecten, hoge
kosten en risico's .
Voor de toepassing van de M-ldea methode het in bedrijfsleven wil Van Overveld de start van
een bedrijf initieren, deze zal de naam lnStruct. Het opbouwen van een succesvolle en
winstgevende organisatie, vereist een goede strategie, waarmee de onderneming haar product
op de markt wil gaan zetten. In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: "Wat is voor
lnStruct de beste marktstrategie die leidt tot een winstgevende uitbating van de M-ldea
methode en waarbij voor ondernemingen de kosten en risico's worden verlaagd, bij het
aangaan van innovatieprojecten?"
Voor het ontwikkelen van deze strategie zijn de externe omgeving en de interne onderneming
uitgebreid geanalyseerd. Hieruit zijn belangrijke invloedsfactoren afgeleid, waarmee lnStruct
rekening moet houden wanneer het een goede winstgevende strategie wil gaan ontwikkelen.
Uit de analyse van de externe omgeving blijkt dat voo r lnStruct kansen liggen op de volgende
punten . Ten eerste wordt innovatie voor ondernemingen steeds belangrijker, waarbij deze
ondernemingen steeds hogere kosten en risico's ervaren bij het aangaan van
innovatietrajecten. Ten tweede heerst er een gunstige concurrentie situatie op de markt voor
kennisintensieve diensten, tevens is deze markt relatief gemakkelijk te betreden voor nieuw
startende onderneming zoals Instruct. De laatste kans die kan worden ge'identificeerd is het
feit dat er niet of nauwelijks generieke ge'integreerde methodes zijn, die bruikbaar zijn voor
niet-specialisten.
Uit de analyse van de omgeving kunnen voor lnStruct ook een aantal bedreig ingen worden
afgeleid voor lnStruct. Ten eerste is de onderneming voor haar kennisinput (vooral omtrent de
methode) erg afhankelijk van Van Overveld. Ten tweede spelen reputatie en identiteit een
belangrijke rol op de markt voor kennis intensieve diensten. Als laatste bedreigingen geldt dat
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de grote industriele bedrijven zich aan het herorienteren zijn op de dienstverlenende markt en
dat de markt voor kennisintensieve diensten erg gevoelig is voor conjunctuurschommelingen.
De analyse van de interne organisatie heeft voor Instruct een aantal punten opgeleverd waarop
het sterk is, maar ook een aantal waarop het zich moet verbeteren. Het eerste sterke punt dat
ge"identificeerd kan worden is dat lnStruct een goede relatie heeft met Van Overveld en
daardoor ook met de TUe. Ten tweede zijn er een aantal sterke punten, die te af te leiden zijn
uit het gebruik van de M-ldea methode. Hiermee is lnStruct instaat om betrouwbare
oplossingen genereren, om het innovatieproces snel en efficient te doorlopen en om meer en
betere concepten genereren. Als laatste kan de M-ldea methode breed ingezet worden voor
verschillende innovatieproblemen.
De zwakke punten zijn die kunnen worden afgeleid voor Instruct, zijn ten eerste de
moeilijkheidsgraad en het abstractieniveau van de M-ldea methode, wat de methode
moeilijker toepasbaar maakt. Ten tweede bevat de software nog enkele bugs en is de userinterface niet gebruiksvriendelijk, wat de toepasbaarheid van de tools ook bemoeilijkt. Ten
derde zijn er de zwakke punten die verbonden kunnen worden aan het feit dat Instruct een
nieuw startende onderneming is. Daardoor heeft het onder andere een beperkt kapitaal, geen
marktpositie en geen distributie kanaal. Als laatste zwakke punt geldt dat de aan de hand van
de M-ldea methode, de risico's en vrijblijvendheid niet worden weggenomen.
Op basis van de ontwikkelingen in de externe omgeving en in de interne onderneming kunnen
een aantal strategische opties afgeleid worden, die voor Instruct leiden tot een winstgevende
uitbating van de M-ldea methode. De opties die daarbij ingaan op de eisen en wensen van de
stakeholders zijn: partnering voor selecte doelgroep, partnering voor brede doelgroep, zelf
risico delen voor brede doelgroep en innovatie loket. Op basis van drie groepen van criteria
(marktaantrekkelijkheid, aansluiting bij te vervullen functies en aansluiten op de
doelstellingen) wordt een keuze gemaakt voor een bepaalde strategie. Voor een winstgevende
uitbating van de M-ldea methode, waarbij de kosten en risico's voor ondernemingen zoveel
mogelijk worden verlaagd, kan lnStruct het beste kiezen voor de strategie "partnering voor een
selecte doelgroep".
Deze strategie laat zich kenmerken door de volgende punten. Ten eerste gaat Instruct op
basis van de M-ldea methode een dienst aanbieden, waarbij het zich concentreert op zakelijke
dienstverlening voor businessconcept ontwikkeling, waarbij het haar dienst direct levert aan
de eindgebruiker, dus niet via een tussenpersoon . Ten tweede kan de dienst die het aanbiedt,
worden geclassificeerd als een strategisch product, waarbij de afnemer hoge ris ico's ervaart
en de dienst een grote invloed heeft op de kosten en winstgevendheid van de onderneming.
Ten derde moet het, voor het wegnemen van deze risico's en voor het wegnemen van de
vrijblijvendheid van het advies, een partner in de hand nemen die mee investeert in de
projecten van de klant. Daarbij moet het, bij het benaderen van haar potentiele afnemers,
gebruik maken van het netwerk van de partner en moet het proberen deze partner bij te staan
bij de investeringsprojecten die deze reeds heeft lopen. Als laatste moet Instruct een goede
reputatie opbouwen op het gebied van businessconcept ontwikkeling. Dit kan het onder
andere kan doen door het benadrukken van de relatie met Van Overveld en de TUe en het
benadrukken van de sterkten van de M-ldea methode . Daarbij moet worden vermeld, dat Van
Overveld op de achtergrond zal gaan acteren in de organisatie.
Voor het opstarten van de onderneming is het belangrijk dat de juiste persoon wordt gezocht
die de onderneming wil gaan opstarten en dat het daarbij ook de juiste investeringspartner
wordt gezocht. Voor het uitbrengen van een goed advies, moet worden gezorgd dat de
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software tools naar behoren werken. Tevens wordt bij het opstarten van de onderneming een
grote inspanning van Van Overveld verwacht, onder andere voor het overdragen van de
kennis. Als laatste moet de onderneming zich richten op een aantal pilot-projecten, waarbij de
klant intensiever wordt begeleid voor het verkrijgen van het optimale eindresultaat. Daarbij
kunnen de methode en tools verder aangepast worden aan de eisen en wensen van de klant.
Op lange termijn moet lnStruct, voor het behalen van de doelstelling en het opbouwen van een
goede en winstgevende organisatie, onafhankelijk worden van Van Overveld en niet
afhankelijk worden van een investeringspartner. Daarbij moet het een goede reputatie
opbouwen en zich blijven concentreren op het leveren van betrouwbare oplossingen. Als
laatste moeten het de methode en tools continu blijven verbeteren en aanpassen aan de eisen
en wensen van de klant.
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VOORWOORD

Het rapport dat hier voor u ligt is het resultaat van het afstudeerproject ter afronding van mijn
opleiding technische bedrijfskunde aan de technische universiteit van Eindhoven. In dit
rapport staat de ontwikkeling van een strategie voor de nieuw startende onderneming Instruct
centraal. Hierbij warden de strategische mogelijkheden onderzocht voor het leveren van een
product of dienst op basis van de M-ldea methode.
Tijdens dit onderzoek, wat voornamelijk heeft plaatsgevonden op de universiteit van
Eindhoven, heb ik veel geleerd op het gebied van strategie ontwikkeling, met name voor nieuw
startende onderneming. Daarbij heeft mijn eerste begeleider, Geert Duijsters, mij veel
geholpen bij de begeleiding van de verschillende stappen van het proces, hiervoor ik hem
graag bedanken . Tevens wil ik Leo Verhoef, mijn tweede begeleider, bedanken voor zijn input
en de tijd en moeite die hij in dit project heeft gestoken . Verder wil ik Kees van Overveld
bedanken voor zijn tijd en wil ik hem succes wensen met de opvolging van dit project.
Als laatste wil ik mijn vrienden en vooral mijn familie bedanken voor de steun die zij mij
gegeven hebben bij het doorlopen van dit project.

Arjan van Bon
Eindhoven, juni 2006
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Hoofdstuk 1:

INLEIDING

Ter afsluiting van de opleiding technische bedrijfskunde aan de universiteit te Eindhoven,
dient een afstudeerproject uitgevoerd te warden. Dit project dient afgerond te warden met een
afstudeerrapport en een afstudeerpresentatie. Het afstudeerrapport dat voor u ligt, dient
samen met de presentatie ter beoordeling van het afstudeerproject. Hierbij moet het rapport
inzicht geven in het gevolgde proces en de resultaten van het afstudeerproject.
Het afstudeerproject betreft het opstarten van een nieuwe hightech onderneming, waarvoor de
strategie dient te warden bepaald en uitgewerkt. Deze nieuw startende onderneming zal in het
vervolg van dit onderzoek de naam lnStruct dragen . Bij het aangaan van dit onderzoek bestaat
er grate onduidelijkheid over een aantal zaken . In de opzet van de onderneming zal de M-ldea
methode zoals die mede ontwikkeld is door de Van Overveld centraal staan, echter in we lke
verschijningsvorm? Welke rol zal Van Overveld spelen in de ondernem ing? Wie zal de
onderneming gaan starten? Welke vorm zal de onderneming aan nemen en welke doelgroep
zal het proberen te bedienen? Op een aantal van deze zaken zal getracht warden in dit
onde rzoek antwoord op te geven .
Het model in figuur 1, biedt een richtlijn voor het uitvoeren van het onderzoek, waarbij er
duidelijk zichtbaar ondersche id is gemaakt in vijf delen waaruit het onderzoek zal bestaan.
Deel I bestaat hierbij uit de orientatie van het probleem. In deel II wordt verder ingegaan op de
probleemkeuze en de aanpak van het onderzoek. Deel Ill behandelt de belangrijkste fase van
het onderzoek: de analyse fase. In deel IV wordt het ontwerp van de oplossing en veranderplan
behandeld en het laatste deel van dit onderzoek komt de evaluatie van het onderzoek de orde.
De keuze voor deze opzet zal in hoofdstuk 3 nader warden toegelicht.
Dee/I:

01:
.
02:

lnleiding

Orllntatle

Achtergrond
beschrijving

~
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aanpa k

Projectplan
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.
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7
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figuur 1: Onderzoeksopzet

- 3-

H7: lnteme analyse

Van idee tot "M-ldea"

Hoofdstuk 2:

Eindrapportage

ACHTERGROND BESCHRIJVING

Het tweede hoofdstuk van de orientatiefase behandeld de context waarin dit onderzoek wordt
uitgevoerd . Hierbij wordt eerst een omschrijving gegeven over hoe dit project tot stand
gekomen is. Daarna volgt een uitleg van de innovatie methode die in dit onderzoek centraal
staat, waarna als laatste een omschrijving van de marktcontext volgt.

2.1

PROJECT ACHTERGROND

Dit project is ge"initieerd door dr. ir. Van Overveld, universitair hoofddocent aan de technische
universiteit van Eindhoven (TUe) aan de faculteit Industrial Design en werkzaam bij het
Academisch Platform. Gedurende zijn werkzaamheden binnen de TUe, concentreert Van
Overveld zich onder andere op innovatie processen, met name de initiele fase daarvan. Hierbij
wordt een innovatie gezien als: "Het op grand van specifieke kennis, kunde en ervaring
ontwikkelen en (met succes) implementeren of introduceren van iets nieuws in de
maatschappij" (Verhoef, 2005).
Vrijwel elke innovatie begint met een (al dan niet briljant) idee, aangevuld met luttele feiten en
cijfers die samen vaak niet veel meer ruimte behoeven dan het spreekwoordelijke papieren
servetje. Voor het proces waarin deze informatie uitgroeit tot een collectie businessplannen en
spreadsheets ter grootte van vele tafellakens, waren tot dusverre nauwelijks generieke,
gestructureerde, onderwijsbare gereedschappen voorhanden. Dat is oak niet zo verwonderlijk,
disciplineoverstijgende innovatieprocessen warden immers gekenmerkt door de volgende
eigenschappen:
►
De meest verstrekkende beslissingen warden genomen in een fase waarin nag vrijwel
geen detailinformatie voorhanden is - dit resulteert vaak in 'educated guesses' of ad►

hoc beslissingen;
Er is niet een paradigma, beproefd en disciplinair verankerd, van waaruit opties

►

gegenereerd en beslissingen onderbouwd kunnen warden. Reken- en redeneermodellen
zijn nog niet voorhanden ;
De onderbouwing van elke wezenlijke beslissing omvat een mix van objectieve en

►

subjectieve argumenten;
Ongebreidelde creativiteit en nuchtere rationaliteit gaan hand in hand.

In het kader van het onderwijs in de diverse tweede fase ontwerpopleidingen van het
(toenmalige) Stan Akkermans lnstituut (SAi) rees eind jaren '90 desalniettemin de vraag naar
systematisch onderwijsbare technieken ten behoeve van disciplineoverschrijdende
ontwerpprojecten. Onder andere in het kader van het promotiewerk van Maxim lvashkov
(gepromoveerd mei 2004) is daarop een drietal samenhangende methoden ontwikkeld (voor
elk van deze technieken is recent oak software ondersteuning gebouwd), welke tezamen de
naam "M-ldea" dragen . De naam M-ldea staat voor: "Model-based idea generation and
evaluation", wat in het Nederlands zoveel betekend als : "Modelgebaseerde ideeengeneratie en
evaluatie".
Na jaren de M-ldea methode voor onderwijsdoelstellingen gebruikt te hebben en gezien de
huidige ontwikkelingen in de markt, acht Van Overveld de tijd rijp voor de commercialisatie
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van de methode. Voor de toepassing in het bedrijfsleven wil hij dan ook de start van een
bedrijf initieren. De naam die het bedrijf zal dragen is : "Instruct". Deze naam is gebaseerd op
de engelse termen : innovate (innoveren), structure (structureren) en instruct (begeleiden of
instrueren). Deze termen geven daarbij de belangrijkste functies weer die de onderneming wil
invullen .
Voor het starten van de onderneming zijn er groat aantal onduidelijkheden. Zo is onder
andere nog niet bekent wie de onderneming op gaat starten, wat de precieze doelgroep is,
hoe de onderneming er in de toekomst uit zou moeten zien en welke rol Van Overveld binnen
deze onderneming in zou willen nemen. Echter een aantal zaken is reeds wel duidelijk, Van
Overveld zal niet degene zijn die de onderneming daadwerkelijk op zal starten en zal niet
fulltime werkzaam zijn binnen de onderneming. Het is daardoor van belang dat de M-ldea
methode losgekoppeld wordt van de persoon van Van Overveld, dit is een voorwaarde voor het
slagen van de onderneming. Verdere implicaties van deze onzekerheid rand het opstarten van
de onderneming zullen in het verloop van het onderzoek verder behandeld warden.
In de volgende paragraaf zal deze methode verder uitgelegd warden, waarna nadere
toelichting van de marktcontext van het project volgt.

2.2

DE M-IDEA METHODE

De onderstaande paragraaf behandelt de M-ldea ontwerpmethode zoals Van Overveld die
(mede) ontwikkeld heeft. Hierbij warden de belangrijkste punten uit de methode
geformuleerd. Echter wordt daarvoor eerst het ontwerpproces en de verschillende elementen
ervan gedefinieerd, daarna wordt de methode verder toegelicht.
Van Overveld (2005) definieert (academisch) ontwerpen als: "the process of justified conscious
decision making in order to increase stakeholders' happiness in the future." Kort betekent dit
dat het (academische) ontwerpproces bestaat uit het nemen van bewuste beslissingen om het
geluk van de stakeholders te verhogen. Hieronder (zie figuur 2) is een weergegeven hoe zo'n
ontwerpproces er doorgaans uit zal zien.

figuur 2: Ontwerpproces

Bovenstaande figuur geeft een schematische weergave van het ontwerpproces. Hierin zijn
duidelijk 3 fases te onderscheiden waarin eerst de ideeenruimte expandeert, daarna kleiner
wordt en aan het eind ongeveer dezelfde grootte blijft behouden waarbij het concept verder
uitgewerkt en uitgediept wordt. Deze fases kunnen gecategoriseerd warden als :
l. De idee- en concept generatie
2. De selectie fase van een concept
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De modellering en optimalisatie van een concept

Voor elke van de drie verschillende fases heeft Van Overveld een samenhangende methode
ontwikkeld waarbij diverse software tools zijn ontwikkeld ter ondersteuning van de methode.
In de eerste fase helpt de methode, ondersteund door de tool "Orthogonalizer", bij de idee- en
conceptgeneratie. Dit gebeurt door het opstellen van orthogonale categorieen, gerealiseerd als
een mix van een datamodelleringsmethode en een creativiteitsmethode die helpt om een
"lichtgewicht" ontologie van het probleem- en oplossingsdomein op te stellen.
Voor de tweede fase is een "soft-decision"-techniek ontwikkeld, ondersteund door de
"wisdom" tool, waarin opinies over de relatieve preferentie van verschillende opties ten
aanzien van verschillende criteria geadministreerd kunnen worden om zo te helpen bij het
maken van een uiteindelijke keuze. Deze opinies hoeven hierbij niet uitgebreid onderbouwd of
gekwantificeerd te zijn.
De laatste fase wordt ondersteund door de tool "Accel" en "Micro Accel ". Deze fase bestaat uit
de combinatie van :
►
Het modelleren van afhankelijkheden,
►
What-if analyse (eventueel gestructureerd) en eenvoudige optimalisatie, gerealiseerd als
►

een template voor het in kaart brengen van afhankelijkheden tussen modelvariabelen.
Een spreadsheetachtige omgeving waarin deze modellen incrementeel opgebouwd
kunnen worden en middels genetische programmering kunnen worden geoptimal iseerd.

Bij het doorlopen van de verschillende fasen spelen concepten, variabelen, attributen en
waarden een belangrijke rol. In de eerste fase worden aan bepaalde concepten, attributen
onderscheiden . Door het uitbreiden en combineren van de verschillende waarden die deze
attributen aan kunnen nemen, wordt de oplossingenruimte vergroot. In de tweede fase wordt
op basis van de waarden en attributen een keuze gemaakt tussen de verschillende (mogelijke)
oplossingen. In de laatste fase worden op basis van de variabelen, hun relatie en de
verschillende waarden die zij kunnen aannemen, een model gemaakt. Hierbij worden de
variabelen ingedeeld in vier verschillende categorieen, zie hiervoor onderstaande figuur (figuur
3). Het ontstane model dient als basis voor de optimalisatie met behulp van (Micro) Accel.

figuur 3: Vier categorieen

Zoals in bovenstaande figuur zichtbaar is, zijn Categorie I variabelen de onafhankelijke
beslissingsvariabelen. Deze variabelen stellen de (onafhankelijke) beslissingen voor die de
ontwerper moet nemen tijdens het ontwerpproces. De keuzes moeten hierbij zo gemaakt
worden dat het geluk van de stakeholder wordt vergroot, dit kan door de doelvariabelen
(categorie 11) te minimaliseren/maximaliseren. De categorie Ill variabelen geven de contextuele
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of omgevingsvariabelen weer, de ontwerper heeft geen invloed op de waarde van deze
variabelen. In de laatste categorie, categorie IV, wordt de relatie tussen de verschillende
variabelen vastgelegd en hoe deze uiteindelijk de doelvariabelen be"invloeden.

2.3

MARKTCONTEXT

In deze paragraaf komt kort de marktcontext van dit onderzoek aan de orde. Deze geeft een
korte kenschets van de omgeving weer, die als basis zal dienen voor het vervolg van dit
onderzoek. Hierbij wordt vanuit het oogpunt van de nieuw te starten onderneming (Instruct)
gekeken naar de omgeving waarin de onderneming zou willen opereren. Deze paragraaf moet
daarbij een beeld schetsen van de ontwikkelingen in de markt en de problematiek waar
bedrijven mee kampen, bij het aangaan en uitvoeren van innovatie projecten. In deze
paragraaf is geconcentreerd op factoren uit de marktomgeving die, volgens de auteur en
stakeholders, voor lnStruct van belang zijn bij het opstarten van de onderneming. Omdat de
M-ldea methode het best toepasbaar is op innovatietrajecten en met name bij concept
ontwikkeling, worden hieronder vooral ontwikkelingen weergegeven die invloed hebben op
deze innovatietrajecten.
Door snelle technische ontwikkeling en diverse ontwikkelingen op in de markt waarin
ondernemingen opereren, worden zei gedwongen om steeds innovatiever te zijn. De innovatie
processen die zei daarbij willen of moeten doorlopen worden echter steeds gecompliceerder,
waarbij bedrijven steeds hogere risico's ervaren tijdens het aangaan en doorlopen van de
innovatie processen.
Een deel van het risico dat de onderneming ondervinden, bij het aangaan van de innovatie
projecten, wordt veroorzaakt doordat met deze projecten vaak hoge kosten gemoeid gaan.
Tevens is de uitkomst van deze projecten van steeds meer variabelen afhankelijk, waardoor de
onzekerheid van het slagen van een innovatie project steeds groter is.
Uit een publicatie van het CBS (2004), kan afgeleid worden dat bedrijven die innovaties hebben
doorgevoerd (in de periode 2000-2002), de zogenaamde innovatoren, geprobeerd hebben
risico's zoveel mogelijk te mijden. Dit blijkt onder andere uit het feit dat bedrijven er voor
gekozen hebben om slechts projecten uit te voeren, waarvan zij de kans op een succesvolle
afloop hoog inschatte. En het blijkt uit het feit dat zij combinaties van een nieuw product en
een nieuw proces zoveel mogelijk uit de weg zijn gegaan.
Doordat er hoge kosten zijn gemoeid met innovatie projecten, kunnen veel (kleine) bedrijven
het mislukken of stoppen van een innovatie project niet accepteren, omdat zij daarvoor niet
voldoende draagkracht hebben (CBS, 2004). Voor deze bedrijven moet een innovatie project
dus in een keer goed zijn.
Het probleem waar ondernemers dus nu mee te maken hebben zijn de hoge kosten en risico's
bij het aangaan en uitvoeren van innovatie trajecten. Wanneer deze bedrijven adviesbureau's
inschakelen voor de hulp tijdens innovatieprojecten, blijkt dat het advies dat zij krijgen erg
vrijblijvend is, waardoor zij de risico's van het gehele innovatietraject zelf moeten dragen.
Daarbij komt dat er op dit moment niet of nauwelijks discipline overstijgende innovatie tools
bestaan, die het gehele innovatie proces begeleiden vanaf het creatieve deel tot de keuze en
de uitwerking van het concept.
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Door de keuze van deze factoren wordt het probleem, dat centraal staat in dit onderzoek,
ingekaderd . In het verloop van het onderzoek zal dan ook vanuit dit perspectief verder
geredeneerd worden, wat invloed heeft op de uiteindelijke oplossing van de probleemstelling
en waardoor de uiteindelijke oplossing gekleurd zal zijn. Om in het verloop het onderzoek de
objectiviteit zoveel mogelijk te waarborgen, wordt in deel II een uitgebreide stapsgewijze
aanpak van het onderzoek gegeven.
In het voorgaande hoofdstuk is de context van het afstudeerproject omschreven, hiermee is de
orientatie fase van dit rapport afgerond. Het rapport vervolgt met deel II : de probleemkeuze
en aanpak.

-8-

Van idee tot "M-ldea"

Eindrapportage

Deel II:

Probleemkeuze en
Aanpak

Dool/:

Strategisch
venstGr

Analyse en
diagnose

HG: Externe rmalyse
Synthese on
opties

Deel IV:

Hg; Waardenng en
strategiekeuw

I Oofflecpoplossing
nderplan

H10:

Stratf~gie
uitvJerking

---------------------Deel V:

Evaluatie
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Hoofdstuk 3:

PROJECTPLAN

Na het afronden van de orientatie fase volgt deel II van dit onderzoek. In dit deel van het
onderzoek staan de probleemkeuze en de aanpak centraal. In deze fase wordt in
samenwerking met de opdrachtgever uit het probleemkluwen het op te lossen probleem
gedefinieerd en wordt een aanpak ontworpen (Van Aken, et al, 2001 ). Dit zorgt ervoor dat de
optimale oplossing wordt gezocht in de richting die de onderzoeker en opdrachtgever hier
samen bepalen. De definitie van het probleem zal in dit hoofdstuk behandeld warden. Tevens
komt in dit hoofdstuk een deel van het ontwerp van de aanpak aan de orde, echter het
ontwerp van de aanpak voor de analyse en uitwerking wordt verder uitgewerkt in het volgende
hoofdstuk.
Zoals hierboven gesteld wordt in dit hoofdstuk het probleem gedefinieerd vanuit het
probleemkluwen, deze definitie wordt vastgelegd in het projectvoorstel of projectplan. Van
Aken, et al (2001) stellen dat een goedgekeurd projectvoorstel in het algemeen de basis is
voor de uitvoer van een professioneel opgezet bedrijfskundig (verbeter)project, waarbij dit
voorstel bestaat uit de volgende 5 elementen: probleemdefinitie, feitelijke opdracht of
deliverables, aanpak en de organisatie van het project.
Voor de opbouw van het projectvoorstel, is gekozen voor de aanpak van Van Aken, et al
(2001), omdat dit model goed praktisch toepasbaar is voor het project dat hier centraal staat
en biedt een goed houvast voor het uitvoeren van dit project. Daarbij biedt het een heldere
structuur voor de opbouw van dit project. Echter een onderdeel dat in deze opzet onderbelicht
blijft is de afbakening van het project, dit element wordt daarom extra toegevoegd aan de
uitvoering van het projectplan. Tevens wordt de onderzoeksopzet hieraan toegevoegd, omdat
die ook onderbelicht blijft. Hieronder zullen de verschillende elementen verder uitgewerkt
warden, te beginnen met de probleemdefinitie.

3.1

PROBLEEMDEFINITIE

In deze paragraaf wordt de definitie van het, in dit onderzoek op te lossen, probleem
besproken. Hiervoor wordt eerst de centralevraagstelling gedefinieerd, zoals deze uit de
achtergrond problematiek bepaald kan warden. Om de vraagstelling zo goed mogelijk te
beantwoorden, zal deze verder uiteen gerafeld warden in onderzoeksvragen. Hieronder zal
echter eerst de centralevraagstelling behandeld warden.

3. 1. 1

Centralevraagstelling

In het vorige hoofdstuk is een uitgebreide beschrijving van de achtergrond van dit project
gegeven. Hierin is de problematiek weergegeven die bedrijven ondervinden tijdens
innovatieprojecten. Voor het oplossen van deze problematiek zijn nog geen discipline
overstijgende methodes en tools beschikbaar op de markt. In deze lacune tracht de M-ldea
methode, die Van Overveld heeft ontwikkeld te voorzien. Nu na een aantal jaar deze methode
vooral voor onderwijs doelstellingen gebruikt te hebben, wil Van Overveld het
toepassingsgebied van deze methode verder uitbreiden naar het bedrijfsleven en de start van
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een nieuwe onderneming initieren.
bedrijfsmatige manier gaan toepassen.
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onderneming
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methode
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Wanneer een onderneming succesvol wil zijn, is het belangrijk dat het een goede
winstgevende strategie ontwikkeld. De kans op winstgevendheid van de onderneming wordt
verhoogd wanneer de onderneming zich concentreert op de problematiek van haar potentiele
afnemers, welke afgeleid kan worden uit marktcontext uit het voorgaande hoofdstuk. Het
onderzoek zal zich dan ook concentreren op de onderstaande vraag :

'Wat is voor Instruct de beste marktstrategie, die leidt tot een winstgevende
uitbating van de M-ldea methode en waarbij voor ondernemingen de kosten
en risico 's worden verlaagd, bij het aangaan van innovatieprojecten?"
De hierboven gegeven vraagstelling, die centraal staat in dit onderzoek, helpt bij de
afbakening en het richting geven van het onderzoek. Zo zal dit onderzoek zich concentreren
op de ontwikkeling van een winstgevende strategie voor de lnStruct, waarbij de voor
ondernemingen de risico's en kosten tijdens innovatietrajecten teruggedrongen moeten
worden .

3. 1.2

Onderzoeksvragen

De vraagstelling uit de vorige paragraaf wordt hier verder uiteen gerafeld, zodat hierop op een
duidelijke , grondige en allesomvattende manier antwoord op gegeven kan worden. Het eerste
element dat uit de centrale vraagstelling gelicht kan worden, is "uitbating van de M-ldea

methode ' . Voordat dit element in de centrale vraagstelling beantwoordt kan worden, moet
duidelijk zijn wat deze methode inhoud. Om hierop antwoord te geven, luidt de eerste
onderzoeksvraag :

"Wat zijn de kenmerken die kunnen worden onderscheiden aan de M-ldea
methode en wat zijn de belangrijkste functies die deze methode vervult?"
Het volgende elementen die uit de vraagstelling gelicht worden, zijn "winstgevende uitbating"
en "voor Instruct''. Voor lnStruct is het belangrijk dat het een winstgevende onderneming
opbouwt. Hiervoor moet de strategie aansluiten op de capaciteiten die de onderneming bezit.
Deze combinatie van elementen leidt tot de tweede onderzoeksvraag:

"Waar liggen voor lnStruct de sterkten en zwakten, bij het starten van een
onderneming die zicht baseert op de M-ldea methode?"
Voor het genereren van een winstgevende strategie is een onderneming echter niet alleen
afhankelijk van de capaciteiten die het heeft, de ontwikkelingen in de omgeving zijn daarvoor
ook belangrijk. Daarbij moet een onderneming de kansen die hieruit te herleiden zijn,
benutten en de bedreigingen zien te verminderen. De derde onderzoeksvraag die aan het
element "winstgevende uitbating"afgeleid kan worden, luidt:

"Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de omgeving en waar liggen voor
lnStruct de belangrijkste kansen en bedreigingen?"
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Het volgende element dat uit de centralevraagstelling gelicht wordt, is de "wat is de beste voor
lnStruct marktstrategie''. Bij de keuze voor een bepaalde strategische richting wordt er vanuit
gegaan dat er meerdere mogelijkheden zijn die leiden tot een winstgevende uitbating van de
M-ldea methode. De vierde onderzoeksvraag moet dan ook inzicht geven in de strategieen die
voor lnStruct te onderscheiden zijn. Deze onderzoeksvraag luidt:

"Gezien de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen, welke strategieen kan
Instruct volgen voor een winstgevende uitbating van de M-ldea methode?"
In de centralevraagstelling is er nog een belangrijk element te ontscheiden dat niet toegelicht
is, dit is : "bij het aangaan van innovatieprojecten, voor ondernemingen de kosten en risico's

verlagen''. Dit element is afgeleid uit de achtergrond beschrijving en geeft de dominante
oplossingsrichting van het onderzoek weer. Hierdoor wordt het onderzoek voor een deel
inhoudelijk afgebakend. Daardoor moet dit onderzoek zich dus concentreren op de
ontwikkeling van een strategie, waarbij Instruct ondernemingen helpt bij het uitvoeren van
innovatie trajecten en waarbij de kosten en risico's hiervan worden teruggebracht. Een verdere
afbakening vindt plaats in het vervolg van dit hoofdstuk, echter zal nu eerst verder gegaan
worden met de deliverables.

3.2

DELIVERABLES

Van Aken, et al (2001) stellen dat een van de standaard elementen van het projectplan een
weergave van de opdracht in termen van op te leveren producten is. De zogenaamde
deliverables moeten de opdrachtgever inzicht geven in wat er feitelijk opgeleverd dient te
worden aan het eind van het project. Samen met de opdrachtgever is uit de vraagstelling voor
dit project de volgende deliverable afgeleid:

"Een onderbouwde keuze van de strategie voor de uitbating van de M-ldea
methode, die he/pt de risico 's en kosten bij het aangaan en uitvoeren van
innovatieprojecten te beperken, waarbij deze strategie moet leiden tot het
vergroten van de stakeholders happiness."
Uit de bovenstaande deliverable en de onderzoeksvragen, kunnen voor dit onderzoek een
aantal sub-deliverables bepaald worden. De eerste sub-deliverable is gekoppeld aan de eerste
onderzoeksvraag, waarin antwoord gegeven moet worden op de vraag wat de belangrij kste
kenmerken van de M-ldea methode zijn . Hiervoor is de volgende sub-deliverable bepaald:

"Een beschrijving van de M-ldea methode, met daarin de belangrijkste
kenmerken van deze methode."
De volgende sub-deliverable die bepaald kan worden, wordt uit de tweede onderzoeksvraag
afgeleid. In deze vraag moet antwoordt gegeven worden op de vraag wat de belangrijkste
sterke en zwakke punten zijn voor lnStruct. De deliverable hierbij luidt dus :

"Een overzicht van de belangrijkste sterke en zwakke punten van Instruct."
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In de derde onderzoeksvraag wordt er gezocht naar de belangrijkste ontwikkelingen in de
omgeving, waaruit de kansen en bedreigingen kunnen warden afgeleid voor Instruct. De
bijbehorende sub-deliverable luidt:

"Beschrijving van de belangrijkste marktontwikkelingen met daarbij de kansen
en bedreigingen voor lnStruct. "
De laatste sub-del iverable wordt afgeleid uit de vierde onderzoeksvraag , welke antwoord moet
geven op welke verschillende, winstgevende strategieen er voor lnStruct te onderscheiden zijn.
De sub-deliverable die hieraan gekoppeld kan warden, luidt:

"Een overzicht van de winstgevende strategieen die lnStruct zou kunnen
vo/gen. "
Hieronder zal verder ingegaan warden op de afbakening van het proces dat tij dens het verloop
van dit onderzoek gevolgd gaat warden .

3.3

AFBAKENING

Deze stap is extra toegevoegd aan het projectplan, om een duidelijk inzicht te geven in welke
producten wel en welke juist niet uitgevoerd moeten warden. Voor het uitvoeren van het
strategievormingsproces wordt gekozen voor het model dat Berenschot (2002) beschrijft (zie
figuur 4). Hoe tot deze keuze is gekomen, wordt in het volgende hoofdstuk (Hoofdstuk 4: Het
strategievormingsproces) behandeld, tevens zullen de verschillende stappen van het
strategievormingsproces in dit hoofdstuk verder toegelicht warden.

lnteme analyse

Ultvoeren
tljdens
project

figuur 4: Uit te voeren stappen uit het strategische plan

Bij de uitvoering van dit proces, wordt er echter voor gekozen om niet alle stappen uit te
voeren. De voornaamste redenen zijn de gegeven tijd voor dit onderzoek, de vraag of er
daadwerkelijk een bedrijf opgestart gaat warden met de gevonden resultaten en het probleem
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dater grate onduidelijkheid bestaat over wie het bedrijf zal gaan opstarten. De implementatie
en monitoring zullen daardoor buiten de scope van dit project vallen. Verder zal het deel
planning van de stap "uitwerking en planning", ook niet verder uitgewerkt warden, omdat dit
heel erg afhankelijk is van de hoe en wie het bedrijf opgestart gaat warden.
Gedurende het verloop van het onderzoek zal warden gepoogd om de M-ldea methode zoveel
mogelijk te gebruiken. Vier redenen liggen hieraan ten grondslag :
1. De methode draagt bij aan het methodische gehalte van het afstuderen.
2. Door het toepassen van de methode, wordt er beter inzicht verkregen in de sterke en
zwakke punten van de methode
3. Aangezien er nog niet veel voorbeeld cases beschikbaar zijn voor deze methode,
levert de toepassing ervan een nieuwe voorbeeldcase.
4. Het zelf toegepast hebben, geeft een goed verkoopargument.
Voor de uitvoer van dit project spelen de eerste twee argumenten een belangrijke rol, deze
zullen voor het proces de kwaliteit ervan verbeteren. De laatste twee argumenten, spelen een
belangrijkere rol in de bedrijfsvoering van lnStruct, waarbij zij een indicatie moeten geven van
de kwaliteit en toepasbaarheid van de methode.

3.4

ONDERZOEKSOPZET

Na de afbakening van het onderzoek en het definieren van de vraagstelling met bijbehorende
onderzoeksvragen, kan de onderzoeksopzet voor dit onderzoek bepaald warden. Van Aken, et
al (2001) stellen dat er drie verschillende soorten wetenschap zijn te onderscheiden, die ieder
hun eigen implicaties hebben voor de opbouw van een onderzoek. Het oplossen van het
bedrijfskundige probleem dat in dit onderzoek centraal staat, kan warden ingedeeld bij de
ontwerpwetenschappen. Daarbij laat een bedrijfskundig onderzoek zich kenmerken door:
►
"Open-ended", er is niet slecht een goede oplossing, maar meerdere.
►
Waarde en macht geladen
►
Worden gekozen uit het probleemkluwen door invloedrijke belanghebbende
►
Worden opgelost via het veranderkluwen dat niet is af te scheiden van de context (van
processen en incidenten)
Van Aken, et al (2001) stellen hierbij, dat bedrijfskundige problemen het best getackeld
kunnen warden aan de hand van de regulatieve cyclus. De opbouw van dit onderzoek is dan
ook gebaseerd op Van Aken's interpretatie van de regulatieve cyclus van Van Strien (Van Aken,
et al, 2001 ), zie figuur 5. Zoals zichtbaar, wordt de stap "ingreep of realisatie" niet uitgevoerd.
Aan keuze hiervoor liggen twee oorzaken ten grondslag. Ten eerste is nog grate
onduidelijkheid over hoe en door wie de onderneming opgestart zal gaan warden, daardoor is
het moeilijk om de strategie al door te voeren in deze onderneming. Het tweede aspect is de
tijd waarin het onderzoek uitgevoerd dient te warden, daardoor zullen niet alle stappen
uitgevoerd kunnen warden.
De hieronder weergegeven opzet brengt een duidelijke structuur aan waarlangs het onderzoek
uitgevoerd kan warden. Dit biedt de onderzoeker goed houvast bij het uitvoeren van dit
onderzoek, waarb ij deze grate mate van onderzekerheid bestaat. Door deze grate mate van
onzekerheid aan het begin van het proces en een onduidelijke einddoelstelling, moet hierbij
opgemerkt warden dat het vergaren van informatie in meer of mindere mate onderworpen is
aan de interpretatie van de onderzoeker en wat deze relevant acht voor het onderzoek. Een
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goede systematische aanpak helpt bij het verhogen van de objectiviteit en kwaliteit van de
resultaten van het onderzoek.

Deel/:

H1 :

lnleiding

Orli!ntatle
H2:

Deel/I:

Probleemkeuze en
aanpak
H4:

Deel/II:

Analyse en
diagnose

H6: Ex:teme analyse

H7: lnteme analyse

Dee/IV:

Ontwerp oplossing
en veranderplan
H10:

Dee/V:

Evaluatle
H12:Aanbevelingen

figuur 5: Onderzoeksopzet

Voor het uitvoeren van deze verschillende stappen uit figuur 5, moet data verzameld warden.
Hoe dat gebeurt staat weergegeven in het onderzoeksmodel.

3.5

ONDERZ0EKSM0DEL

Van Aken, et al (2001) stellen dat een bedrijfskundig project gebaseerd wordt op een
onderzoeksmodel. Voordat een dergelijk onderzoeksmodel bepaald kan warden, dient het
onderzoek eerst geclassificeerd te warden . Voor de classificatie van een onderzoek hebben
Verschuren en Doorewaard (1995) een model opstelt waarmee de verschillende soorten
onderzoek geclassificeerd kunnen warden, dit model is weergegeven in figuur 6.
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figuur 6: Typen onderzoek (naar Verschuren en Doorewaard, 1995)

In bovenstaande figuur kunnen twee hoofdtypen onderzoek onderscheiden worden, het
praktijk- en theoriegericht onderzoek. In het theoriegericht onderzoek gaat het om het
oplossen van een probleem in de theorievorming. In het praktijkgericht onderzoek staat het
leveren van een bijdrage aan een interventie ter verandering van een praktijksituatie
(Verschuren en Doorewaard, 1995). Zoals in voorgaande paragrafen reeds vermeld, heeft dit
onderzoek de keuze en ontwikkeling van een strategie voor een nieuw startende onderneming
als doe I. Daardoor wordt dit onderzoek geclassificeerd als een praktijkgericht onderzoek.
Zoals in figuur 6 te zien is, kunnen 5 verschillende typen praktijkgerichte onderzoek
onderscheiden worden : probleemsignalering, diagnose, ontwerp, verandering en evaluatie. Het
onderzoek dat in dit rapport centraal staat, kan het best geclassificeerd worden als een
ontwerpgericht onderzoek. Allereerst heeft dit onderzoek de ontwikkeling van een
strategische richting tot doel dat het midden houdt tussen ontwerp- en diagnosegericht
onderzoek. Maar doordat deze strategische richting verder uitgewerkt dient te worden, wat
ontwerpgericht is, wordt dit onderzoek als ontwerpgericht gekwalificeerd.
Van Aken, et al (200 l) geven op basis van bovenstaande classificatie een aantal voorbeelden
van een onderzoeksmodel, welke een goede richtlijn vormen voor het opstellen ervan. Aan de
hand hiervan is het onderstaande onderzoeksmodel opgesteld (zie figuur 7). Dit model moet
inzicht geven hoe de data en welke data er verzameld moeten worden. Helemaal rechts in dit
schema is het doel van het onderzoek weergegeven, dit is: "Keuze en uitwerking van
marktstrategie". De keuze en uitwerking van de marktstrategie is gebaseerd op
ontwerpvoorschriften en op situering van de onderneming in de omgeving. De
ontwerpvoorschriften voor het opstellen van de strategie voor een nieuw startende
onderneming zijn gebaseerd op theorie afkomstig uit verschillende vakgebieden. Hoe het
bedrijf haar omgeving is gesitueerd wordt afgeleid uit omgevings- en stakeholders informatie
en gebruikers informatie.
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figuur 7: Onderzoeksmodel

Dit onderzoeksmodel helpt bij een goede en zo objectief mogelijke verzameling van
informatie, ondanks dat blijft het vergaren en verwerken van de data voor deel afhankelijk van
de interpretatie van de onderzoeker en wat deze belangrijk acht voor het verloop van het
onderzoek.
In volgend hoofdstuk (Hoofdstuk 4: Het strategievormingsproces) zal de aanpak van dit
onderzoek verder uitgediept worden, hierbij wordt geconcentreerd op de aanpak van het
strategievorm ingsproces. In de volgende paragrafen zullen echter eerst de resterende stappen
van het projectplan volgen, te beginnen met de kosten.

3.6

DE ORGANISATIE

Het project dat in dit rapport centraal staat heeft een heel eenvoudige projectorganisatie. Dit
heeft vooral als oorzaak dater bij deze nieuw startende onderneming weinig betrokkenen zijn ,
die ook invloed uitoefenen op het project. Hieronder is weergegeven welke personen er
betrokken zijn in dit project en wat hun rol daarbij is.
Uitvoerende :
Opdrachtgever en bedrijfsbegeleider:
1e begeleider TUe :
2e begeleider TUe :

A.S. van Bon
Dr. ir. C.W.A.M. van Overveld
Prof. dr. G.M. Duijsters
Prof. dr. L.H.J. Verhoef

Het voorgaande hoofdstuk heeft een overzicht gegeven van het projectplan en
onderzoeksopzet. In het volgende hoofdstuk zal verder in gegaan worden op de aanpak van
het onderzoek verder uitgediept worden.
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Hoofdstu k 4:

HET STRATEGIEVORMINGSPROCES

Deel II van dit rapport behandelt de probleemkeuze en aanpak van dit project. In hoofdstuk 3
is de probleemkeuze en een deel van de aanpak van dit project aan de orde gekomen. Dit
hoofdstuk zal verder ingaan op de aanpak, waarbij geconcentreerd wordt op de aanpak van de
analyse- en ontwerpfase . Hiervoor is een uitgebreid literatuur onderzoek verricht, welke is
bij gevoegd in bijlage I. Dit literatuur onderzoek geeft een richtlijn voor het opstellen van een
strategisch (bedrijfs-) plan voor een nieuw startende hightech onderneming zoals Instruct. In
dit hoofdstuk is een samenvatting gegeven van de punten die voor dit onderzoek belangrijk
zijn, voor uitgebreidere achtergrond informatie wordt verwezen naar bijlage I.

4.1

PROCES

Deze paragraaf zal het strategievormingsproces nader behandelen. Om dit proces in goede
banen te laten lopen wordt gebruik gemaakt van een procesmodel waarlangs dit proces verder
uitgevoerd wordt. In de literatuur (a.a. Berenschot, 2002, Heene, 2004, Gelderman, 1999 en
Johnson

en

Scholes,

2002)

warden

verschillende

modellen

beschreven,

waarlangs

strategievormingsprocessen kunnen warden uitgevoerd. Deze modellen zijn vooral toepasbaar
op grotere en reeds bestaande ondernemingen. Het procesmodel dat hier gebruikt wordt,
moet goed toepasbaar zijn op de situatie van dit project, daarom zijn er een aantal eisen
opgesteld waaraan dit procesmodel moet voldoen. Ten eerste is een duidelijke stapsgewijze
aanpak belangrijk voor de uitvoering van het proces. Een goede stapsgewijze indeling van het
proces, bevordert een soepele voortgang van dit proces. Tevens is het makkelijker om het
overzicht te bewaren tijdens het proces en zorgt het voor beter gefundeerde resultaten.
De tweede eis die aan het procesmodel gesteld wordt, is dat het model toepasbaar moet zijn
op een nieuw startende onderneming. Het onderzoek betreft namelijk het ontwikkelen van een
strategisch plan voor een nieuw startende hightech onderneming. Hiervoor zijn de eisen aan
het strategievormingsproces anders dan bij een reeds bestaande onderneming. De verschillen
voor deze nieuw startende en reeds bestaande bedrijven hebben voor het
strategievormingsproces veel invloed op de onderzekerheid in het begin van het proces. De
derde eis die aan het procesmodel gesteld wordt, heeft dan oak betrekking op deze
onzekerheid . Het model moet dan oak voorzien in een goede afwikkeling van deze
onzekerheid.
Voor het uitvoeren van het strategie vormingsproces is gekozen voor model dat Berenschot
(2002) heeft gedefinieerd, welke in figuur 8 is weergegeven. In dit model wordt een
onderscheid gemaakt tussen de interne en externe analyse, dit draagt bij aan de duidelijkheid
en methodische aanpak. Door de terugkoppelingsloop naar het begin, kan dit model oak goed
omgaan met de onzekerheid die in het begin van het proces is en kunnen gewijzigde inzichten
warden verwerkt en warden teruggekoppeld naar het begin van de analyse. Dit maakt dat het
model goed toepasbaar is voor nieuw startende ondernemingen. Voor nieuw startende
ondernemingen is het echter wel moeilijker om de interne onderneming te analyseren.
Doordat de interne analyse een apart deel van de gehele analyse is, kan deze analyse
gemakkelijker warden aangepast op de situatie binnen een nieuw startende onderneming.
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figuur 8: Het strategische stappenplan (Berenschot, 2002)

Hieronder is een samenvatting gegeven van de belangrijkste punten van dit model, te
beginnen bij het strategische venster. Voor een uitgebreide beschrijving van de verschillende
stappen, wordt verwezen naar bijlage I.

Strategisch venster
In termen van missie en visie, wordt in het strategisch venster de lange termijn ambitie van de
onderneming vastgelegd. Dit gebeurt door het geven van een beschrijving van de toekomst
van een maatschappij, de positie van de bedrijfstak hierin en in het bijzonder de positie die de
onderneming in dit toekomst beeld moet gaan innemen (Berenschot, 2002).
De visie en missie die in het strategisch venster warden vastgelegd, zijn een voorlopige
uitdrukking. Zij zijn het uitgangspunt van het gehele strategievormingsproces, bieden een
leidraad voor het uitvoeren van het onderzoek en bakenen het onderzoek af. Na het uitvoeren
van de interne en externe analyse, worden de nieuw verkregen inzichten verwerkt in de
definitieve visie en missie. Deze herziening van de startwaarden maakt dat dit model goed
toepasbaar is op strategie ontwikkeling voor Instruct, omdat tijdens dit proces in het begin
weinig informatie over de onderneming en de omgeving bekend is bij de onderzoeker. Tijdens
het verloop van het onderzoek wordt kennis vergaard die in dit model meegenomen kunnen
warden in de startwaarden.

Externe analyse
Nadat het strategische venster bepaald is, warden zowel de interne als de externe analyse
parallel uitgevoerd (zie figuur 8). De externe analyse moet inzicht geven in de samenstelling
en dynamiek van de omgeving waarin de onderneming zou willen opereren en in de positie die
het in deze omgeving zou willen innemen (Berenschot, 2002). In de externe analyse warden de
kansen en bedreigingen gesignaleerd die de onderneming tegenkomt bij het betreden van een
bepaalde markt. Tevens moet de externe analyse inzicht geven in de kritische succesfactoren
die in de markt gesignaleerd kunnen warden.
Voor het uitvoeren van de externe analyse is gekozen voor het stappenplan van Gelderman
(1999), zie figuur 9. Voor deze keuze zijn een aantal redenen aan te wijzen. Ten eerste biedt
het een doelgerichte manier om de markt te analyseren, waarbij de analyse een duidel ijke

- 19 -

Eindrapportage

Van idee tot "M-ldea "

structurering heeft van breed en globaal naar steeds smaller en meer expliciet. Dit maakt de2e
manier van aanpak goed toepasbaar voor een nieuw startende onderneming. Tevens kan met
dit stappenplan goed in2icht verkregen warden in de belangrijke punten van de externe
omgeving, 2oals die eerder in de2e sectie 2ijn gedefinieerd.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Algemene omgeving
Marktsegmentatie
Marktontwikkeling
Afnemersdimensie
Kritische succesfactoren
Concurrentieanalyse tussen aanbieders
Structurele winstgevendheid
Mogelijkheid van toetreding
Omgevingskansen en -bedreigingen

figuur 9: Stappenplan Gelderman (1999)

In het bovenstaande model hebben stap 1 t/m 4 hebben betrekking op de analyse van de
algemene omgeving, 5 t/m 8 hebben betrekking tot concurrentieanalyse en 9 geeft de
resultaten van de externe analyse. Omdat in dit onder2oek een nieuw startende onderneming
behandeld wordt, 2al stap 8 tevens een belangrijk element 2ijn.
De2e stapsgewij2e aanpak van een brede omgevingsanalyse naar steeds verder in2oomen op
de specifieke omgeving van onderneming, maakt het model, 2oals ge2egd, goed toepasbaar
voor een nieuw startende onderneming . Echter in dit geval waarbij nog geen onderneming
bestaat en een groat aantal onduidelijkheden bestaat omtrent het opstarten van de
onderneming, 2al de collectie en verwerking van gegevens deels afhankelijk 2ijn van de
interpretatie van de onder2oeker. Wei bevordert de stapsgewij2e objectiviteit van de
ver2amelde gegevens .

lnterne analyse
Zoals in voorgaande sectie reeds vermeld is, wordt de interne analyse parallel uitgevoerd aan
de externe, (2ie ook figuur 8). De interne analyse brengt voor een onderneming de huidige
interne situatie en alle relevante interne ontwikkelingen in kaart, daarbij is de uitkomst een
objectief en onderbouwd in2icht in de sterke en 2wakke punten van de onderneming
(Berenschot, 2002). Voor een nieuw startende onderneming is het moeilijk om een uitgebreide
analyse te maken van de interne onderneming, omdat er nog niet of nauwelijks een
organisatie bestaat. Zeker bij de startende onderneming die in dit onder2oek centraal staat, is
dit het geval. Toch is de interne analyse een goed hulpmiddel bij het inrichten van de
onderneming.
Voor het inrichten van de onderneming 2ijn twee perspectieven belangrijk, ten eerste moet de
onderneming 20 warden ingericht, dat het in staat is maximale waarde voor haar klanten toe
te voegen. Tevens moet de onderneming 20 ingericht warden, dat de activiteiten die het
uitvoert, aansluiten bij de capaciteiten en competenties die de onderneming be2it Uohnson en
Scholes, 2002). Voor het uitvoeren van de interne analyse, of in dit geval het inrichten van de
interne organisatie, wordt daarom gebruik gemaakt van twee verschillende modellen : de
waardetoevoegende activiteiten en de kerncompetenties.
Om de activiteiten van de onderneming 20 in te richten, dat 2e maximaal waarde toevoegen
voor haar klanten, wordt geko2en voor de waardetoevoegende activiteiten. De2e analyse
maakt eerst een inventarisatie van de perceptie van de klant ten aan2ien van het soort
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producten dat de onderneming aanbiedt, dit gebeurt aan de hand van de Kraljic-portfolio.
Daarna worden verschillende activiteiten, die de onderneming uitvoert (afgeleid uit de
waardeketen), 20 ingericht en op elkaar afgestemd, dat 2e 20 goed mogelijk voldoen aan de
eisen en wensen van de klant heeft. Een verdere uitleg hiervan is gegeven in bijlage I. Door
scheiding tussen eerst de analyse van die dieper liggende aankoopmotieven van de doelgroep
en de afstemming hierop, worden de activiteiten optimaal gericht op het toevoegen van
waarde in de ogen van de klant. Dit maakt de methode 2eer geschikt voor het inrichten van
een nieuw startende onderneming.
Bij de analyse van de waardetoevoegende activiteiten wordt echter een essentieel punt
onderbelicht gelaten: wat kan de onderneming? De analyse van de kerncompetenties 2ullen
dus belangrijk 2ijn voor het inrichten van een onderneming. Voor een nieuw startende
onderneming geldt ook dat er kritisch gekeken moet worden naar competenties die de
onderneming wel en niet be2it. Bij de analyse van de kerncompetenties wordt de inrichting
meer bekeken vanuit de kennis en kunde die de onderneming reeds be2it, 2ij moeten de
onderneming in2icht geven in de competenties en bekwaamheden waarop de onderneming
gefundeerd is. Hierbij moeten de kerncompetenties van een bedrijf ge2ien worden als de
wortels van een boom, 2ij 2orgen voor voeding, stabiliteit en levensonderhoud/-behoud
(Prahalad en Hamel, 1990).

Synthese en opties
De synthese bestaat uit het integreren van de belangrijkste resultaten uit de interne en
externe analyse. Daartoe worden de2e resultaten vastgelegd in interne sterkten en 2wakten en
in externe kansen en bedreigingen. Op basis van een confrontatie van de2e elementen worden
de mogelijke strategische opties ge'inventariseerd (Berenschot, 2002). Voordat de strategische
opties ge'inventariseerd kunnen worden, is een herijking van de strategische uitgangspunten
nood2akelijk. Door de2e herijking kunnen de doelstellingen worden aangepast aan de nieuw
verkregen in2ichten . Omdat de strategie van de onderneming ondermeer gebaseerd is op de
doelstellingen die de onderneming stelt, 2al de strategie de onderneming beter positioneren
in de omgeving. Verder heeft de herijking van de beginwaarden, geen invloed op de reeds
uitgevoerde stappen van het strategievormingsproces.
De confrontatie tussen de interne sterke en 2wakke punten van de onderneming met de
externe kansen en bedreigingen van de omgeving, wordt ook wel SWOT-analyse genaamd.
Hierin 2ullen de factoren worden weergeven die met hoge mate van waarschijnlijkheid de
strategie van de onderneming 2ullen be'invloeden. Berenschot (2002) geeft aan dat de
confrontatie moet leiden tot een identificatie van strategische issues voor de onderneming.
Door de verschillende issues te waarderen, kunnen de strategische aandachtsgebieden voor
het management van de onderneming bepaald worden.
Zoals hierboven reeds vermeld is, worden op basis van de2e confrontatie de mogelijke
strategische opties ge'inventariseerd . Om de formulering van een strategie te kunnen
structureren en een goede strategie te kunnen definieren, worden twee verschillende
strategische niveau's onderscheiden welke van belang 2ijn bij de inventarisatie van de
strategische opties. De twee niveau's die Gelderman (1999) hiervoor definieert 2ijn het
primaire en secundaire strategisch niveau .
Op de primaire strategie baseert de organisatie haar concurrentie voordeel. De onderneming
kan dit concurrentie voordeel baseren op een of meerdere strategische kenmerken of op de
laagste kosten. Hierbij kan de onderneming kie2en voor het bedienen de gehele markt, of
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slecht focussen op een bepaalde deel ervan. Met behulp van de twee bovenstaande dimensies
kunnen drie primaire of generieke strategieen onderscheiden worden (Porter, 2004):
►
►

Kostenleiderschap
Differentiatie (gebaseerd op een/meerdere strategische kenmerken)

►

Focus

Uitgaande van de gekozen primaire strategie, kiest de onderneming een secundaire strategie
die het meest voor haar geschikt is. In dit onderzoek, waarbij een nieuw startende
onderneming centraal staat, zal deze secundaire strategie vooral focussen op de manier
waarop de onderneming een bepaalde markt kan betreden. Voor enige voorbeelden van
secundaire strategieen die van toepassing zouden kunnen zijn op de nieuw startende
onderneming, wordt verwezen naar bijlage I.

Waardering en strategiekeuze
Na het uitvoeren van de stap "synthese en opties", volgt de stap "waardering en
strategiekeuze", zie figuur 8. De verschillende strategische opties worden in deze stap naast
elkaar gezet en door toetsing aan vooraf opgestelde criteria met elkaar vergeleken en
gescoord (Berenschot, 2002). De beoordelingscriteria dienen zo gekozen te worden, dat de
gekozen strategische optie de "stakeholders happiness" vergroot. De keuze voor een
strategische optie is gebaseerd op een aantal objectieve criteria (bijvoorbeeld marktgrootte,
hoeveelheid winst), maar ook op een aantal criteria die de mate van geluk moeten vastleggen
voor de stakeholder, deze zijn dus erg afhankelijk van de interpretatie en inzichten van de
stakeholder.
Bij het opstellen van het projectplan is gesteld om de M-ldea methode zoveel mogelijk toe te
passen in het verloop van dit project. Voor het maken van een gefundeerde keuze, wordt
daarom gebruik gemaakt van de wisdom tool.

Uitwerking en planning
De stap "uitwerking en planning" is de laatste stap die tijdens dit rapport (deels) behandeld zal
worden. In deze stap moet de strategische keuze worden vertaald in plannen die inzicht
moeten geven in de consequenties van de strategische keuze en de concrete maatregelen die
genomen moeten worden om de strategische keuze te realiseren (Berenschot, 2002). Echter
zal er in deze stap geen verdere planning gemaakt worden voor de implementatie van de
plannen, omdat niet duidelijk is hoe, wanneer en door wie de onderneming opgestart zal gaan
worden.
De daadwerkelijke implementatie van dit plan ook buiten de scope van dit project. Deswege
zal de laatste stap uit het proces, dat Berenschot (2002) heeft opgesteld voor maken en
invoeren van een strategisch plan, niet worden uitgevoerd. In de volgende paragraaf zal verder
ingegaan worden op de implicaties van de toepassing van deze aanpak.

4.2

IMPLICATIES

Voor Instruct is het moeilijk om een strategie te ontwikkelen, zeker omdat er grote
onduidelijkheid bestaat over wie en hoe de onderneming gestart zal gaan worden. Het proces
dat in het voorgaande hoofdstuk omschreven is, helpt lnStruct goed bij de ontwikkeling van
een strategie en het beantwoorden van de centrale vraagstelling. De interne analyse moet
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helpen bij de beantwoording van de twee eerste onderzoeksvragen en de externe analyse
moet helpen bij het beantwoorden van onderzoeksvraag drie. Met behulp van de stappen
"synthese en opties" en "waardering en strategie" wordt de laatste van de onderzoeksvragen
beantwoordt.
Het strategische venster biedt bij het uitvoeren van dit onderzoek, een goed uitgangspunt
voor het bepalen van de strategie. Omdat hier later in het proces naar teruggekoppeld wordt,
biedt het voor Instruct voldoende flexibiliteit voor het doorlopen van het proces. Dit omdat er
voor lnStruct in het begin grote onduidelijkheid bestaat over de uitgangswaarden van de
onderneming, waardoor er eventueel wijzigingen aangebracht dienen te worden aan deze
waarden .
Door de opzet van de externe analyse (van breed en algemeen, naar smal en expliciet) en de
interne analyse (eerst outside - in en daarna inside-out), wordt de analyse van de onderneming
van alle kanten goed belicht. Hierdoor kunnen de verschillende mogelijkheden die Instruct
heeft, goed afgetast en geanalyseerd worden. De keuze van de strategie kan daardoor goed
opgebouwd en onderbouwd worden.
Door de stapsgewijze aanpak, helpt het hierboven omschreven proces bij een soepele
voortgang van het proces en kan de onderzoeker een goed overzicht behouden tijdens het
verloop van het onderzoek. Tevens is de aanpak zoals die hierboven omschreven is, goed
toepasbaar op een nieuw startende ondernemingen, door de flex ibiliteit van deze aanpak
tijdens de verschillende stappen .
Een nadeel van deze aanpak is wel dat de analyse op sommige punten erg afhankelijk is van
de interpretatie van de onderzoeker, waardoor de oplossingen enigszins gekleurd zullen zijn
door de mening van de onderzoeker. Dit is echter een van de kenmerken van een
bedrijfskundig probleem , dus geen onoverkoombaar probleem , maar wel een kritisch
aandachtspunt.
Met het geven van een uitgebreide beschrijving van de aanpak van dit onderzoek, is een einde
gekomen aan het tweede deel van dit onderzoek. Hieronder zal daarom verder gegaan worden
met deel Ill.
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HET STRATEGISCHE VENSTER

Na het afronden van de keuze en aanpak van het probleem, volgt in deel Ill van dit onderzoek.
In dit deel zal het probleem geanalyseerd worden en worden de oorzaken gediagnosticeerd
(Van Aken, 2001 ). Voor dit onderzoek wordt daarvoor de start gemaakt met het
strategievormingsproces dat Berenschot (2002) gedefinieerd. Deze fase bestaat uit het
vastleggen van het strategische venster, de interne en externe analyse van de onderneming en
de synthese en opsomming van de verschillende opties.
Dit hoofdstuk behandelt de eerste deel van het strategievormingsproces, hierin wordt het
strategische venster bepaald. In het strategische venster wordt in termen van missie en visie
de lange termijn ambitie van de onderneming vastgelegd (Berenschot, 2002). Te beginnen met
de bepaling van de visie, waarna de missie volgt. Als laatste worden de implicaties voor de
onderneming en het proces behandeld.

5.1

VISIE

In de vis ie geeft een onderneming haar kijk op de markt en omgeving waarin het zich wil
begeven. Hierbij probeert men de vraagontwikkeling en groei weer te geven, welke behoefte
de afnemer heeft en de eisen die deze afnemer heeft ten aanzien van haar toeleveranciers
(Verhoef, 2005). Door de aard van M-ldea methode, die centraal staat in dit onderzoek, zal de
visie voor lnStruct zich concentreren rond innovatiebegeleiding.
Voor ondernemingen wordt innovatie steeds belangrijker om te kunnen blijven concurreren,
daarbij worden steeds hogere eisen gesteld aan deze innovativiteit. Eindgebruikers worden
steeds kritischer bij de afname van producten, zij verwachten steeds betere en meer
duurzame producten , waarbij de levenscyclus van deze producten steeds kleiner wordt en de
markt voor deze producten steeds verder verschuift naar kleine gedifferentieerde
micromarkten. Ondernemingen ervaren daardoor tijdens innovatietrajecten steeds hogere
kosten en risico's en zullen daardoor sneller geneigd zijn hulp in te schakelen tijdens het
aangaan en uitvoeren van deze innovatietrajecten. Deze afnemers van kennisintensieve
diensten kijken daarbij steeds kritischer naar de kosten en vrijblijvendheid van het geleverde
advies.
De afnemers van de soort diensten die Instruct in de toekomst zal gaan aanbieden,
verwachten daarom van een "prefered supplier" dat zij de vrijblijvendheid en de risico's van
het innovatietraject (deels) wegnemen.

5.2

MISSIE

De missie heeft als doel om weer te geven hoe de onderneming denkt de behoefte in de markt
in te gaan vullen. Hierbij probeert men een bepaalde afnemersgroep te kiezen waarop het
aanbod wordt afgestemd en waarbij men gebruik maakt van de kerncompetenties die de
onderneming bezit. Tevens probeert de onderneming de te bereiken positie in de markt vast
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te leggen (Verhoef, 2005). Met de visie in het achterhoofd kan nu voor lnStruct de volgende
missie warden vastgelegd:

"Kleine en midde/grote ondernemingen begeleiden bi} het aangaan en
uitvoeren van innovatietrajecten, aan de hand de M-ldea methode. Waarbij
voor deze ondernemingen meer en betere concepten warden gegenereerd,
betrouwbare op/ossing ontwikkeld warden en waarbij het proces snel en
efficient wordt door/open. /nStruct wi/ hierbij binnen 3 Jaar een gezonde en
winstgevende organisatie warden, die kosten en risico's bij de
innovatietrajecten van haar klanten zovee/ mogelijk wil beperken."
Hieronder warden van de hier bepaalde missie en visie de implicatie gegeven voor het
strategievormingsproces en voor lnStruct.

5.3

IMPLICATIES

De visie en missie zoals die hierboven zijn opgesteld, geven voor het strategievormingsproces
een eerste richting weer, waarin de oplossing van de strateg ie gezocht moet warden. Tevens
biedt het een richtlijn waarlangs het strategievormingsproces uitgevoerd dient te warden. De
visie geeft daarbij van de onderzoeker de blik op de toekomst weer. De missie wordt gevormd
op basis van de gegeven visie en moet voor de onderneming een eerste inzicht geven in hoe
de onderneming denkt in te springen op de toekomstige ontwikkelingen, zoals die in visie zijn
weergegeven.
Zoals gezegd, geven deze visie en missie de eerste richting aan het strategievormingsproces.
Voor lnStruct betekend dit dat het zich met haar belangrijkste competenties moet gaan richten
op de begeleiding van innovatietrajecten, waarbij het de kosten en risico's voor onderneming,
bij het aangaan en uitvoeren van innovatietrajecten, zoveel mogelijk moet terugdringen.
Hierdoor moet het in staat zijn om in drie jaar een gezonde en winstgevende organisatie op te
bouwen.
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Hoofdstuk 6:

EXTERNE ANALYSE

Na de bepaling van het strategische venster komt de volgende stap in het
strategievormingsproces aan de orde : de externe analyse. Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 4,
moet de externe analyse volgens Berenschot (2002) inzicht geven in de samenstelling en
dynamiek van de omgeving waarin de onderneming zou willen opereren en in de positie die
het in deze omgeving zou willen innemen . Daarbij moeten uiteindelijk de kansen en
bedreigingen vanuit de markt gedefinieerd worden. Zoals ook reeds eerder vermeld is, wordt
hierbij voor de uitvoering gebruik gemaakt wordt van de 9 stappen van Gelderman (1999), zie
figuur 10 hieronder.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Algemene omgeving
Marktsegmentatie
Marktontwikkeling
Afnemersdimensie
Kritische succesfactoren
Concurrentieanalyse tussen aanbieders
Structurele winstgevendheid
Mogelijkheid van toetreding
Omgevingskansen en -bedreigingen

figuur 10: Stappenplan voor uitvoeren externe analyse (Gelderrnan, 1999)

In dit hoofdstuk zullen de verschillende stappen uit de bovenstaande figuur uitgevoerd
worden, te beginnen bij analyse van de algemene omgeving.

6.1

ALGEMENE OMGEVING

De eerste stap van het 9-stappenplan van Gelderman (1999), is de analyse van de algemene
omgeving, ook wel macro omgeving genaamd. De algemene omgeving omvat alle algemene
omgevingssituaties en -ontwikkelingen, die voor de marktomgeving van belang zijn
(Gelderman, 1999). Daarbij geeft Gelderman ook aan dat deze algemene omgevingsfactoren
worden geordend naar economische, technologische, politiek-juridische en sociaal-culturele
aspecten.
De bovenstaande ordening van de algemene omgevingsfactoren is gebaseerd op de STEP of
PEST-factoren die algemeen bekend en geaccepteerd zijn. In deze analyse worden de sociale,
technische, economische en politieke factoren voor de onderneming geanalyseerd.
Verschillende auteurs Uohnson en Scholes, 2002, Verhoef, 2005, Leeflang, 1994, Kotler, 2000,
en Berenschot, 2002) hebben verschillende factoren aan de STEP-variabelen toegevoegd. De
modellen van deze auteurs vertonen grote onderlinge overeenkomsten en zijn het beste
samen te vatten in de PESTEL-framework dat Johnson en Scholes (2002) hebben opgesteld,
omdat de factoren die hierin gedefinieerd worden het meeste aansluiten bij wat de overige
auteurs definieren.
Naast de analyse van de PESTEL-factoren, komt in de analyse van de algemene omgeving ook
de bestedingsconcurrentie aan de orde (Gelderman, 1999). Hieronder zal echter eerst het
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PESTEL-framework worden behandeld, daarna volgt de bestedingsconcurrentie en als laatste
zullen de implicaties van de algemene omgeving voor Instruct worden gegeven.

6.1.1

PESTEL-framework

Zoals reeds besproken, worden in deze analyse de algemene omgevingsfactoren besproken
aan de hand van het PESTEL-framework. Hierin worden politieke, economische, sociaaldemografische, technische, ecologische en juridische (legal) factoren behandeld die direct, of
door verandering erin, van invloed zijn op lnStruct. In de figuur 11 is een lijst gegeven
mogelijke invloedsfactoren, die afgeleid zijn uit: Johnson en Scholes (2002), Verhoef (2005),
Leeflang (1994), Kotler (2000) en Berenschot (2002).

Polltieke

Economische

Soclaaldemografische

Belasting
Regulering
Deregulering
Privatiserin!;J
lm~ortrestnctie
Su sidies
Wetgeving
Belangengroepering (met politieke
actie comites)
Houdin~ politiek t .o.v. bedrijfsleven
lnternatlonalepolitieke ontw1kkeling
Monetaire polltiek
Hoo!;lte accijnzen
Polit1eke stabiliteit

Wisselkoersen
Rentestanden
Economische verwachtingen
Krediet verlening
lnflatie
Werkloosheid
Concurrentie
lnkomsten verdeling van een land
Agrarische economie
Grondstofexporterende economie
lndustrialiserende economie
Ge"industrialiseerde
Hoogte besteedbare inkomen
lnkomsten verdeling
Prijspeil
lndustriele goederen
Consumptie goederen

Demografie
Bevolkingsrootte en groei
Leeftijdsop ouw
Etnische markten
Opleidingsniveau verdelind
Aantal huishoudingen en e
verdeling daarvan
Verandering van massa markten
naar micro markten
Urbanisatie
Grootte en samenstelling van de
beroepsbevolking
Koopkracht en verdeling daarvan
lnkomen
Mobiliteit
Lifestyle
Opleiding
Werkklimaat
Normen en waarden
Bestaan van sub-culturen

Technologlsche

Ecologlshe

Jurldlsche (Legal)

Internet technologie
Nieuwe materialen
Snelheid van kennisverspreiding
Modernisering inrichting
Snelheid van technologische
verandering
Ongelimiteerde mogelijkheden voor
innovatie
Regels omtrent innovatie
Nieuwe opslag en vervoersmiddelen

Parkeerbeleid
Bereikbaarheid
Veiligheid
Reini!;jing
Locatiekwaliteit
Milieuhinder
Broeikaseffect
Te kort aan grondstoffen
Oplopende energie kosten
Veranderende rol van
overheidsinstanties

Arbeidswetten
Wet op ondernemingsraden
CAO's
Prgsafspraken en mededingen
IS -normen
Europese wetbeving
Verbod o~ ge ruik van bepaalde
grondsto en
Wijzigingen in eigendomsrecht
(octrooien, merkenrecht, etc)
Wet beperking cadeau stelsel
Reclame wetgeving

figuur 11: Mogelijke invloedsfactoren uit de macro omgeving

Omdat de M-ldea methode zich concentreert op innovatie en concept ontwikkeling, wordt
getracht de belangrijkste factoren hieromtrent weer te geven . Tevens worden de
omgevingsfactoren weergegeven die van invloed zijn op het opstarten van een nieuwe
onderneming. Voor lnStruct hebben de politieke en sociaaldemografische factoren een
belangrijke invloed op de onderneming, waarbij de sociaaldemografische het belangrijkst zijn.
De overige factoren zijn minder belangrijk, maar deze moeten het algemene beeld, omtrent de
innovatiebehoefte van ondernemingen in Nederland, versterken.
De invloedsfactoren uit de algemene omgeving, worden gegroepeerd volgens PESTELframework, te beginnen bij de politieke factoren, waarna de overige factoren volgen. Als
laatste worden de implicaties voor dit onderzoek worden afgeleid.
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Politieke factoren
Politieke factoren die een onderneming zouden kunnen be·1nvloeden, zijn weergegeven in
figuur 11. Deze sectie behandeld de belangrijkste politieke factoren die van invloed zouden
kunnen zijn voor lnStruct.
Ondermeer naar aanleiding van de Lissabon agenda, die in 1999 is geformuleerd en tot doel
heeft de concurrentiekracht en kenniseconomie van Europa te versterken, probeert de
Nederlandse politiek het innovatieklimaat binnen Nederland te verbeteren. Dit gebeurt zowel
op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Hierbij heeft Nederland oak de ambitie uitgesproken
om in 2010 te behoren tot een van de meest innovatieve en competitieve economieen in de
wereld (www.technopartner.nl).
De Nederlandse politiek heeft voor het bereiken van deze doelstelling een aantal initiatieven
ontwikkeld ter bevordering van de innovativiteit in het MKB, omdat het MKB gezien wordt als
de motor achter de Nederlandse economie. Voor technostarters warden allerlei initiatieven
ontplooit om hen te helpen bij de start van hun onderneming. Zo kent de TUe het innovation
lab, data.a. helpt in een actieve ondersteuning, begeleiding en stimulering van technostarters,
al dan niet voortkomend uit de universiteit zelf en al dan niet gebaseerd op vindingen vanuit
de

universiteit (http://w3.tue.nl/nl /de universiteit/ ii/). Verd er zijn

er op nationaal

en

regionaal niveau een groot aantal subsidieregelingen, dat kleine en middelgrote bedrijven
moet stimuleren bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsactiviteiten en/of nieuwe producten,
wat een positieve impuls moet geven aan het economische klimaat binnen Nederland of
binnen een bepaalde regio.
De invloed van de bovenstaande politieke factoren is tweeledig, door de maatregelen die de
politiek neemt zullen entrepreneurs meer gestimuleerd warden hun ideeen uit te werken tot
een daadwerkelijk bedrijf of bedrijfsconcept. Hierbij kan de M-ldea methode helpen bij de
ontwikkeling van dit idee tot een daadwerkelijk bedrijfsconcept. Ten tweede zullen de
initiatieven die de politiek ontwikkeld ter ondersteuning van entrepreneurs bij het opstarten
van een nieuwe onderneming, oak van toepassing zijn op Instruct.
Een internationale politieke ontwikkeling die een rol speelt is het ontstaan van een Europese
markt. Hierdoor wordt de concurrentie op de binnenlandse markt vergroot. Echter hier staat
tegenover dat bedrijven ook meer mogelijkheden hebben om

in

het buitenland de

concurrentie aan te gaan. De beperkingen en mogelijkheden die het ontstaan van een
Europese markt met zich brengt, dragen er toe bij dat bedrijven innovatiever moeten zijn om
te kunnen concurreren.

Economische factoren
Door de economisch slechte periode die Nederland achter de rug heeft, heerst er momenteel
een relatief hoge werkloosheid. Over het algemeen zorgt een hogere werkloosheid dat er
relatief veel nieuwe bedrijven opgestart worden, doordat een aantal van deze werkloze
mensen ervoor kiest om een nieuw bedrijf te starten.
De rente stand in Nederland is op dit moment op een laag niveau, dit stimuleert bedrijven om
meer geld te lenen om te investeren. Bij kiezen en uitwerken van het plan om te investeren, is
de M-ldea methode een handig hulpmiddel. Tevens proberen diverse financiele instellingen
(waaronder Rabobank Nederland) het economische klimaat binnen Nederland te bevorderen
door nieuwe startende ondernemingen in "goedkoop" kapitaal met een laag risico te voorzien.
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Sociaaldemografische factoren
Klanten worden steeds kritischer bij de afname van eindproducten en diensten, dit heeft grote
gevolgen voor ondernemers die deze producten en diensten aanbieden. Zo warden de
levenscycli van producten steeds korter, warden er steeds hogere (kwaliteits-) eisen gesteld
aan de producten, is er een verschuiving van massa markten naar steeds kleiner wordende
micro markten, warden producten en diensten steeds gecompliceerder en verwachten klanten
een geheel foutloos en duurzaam product. Voor ondernemers betekent dit dat er hoge eisen
warden gesteld aan de uitwerking van innovaties en het doorlopen van het innovatie traject,
zij warden hierbij gedwongen om steeds effectiever en vindingrijker te innoveren . Daarbij
zorgen de bovenstaande factoren tevens voor het feit dat ondernemers hoge risico's ervaren
bij het aangaan en doorlopen van innovatie projecten, omdat zij vaak maar een kans krijgen
om de innovatie goed in/door te voeren

Technische factoren
De snelheid van technische verandering is belangrijk voor de onderneming hier
onderbeschouwing. Door de snelle technologische ontwikkeling, warden producten en
diensten steeds gecompliceerder en moeten bedrijven steeds innovatiever zijn om de
technische ontwikkeling bij te houden. Verdere ontwikkeling op technologisch gebied dragen
er toe bij dat ondernemingen continu moeten blijven innoveren.

Ecologische factoren
Door de oplopende tekorten aan grondstoffen en de hogere energie kosten, zullen de totale
kosten van de onderneming stijgen. Om hieraan een goed tegenwicht te bieden, zullen
ondernemingen effectiever en inventiever met grondstoffen en energie moeten omspringen,
hiervoor moet men zowel product- als procesinnovatie doorvoeren. Verder stelt de consument
steeds hogere eisen aan producten, qua veiligheid, milieu belasting en milieu vriendelijkheid.

Juridische factoren
De juridische factoren bespreken de invloedsfactoren die veranderingen in de verschillende
wetgevingen tot gevolg hebben. Wijzigingen in verschillende wetgevingen (verbod op gebruik
bepaalde grondstoffen, Europese wetgeving, etc) hebben tot gevolg dat bedrijven steeds
vindingrijker moeten zijn bij de ontwikkeling van haar producten.
Wijzingen in eigendomsrecht hebben invloed op de mate waarin een onderneming in staat is
om haar kennis te beschermen. Wijzigingen in het eigendomsrecht kunnen dan oak invloed
hebben op het innovatieklimaat binnen een onderneming. Wanneer een onderneming niet of
slecht in staat is om haar kennis te beschermen, zal het minder geneigd zijn om een tweede
partij in handen nemen, die haar helpt tijdens het innovatieproces.

lmplicaties
Met behulp van de bovenstaande PESTEL-factoren wordt geprobeerd voor lnStruct de
belangrijkste invloedsfactoren uit de algemene omgeving weer te geven. Doordat deze
factoren deels voortbouwen op de inzichten uit marktcontext (paragraaf 2.3), zal deze analyse
enigszins gekleurd zijn door de interpretatie van de auteur en zullen factoren weergegeven
warden die de auteur belangrijk acht bij het opstarten van de onderneming. Om deze invloed
zoveel mogelijk te beperken, warden de verschillende begeleiders en stakeholders gepolst
naar hun interpretatie van deze factoren .
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De PESTEL-factoren hebben voor de Instruct diverse invloeden, zoals gezegd zijn de
sociaaldemografische en politieke factoren de factoren met de meeste invloed op de
onderneming. Belangrijk hierbij is, dat het voor ondernemingen steeds belangrijker wordt dat
zij innoveren, waarbij de risico's voor deze innovatietrajecten steeds grater wordt. Hierdoor
zal de vraag naar hulpmiddelen en advies omtrent innovatieprocessen warden vergroot. De Mldea methode kan voor deze ondernemingen een goed hulpmiddel zijn voor het aangaan en
uitvoeren van dergelijke innovatietrajecten. Hierbij stelt de methode hen instaat haar
problematiek op een meer innovatieve manier op te lossen en moet de methode een deel van
de risico's die de ondernemingen ervaren, terugnemen.
Door de ambities die de Nederlandse politiek heeft uitgesproken, wordt het innovatieklimaat
binnen Nederland verbeterd. Daardoor, en door de lange rente stand, zullen ondernemingen
beter in staat zijn hun innovatieve projecten door te voeren. Omdat de M-ldea methode een
rol kan vervullen bij het uitwerken van innovatieve ideeen tot daadwerkelijke plannen, zal de
potentiele afzetmarkt voor de methode groeien. De markt zal verder groeien doordat door de
relatief hoge werkloosheid en bevordering vanuit de politiek meer bedrijven gestart.

6. 1.2

Bestedingsconcurrentie

Zoals reeds vermeld in dit hoofdstuk, bestaat de analyse van de algemene omgeving oak voor
een deel uit de analyse van de concurrentie. Het gaat hierbij om algemene trends in het
uitgavenpatroon van bedrijven die voor deze onderneming van belang zijn. Deze analyse
wordt de bestedingsconcurrentie genoemd (Gelderman, 1999).
Al geruime tijd temperen de conjuncturele ontwikkelingen de investeringsbereidheid bij het
Nederlandse bedrijfsleven. Oak de overheid acteert onder het regime van bezuinigingen,
waardoor zij minder nieuwe initiatieven en plannen ontwikkelt (Rabobank Nederland, 2005).
Veel activiteiten van economische en organisatieadviesbureau's zijn conjunctuurgevoelig,
daardoor loopt de omzet van de sector waarin deze bedrijven zich bevinden terug.
De Rabobank (2005) stelt verder dat de opdrachtgevers van deze bedrijven steeds kritischer
kijken naar de advieskosten die binnen het bedrijf verbruikt warden. Tevens kijken zij oak
kritischer naar het geleverde advies en de vrijblijvendheid daarvan. Voor de adviseur is het
daardoor noodzaak om de toegevoegde waarde van zijn dienst duidelijker te communiceren
en te benadrukken en de vrijblijvendheid van het advies weg te nemen . Een duidelijke
profilering, naamsbekendheid en goede referenties helpen de adviseur hierbij en oak bij het
verkrijgen van nieuwe opdrachten.
Volgens het CBS (www.CBS.nl) neemt het aantal bedrijven dat technische innovaties doorvoert
af. In de periode 2000-2002 is dit aantal met ongeveer 30% teruggelopen ten opzichte van de
drie voorgaande jaren. Samen met de onder druk staande investeringen, heeft dit een
negatieve invloed adviesbureau's die zich bezighouden met innovatie en organisatie advies.
Hierbij moet echter wel opgemerkt warden dat de periode die hier onder beschouwing wordt
genomen, de recessie zich inzette in de Nederlandse economie. De economische situatie,
vergeleken met toen, vertoont alweer wat verbetering.

lmplicaties
Voor bestedingsconcurrentie geldt, net as voor de PESTEL-factoren, dat ze enigszins zijn
onderhevigd aan de interpretatie van de auteur. De invloed hiervan wordt op dezelfde wijze als
voor de PESTEL-factoren, geprobeerd terug te dringen (door dit voor te leggen aan derden).
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Uit de bestedingsconcurrentie blijkt dat ondernemingen steeds kritischer kijken naar de
kosten en de vrijblijvendheid van adviestrajecten. lnStruct moet dus proberen een deel van
deze vrijblijvendheid proberen terug te dringen en de kosten goed kunnen verantwoorden.
Na het geven van een algemene indruk van de factoren die invloed uitoefenen op de
onderneming, kan de markt gesegmenteerd warden.

6.2

MARKTSEGMENTATIE

De volgende stap in de externe analyse is de segmentatie van markt, dit is de tweede stap uit
het 9-stappenplan dat Gelderman (1999) definieert. Marktsegmentatie is het verdelen van de
totale gedifferentieerde markt in homogene deelmarkten. De reden hiervoor is dat homogene
segmenten gerichter zijn te bewerken dan gedifferentieerde markten, ten behoeve van zaken
als:
het
onderhouden
van
klantenrelaties,
marktonderzoek,
verkoopbeleid
en
productontwikkeling (Gelderman, 1999). Voor nieuw startende ondernemingen zoals lnStruct,
betekent dat het haar beperkte middelen beter kan richten de behoeften van haar klanten.
Voor het segmenteren van de markt bestaan er vier verschillende niveau's van segmentatie:
macro-, meso-, micro- en micro-microsegmentatie. Hierbij is het macro niveau het meest
globale niveau en neemt de gedetailleerdheid bij de opvolgende niveau's steeds verder toe.
Voor deze fase in het onderzoek is een globale segmentatie van de markt afdoende, omdat er
in dit stadium geen uitgebreide informatie beschikbaar is. Tevens zal deze segmentatie een
basis vormen voor een meer gedetailleerde segmentatie die verderop in dit hoofdstuk zal
plaatsvinden (in paragraaf 6.4)
De segmentatie van de markt kan op verschillende manieren, echter in de literatuur wordt
veelal onderscheid gemaakt in een productvariabele en een marktvariabele. Gelderman (l 999)
heeft beschrijft praktisch goed toepasbare methode, waarbij aan deze twee variabelen nog een
derde wordt toegevoegd. Tijdens dit onderzoek zal vanwege de praktische toepasbaarheid de
segmentatie geschieden volgens de FAP-dimensies. De segmentatie aan de hand van de
verschillende FAP-dimensies wordt hieronder verder uitgewerkt, te beginnen met de
functiedimensie.

Functiedimensie
Gelderman (l 999) geeft de volgende definitie van de functiedimensie: Welke functies warden
door de P-segmenten vervuld, of in welke behoeften wordt voorzien? Maar wat houdt dit nu in
voor lnStruct? Zoals reeds is aangegeven helpt de M-ldea methode bij het begeleiden van
innovatie- en ontwerpprocessen. De behoefte die het hierbij vervuld kan zich concentreren op
verschillende vormen van innovatietrajecten, welke zijn onder te verdelen in de begeleiding
tijdens:
►
Product innovatie
►
Businessconcept ontwikkeling
►

Procesinnovatie

Binnen ieder van de boven genoemde functies, moeten 2 fases onderscheiden warden: de
"early design phase" en de "late design phase". In de "early design phase" wordt het concept
vormgegeven/verzonnen. Tijdens deze fase helpt de methode vooral bij een meer
systematische aanpak en kan het concept deels gedimensioneerd warden. In de "late design
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phase" wordt het concept gedimensioneerd en verder uit gedetailleerd. Tijdens deze fase helpt
de methode bij het uitwerken van getalsmatige dimensies van een concept. Echter blijven
tijdens deze fase gespecialiseerde rekenmodellen een belangrijke rol spelen.
Voor Instruct betekend dit dat de M-ldea methode drie verschillende soorten behoeftes kan
invullen voor de haar potentiele afnemers. De keuze voor het vervullen van een bepaalde soort
behoefte, moet geleid worden door de mate van toepasbaarheid van de methode op het
vervullen van die behoefte. Hier zal later in dit hoofdstuk op teruggekomen worden.

Afnemersdimensie
De afnemersdimensie differentieert de verschillende segmenten op basis van de vraag die
Gelderman (1999) definieert: aan welke afnemers wordt geleverd? Voor de M-ldea methode
kunnen de volgende afnemers onderscheiden worden :
►

►

Consumenten markt
Zakelijke markt (eindgebruiker)
Educatieve instellingen

►

Dienstverlenende instellingen

►

De afnemerssegmenten geven hier een eerste algemene indeling van de verschillende
doelgroepen, welke met de M-ldea methode kunnen worden bediend. Op basis van deze
onderverdeling wordt in paragraaf 6.4 een verdere onderverdeling gemaakt, waarmee de
doelgroep specifieker worden onderverdeeld.

Productdimensie
De laatste segmentatiedimensie maakt en onderverdeling van de markt aan de hand van hoe
de functie vervuld wordt (Gelderman, 1999). Dus met welk product/dienst wordt de functie
vervuld , zoals die zijn weergegeven in de functiedimensie. In dit onderzoek staat de
commercialisatie van de M-ldea methode centraal, dit zal dus ook de manier zijn waarop de
functie vervuld zal worden. Echter aan de M-ldea methode kunnen 3 verschillende elementen
onderscheiden worden, waarmee de potentiele afnemer bediend kan worden. Deze elementen
zijn :
►

Methode

►

Software tools

►

Advies

Hierbij moet opgemerkt worden dat deze producten / diensten niet helemaal los verkocht
kunnen worden . Bij ieder van de bovenstaande producten/diensten moet kennisoverdracht
plaatsvinden, hiervoor zijn 2 manieren te onderscheiden . De eerste manier is door verbale
communicatie, dit kan in de vorm van gesprekken (een op een kennisoverdracht), presentaties
(een op veel kennisoverdracht) en dergelijke. Een tweede manier om kennis over te dragen is
schriftelijke communicatie, dit kan in vorm van boeken, handleidingen, rapportages en
dergelijke.

6.2.2

lmplicaties

Door het toepassen van de FAP-dimensies, wordt op een systematische manier onderscheid
gemaakt tussen de verschillende segmenten die door de onderneming bediend kunnen
worden. Op deze manier wordt gezorgd dat alle mogelijke opties zo goed mogelijk worden
beschouwd. Daarbij is in voorgaande paragraaf een eerste grove segmentatie van de markt
gemaakt. Deze geeft inzicht in de verschillende mogelijkheden die de ondernem ing heeft voor

- 33 -

Van idee tot "M-ldea "

Eindrapportage

het positioneren van haar producten in de markt. Op basis van deze segmentatie wordt in het
verloop van dit hoofdstuk de markt verder gesegmenteerd, zodat de onderneming zich nog
beter kan positioneren in de markt. Daarbij is het beter in staat haar producten af te stemmen
op de eisen en wensen van haar potentiele afnemers.

6.3

MARKTONTWIKKELING

Na een eerste grove segmentatie van de markt te hebben gemaakt, volgt de volgende stap uit
het 9-stappenplan van Gelderman (l 999). In stap 3 van de externe analyse, worden de
verschillende marktontwikkelingen in kaart gebracht. Om deze analyse op een gestructureerde
manier aan te pakken, wat de objectiviteit bevordert, wordt gebruik gemaakt van de
marktkarakteristieken die Berenschot (2002) definieert. Deze moeten een algemene indruk
geven van de markt en marktdynamiek en bestaan uit vier elementen, daarbij helpen ze de
marktontwikkelingen vanuit verschillende oogpunten te beschouwen. De 4 elementen zijn
(Berenschot, 2002):
►
Marktstructuur
►
►
►

Volwassenheid van een bepaalde markt
Marktgroei
Marktomvang

De bovenstaande marktkarakteristieken worden hieronder verder behandeld, te beginnen bij
de marktstructuur.

6.3.1

Marktkarakteristieken

Marktstructuur

De eerste karakteristiek die inzicht moet geven in de ontwikkelingen van de markt, is de
marktstructuur, welke moet weergeven hoe de markt grofweg in elkaar zit. Zoals al eerder
aangegeven is de nieuw startende onderneming in te delen bij de zakelijke dienstverleners (zie
paragraaf 6.1 ), de diensten die de onderneming daarbij aanbiedt vallen onder de
kennisintensieve diensten (KID). Een belangrijk kenmerk van kennisintensieve diensten is het
feit dat elke klant en elk project vraagt om een andere, op de klant/project aangepaste,
aanpak en invulling van de dienstverlening vraagt (EIM, 2005 1).
Verder stelt het EIM (2005 1 en 2005 2) dat deze zich markt laat kenmerken het grote aantal
kleine bedrijven waaruit de markt bestaat; ongeveer 77% van de bedrijven bestaat uit kleine
eenmanszaken, zonder personeel. Het aantal bedrijven werkzaam op het gebied van KID was
op l januari 2004 39.500.
De markt voor dit soort producten is erg conjunctuur gevoelig, de recessie van de voorbije
periode, heeft dan ook geleid tot een teruggang van het aantal opdracht. Mede hierdoor is de
markt sterk in beweging . Dat de markt sterk in beweging is, is ook te zien in enerzijds het
grotere aantal gespecialiseerde bedrijven en anderzijds, door de lage toetredingsdrempels
(qua vereist kapitaal), het aantal andere zakelijke dienstverleners dat zich op deze markt van
KID heeft begeven. Een laatste factor die deze sector be'invloed is dat door het verdwijnen van
routine matige productie naar lage lonen landen, er een herorientatie plaatsvindt van de
industriele bedrijven, waarbij zij de diensten component proberen te versterken op (EIM,
2005 1),
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Verder moet vermeld worden dat op deze markt naamsbekendheid, goede referenties en een
juiste profilering in de markt, factoren zijn die in hoge mate bijdragen aan het succesvol
verwerven van opdrachten,
Nederland, 2005)

ook bij

minder gunstige

marktontwikkelingen

(Rabobank

Volwassenheid
Een volgend punt dat mede helpt een bepaalde markt te karakteriseren is de volwassenheid
van een bepaalde markt. De sector waarin het bedrijf zich wil gaan begeven is een dynamische
sector (EIM, 2005 2), wat tot uitdrukking komt in de groei van deze sector. Zelfs in een periode
van economische recessie, in de jaren tussen 2000 en 2004, is het aantal actieve bedrijven in
de KID sector toegenomen met 1, l % (voor onderzoeks- en adviesbureau's met 0,8%) terwijl in
het gehele bedrijfsleven een daling op te merken was.

Marktgroei
De derde marktkarakteristiek is de marktgroei. Voor de nieuw startende onderneming is het
van belang om inzicht te krijgen in wat de belangrijkste trends in de omzet en winst
ontwikkeling zijn, omdat mede aan de hand hiervan de aantrekkelijkheid van de markt wordt
bepaald. Voor de zakelijke dienstverlening sector wordt een volume groei voorspeld voor 2005
en voor 2006 (EIM, 2005 2), echter ligt deze iets lager in vergelijking met het totaal voor het
bedrijfsleven, zie tabel l. In deze tabel is ook te zien dat de prognose voor de winst wel een
stuk hoger dan die voor de rest van het bedrijfsleven.

Omzetprognose

+ 0,75%

+ 1,75%

+ 1,00%

+ 2,25%

Winstprognose

+ 5,25%

+ 6,50%

+ 4,25%

+ 5,50%

tabel 1: Prognoses 2005 en 2006 (bron: EIM, 2005

2

)

Marktomvang
De potentiele markt voor kennisintensieve diensten omvat het hele bedrijfsleven en (semi-)
overheden (EIM, 2005 1). De M-ldea methode moet bedrijven helpen tijdens het aangaan en
begeleiding tijdens innovatietrajecten, de doelgroep zal zich daarom ook beperken tot de
bedrijven die voornemens zijn om te innoveren (zowel product als procesinnovatie). Nieuw
startende ondernemingen behoorde ook tot deze groep.
Het aantal bedrijven dat heeft doorgevoerd in 2005 is aanzienlijk, 64% van de in totaal
690.000 MKB ondernemingen behorende in 2005 tot de categorie innovatieve bedrijven
(http://www.ondernemerschap.nl/). Hieraan zijn moeilijk conclusies te verbinden voor de
grootte van de potentiele markt. De M-ldea methode komt het best tot zijn recht wanneer er
een ingrijpende verandering plaatsvindt. Voor kleine iteratieve innovatie stappen is de
methode minder geschikt.
Om beter inzicht te krijgen in de potentiele doelgroep zijn hieronder in tabel 2 een aantal
innovatiemaatstaven weergegeven. Ondanks dat deze maatstaven een beter beeld geven welke
innovaties door hoeveel bedrijven zijn doorgevoerd, kunnen uit deze tabel geen harde
conclusies afgeleid worden over de grote van de doelgroep. Echter wanneer de M-ldea
methode alleen toepasbaar zou zijn voor bedrijven die een voor Nederland nieuw product of
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dienst introduceren, dan blijkt dat de potentiele markt nog steeds aanzienlijk is (11 % van
690.000 bedrijven).

Percentage innovatieve bedrijven

64

60

84

Percentage bedrijven dat nieuwe producten of diensten
op de markt heeft gebracht

34

32

48

Percentage bedrijven dat producten of diensten op de
markt heeft gebracht die nieuw zijn voor de bedrijfstak

16

14

25

Percentage bedrijven dat producten of diensten op de
markt heeft gebracht die nieuw zijn voor Nederland

11

10

19

Percentage bedrijven dat verbeteringen heeft
doorgevoerd in inteme bedrijfsprocessen

56

51

80

Percentage bedrijven dat nieuwe manieren van
distributiellevering aan klanten heeft gebruikt

18

17

24

Percentage bedrijven met leveranciersgedreven innovatie

31

29

39

tabel 2: lnnovatiemaatstaven 2005 (bron: http://www.ondernemerschap.nl/)

6.3.2

lmplicaties

De structuur van de markt en met name het feit dat er een groot aantal kleine bedrijven op
actief zijn, heeft voor de markt van kennisintensieve diensten tot gevolg dat deze
gemakkelijker te betreden is voor nieuw startende ondernemingen. Ook het individuele
karakter van de opdrachten heeft een positief effect op de kansen van een nieuw startende als
lnStruct op deze markt. Een nadeel op deze markt is dat naamsbekendheid en referenties een
belangrijke rol spelen. Zeker dit laatste zal voor een nieuwe onderneming moeilijker te
realiseren zijn. Een tweede probleem dat ondernemingen op deze markt kunnen ondervinden
is de het feit dat industriele bedrijven zich aan het herorienteren zijn, waarbij zij de diensten
component willen versterken, hierdoor zal de concurrentie op deze markt toenemen.
De markt waarop Instruct zich wil gaan begeven laat zich kenmerken door haar dynamische
karakter en door groei (zowel qua omzet en winst als het aantal bedrijven). Deze twee
kenmerken dragen er toe bij dat de markt makkelijker toegankelijk wordt voor nieuw
startende ondernemingen zoals lnStruct.
De omvang van de potentiele markt is voor kennisintensieve diensten in wezen het gehele
bedrijfsleven (inclusief semi-overheden). lnStruct zal zich daarbij concentreren op bedrijven
die zich bezig houden met innovatie of innovatieve projecten aan het uitvoeren zijn. Wanneer
deze doelgroep beschouwd wordt, blijkt dat dit een grote doelgroep is. Voor dit onderzoek is
het van belang dat de doelgroep verder gesegmenteerd worden, zodat de doelgroep verder
ingeperkt en gespecificeerd wordt en er beter op de eisen en wensen van deze doelgroep
ingespeeld kan worden . Hierop zal verder ingegaan worden in de volgende paragraaf.

6.4

AFNEMERSDIMENSIE

De vierde stap van het 9-stappenplan van Gelderman (1 999), is de analyse van de
afnemersdimensie. De afnemers dimensie geeft daarbij weer aan welke afnemers er geleverd
wordt (Gelderman, 1999). Het doel van de analyse van de afnemersdimensie is het
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onderscheiden van homogene klanten groepen. Voor lnStruct is dit belangrijk, omdat het dan
haar beperkte middelen beter op deze op een bepaalde groep kan richten. Het gekozen
marktsegment zal hierbij verder warden onderverdeeld naar een aantal kleinere homogene
segmenten. Eerst zal hieronder de keuze van een bepaald macrosegment behandeld warden,
waarna deze verder wordt onderverdeeld, daarna warden de implicaties gegeven voor Instruct.

6.4.1

Segmentkeuze

In deze sectie wordt een keuze gemaakt tussen de verschillende afnemers, hierbij wordt een
keuze gemaakt tussen de verschillende segmenten zoals die in paragraaf 6.2 reeds
gedefinieerd zijn :
►

►
►
►

Consumenten markt
Zakelijke markt (eindgebruiker)
Educatieve instellingen
Dienstverlenende instellingen (tussenhandel)

Om tot een goede commercialisatie van de M-ldea methode te komen, wordt ervoor gekozen
om dit product af te zetten op de zakelijke markt voor eindgebruikers, waarbij lnStruct zelf de
methode toepast voor het leveren van haar dienst/product. Ten opzichte van de andere
segmenten levert dit een aantal voordelen, deze zijn :
►

Wanneer de methode en tools door de onderneming zelf warden toegepast, hoeft deze
niet zo verfijnt en gebruiksvriendelijk te zijn in vergelijking met het gebruik door een
eindgebruiker of zelfs een derde partij.

►

Het eindresultaat is het belangrijkste voor deze klant, de manier waarop dit gebeurd is
van ondergeschikt belang. De klant hoeft daardoor niet de gehele methode tot in de
puntjes te beheersen, wat er voor zorgt dat de begeleiding op dit punt een stuk
beperkter kan zijn. Wei moet de klant intensief begeleid warden bij de uitwerking van
zijn ideeen .

Tevens zijn er diverse redenen aan te wijzen waarom de overige segmenten minder lucratief
zijn dan de zakelijke markt. Ten eerste moet de M-ldea methode met de bijbehorende tools
voor toepassing op de bovenstaande markt, een grate aanpassing ondergaan. Twee punten
waarop de software tools verbeterd moeten warden zijn de gebruiksvriendelijkheid van de
user-interface en de kopieerbaarheid. De methode behoeft weinig aanpassing, echter moeten
er wel heel duidelijke handleidingen geschreven moeten warden voor het gebruik ervan, zoals
oak voor de software tools.
Een tweede punt waarom de overige segmenten minder lucratief zijn, is het feit deze slechts
van beperkte grootte zijn. Het aantal consumenten dat daadwerkelijk geld over heeft voor dit
soort methodes zal zeer beperkt zijn, omdat er daarvoor weinig toepassingsmogelijkheden
zijn . De markt voor derden zal oak niet een al te groat volume aan nemen, vooral omdat het
"product" hier maar eenmalig op afgezet kan warden. De markt voor educatieve instellingen is
hierbij vergeleken van redelijke omvang, echter is het moeilijk deze te bedienen.

6.4.2

Microsegmentatie

Eisen aan segmentatie
Nadat keuze gemaakt is tussen een aantal macrosegmenten die voor de afnemers
onderscheiden kunnen warden, kan deze groep afnemers verder onderverdeeld warden. Het
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doel hierbij is het groeperen van afnemers die dezelfde behoefte hebben. Voor een effectieve
en doeltreffende segmentatie, wordt door diverse auteurs (Dwyer en Tanner, 2002, Michel, et
al., 2003, Kotler, 2000 en Gelderman, et al., 1999) een aantal criteria opgesteld waar een
goede segmentatie aan moet voldoen. Deze kunnen worden samengevat in 5 criteria die
Gelderman, et al (1999) definieren.
►

►

►
►

►

Homogeniteit
Bereikbaarheid
Meetbaar of identificeerbaar
Omvang
Toegankel ijkheid

Wanneer de verschillende segmenten zijn opgesteld en een bepaald segment gekozen wordt,
moet dit segment aan de bovengenoemde criteria voldoen. Voordat een keuze gemaakt,
moeten de verschillende segmenten eerst gedefinieerd worden, daar zal hieronder verder op
ingegaan worden.

Segmentatie methode
Gelderman, et al (1999) stellen dat de keuze voor de verschillende segmenten, wordt gedaan
op basis van de segmentvariabelen. Voor het opstellen van de segmentvariabelen bestaat geen
recept of simpele vuistregel, kennis en kunde gecombineerd met creativiteit en intu"itie spelen
daardoor een belangrijke rol. Wei hebben diverse auteurs (waaronder Michel, et al, 2003 en
Johnson en Scholes, 2002) een aantal segmentatievariabelen gedefinieerd. Hieronder in tabel 3
zijn aantal voorbeelden gegeven van factoren die van toepassing zouden kunnen zijn voor de
nieuw startende onderneming, waarbij geconcentreerd wordt op de B2B (business-tobusiness) markt. Hier moet wel benadrukt worden dat deze lijst niet uitputtend en
allesomvattend is.

Characteristics of people/organisations

Type of activity (sector)

Industry

Nature of customers

Location

Type of market (public. private)

Size

Function ensured by suppliers' offerings

Technology

Type of the customers' downstream markets

Profitability

Degree of complexity of the customers' problem

Management

Composition of the customers' manafacturing
process

Purchase/use situation
Application

Composition of the customers/ buying centres

Importance of purchase

Importance of the price as a buying criterion

Volume
Frequency of purchase

Importance granted to the nature and intensity of
the proposed services

Purchasing procedure

Position of the customers on their markets

Choice criteria

Profitability expected from an order or from the
customer

Distribution channel
Users' needs and preferences for product
characteristics

The customer as a reference
Disposition to innovate

Performance requirements
Assistance from suppliers
Brand preferences
Desired features
Quality
Service requirements

tabel 3: Potentiele Segmentatievariabelen
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Zoals in de beschrijving van het projectplan reeds beschreven is, wordt getracht de M-ldea
methode zoveel mogelijk toe te passen tijdens dit onderzoek. Voor het opstellen en verder
segmenteren van de verschillende doelgroepen, is "orthogonalizer" een handig hulpmiddel.
Daarbij helpt het de onderneming bij het bepalen van goede segmentatievariabelen en geeft
het een goed overzicht van de verschillende doelgroepen.
Definitie van segmenten
Voor het definieren van de verschillende doelgroepen wordt gebruikt gemaakt van de
werkwijze zoals die gebruikelijk is voor het opstellen van orthogonale tabellen. Hierbij worden
de doelgroepen aan de hand van verschillende attributen (segmentatievariabelen)
gedifferentieerd. De verschillende doelgroepen die zo ontstaan moeten voldoen aan de eisen
die eerder in dit hoofdstuk gegeven zijn.
Normaliter wordt er geprobeerd aan de hand van een orthogonale structuur een zo groot
mogelijke oplossingsruimte op te spannen. In deze fase van het onderzoek wordt er echter
geprobeerd om een goede structuur aan te brengen , waardoor een goede differentiatie in de
verschillende doelgroepen gemaakt kan worden. Het vergroten van de oplossingsruimte speelt
hierbij niet of nauwelijks een rol. Het doel bij de segmentatie is het definieren van
doelgroepen die voldoende gedifferentieerd en groot zijn, zodat deze door de onderneming
op een goede en winstgevende manier kunnen worden bediend.

Soort lnnovatie

Businessconcept ontwikkeling
Productinnovatie
Procesinnovatie

Complexiteit van het innovatieprobleem

Laag
Middel

Hoog
Mate van risico deling bij het innovatietraject

Vrijblijvend
Gedeeltelijk
Geheel

tabel 4: Attribuut-waarde-combinaties voor de te onderscheiden doelgroepen

In bovenstaande tabel (tabel 4) zijn de attributen en waarden gegeven op basis waarvan de
markt verder gesegmenteerd wordt. De attributen of segmentatievariabelen delen hierbij de
markt in, aan de hand de problemen die de potentiele klant ondervindt. Deze attributen zijn
hierbij zo gekozen dat een goede keuze gemaakt kan worden tussen de verschillende
doelgroepen die de onderneming zou kunnen bedienen. Daarbij wordt rekening gehouden
met de eisen die Gelderman, et al (1999) stelt aan een goede segmentatie. Hieronder wordt
daarop verder ingegaan.

Reflectie op eisen
Zoals hierboven reeds vermeld moet een goede segmentatie aan een aantal voorwaarden
voldoen. Hieronder zal een reflectie gegeven worden op de invulling van deze eisen, te
beginnen met de homogeniteit van de segmenten.

Homogeniteit
De M-ldea methode is voor een groot aantal verschillende problemen toepasbaar. Voor
lnStruct is het wel belangrijk dat het keuzes maakt betreffende de doelgroep. Op basis van de
segmentatie ontstaan verschillende groepen afnemers die in grote lijnen een zelfde soort

- 39 -

Van idee tot "M-ldea "

Eindrapportage

probleem ervaren, ondanks dat het totaal verschillende kunnen ondernemingen zijn . Voor het
toepassen van de M-ldea methode is de segmentatie dus voldoende homogeen.
Bereikbaarheid
De bereikbaarheid van de verschillende segmenten heeft betrekking op de distributie en
communicatie naar een bepaald segment toe. Door de persoonlijke manier van distributie zijn
de verschillende segmenten goed te bedienen en zijn binnen de segmenten weinig grote
verschillen in de vorm van benaderen.
ldentificeerbaar
Op basis van de verschillende soorten van innovatie zijn de verschillende doelgroepen goed te
identificeren. Voor complexiteit van het innovatieprobleem die de onderneming ervaren, zal
dit enigszins moeilijker zijn, maar op basis van een aantal aannames kunnen deze
ondernemingen wel onderscheiden worden. Voor het laatste attribuut, de mate van
risicodeling bij het uitvoeren van het innovatietraject, zal het identificeren van de verschillende
onderneming erg moeilijk gaan. Echter is dit wel een belangrijke variabele, omdat ieder
segment een verschillende aanpak noodzakelijk maakt.
Omvang
Zoals in paragraaf 6.3.1 reeds vermeld is, bestaat de doelgroep voor kennisintensieve diensten
uit het gehele bedrijfsleven en semi - overheden. Verder blijkt dat een groot deel van deze
onderneming zich bezig houdt met innovatie en bedrijfsvernieuwing. De omvang van de
verschillende segmenten is daarbij groot genoeg voor een winstgevende uitbating, zeker
omdat lnStruct nog een kleine onderneming is.
Toegankelijkheid
De toegankelijkheid van een segment heeft betrekking op de mate waarin de afnemers op de
markt langdurige relaties heeft met aanbieders op de markt en overstapkosten ervaart
wanneer het wil overstappen naar een andere aanbieder. Voor de segmenten die hierboven
zijn gedefinieerd bestaan geen grote overstap kosten, hierop wordt verder ingegaan in
paragraaf 6. 7.

6.4.3

lmplicaties

In de afnemers dimensie zijn is een eerste keuze gemaakt voor de doelgroep die de Instruct
wil gaan bedienen. Op basis hiervan is een verdere segmentatie gemaakt die deze doelgroep
verder opdeelt in kleinere homogene deelsegmenten. Instruct zal hierbij de markt van
zakelijke dienstverlening gaan betreden, omdat deze het beste aansluit bij de methode en
tools zoals die nu beschikbaar zijn. In het verloop van dit onderzoek zal op basis van de
microsegmentatie een verdere keuze gemaakt moeten worden voor de te bedienen doelgroep.
Hierbij moet een keuze gemaakt worden op basis van het soort innovatie, de complexiteit en
de risicodeling tijdens het uitvoeren van het innovatie traject.
Het maken van een goede segmentatie van de markt is erg afhankelijk van de creativiteit van
de onderzoeker. M-ldea methode helpt bij de methodische aanpak van dit deelprobleem en
helpt bij het waarborgen van de kwaliteit van de uitkomsten.
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KRITISCHE SUCCESFACTOREN

Na het in kaart brengen van de afnemersdimensie, volgt de vijfde stap uit de 9 stappen die
Gelderman (1999) definieert voor het uitvoeren van de externe analyse. In deze stap worden
voor een onderneming de kritische succesfactoren behandeld. Kritische succesfactoren zijn
factoren waarmee ondernemingen zich in hun marktomgeving van leveranciers, concurrenten
en afnemers positioneren, waarbij iedere markt zijn eigen set van kritische succesfactoren
heeft (Gelderman, 1999). Uit de analyse van de algemene omgeving (paragraaf 6.1) blijkt dat
de positionering van bedrijven in de dienstverlenende sector steeds belangrijker wordt, de
kritische succesfactoren zijn daardoor belangrijk voor Instruct.
Er zijn hierbij twee verschillende succesfactoren te onderscheiden, de algemene
succesfactoren en de externe succesfactoren, deze worden als volgt gedefinieerd Gelderman
(1999):
►
Algemene succesfactoren: deze factoren hebben betrekking op de typische kenmerken
van aanbieders en zijn van belang voor hun marktpositie ten opzichte van leveranciers
►

en concurrenten.
Externe succesfactoren: dit zijn alle factoren die voor de afnemer van belang zijn bij de
selectie van haar leveranciers.

Het belangrijkste verschil tussen deze twee succesfactoren is het feit dat de externe
succesfactoren sterk gerelateerd zijn aan de eisen en wensen die de potentiele klant heeft bij
de afname van een dergelijke dienst. De algemene succesfactoren zijn meer algemene
kenmerken van de onderneming die invloed hebben op de marktpositie van de onderneming
ten opzichte van andere marktpartijen als concurrenten, leveranciers en dergelijke. De
bovenstaande succesfactoren zullen hieronder verder uitgewerkt worden, te beginnen met de
algemene succesfactoren.

6.5.1

Algemene succesfactoren

Zoals hierboven beschreven, moeten de algemene succesfactoren typische kenmerken van de
organisatie weergeven die de organisatie helpen zich te positioneren in de omgeving van
concurrenten, toeleveranciers en dergelijke. De nadruk van de algemene succesfactoren ligt
dus op kenmerken van de onderneming waarmee het zich kan profileren. Hieronder in figuur
12, zijn een aantal voorbeelden gegeven van algemene succesfactoren.

Marktaandeel
Mate van verticale integratie
Stabiliteit
Marketing synergie
Management
Eigendomstructuur
Financiele positie
Kostprijs positie
Aandeel vaste kosten in de totale kosten
Capaciteitsbenutting
Toegang tot grondstoffen

figuur 12: Voorbeelden van algemene succesfactoren (Gelderman, 1999)

Voor een nieuw startende onderneming is het echter moeilijk om kenmerken van de
organisatie aan te geven, omdat er nog geen daadwerkelijke organisatie bestaat. Voor lnStruct
zullen deze kenmerken dan ook afgeleid worden uit kenmerken waaruit de onderneming
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opgebouwd zal gaan worden. De belangrijkste kenmerken waarmee de onderneming zich kan
positioneren in haar externe omgeving, zijn hieronder weergegeven :
►

Relatie met TUe

►

Relatienetwerk
Dichtbij doelgroep

►

De onderneming heeft via Van Overveld een vrij nauwe relatie met de Technische Universiteit
van Eindhoven (TUe). Daardoor heeft het makkelijker toegang tot de op de TUe aanwezige
kennis (-ontwikkeling). Wanneer de onderneming met complexe problemen geconfronteerd
wordt, zal het hierdoor beter in staat zijn deze op te lossen. Tevens is de methode ontwikkeld
aan de TUe, wat voor toekomstige gebruikers een kwaliteitsborging/-indicatie geeft die helpt
bij de afzet van de methode.
Van Overveld heeft de M-ldea methode reeds toegepast voor verschillende doeleinden bij
verschillende bedrijven en instellingen. Hierdoor is er een klein relatie netwerk ontstaan,
waarmee er een indicatie gegeven kan worden van de toepasbaarheid van de methode wat
bijdraagt aan de reputatie van Instruct. Verdere ontwikkeling en benadrukken van belangrijke
relat ies, zal in de toekomst belangrijk zijn voor lnStruct.
Instruct is een startende onderneming, waarbij de problematiek die zij ervaart, vergelijkbaar is
met de problematiek van haar potentiele klanten. Hierdoor is de onderneming beter in staat
zich in deze problematiek te verplaatsen . Tevens kan een startende onderneming zich
makkelijker aanpassen aan de eisen en wensen in de markt.

6.5.2

Externe succesfactoren

Zoals eerder in deze paragraaf reeds vermeld is, zijn de externe factoren van belang voor
potentiele afnemers bij de keuze van de leverancier. Gelderman (1999) deelt deze externe
factoren in aan de hand van drie factoren: Ruil, Relatie en Reputatie, en geeft daarbij de
volgende omschrijving van deze factoren. Ruilfactoren zijn die factoren die betrekking hebben
op de specifieke wensen van afnemers inzake leveringscondities, met name de marketing-mix
kenmerken. Bij de relatiefactoren hebben betrekking op relatiebehartiging van alledag met de
afnemer en om activiteiten die de afnemer aanspreken. Reputatie of imago is hetgeen van de
organisatie dat wordt ervaren of aan haar wordt toegeschreven. Hieronder zullen deze
factoren verder worden uitgewerkt, te beginnen met de ruilfactoren.

Ruil
De ruilfactoren moeten inzicht geven in de wensen van de potentiele afnemers op het gebied
van de marketing-mix kenmerken. De marketing-mix wordt bepaald door de vier factoren:
product, distributie, communicatie en prijs.
De eerste en belangrijkste ruilfactor die hier behandeld zal worden, zijn de kenmerken van het
product of in dit geval dienst. De dienst die de onderneming aanbiedt, heeft een grote impact
op de onderneming van de afnemer. Voor de afnemers is de kwaliteit en betrouwbaarheid van
de afgenomen dienst daardoor van groot belang. Een factor die bijdraagt aan de
kwaliteitsborging van de dienst, is het bieden van een goede after-sales service . Tevens zal dit
het risico dat de afnemer ervaart bij het aangaan van innovatieprocessen, voor een deel
verlagen.
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Zoals eerder aangegeven bestaat een innovatietraject grofweg uit 3 fases, zoals in zie figuur
13 is weergegeven. Deze fases zijn : de genererende-, selecterende- en optimalisatiefase. Voor
de begeleiding van dit innovatietraject heeft een ondernemer de keuze tussen het gebruik van
hoog gespecialiseerde modelleringmethodes die alleen door experts gebruikt kunnen worden
en tussen het gebruik van geen modelleringmethode. De M-ldea methode ondersteunt het
innovatietraject in zowel de genererende-, selecterende- en optimalisatiefase op een
generieke en ge"integreerde wijze, waarbij geen grote hoeveelheid specialistische kennis
vereist is. Voor Instruct ligt hier een kans om zich te positioneren, door het gebruik van een
modelleringmethode die ligt tussen de hoog gespecialiseerde en helemaal geen
modelleringmethode.

figuur 13: lnnovatietraject

Zoals eerder vermeld ervaren ondernemers bij het aangaan van innovatietrajecten grote
risico's en kosten . Een goede manier om zich te profileren is een dienst die deze risico' s en
kosten weet terug te dringen. Dit kan de onderneming doen wanneer zij (voor een dee!) gaat
participeren in het innovatieproces van de afnemende ondernemer. Hierdoor wordt een dee!
van de risico's en kosten gedeeld door de partijen. Een voordeel hierbij is dat het advies wat
gegeven wordt niet meer vrijblijvend is, omdat het slagen van het project ook van belang is
voor lnStruct.
De tweede ruilfactor die hier behandeld zal worden is distributie. Wanneer de onderneming
zich vestigt op een plaats dichtbij haar potentiele afnemers groep, of gemakkelijk toegankelijk
voor hen , kan het voordeel opleveren. De stap die potentiele klanten moeten nemen is
daardoor minder groot en daardoor zullen zij sneller geneigd zijn binnen te !open .
De volgende ruilfactor is communicatie. Voor het afzetten van dit soort diensten is
persoonlijke verkoop belangrijk, dit geeft de betrokkenheid weer en daarmee kan meer
persoonlijke aandacht gegeven worden. Voor de afnemers is dit belangrijk omdat zij een hoog
risico ervaren bij de afname van dit soort diensten .
De vierde en laatste ruilfactor is prijs. De man ier van belonen voor geleverde diensten kan
helpen bij het verlagen van de vrijblijvendheid en van de risicoperceptie bij de klant. Wanneer
de betaling (en / of hoogte ervan) wordt gekoppeld aan de kwal iteit van de geleverde dienst,
wordt de vrijblijvendheid van het advies verlaagd en wordt een deel van dit risico gedeeld door
de nieuw startende onderneming .

Relatie
De relatiefactoren behandelen de factoren voor de relatiebehartiging van elke dag. De nieuw
startende onderneming moet trachten om met haar leveranciers een vertrouwensrelatie op te
bouwen , vanwege de impact dat het te doorlopen proces op die onderneming heeft. In het
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bouwen van een relatie met de klant moet de onderneming dus richten op zaken waardoor het
vertrouwen in het handelen van de onderneming verhoogd wordt. lntegriteit en persoonlijk
contact dragen hiertoe bij.
Reputatie

Zoals eerder gezegd is de kwaliteit van de te leveren dienst van te voren moeilijk vast te
stellen. De reputatie die de onderneming heeft zal hierdoor erg van belang zijn bij de
overweging om dit type product te aan te schaffen. De onderneming moet dan oak alles in het
werk stellen om bij haar klanten een reputatie op te bouwen van betrouwbare en deskundige
leverancier, die een advies levert waarmee de klant in staat is haar problemen op te lossen.
Een factor die helpt bij de positionering van een onderneming is het relatienetwerk dat de
onderneming heeft opgebouwd. Wanneer een onderneming een aantal bedrijven in haar
netwerk heeft zitten met een goede reputatie, kan met door deze relatie te benadrukken voor
een deel meeliften op deze reputatie. Hieraan zijn wel een aantal nadelen verbonden, wanneer
een relatie slechte publiciteit krijgt, kan dit oak negatieve effecten hebben voor de
onderneming. Tevens zien potentiele klanten het gevaar dat gevoelige informatie weglekt naar
het netwerk, al dan niet met opzet.

6.5.3

lmplicaties

De analyse van de kritische succesfactoren geeft voor een onderneming een inzicht in de
kenmerken waarmee de onderneming zich kan positioneren in omgeving van afnemers,
leveranciers en dergelijke. Hierbij moet echter wel een kanttekening geplaatst warden, deze
kenmerken zijn voor een nieuw startende onderneming moeilijker te bepalen, omdat er nag
geen daadwerkelijke onderneming met een positie in de omgeving bestaat. Echter kunnen
voor Instruct wel een aantal kenmerken bepaald warden, waarmee de onderneming zichzelf in
de toekomst zou kunnen positioneren. De drie belangrijkste factoren daarbij zijn : relatie met
TUe, relatienetwerk en dichtbij doelgroep. Daarbij liggen er oak kansen in het feit dat er
weinig of geen methodes beschikbaar zijn die het innovatietraject ondersteunen in zowel de
genererende-, selecterende- en optimalisatiefase op een generieke en ge"integreerde wijze,
waarbij geen grate hoeveelheid specialistische kennis vereist is.
Verder warden de externe succesfactoren mede bepaald aan de hand van de eisen en wensen
die de klanten hebben, dat betekend het terug dringen van de problemen die zij ervaren. De
marktcontext van dit onderzoek en de verschillende voorgaande analyses is gebleken dat deze
problematiek zich concentreert rand de risico's en kosten van die ondernemingen hebben bij
het aangaan en uitvoeren van innovatietrajecten. Waarbij lnStruct oak moet trachten de
vrijblijvendheid van het advies terug te dringen. Tevens moet het proberen een goede
reputatie op te bouwen, omdat het voor de dienst die het aanbiedt, de kwaliteit moeilijk in te
schatten is.

6.6

CONCURRENTIEANALYSE TUSSEN AANBIEDERS

De volgende stap uit de 9 stappen die Gelderman (1999) definieert voor het uitvoeren van de
externe analyse, is de concurrentieanalyse tussen de verschillende aanbieders. De
concurrentieanalyse moet inzicht geven in welke concurrenten er zijn en wat de voorspelde
reactie van deze concurrenten is op de toetreding van een nieuwe onderneming op de markt
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(Porter, 2004). Johnson en Scholes (2002) geven de volgende definitie van het begrip
concurrent: "competitive rivals are organisations with similar products and services aimed at
the same customer group". Concurrenten warden dus gekenmerkt doordat ze een soortgelijk
product of dienst aanbieden, waarbij ze zich daarbij richten op dezelfde doelgroep. Voor de
analyse van de concurrentie is het dus belangrijk dat een onderneming een goed inzicht heeft
in welke doelgroep het wil gaan bedienen en welke producten het aanbiedt.
Op basis van de microsegmentatie uit voorgaande paragraaf, wordt voor Instruct de beoogde
doelgroep bepaald en het beoogde product/dienst waarmee het deze doelgroep wil gaan
bedienen. Bij de analyse van de potentiele concurrenten blijkt echter dat zij zich niet zo
specifiek richten op dezelfde doelgroep. Voor de analyse van de concurrentie zal daardoor niet
uitgegaan worden van de microsegmentatie, maar een meer algemene definitie van de
doelgroep.
Wanneer de verschillende concurrenten geanalyseerd warden, blijkt dat de concurrentie vooral
bestaat uit een groat aantal kleine bedrijven, die actief zijn in een erg dynamische sector.
Hierbij is het moeilijk in te schatten uit welke hoek de belangrijkste en hevigste reacties zullen
komen. Het model voor het analyseren van de concurrentie, zoals Porter (2004) deze
definieert, zal daardoor moeilijk toepasbaar zijn. Dit model is vooral toepasbaar op de een
markt waarop een aantal grote bedrijven elkaar in evenwicht houden. Uit dit grate aantal
kleine bedrijven blijkt tevens dat er in verleden geen grate reacties zijn geweest op het
toetreden van een nieuwe onderneming, een uitgebreide analyse van de reactie van de
verschillende concurrenten is minder noodzakelijk.
Hieronder zal eerst een algemeen beeld geschetst warden van de wat en wie de verschillende
concurrenten zijn. Daarna volgt toelichting van het verwachte reactiepatroon van deze
concurrenten en de implicaties voor lnStruct.

6.6.1

Potentiele concurrenten

Zoals hierboven reeds vermeld, wordt de concurrentie bepaald aan de hand van welke
producten Instruct aanbiedt en op welke doelgroep het zich richt. De producten die Instruct
zullen zich concentreren rand de M-ldea methode en mogelijke aanbiedingsvormen hiervan.
In marktsegmentatie (paragraaf 6.2) is reeds aangegeven het aanbieden van de M-ldea
methode, op basis van drie verschillende soorten producten kan plaatsvinden:
►
►

Software
Methode

►

Advies

De onderneming zal zich daarbij concentreren op het geven van advies op basis van een
uitwerking van het probleem aan de hand van de M-ldea methode. De methode op zich is als
product moeilijk te verkopen, omdat hier een deel kennisoverdracht bij plaats moet vinden,
welke moeilijk las te koppelen is van de persoon van Van Overveld, die deze kennis
ontwikkeld heeft. Tevens zullen op deze manier de kosten en risico's die ondernemingen
ervaren, niet of nauwelijks teruggedrongen warden. Voor de verkoop van de software als
product, zal dit ook belangrijke een overweging zijn om deze optie niet te kiezen. Daarbij
moet voor de verkoop van software, grate aanpassingen gedaan worden aan de software in
termen van gebruiksvriendelijkheid, debuggen en beveiliging tegen kopieerbaarheid.
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In paragraaf 6.4. l is reeds een keuze gemaakt voor de doelgroep die de onderneming wil
gaan bedienen : de zakelijke markt van eindgebruikers. Gezien de dienst die lnStruct levert,
moet concurrenten gezocht worden onder de bedrijven die andere ondernemingen begeleiden
met innoveren en tijdens innovatieprocessen. Omdat er veel vooral kleine bedrijven die deze
behoefte vervullen en een uitgebreide analyse van de verschillende concurrenten niet
noodzakelijk is, worden deze concurrenten niet afzonderlijk beschouwd, maar onderverdeeld
in groepen. De belangrijkste groepen van concurrenten voor Instruct zijn hieronder
weergegeven.
►
►

Conceptontwikkelaars
lnnovatie managers

►

lnnovatie begeleiders

Er is voor deze drie groepen van ondernemingen gekozen, omdat deze haar klanten
begeleiden en helpen tijdens innovatietrajecten en bij de ontwikkeling van concepten. Dit is
ook het doel van lnStruct. Bij de analyse van de mogelijke concurrenten kunnen een aantal
mogelijke concurrenten opgesomd worden, deze zijn weergegeven in tabel 5. Hierbij moet
benadrukt worden dat deze lijst niet uitputtend is. Voor de verschillende concurrenten is
tevens weergegeven tot welke groep van concurrenten zij zullen behoren.

A+

Conceptontwikkeling

Bureau 10

lnnovatie management

Creativity Company

lnnovatie/creativiteit begeleiding

/CG Training & Consulting

lnnovatie management

ldeacompany

Creativiteit begeleiding/concept ontwikkeling

lnnovaction

Conceptontwikkeling

Innovation Quotient

lnnovatie begeleiding

lnnovxs

lnnovatie management

Intrigue

lnnovatie management

Kreanova

lnnovatie management

Nexspire

lnnovatie begeleiding

PinguinXL

lnnovatie/creativiteit begeleiding

Solvist

lnnovatie begeleiding

Stramar Business Excellence

lnnovatie management

Striking

Concept ontwikkeling

SUN/DEE

lnnovatie management

Swarte Advies

Concept ontwikkeling / lnnovatie management

tabel 5: Potentiele concurrenten

In de volgende sectie wordt aan de hand van de bovenstaande tabel en de verschillende
groepen van concurrenten, het reactiepatroon van de concurrentie nader onderzocht.

6.6.2

Reactie van concurrenten

Tweede element dat in de concurrentie analyse aan bod komt, is de verwachte reactie van de
concurrentie op veranderingen in de markt of in de concurrentie positie. Wanneer een
onderneming een strategiewijziging doorvoert of een nieuwe markt betreedt zullen
concurrenten hier op reageren. Voor een nieuw startende onderneming die een bepaalde
markt wil betreden, zal dit ook gelden. Het is dus voor de nieuw startende onderneming van
belang dat het inzicht krijgt in het reactiepatroon van haar potentiele concurrenten. Hieronder
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zal voor de verschillende groepen concurrenten, de reactie op het toetreden van Instruct
worden behandeld, te beginnen met de conceptontwikkelaars.

Conceptontwi kkelaars
Conceptontwikkelaars zijn die ondernemingen die op basis van kennis die zij zelf in huis
hebben, haar klanten adviseren en concepten voor hen ontwikkelen. Zij zullen de toetreding
van lnStruct niet of nauwelijks als een bedreiging ervaren, omdat die dit aan de hand van de
M-ldea methode doet. Daarbij wordt de kennis van de klant gebruikt voor de ontwikkeling van
de concepten en voegt het zelf weinig extra kennis toe.

lnnovatie managers
Hier wordt onder innovatie managers verstaan, bedrijven die de interne processen van haar
klanten veranderen, waardoor die klanten in de toekomst innovatiever zullen zijn. Ook zij
zullen Instruct niet als een grote concurrent ervaren, omdat Instruct niet de intentie heeft de
interne processen van de klant aan te passen of te optimaliseren. Bij Instruct gaat het vooral
om de begeleiding van een specifiek project.

lnnovatie begeleiders
De grootste bron van concurrentie voor lnStruct, is de groep van innovatiebegeleiders. Deze
helpen haar klanten tijdens het aangaan en begeleiden van innovatietrajecten. Het
zwaartepunt van de diensten die deze ondernemingen aanbieden, ligt bij de
creativiteitsbegeleiding, minder bij de detaillering en kwantificering van de concepten. Deze
ondernemingen zijn veelal klein, waardoor zijn niet of nauwelijks in staat zullen zijn om
tegenmaatregelen te treffen tegen het toetreden van een nieuwe onderneming tot haar markt.
Het feit dat er een groot aantal kleine ondernemingen actief is op deze markt, is een teken dat
er in het verleden geen heftige tegenmaatregelen zijn getroffen tegen nieuwe toetreders.

6. 6.3

lmplicaties

Voor Instruct kan afgeleid worden, dat er een grote diversiteit aan concurrenten is. Deze
concurrenten laten zich vooral kenmerken door haar grote aantal en doordat zij vaak relatief
klein zijn. Onder andere daardoor, is de markt erg dynamisch, waardoor het reactiepatroon
van deze ondernemingen op het toetreden van Instruct moeilijk te voorspellen is. Wei kan
afgeleid worden, dat de reacties op de toetreding niet erg heftig zullen zijn, omdat
concurrenten daar het belang niet van in zien, of daar de middelen niet voor hebben.

6. 7

DE STRUCTURELE WINSTGEVENDHEID

Na de analyse van de concurrentie, volgt stap 7 van het plan dat Gelderman (1999) definieert
voor het uitvoeren van de externe analyse. In deze stap wordt de structurele winstgevendheid
van de markt bepaald. De analyse van de structurele winstgevendheid betreft factoren die een
duurzame invloed op het markt resultaat hebben (Gelderman, 1999). Hierbij geeft hij aan dat
de analyse van de structurele winstgevendheid op basis van het vijfkrachten model van Porter
geschiedt, welke in onderstaande figuur is weergegeven (zie figuur 14)
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figuur 14: 5-krachtenmodel van Porter (1989)

In de bovenstaande figuur zijn 5 concurrentie krachten te onderscheiden. Aan de hand hiervan
kan het winstpotentieel en de intensiteit van de concurrentie binnen een bedrijfstak bepaald
warden. Voor lnStruct levert het nuttige informatie die als basis dient voor de SWOT analyse en
de keuze om een bepaald segment al dan niet te betreden. Hieronder warden de verschillende
concurrentiekrachten afzonderlijk behandeld, te beginnen met de mogelijke toetreders.

6. 7. 1

Moge/ijke toetreders

Nieuwe toetreders tot een bepaalde markt, betekenen nieuwe capaciteit, het streven naar
marktaandeel en naar bedrijfsmiddelen binnen een markt. De prijzen kunnen hierdoor dalen
of de kosten voor de gevestigde bedrijven kunnen hierdoor warden opgedreven, waardoor de
winstgevendheid van de sector daalt (Porter, 2004). Instruct zal zelf een nieuwe toetreder tot
een bepaalde markt zijn, waardoor deze factoren belangrijk zijn voor het bepalen van de
mogelijkheden voor Instruct om de markt te betreden. Tevens zijn deze factoren belangrijk
voor het bepalen van de aantrekkelijkheid van een bepaalde markt. Hieronder zal eerst een
algemeen beeld gegeven warden van de mogelijk tot toetreding binnen de sector waarin
lnStruct actief zou willen zijn. In de volgende paragraaf (paragraaf 6.8) zal verder ingegaan
warden op de mogelijkheden specifiek voor Instruct.
Voor kennisintensieve diensten is het benodigde kapitaal in het algemeen laag, waardoor er
een lage drempel voor toetreding tot deze markt is. Afnemers op de markt ervaren echter wel
overstapkosten

of

risico's

bij

het

overstappen

naar

een

andere

aanbieder,

omdat

merkidentiteit en de differentiatie van de producten een belangrijke rol spelen. Het afwezig
zijn van schaalvoordelen en absolute kosten voordelen, hebben daarentegen wel weer een
verlagend effect op de drempel tot toetreding.
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Voor de markt waarop Instruct actief wil betekend het dat deze markt relatief gemakkelijk
toegankelijk is voor nieuwe toetreders. Dit heeft een negatief effect op de mate van
concurrentie op deze markt, doordat deze nieuwe toetreders hun aandeel in de markt
proberen te krijgen.

6. 7.2

Bedrijfsconcurrentie

De mededinging onder bestaande concurrenten heeft de vertrouwde vorm van manoeuvreren
voor het innemen van een gunstige positie. Deze mededinging vindt plaats, omdat een of
meer concurrenten de druk voelen of kans zien de om hun positie te verbeteren. Door
wederzijdse be'i'nvloeding kan de bedrijfstak als geheel er op achteruitgaan (Porter, 2004). De
intensiteit van concurrentie is het resultaat van een aantal structurele factoren die met elkaar
in wisselwerking staan, deze factoren zijn weergegeven in figuur 14. Deze paragraaf moet
inzicht geven in de uitwerking van deze factoren voor Instruct.
Bedrijfstakgroei
Na een economische slechte periode, wordt er voor 2005 en 2006 weer een omzet groei voor
de markt van zakelijke dienstverlening voorspeld. Door de groei van de markt zal de
concurrentie tussen de verschillende aanbieders teruglopen, hierbij moet echter vermeld
worden dat deze voorspelde omzetgroei niet erg groot is, voor 2005 en 2006 respectievelijk
0,75% en 1,25% (EIM, 2005 2). Deze factor zal dus wel een matigend effect hebben op de
concurrentie tussen de verschillende aanbieders, maar niet geheel uitschakelen.
Vaste (ofvoorraad-) kosten/ toegevoegde waarde
Voor diensten geldt dat deze niet op voorraad te houden zijn, bedrijven zullen daardoor
sneller geneigd zijn om verkoop zeker te stellen door middel van scherpe prijzen of andere
maatregelen. Dit heeft een negatief effect op de winstgevendheid van de sector.
Periodieke overcapaciteit
Het probleem van periodieke overcapaciteit of capaciteitstoename op grote schaal, speelt in
deze sector geen grote rol, omdat seizoensinvloeden of grote capaciteitstoenames niet
voorkomen in deze sector. Deze factor heeft daardoor een positieve invloed op de
winstgevendheid van de sector.
Productverschillen
Wanneer producten of diensten in de ogen van de klant nauwelijks verschillen, zal dit een
negatief effect hebben op de concurrentie binnen een bepaalde sector, omdat de afnemers
moeilijker een keuze kunnen maken op basis van eigenschappen van een product.
Concurrentie zal meer plaatsvinden op het gebied van prijs, wat op de marges binnen de
sector drukt. Voor Instruct is het dus van belang dat het in de ogen van de klant een
gedifferentieerd product aanbiedt. Voor de gehele sector geldt dat er voldoende
productverschillen zijn, zodat hierdoor geen grote prijsconcurrentie plaatsvindt.
Merkidentiteit
De identiteit van een merk helpt bij het onderscheiden en positioneren van een product in de
markt. Wanneer de merkidentiteit belangrijk is in een bepaalde sector, werkt dit positief op de
concurrentie daarin. Doordat bedrijven zich kunnen onderscheiden aan de hand van de
identiteit van haar merkt, zullen zij minder snel geneigd zijn concessies te doen aan de prijs
van haar producten, wat een positief effect heeft op de winstgevendheid van de sector. Zeker
bij diensten, waarbij de kwaliteit van het te leveren product vooraf moeilijk is vast te stellen, is
merkidentiteit een belangrijke factor. Voor de sector heeft het dus een positieve invloed op de
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winstgevendheid. Voor Instruct is het verder van belang dat het haar merk/onderneming goed
weet te positioneren in de markt.

Overstapkosten
In de sector kennisintensieve diensten zijn overstapkosten een moeilijke factor. Een afnemer
van een bepaalde dienst kan zonder al te grote directe kosten overstappen op het
dienstenpakket van een andere aanbieder. Echter wanneer een afnemer reeds gebruik gemaakt
heeft van de diensten van een bepaalde aanbieder, zal het gebruik van de diensten van een
andere aanbieder meer moeite, tijd en dus ook geld kosten. Tevens zal de afnemer een hoger
risico ervaren bij het overstappen naar een andere aanbieder, omdat het van te voren
moeilijker een inschatting kan maken van de kwaliteit van de te leveren dienst. De voorgaande
factoren dragen er toe bij dat afnemers minder snel zullen overstappen tussen de
verschillende aanbieders, dit heeft een positief effect op de concurrentie in de sector van
kennisintensieve diensten.

Concentratie en evenwicht
De bedrijfstak waarin lnStruct werkzaam zal zijn, laat zich kenmerken door een groot aantal
kleine ondernemingen, met daarbij een klein aantal grote ondernemingen (Rabobank
Nederland, 2005). Kleine ondernemingen op de markt van zakelijke diensten, hebben echter
hun kracht op in hun specialisme (EIM, 2005 2), daardoor zullen zij vooral concurrentie
ondervinden van soortgelijke onderneming. De krachtenverhouding zal daardoor onduidelijk
zijn, wat een negatieve invloed heeft op de winstgevendheid van de sector.

Complexiteit van de informatie
lnformatie kan een belangrijke factor zijn bij het bepalen van de onderlinge rivaliteit tussen de
verschillende concurrenten. Wanneer informatie over de concurrentie en haar producten
complex en moeilijk toegankelijk is, zal het concurrentievoordeel van een onderneming
moeilijker te bepalen zijn door een van haar concurrenten. Hierdoor zullen ondernemingen
hun concurrentievoordeel makkelijker kunnen verdedigen, wat een positief effect heeft op de
mate van concurrentie binnen een bepaalde sector.
In de sector waarin lnStruct werkzaam is, is het voor de verschillende ondernemingen
belangrijk dat zij zich goed positioneren ten opzichte van haar concurrenten. Hierdoor zullen
zij zich bij de positionering een deel van de informatie, van haar concurrentievoordeel moeten
prijsgeven. Echter zijn de diensten die de verschillende onderneming complex, daardoor is het
moeilijker te achterhalen hoe het concurrentievoordeel precies opgebouwd is. Door de
hiervoor genoemde factoren, heeft de complexiteit van de informatie een neutrale uitwerking
op de concurrentie binnen de sector waarin Instruct werkzaam zou willen zijn.

Verscheidenheid van de concurrenten
Wanneer concurrenten onderling verschillen, heeft dat een gunstig effect op het
concurrentieklimaat binnen een bepaalde sector. Door deze verschillen, zullen concurrenten
minder snel geneigd zijn om elkaar op prijs te bevechten. De concurrenten in de sector waarin
lnStruct zich bevindt, hebben ieder hun eigen kenmerken. Echter is er ook een aantal
ondernemingen dat zich baseert op dezelfde methode. Deze factor zal dus een neutraal effect
hebben op het concurrentieklimaat in de sector

Ondernemingsbelangen
De concurrentie op de markt, waarop Instruct werkzaam wil zijn, dient voor ondernemingen
die daarop werkzaam zijn, geen hoger strategisch doel, waaraan ze de winst van de
onderneming eventueel ondergeschikt zouden willen maken. De negatieve effecten die hieruit
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zouden kunnen voortvloeien zijn dus niet van toepassing op markt waarop lnStruct zich zou
willen begeven.

Uittredingsbarrieres
Uittredingsbarrieres spelen voor de sector waar Instruct zich in wil gaan begeven, een
onbelangrijke rol. De enige barriere die zou kunnen bestaan is dat de kennis en hulpmiddelen
die ontwikkeld zijn, specifiek van toepassing zijn op deze sector. Door de grate van de
onderneming en de kosten hiervan, zullen deze echter een onbelangrijke rol spelen bij de
uittreding van een onderneming uit een bepaalde sector. Door de lage uittredingsbarrieres
zullen bedrijven minder snel geneigd zijn om haar producten tegen negatieve rendementen
aan te bieden, waardoor deze uittredingsdrempels geen negatieve invloed zullen hebben op
winstgevendheid van de sector.

6. 7.3

Substituten

Alie bedrijven in een bedrijfstak concurreren met elkaar in brede zin met bedrijfstakken, waar
substitutie producten warden vervaardigd. Substitutie producten zijn producten die dezelfde
functie vervullen als het product van de eigen bedrijfstak. Deze substituten beperken de
potentiele opbrengsten van een bedrijfstak door een plafond te stellen aan de prijzen, die
bedrijven in de sector kunnen vragen (Porter, 2004).
Deze paragraaf moet inzicht geven in de invloed die substituten hebben op de bedrijfstak
waarin Instruct werkzaam zou willen zijn. Deze invloed wordt afgeleid uit de factoren zoals die
zijn weergegeven in figuur 14. Daarbij kunnen producten en diensten die voor een deel de
diensten van lnStruct kunnen substitueren, grofweg opgedeeld warden in de volgende twee
categorieen :
►
►

Software tools en methodes
Advies en ingenieurs bureau's

Relatief prijsgedrag van substituten
Voor de hierboven opgesomde substituten geldt dat de methodes met bijgeleverde software
tools, goedkoper zullen zijn dan de diensten die lnStruct aanbiedt. Voor de diensten die de
ingenieurs en adviesbureau's aanbieden, bij de begeleiding en ontwikkeling van nieuwe
bedrijfsconcepten, geldt dat de kosten hiervoor hoger liggen dan voor de diensten die lnStruct
aanbiedt. Voor lnStruct betekend dit dat voor de diensten die het levert af zullen hangen van
de kosten van de bovenstaande methodes. Zo kunnen de kosten niet hoger warden dan die
van advies en ingenieurs bureau's. Tevens moet bij de prijsstelling de diensten rekening
gehouden warden met de kosten van de methodes met bijbehorende software tools. De
kosten voor de dienst moeten op een dusdanig niveau blijven, dat deze kosten niet opwegen
tegen de tijd en moeite die de afnemer moet investeren in het zelf doorlopen en begeleiden
van het innovatieproces aan de hand van methodes en tools die verkrijgbaar zijn op de markt.

Overstap kosten
Voor de overstapkosten van de afnemer naar substituten, geldt hetzelfde als voor het
overstappen naar diensten van concurrenten : afnemers zullen hogere risico's ervaren bij het
overstappen naar een nieuwe toeleverancier en er hoeven geen grate investeringen gedaan te
warden, maar wel moet de onderneming meer tijd en moeite investeren om optimaal van de
dienst of het product gebruik te maken. Deze factor verlaagt daardoor de dreiging van
substitutie producten.
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Geneigdheid van kopers tot substitueren
De afnemers van de diensten die Instruct aanbiedt, zullen geneigd zijn te substitueren
wanneer hun behoefte in onvoldoende mate vervuld wordt. Dit kan betekenen dat de afnemers
grotere kennisinbreng van lnStruct verwachten, of dat zij juist zelf het proces meer willen
regisseren om de kosten van terug te dringen. Bovenstaande substitutie producten vormen
geen directe concurrentie, omdat zij een andere behoefte vervullen voor de klant.

6. 7.4

Kopers

Kopers concurreren met de bedrijfstak door de prijzen omlaag te brengen, te onderhandelen
over betere kwaliteit en de meer service en bedrijfsconcurrenten tegen elkaar uit te spelen.
Hetgeen allemaal ten koste gaat van de winstgevendheid van de bedrijfstak (Porter, 2004). De
machtspositie van belangrijke inkopers groepen , hangt af van een aantal structurele factoren
van de markt. Deze zijn afgeleid uit figuur 14 en worden hieronder verder uitgewerkt, waarbij
een onderverdeling gemaakt wordt tussen factoren die de onderhandelingsmacht en factoren
die prijsgevoeligheid van de afnemer bepalen. Hierbij moet opgemerkt worden dat de
eventuele relatie die lnStruct aan zou moeten gaan met venture capitalists of andere kapitaal
aanbieder, niet wordt beschouwd als een relatie tussen koper en verkoper. Dit vooral omdat
de kapitaal verschaffers een positie als tussenpersoon zullen krijgen en niet de eindgebruiker
van de diensten .

Onderhandelingsmacht
Concentratie kopers vs bedrijfsconcurrentie
De concentratie van de kopers is een moeilijke factor voor de sector van kennis intensieve
diensten. Deze sector laat zich, zoals reeds eerder vermeld, kenmerken door kleinschaligheid.
Aanbieders in deze sector zijn niet afhankelijk van een of enkele afnemers, echter door deze
kleinschaligheid, is iedere opdracht wel van significante waarde voor het bedrijfsresultaat van
de aanbieder. Hierdoor wordt de macht van de afnemer verhoogd, echter zijn de verschillende
aanbieders niet afhankelijk van een of enkele afnemers. Op dit gebied is er dus een soort van
balans tussen de macht van de koper en verkoper, hierbij moeten ondernemingen als lnStruct
zorgen dat zij niet afhankelijk worden van een enkele afnemer.
Aankoopvolume van kopers
Voor afnemers van de diensten of producten die lnStruct aanbiedt, is het volume van aankoop
relatief laag. De onderhandelingspositie die lnStruct heeft ten opzichte van de kopers zal
daardoor positief worden be"invloed. Door het lagere volume dat de kopers afnemen, is
lnStruct daar minder afhankelijk van. Hierbij moet echter wel opgemerkt worden dat lnStruct
een kleine onderneming is, waardoor de iedere opdracht een significante invloed heeft op het
bedrijfsresultaat, zeker bij oprichting van de onderneming.
Overstapkosten van kopers in verhouding tot die van bedrijven
De overstapkosten zoals die in paragraaf 6. 7.1 zijn besproken, hebben betrekking op kosten
die de afnemers moeten maken wanneer zij overstappen naar een andere aanbieder. Deze
factoren hebben een positieve invloed op de concurrentie binnen de sector waarin lnStruct
zich wil gaan begeven. Wanneer echter de aanbieder haar hele organisatie inricht op het
leveren aan een bepaalde klant, zullen hierbij ook kosten gemoeid gaan wanneer deze
aanbieder aan een andere afnemer gaat leveren. Voor lnStruct geldt dat de dienst die het
aanbiedt, op basis van de M-ldea methode, algemeen toepasbaar is op meerdere afnemers. Bij
het overstappen naar een andere afnemer zullen zij niet of nauwelijks overstapkosten ervaren.
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Echter wanneer de goede reputatie van een bepaalde afnemer gebruikt wordt als
kwaliteitsindicator van de te leveren dienst, zal de onderneming wel overstapkosten ervaren,
wat een negatief effect heeft op de onderhandelingsmacht van Instruct.

lnformatie kopers
De afnemers zijn voor lnStruct heel divers, hiervoor is het moeilijk in te schatten of ze wel of
niet goed ge'i'nformeerd zijn. Echter door de huidige ontwikkelingen op het gebied van internet
en commun icatie technologie, wordt de markt steeds transparanter, wat een negatief effect op
de onderhandelingspositie die Instruct heeft.

Vermogen tot achterwaartse integratie
De afnemers van lnStruct hebben bij de begeleiding en uitvoering van innovatietrajecten en bij
conceptontwikkeling de keuze om dit voor eigen rekening te nemen. Echter van een reeel
vermogen tot achterwaartse integratie is geen sprake, omdat zij met behulp van de M-ldea
methode betere resultaten genereren en met deze methode complexere problemen kunnen
oplossen. De onderhandelingspositie van deze ondernemingen wordt hierdoor verslechterd.

Substitutieproducten
Op het gebied van innovatiebegeleiding en conceptontwikkeling zijn er verschillende
methodes en tools beschikbaar, deze verschillen echter van elkaar in meer of mindere mate.
De diensten die lnStruct levert zijn daardoor niet standaard, echter zijn er wel substitutie
mogelijkheden, maar deze vervullen niet geheel dezelfde functie. De bovengenoemde factoren
hebben een positief effect op de onderhandelingspositie van lnStruct, omdat afnemers de
verschillende aanbieders moeilijker tegen elkaar kunnen uitspelen voor het bereiken van de
laagste prijs.

Prijsgevoeligheid

Prijs/ tota/e verkopen
De totale kosten van aankoop van de diensten die Instruct aanbiedt, zijn voor afnemers
relatief laag. Deze afnemers zullen daardoor minder prijsbewust zijn , dan wanneer de
aankopen een groot deel van de kosten zouden vertegenwoordigen. Echter, wanneer de
doelgroep nieuw startende ondernemingen zijn, zal de aankoop van dit product een groter en
meer significant deel van de aankoopkosten vertegenwoordigen. Hierdoor zullen deze
ondernemingen bewuster naar de prijs van de producten kijken . Voor Instruct betekent dit,
dat er in de sector een groep afnemers is, die kritisch let op de prijs van de producten, wat
een negatief werkt op de marges en winstgevendheid van de sector. En het betekend dat er
een groep is die qua prijs minder kritisch is, wat een positief effect heeft op de marges en
winstgevendheid van de sector.

Productverschi/len
Wanneer er kleine onderlinge verschillen zijn tussen de producten van verschillende
aanbieders, zal de concurrentie tussen deze aanbieders zich meer richten op de prijs van de
aangeboden producten of diensten. De diensten die de verschillende aanbieders aanbieden,
zijn dusdanig verschillend dat de prijs van de dienst minder kritiek is. Verder is het voor
Instruct van belang dat het haar producten goed weet te positioneren, zodat het product dat
het aanbiedt, in de ogen van de klant verschilt van de producten van andere aanbieders.

Merkidentiteit
Merkidentiteit of de identiteit van de onderneming is van groot belang bij de afname van
diensten. Dat de merkidentiteit zo belangrijk is voor afnemers, heeft een positief effect op de
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prijsgevoeligheid van deze afnemers. Wanneer een onderneming een goede reputatie heeft,
zullen afnemers bereid zijn hiervoor een hogere prijs te betalen. Deze factor heeft dus een
positieve invloed op de prijsgevoeligheid.

lnvloed op kwaliteit/gedrag
Het product dat een aanbieder levert, is in meer of mindere mate van invloed op de kwaliteit
of het gedrag van de output van de afnemer. Wanneer een product hier grote invloed op heeft,
zullen ondernemingen minder prijsgevoelig zijn. In het geval van Instruct, ervaren afnemers
grote risico's bij de afname van dergelijke producten. Zij zullen hierdoor minder kritisch naar
de prijs van de dienst kijken.

Winst van kopers
Wanneer de winsten van de afnemer onder druk staan, zullen zij veel bewuster met inkopen en
de prijs daarvan omgaan. Voor de doelgroep van lnStruct is het moeilijk om hierop een
sluitend antwoord te geven. Enerzijds zijn er de onderneming die door teruglopende winsten
en ontwikkelingen in de markt de noodzaak voelen om te gaan innoveren. Daarnaast zijn er
ook ondernemingen die door het behaalde bedrijfsresultaat de financiele middelen hebben om
verder te gaan innoveren. Als laatste is er ook de groep van nieuw startende onderneming die
in de meeste gevallen nog helemaal geen of slecht lage omzet zullen hebben. Voor Instruct is
de winst van de afnemers een moeilijke indicator voor de prijsbewustheid van de sector.

Prikkels van besluitvormers
De prikkels die besluitvormers hebben bij de aanschaf van het soort product dat Instruct
aanbied, is terugdringen van de risico's en kosten van het innovatietraject en het verhogen van
het bedrijfsresultaat. De kwaliteit van de te leveren dienst is daarbij belangrijker dan de kosten
ervan, waardoor zij ook minder prijsbewust zullen zijn.

6. 7.5

Leveranciers

De laatste concurrentiekracht uit het model van Porter (1989) is de onderhandelingspositie
van de toeleveranciers. Leveranciers kunnen macht uitoefenen over de deelnemers in een
bedrijfstak door te dreigen hun prijzen te verhogen of de kwaliteit van hun goederen en
service te verlagen. Machtige leveranciers kunnen bovendien nog druk uitoefenen op de
winstgevendheid in een bedrijfstak die niet in staat is om de kostenverhoging te compenseren
met de eigen prijzen (Porter, 2004).
De kennisintensieve diensten zoals lnStruct die aanbiedt, bevinden zich in het begin van de
waardeketen. Wanneer de diensten en producten die deze ondernemingen aanbieden door de
onderneming zelf ontwikkeld worden zijn zullen er weinig toeleveranciers zijn. Door de aard
van het product kan er voor Instruct een belangrijke toeleverancier aangewezen worden. Van
Overveld is voor lnStruct de belangrijkste toeleverancier, welke een zeer nauwe band heeft met
lnStruct. De band die Van Overveld heeft met de onderneming, bevindt zich op het grensvlak
tussen het zijn van een onderdeel van de onderneming en het zijn van een toeleverancier.
Omdat Van Overveld toch voor een deel als toeleverancier gezien wordt, zullen hier
determinanten voor het bepalen van zijn positie ten opzichte van lnStruct kort behandeld
worden.
Voor Instruct heeft de input van de leverancier, Van Overveld, een significante invloed op het
bedrijfsresultaat. Daarbij zal het hoge overstapkosten ervaren, wanneer het een andere
methode wil gebruiken voor de begeleiding tijdens innovatietrajecten. Daarbij is deze
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methode een belangrijke bron waarmee de onderneming zichzelf kan differentieren op de
markt. Wei zijn er een aantal substituten op de markt aanwezig, deze zijn echter beperkt en
erg geconcentreerd. De toeleverancier van lnStruct, Van Overveld, is voor de afzet van de Mldea methode afhankelijk van lnStruct, doordat lnStruct de enige afnemer is. Echter is deze
methode niet de enige bron van inkomen voor Van Overveld, waardoor hij minder afhankelijk
zal zijn van de verkoop van de methode en het advies er omheen. De dreiging van voorwaartse
integratie zal voor Instruct en Van Overveld geen belangrijke rol spelen, doordat hier niet Van
Overvelds interesses liggen. Echter wanneer Van Overveld wel voorwaarts zou gaan integreren,
door zelf een bedrijf op te gaan starten, betekend dit een grote bedreiging voor lnStruct.
Samengevat betekend dit, dat lnStruct voor de levering van kennis omtrent de M-ldea
methode, erg afhankelijk is van Van Overveld, wat voor de onderneming een groot risico met
zich meedraagt.

6. 7.6

lmplicaties

De markt voor kennisintensieve diensten, waarbij geconcentreerd wordt op de begeleiding van
innovatietrajecten, is een markt die aantrekkelijk is voor lnStruct om te betreden. De drempel
voor toetreding is relatief laag, voor deze markt betekent dit een verhoging van de
concurrentie , echter door deze lage drempel wordt het voor Instruct wel gemakkelijker om
deze markt te betreden. Deze kansen voor het betreden van deze markt worden verder
behandeld in de volgende paragraaf.
Het concurrentie klimaat voor de markt is redelijk gematigd en wordt zeer zeker niet
getypeerd als verbitterd, moordend of oorlog. Termen als mild en beschaafd zullen eerder van
toepassing zijn op deze markt. Een positieve bijdrage wordt hierbij geleverd door de toename
van de omzet op deze markt en het feit dat merkidentiteit en overstapkosten een belangrijke
rol spelen op deze markt. Hiertoe draagt de afwezigheid van uittredingsdrempels bij en het
feit dat voor concurrenten, het concurreren op deze markt niet een hoger doel dient. Echter
door de aanwezigheid van veel kleine bedrijven, waardoor het evenwicht enigszins verstoord
is, en doordat diensten niet op voorraad gehouden kunnen worden, wordt de concurrentie op
deze wordt wel enigszins vergroot. Bij het concurreren op deze markt moet lnStruct proberen
de negatieve effecten, veroorzaakt door de gelijkenis van de verschillende diensten, zien uit te
schakelen. Dit het doen door haar dienst goed te positioneren en te differentieren.
Substituten vormen geen grote dreiging voor de diensten die lnStruct aanbiedt. De functies die
zij vervullen verschillen significant op een aantal punten.
De onderhandelingspositie die de afnemers van de lnStruct hebben, is relatief gunstig voor de
Instruct. Belangrijk hierbij is dat ondernemingen overstapkosten hebben, dat zij moeilijk in
staat zijn om achterwaarts te integreren en dat substitutieproducten niet precies dezelfde
functie vervullen. Tevens zijn de afnemers minder prijsgevoelig, vooral door de risico's die zij
ervaren bij de afname van dit soort producten en de grote invloed die deze producten hebben
op de output van de onderneming.
Van Overveld is voor lnStruct een belangrijke bron van kennis, hij heeft de methode en de
tools die daarbij horen ontwikkeld. lnStruct is voor levering van kennis op het gebied van de
methode en tools erg afhankelijk van Van Overveld, maar Van Overveld is niet afhankelijk van
lnStruct voor het genereren van zijn inkomsten. Het wegvallen van de levering van kennis door
Van Overveld heeft daarbij kritische gevolgen voor de bedrijfsvoering van Instruct, zeker in de
opstartfase van de onderneming.
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Op basis van de 5 concurrentiekrachten kan dus worden gezegd dat de markt van
kennisintensieve diensten, specifiek die voor begeleiding van innovatietrajecten , een
aantrekkelijke markt (qua winstpotentieel en concurrentie) is voor lnStruct. Echter is het heel
erg afhankelijk van Van Overveld als bron van kennis.

6.8

MOGELIJKHEDEN TOT TOETREDING

De volgende stap van de 9 stappen die Gelderman (1999) defin ieert voor het uitvoeren van de
externe analyse, is de analyse van de mogelijkheden tot toetreding tot een bepaalde markt.
Het gaat hierbij om een confrontatie van belangrijkste kenmerken van een onderneming met
de entreedrempels van het beoogde marktgebied, een analyse van de te verwachten
tegenmaatregelen van de aanbieders en een analyse van het prijsniveau (Gelderman, 1999).
De analyse van de mogelijkheden tot toetreding is voor de nieuw startende onderneming,
zoals Instruct, een belangrijke analyse. Wanneer er hoge barrieres tegen toetreding zijn, of dit
zeer felle reacties uitlokt, dan is het voor een onderneming zeer moeilijk om deze markt te
betreden. De onderneming moet dan overwegen of de markt aantrekkelijk genoeg is om deze
barrieres te overwinnen .
Zoals hierboven reeds vermeld is, worden de mogelijkheden voor toetreding onderzocht aan
de hand van de toetredingsbarrieres, tegenmaatregelen en de kritische entree prijs, deze
worden hieronder verder uitgewerkt, te beginnen met de toetredingsbarrieres. Deze paragraaf
wordt besloten met het geven van de implicaties en mogelijkheden voor Instruct.

6.8.1

Toetredingsbarrieres

In de vorige paragraaf (paragraaf 6. 7) is een algemene behandeling gegeven van de
toetredingsbarrieres die ondernemingen ondervinden, bij de toetreding tot de markt van
kennisintensieve diensten. Die analyse moet helpen bij het schetsen van een beeld van de
concurrentiesituatie op een bepaalde markt. De analyse van de toetredingsbarrieres zal hier
worden toegespitst op de mogelij kheden en barrieres die lnStruct zal tegenkomen bij de
toetreding tot de markt van kennisintensieve diensten, waarbij geconcentreerd wordt op de
markt voor begeleiding van innovatietrajecten.
Voor de uitwerking van de toetredingsbarrieres wordt wederom gebruik gemaakt van de
toetredingsbarrieres die Porter (2004) hiervoor gedefinieerd heeft, zie paragraaf 6. 7, figuur
14. Dit schema geeft een uitgebreid overzicht van alle mogelijke barrieres tot toetreding.
Schaalvoordelen
Wanneer een onderneming schaalvoordelen heeft, betekend dat de kosten per eenheid
product afnemen naarmate het absolute volume per periode toeneemt (Porter, 2004). Wanneer
er in een sector bedrijven actief zijn die schaalvoordelen bezitten, heeft een bedrijf die de
sector wil betreden twee keuzes. Ten eerste kan men ervoor kiezen een toe te treden op grate
schaal. Voor Instruct is dit geen optie omdat het daar de financiele middelen niet voor heeft,
en de organisatie daar niet groat genoeg voor is. De tweede optie is het intreden op kleine
schaal, hetgeen relatief hoge productiekosten met zich meebrengt. Voor Instruct is deze
oplossing de meest gunstige. Sowieso is de organisatie (nog) niet ingericht op de concurrentie
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op grate schaal en heeft het de middelen er niet voor. Maar een belangrijke factor is ook dat
deze sector van kennisintensieve diensten gekenmerkt wordt door kleinschaligheid, waardoor
weinig bedrijven in deze sector grate schaalvoordelen hebben.

Productverschillen
Productverschillen of productdifferentiatie hebben tot gevolg dat gevestigde bedrijven de
merkbekendheid en loyaliteit van de kant bezitten (Porter, 2004). Voor lnStruct betekend dit
een barriere omdat het moet investeren om een goede reputatie op te bouwen en de gunst van
de klant te winnen. Echter de dienst die het aanbiedt verschilt van de overige bedrijven op
deze markt. Voor Instruct zal het daardoor gemakkelijker zijn om zichzelf te differentieren van
andere aanbieders, waardoor deze barriere enigszins verlaagd wordt.

Merkidentiteit
Zoals gezegd in de vorige paragraaf, speelt merkidentiteit een belangrijke rol voor diensten,
omdat van te voren voor een dienst moeilijk is vast te stellen wat de kwaliteit van de te leveren
dienst is. Omdat lnStruct nieuw op de markt is, zal het nog geen reputatie of merkidentiteit
hebben, het is dus belangrijk dat het bij het opstarten van het bedrijf meteen een goede
reputatie in de ogen van haar klant opbouwt. Deze goede reputatie laat zich kenmerken (voor
deze markt) door het feit dat men in staat is om de problemen, die ondernemingen ervaren
tijdens het aangaan en uitvoeren van innovatietrajecten, op een goede en zorgvuldige manier
weet op te lossen. Daarbij moeten de risico's en kosten van deze innovatietrajecten warden
teruggedrongen.

Overstapkosten
De directe kosten voor het overstappen naar een andere aanbieder zijn op deze markt niet erg
hoog, echter ervaren afnemers wel een verhoogd risico bij de overstap naar een andere
aanbieder, omdat voor diensten moeilijk een inschatting gemaakt kan warden van de te
leveren kwaliteit. Tevens moet er meer moeite gestoken warden in de manier waarop de
aanbieder te werk gaat. Voor lnStruct is het dus van belang dat het bij de overstap van de
afnemers naar haar producten, zoveel mogelijk de risico's van deze overstap probeert terug te
dringen en de methode gemakkelijk toegankelijk maakt.

Benodigd kapitaal
Voor het toetreden en concurreren op de markt van kennisintensieve diensten, hoeven weinig
grate investeringen gedaan te warden. Wei zal er enige vorm van kennisontwikkeling plaats
moeten vinden, waarin de onderneming zal moeten investeren. Het benodigde kapitaal een
onderneming nodig heeft voor het toetreden van deze markt zal dus laag zijn. Voor lnStruct
geldt dat de kennis en methodieken omtrent de begeleiding van innovatietraject reeds
ontwikkeld is door Van Overveld. Deze kennis en methodieken wil hij overdragen om de start
van een nieuwe onderneming te initieren. Instruct zal zodoende gemakkelijk en goedkoop
kennis kunnen ontwikkelen. Wei zal de onderneming moeten investeren in de opbouw van een
netwerk van relaties die de onderneming helpen bij het verkrijgen van een goed imago en een
goede reputatie .

Toegang tot distributie kanalen
Wanneer een onderneming tot een sector toe wil treden, zal het haar producten bij haar
afnemers moeten krijgen. Voor de sector van kennisintensieve diensten, geschiet de verkoop
niet via groat- of detailhandel. In deze sector wordt een groat deel van de diensten, direct
door persoonlijke verkoop aan de klant geleverd. Voor Instruct betekend dit dat het wel
noodzakelijk is dat het haar diensten weet te distribueren naar haar klanten toe. Echter zijn de
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distributie kanalen niet in handen van reeds gevestigde concurrenten, zodat dit geen extra
barriere vormt voor toetreding tot de sector van kennisintensieve diensten.

Absoluut kostenvoordeel
Naast schaalvoordelen die reeds gevestigde bedrijven hebben, kunnen deze bedrijven ook
kosten voordelen hebben die onafhankelijk van schaal zijn. Deze voordelen zijn (Porter, 1989,
2004):
►

Bezit learning curve

►

Toegang tot noodzakelijke inputs
Beschikking over (goedkopere) productontwerpen en producttechnologie

►

►
►

Gunstige locaties
Overheidssubsidies

Deze factoren zullen hieronder kort toegelicht worden, te beginnen met het bezit van de
learning curve. De problemen waarmee lnStruct en haar concurrenten geconfronteerd worden,
zullen allemaal een uniek karakter hebben. Hierdoor zal de learning curve geen grote invloed
hebben op de kostenpositie van de reeds gevestigde aanbieders.
De tweede factor is de toegang tot de noodzakelijke inputs voor de onderneming. Deze factor
zal voor Instruct geen barriere opwerpen tot toetreding, omdat het voor haar input afhankelijk
is van Van Overveld , waarmee Instruct een nauwe band heeft. Daarnaast zijn er voor de
bedrijfsvoering van lnStruct weinig grondstoffen of inputs noodzakelijk.
Een derde factor die een kostenvoordeel op kan leveren voor reeds gevestigde bedrijven is het
feit dat zij (goedkopere) productontwerpen of -technieken in eigendom kunnen hebben.
lnStruct begeleidt organisaties tijdens innovatietrajecten aan de hand van de M-ldea methode.
Over deze methode hoeven geen rechten en dergelijke betaald te worden, waardoor
concurrenten geen kostenvoordeel hebben van het feit dat zij productontwerpen of technieken in bezit hebben.
De volgende factor die kostenvoordeel op kan leveren is gunstige locatie. Concurrenten
kunnen locaties hebben verworven tegen gunstige marktvoorwaarden, waardoor zij in staat
zijn goedkoper te concurreren. Voor lnStruct speelt deze factor geen grote rol , doordat het
eventueel gebruik kan maken van de faciliteiten die het Innovation lab, waardoor het zelf
onder gunstige condities een goede locatie kan bemachtigen.
De laatste factor die kostenvoordelen kan veroorzaken zijn overheidsubsidies. Geen van de
gevestigde bedrijven in de sector waarin lnStruct zich begeeft, heeft een duurzaam voordeel,
doordat zij gebruik kunnen maken van subsidies.
Aan de hand van de bovenstaande factoren kan worden afgeleid dat, voor de sector waarin
lnStruct zich wil begeven, concurrenten nauwelijks schaal onafhankelijke kostenvoordelen
hebben, deze zullen daardoor nauwelijks een barriere vormen voor lnStruct bij het betreden
van de markt.

Overheidsbeleid
Het overheidsbeleid kan voor ondernemingen een belangrijke belemmerende factor betekenen
bij het toetreden tot een bepaalde sector. Echter voor de sector van kennisintensieve diensten
heeft de overheid geen beperkende of uitsluitende maatregelen getroffen. Ook subtielere
factoren als water- en luchtvervuiling spelen voor lnStruct geen belangrijke rol.
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Tegenmaatregelen

Wanneer een onderneming een sector wil betreden zal dit in de meeste gevallen niet
onopgemerkt blijven voor de verschillende concurrenten. Wanneer deze concurrenten het
toetreden van een nieuwe onderneming op haar markt ziet als een bedreiging, zullen deze
concurrenten tegenmaatregelen treffen, als zij daarvoor de mogelijkheden hebben. Deze
tegenmaatregelen worden afgeleid uit de omstandigheden binnen de bedrijfstak (Porter,
2004):
►

Tegenmaatregelen uit verleden

►

Gevestigde orde met aanzienlijke hoeveelheid hulpbronnen
Grote betrokkenheid van gevestigde bedrijven
Langzame groei bedrijfssector

►
►

De bovengenoemde factoren, die de omstandigheden in de bedrijfstak aangeven, zullen
hieronder verder uitgewerkt worden, te beginnen met de tegenmaatregelen uit het verleden.

Tegenmaatregelen uit het verleden
De tegenmaatregelen die de concurrenten in het verleden hebben getroffen, bij het toetreden
van een nieuwe onderneming op haar markt, geeft een eerste indicatie van de te treffen
tegenmaatregelen bij een nieuwe concurrent. Wanneer gevestigde bedrijven in het verleden
krachtige tegenmaatregelen genomen hebben, zal het waarschijnlijk zijn dat zij dit in de
toekomst ook zullen doen. De sector van kennisintensieve diensten wordt gekenmerkt door
een groot aantal kleine bedrijven. Hieruit kan afgeleid worden dat in het verleden geen heftige
tegenmaatregelen zijn getroffen, bij het toetreden van kleine ondernemingen. Tegen het
toetreden van een kleine onderneming zoals Instruct, zal daardoor in de toekomst
waarschijnlijk ook geen heftige maatregelen getroffen worden.

Gevestigde orde met aanzienlijke hoeveelheid hulpbronnen
Wanneer gevestigde bedrijven grote hoeveelheden hulpbronnen beschikbaar hebben,
waaronder liquide middelen en mogelijkheden tot lenen, zullen zij meer kans zien om
tegenmaatregelen te treffen tegen een nieuwe toetreder op de markt. De concurrentie van
Instruct moet gezocht worden in kleine gespecialiseerde ondernemingen op het gebied van
begeleiding bij het opstarten en uitvoeren van innovatieprocessen. Zij worden daarbij
gekenmerkt door kleinschaligheid, wat inhoud dat zij geen grote hoeveelheden hulpbronnen,
of resources hebben om tegenmaatregelen te treffen tegen een nieuwe toetreder. Voor
Instruct betekend dit dat de tegenmaatregelen die een onderneming zal treffen, niet
grootschalig zullen zijn, omdat concurrenten daar de middelen niet voor hebben.

Grote betrokkenheid van gevestigde bedrijven
De betrokkenheid en het gebruik van zeer vaste bedrijfsmiddelen, hangt samen met de
uittredingsbarrieres en de belangen die de gevestigde bedrijven hebben bij het concurreren op
een bepaalde markt, zoals die bepaald zijn in de vorige paragraaf (paragraaf 6. 7). Voor
concurrenten van lnStruct dient het concurreren op deze markt geen hoger strategisch doel.
Tevens ondervinden deze bedrijven geen hoge uittredingsbarrieres, wanneer zij deze markt
zouden willen verlaten. Daardoor zullen
tegenmaatregelen te treffen.

zij

minder

snel

geneigd

zijn

om

heftige

Langzame groei bedrijfssector
De reeds eerder vermeld (paragraaf 6.3) wordt voor de sector van kennisintensieve diensten
voor 2005 en 2006 een lichte groei voorspelt. Daardoor zal de nieuwe capaciteit die er
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ontstaat door het toetreden van Instruct, gemakkelijker geabsorbeerd kunnen warden. Echter
moet daarbij vermeld warden dat het gaat om geringe groei. Concurrenten zullen daardoor
sneller geneigd zijn om tegenmaatregelen te treffen.

Tegenmaatregelen
Aan de hand van de hierboven opgesomde factoren kan een indicatie warden gegeven van de
waarschijnlijkheid en hoogte van de tegenmaatregelen die concurrenten zullen treffen bij de
toetreding van Instruct op de markt. Uit de factoren kan afgeleid warden dat het niet
waarschijnlijk is dat de concurrenten heftige tegenmaatregelen zullen treffen. Echter door het
feit dat de groei van de sector niet snel groei, is de kans wel aanwezig dat de concurrentie
tegenmaatregelen zullen treffen. Echter hebben zij daarbij niet de middelen om heftig te
reageren .

6.8.3

Kritische entreeprijs

Belangrijk bij de toetreding van een onderneming tot een bepaalde markt, is de afweging
tussen de marktprijs en de kritische entreeprijs. Hierbij is de kritische entreeprijs het
prijsniveau, waarbij de opbrengst voor de toetreder net op weegt tegen de te verwachten
kosten (Gelderman, 1999). De kritische entreeprijs is dus afh;rnkelijk van de kosten die de
onderneming moet maken voor de intreding op een bepaalde markt.
Voor Instruct is de kritische entreeprijs is afhankelijk van de manier waarop de onderneming
de markt wil gaan betreden. Wanneer de onderneming ervoor kiest om de markt op kleine
schaal te betreden, zullen de kosten voor uitbating tot een minimum beperkt blijven. Daardoor
zal de kritische entreeprijs er laag blijven en zullen inkomsten vooral moeten voldoen aan de
variabele kosten die de onderneming heeft. Echter wanneer lnStruct ervoor kiest om de markt
op grotere schaal te betreden, zal het hogere kosten maken voor het betreden van de markt,
bijvoorbeeld voor promotie, personeel, het inrichten van de organisatie, enzovoorts. De
opbrengst die de onderneming maakt zal daardoor ook hoger moeten zijn, waardoor de
kritische entreeprijs zal warden verhoogd.
Dus wanneer lnStruct ervoor kiest om de markt op kleine schaal te betreden, zal de kritische
entreeprijs een stuk minder (of geen) belemmering vormen, in vergelijking met de keuze voor
intreden op grate schaal. Tevens heeft de onderneming door het toetreden op kleine schaal
meer tijd voor het afstemmen van de methode, kennis en organisatie op de behoeften van de
klant.

6.8.4

lmplicaties

Wat zijn de belangrijkste gevolgen en uitkomsten voor lnStruct, voor de mogelijkheden om toe
te treden tot de markt van kennisintensieve diensten, voor de begeleiding van
i nnovatietrajecten?
Voordat lnStruct kan concurreren op de markt moet het wel eerst een aantal barrieres
overwinnen. De belangrijkste barriere hierbij is een combinatie van een aantal factoren. Voor
diensten is de reputatie en de identiteit die een onderneming of dienst heeft erg belangrijk.
Hierdoor zullen productverschillen of -differentiatie en overstapkosten een barriere vormen
die de onderneming moet overwinnen.
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De barrieres die Instruct verder tegenkomt, zal het relatief gemakkelijk kunnen overwinnen,
zo is er geen groot kapitaal benodigd voor de concurrentie en spelen overige
toetredingsbarrieres niet of nauwelijks een rol. Heftige tegenmaatregelen en een hoge
kritische entreeprijs hoeft de onderneming ook niet te vrezen. Echter wanneer het kiest voor
het toetreden op grote schaal zullen de investeringen toenemen, waardoor ook de kritische
entreeprijs hoger zal liggen.
Uit de bovenstaande analyse van de mogelijkheden tot toetreding, kan worden geconcludeerd
dat de markt voor de begeleiding bij het aangaan en uitvoeren van innovatietrajecten relatief
gemakkelijk te betreden is voor Instruct en dater weinig grote barrieres zijn .

6.9

0MGEVINGSKANSEN EN -BEDREIGINGEN

De laatste en negende stap van de stappen die Gelderman (1999) definieert voor het uitvoeren
van de externe analyse, zijn de omgevingskansen en -bedreigingen. In deze stap worden uit
de gehele externe analyse de belangrijkste punten samengevat in de kansen en bedreigingen
die lnStruct zal tegenkomen bij de commercialisatie van M-ldea methode. Hieronder zullen
eerst de kansen worden behandeld, waarna de bedreigingen volgen.

6.9.1

Omgevingskansen

Kansen zijn de alle omgevingstrends en offensieve actie mogelijkheden, die bevorderlijk zijn
voor de winstgevendheid van aanbieders in een markt (Gelderman, 1999). Hieronder worden de
belangrijkste kansen voor behandeld, die voor Instruct in de loop van dit hoofdstuk aan de
orde zijn gekomen.
De eerste belangrijke kans die in de marktomgeving gesignaleerd kan worden, is het feit dat
het voor ondernemingen steeds belangrijker wordt dat zij innoveren. De risico's en kosten die
zij daarbij ervaren worden steeds hoger, waardoor zij sneller geneigd zullen zijn om hulp in te
schakelen bij de begeleiding van deze innovatietrajecten. De ondernemingen kijken bij dit
advies steeds kritischer naar de kosten en de vrijblijvendheid hiervan. Verder blijkt dat het
innovatieklimaat binnen Nederland verbetert, waardoor meer ondernemingen geneigd zijn te
innoveren en de markt voor deze kennisintensieve diensten (die al groot is) alleen maar verder
vergroot wordt. Daarbij zijn er geen of weinig methodes beschikbaar die het innovatietraject
ondersteunt op een generieke en ge'integreerde wijze, in zowel de genererende-,
selecterende- en optimalisatiefase, waarbij geen grote hoeveelheid specialistische kennis
vereist is.
De toetreding barrieres voor de markt van kennisintensieve diensten, zijn relatief laag. Een
belangrijke factor dit hierbij een rol speelt is het feit dat er geen groot kapitaal benodigd is
voor het toetreden op deze markt. Andere factoren zoals schaalvoordelen, toegang tot
distributiekanalen, kostenvoordelen en overheidsbeleid, vormen hierbij ook geen barriere voor
toetreding tot de markt van kennisintensieve diensten .
Dat er veel kleine bedrijven actief zijn op de markt van kennisintensieve diensten zijn, geeft
een indicatie over het feit dat er in het verleden geen grote tegenmaatregelen zijn genomen,
tegen toetreders op kleine schaal. De omzet prognoses, die groei voorspellen, zullen
bijdragen in het feit dat de reactie op het toetreden van een nieuwe onderneming niet groot of
heftig zullen zijn. Hiertoe draagt ook bij dat de aanwezige bedrijven ook weinig resources

- 61 -

Van idee tot "M-ldea "

Eindrapportage

daartoe beschikbaar zullen hebben . Wanneer er op kleine schaal wordt toe getreden blijft de
kritische entreeprijs tevens laag.
De situatie op de markt voor kennisintensieve diensten is gunstig. Merkidentiteit en
productdifferentiatie spelen een belangrijke rol op deze markt, waardoor er geen heftige
(prijs)concurrentie op de markt is. De positie in de markt is daarbij wel erg van belang, voor
lnStruct liggen de kansen om zichzelf te positioneren in de volgende factoren : relatie met TUe,
relatienetwerk en dichtbij doelgroep. Op de markt van kennisintensieve voelen ondernemers
geen grote druk van de koper, zij hebben namelijk geen grate onderhandelingsmacht en door
de aard van haar aankoopmotieven zijn zij ook minder prijsgevoelig.

6.9.2

Omgevingsbedreigingen

Bedreigingen zijn omgevingstrends die ongunstig zijn voor de winstgevendheid van
aanbieders in de markt, dat wil zeggen : bedreigingen verlagen entreedrempels, of versterken
de intensiteit van de concurrentie, of versterken de dreiging van substituten, of versterken de
onderhandelingsmacht van afnemers of leveranciers (Gelderman, 1999). Hieronder zullen de
belangrijkste bedreigingen worden weergegeven die voor lnStruct van belang zijn.
De belangrijkste bedreiging die lnStruct heeft is dat het voor de toelevering van haar kennis
omtrent de M-ldea methode en de levering van de M-ldea methode, afhankelijk is van een
enkele persoon : Dr. ir. Van Overveld. Deze is hierbij voor zijn inkomsten niet alleen afhankelijk
van de M-ldea methode en het advies daar om heen.
Ondanks dat de toetredingsbarrieres niet al te hoog zijn voor het betreden van de markt van
kennisintensieve diensten, zijn er wel een aantal factoren dat toetreding tot deze sector in de
weg staan. De belangrijkste is hierbij een combinatie van een aantal factoren. Voor diensten is
de reputatie en de identiteit die een onderneming of dienst heeft erg belangrijk. Hierdoor
zullen productverschillen of -differentiatie en overstapkosten een barriere vormen die de
onderneming moet overwinnen.
Doordat er relatief lage toetredingsbarrieres zijn voor de markt van kennisintensieve diensten,
zullen meerdere bedrijven de sector gemakkelijk kunnen betreden. Hierdoor wordt capaciteit
aan sector toegevoegd wat een nadelig effect heeft op de winstgevendheid van de sector. Een
ander nadeel is dat diensten niet op voorraad gehouden kunnen worden, waardoor
ondernemingen sneller geneigd zijn prijsconcessies te doen om een opdracht binnen te halen.
De markt voor kennisintensieve diensten is erg dynamisch waarop veel kleine ondernemingen
actief zijn. Een belangrijke bedreiging hierbij is, of Instruct de kans ziet om zichzelf te
onderscheiden van haar concurrenten.
Een aantal wat algemenere bedreigingen die voor Instruct en de markt van kennisintensieve
diensten van belang zijn, liggen in het feit dat grate industriele bedrijven zichzelf aan het
herorienteren zijn en zichzelf daarbij richten op de diensten sector. Verder is er een grote
diversiteit aan concurrenten actief op de markt van kennisintensieve diensten, concurrentie
kan daardoor verschillende, soms onverwachte, hoeken komen. Tevens is deze markt erg
gevoelig voor conjunctuurschommelingen.
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Hoofdstuk 7:

INTERNE ANALYSE

In het vorige hoofdstuk is de tweede stap uit het strategievormingsproces van Berenschot
(2002) behandeld. Dit hoofdstuk behandelt de volgende stap, de interne analyse, welke
parallel wordt uitgevoerd aan de externe analyse. De interne analyse brengt voor een
onderneming de huidige interne situatie en alle relevante interne ontwikkelingen in kaart,
daarbij is de uitkomst een objectief en onderbouwd inzicht in de sterke en zwakke punten van
de onderneming (Berenschot, 2002). Voor een nieuw startende onderneming is deze analyse
een goed hulpmiddel voor het inrichten van de organisatie. Zoals reeds in hoofdstuk 4
vermeld staat, moet de inrichting vanuit twee oogpunten bekeken worden: het moet de
onderneming in staat stellen maximaal waarde toe te voegen voor haar klanten en het moet
aansluiten op de competenties en capaciteiten die de onderneming bezit. Om hieraan te
voldoen, wordt gebruik gemaakt van de volgende twee analyses/modellen: de
waardetoevoegende activiteiten en kerncompetenties. Beide modellen zijn goede praktische
hulpmiddelen, waarbij de organisatie vanuit de twee oogpunten beschouwd. Deze modellen
zullen in dit hoofdstuk verder toegelicht worden, te beginnen met de waardetoevoegende
activiteiten, gevolgd door de kerncompetenties. Als laatste wordt in dit hoofdstuk een
overzicht gegeven van de interne sterkte en zwakte punten.

7.1

WAARDETOEVOEGENDE ACTIVITEITEN

De analyse van de waardetoevoegende activiteiten is het eerste deel van de interne analyse.
Hierin wordt de inrichting van de onderneming bekeken vanuit het meer klantgericht oogpunt
en heeft tot doel de inrichting van de onderneming af te stemmen op de potentiele klant. Deze
inrichting gebeurt met behulp van de value drivers, die verderop in deze paragraaf behandeld
zullen worden. Zoals reeds in hoofdstuk 4 vermeld is, worden de value drivers opgebouwd uit
de waardeketen, zoals Porter (1989) deze beschrijft, en uit de Kraljic-portfolio (Kraljic, 1983).
Hieronder wordt eerst de waardeketen kort behandeld, waarna de Kraljic-portfolio volgt. Als
laatste worden in deze sectie deze twee modellen samengevoegd in de value drivers en
blockers.

7. 1. 1

Waardeketen

Porter (l 989) definieert de waardeketen als het geheel van samenhangende waardeactiviteiten.
De waardeketen is hierbij gericht op het identificeren van de wijze waarop het
concurrentievoordeel van de onderneming is opgebouwd, door middel van een analyse van
activiteiten en hun onderlinge samenhang (Berenschot, 2002). Hoe deze activiteiten onderling
samenhangen om waarde toe te voegen, zal verder worden behandeld in de value drivers,
verderop in dit hoofdstuk (zie paragraaf 7.1.4). In deze sectie wordt volstaan met de
benoeming van de verschillende activiteiten, dit gebeurt aan de hand van figuur 15 , voor een
uitgebreide uitleg van de waardeketen wordt verwezen naar bijlage I.
In figuur l 5 wordt onderscheid gemaakt wordt in de primaire en ondersteunende activiteiten.
Primaire activiteiten zijn de activiteiten die betrekking hebben op zowel de fysieke creatie van
het product, de verkoop aan de koper en de assistentie na de verkoop (Porter, 1989). Deze
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primaire activiteiten zijn: ingaande logistiek, operaties, uitgaande logistiek, marketing en
verkoop en services.
De ondersteunende activiteiten hebben tot doel deze primaire activiteiten te ondersteunen,
deze zijn volgens Porter (1989): infrastructuur van het bedrijf, 'Menselijk kapitaal'
management (personeel), technologie ontwikkeling en verwerving .

lnfrastructuur van het bedrijf
'Menselijk kapitaal' management
Technologie ontwikkeling
Verwerving

lngaande
logistiek

Operaties

Uitgaande
logistiek

Marketing en
verkoop

figuur 15: Waardeketen (Porter, 1989)

Deze verdeling van de verschillende activiteiten in primaire en secundaire, dient als basis voor
de value drivers en blockers, die verderop in dit hoofdstuk behandeld zullen warden. Maar
eerst zal hieronder de Kraljic- portfolio behandeld warden.

7. 1.2

Kraljic-portfolio

De Kraljic-portfolio is een model dat veelal wordt gebruikt bij het managen van de
inkoopactiviteiten van een onderneming. Dit model categoriseert producten die een bedrijf
inkoop aan de hand van twee variabelen: afbreukrisico en kosten/baten. In figuur 16 is een
interpretatie van Verhoef (2005) gegeven van de matrix zoals Kraljic (1983) deze heeft
gedefinieerd en zoals die in dit rapport verder gebruikt zal warden.

Hefboomproducten

Strategischeproducten

Prijutelllng

Betrouwbaarheid

Routineproducten

Knelpuntproducten

figuur 16: Kraljic-portfolio (uit Verhoef, 2005)

In de bovenstaande figuur zijn voor bedrijven de aankoopmotieven weergegeven die een rol
spelen bij het aanschaffen van een product of een dienst. Bij het aanbieden van een product of
dienst moet een onderneming haar producten in een van deze categorieen positioneren voor
een optimale inrichting van haar organisatie. Hierbij heeft het de keuze om haar producten
aan te bieden op vier verschillende wijze :
►

Hefboomproducten
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►
►

►
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Strategische producten
Routine producten
Knelpuntproducten

De bovenstaande producten vervullen ieder een ander aankoopmotief voor ondernemingen. Bij
strategische producten, waar het risico en de kosten/baten hoog 2ijn, is de aankopende partij
op 2oek naar betrouwbaarheid van de leverancier en/of producten. Voor hefboomproducten is
de aankopende partij vooral ge'interesseerd in de prijsstelling van het product of dienst. Voor
routineproducten geld vooral het verkrijggemak van het product of de dienst, als voornaamste
aankoopmotief en voor knelpuntproducten verwacht de klant maatwerk in de levering van de
producten of diensten.
De positionering aan de hand van de Kraljic-portfolio betekend voor lnStruct dat het de Mldea methode in verschillende verschijningsvormen kan aanbieden aan haar potentiele
klanten. Voor hefboomproducten, waarbij de prijsstelling van belang is, moet lnStruct een
product of dienst aanbieden, dat 2ich voornamelijk concentreert op de concurrentie op prijs.
Een manier waarop dit kan doen, is dat ondernemingen 2elf het innovatietraject doorlopen aan
de hand van de methode en tools. De M-ldea methode kan daarbij aangeboden als losse
software, boeken, innovatiecursussen en dergelijke.
Wanneer lnStruct de M-ldea methode als strategische producten wil aanbieden, betekend dit
dat het betrouwbare producten of diensten moet leveren, die de risico's en kosten voor
ondernemingen 2oveel mogelijk terugdringen. De mogelijkheden voor lnStruct om de M-ldea
methode als strategisch product aan te bieden, liggen op het gebied van de deling van de
risico's die ondernemingen ervaren bij innovatietrajecten. Dit kan het doen, door bijvoorbeeld
mee te investeren in de projecten van de klant of door de betaling afhankelijk te maken van
het geleverde resultaat.
Als Instruct de M-ldea methode wil gaan aanbieden als routine producten, dan moet het
concentreren op het gemak van verkrijgbaarheid van haar producten. Voorbeelden van de Mldea methode aangeboden als routine product 2ijn: te downloaden software, handleidingen en
dergelijke.
Wanneer Instruct ervoor kiest de M-ldea methode aan te bieden als knelpuntproduct, moet het
2ich concentreren op het leveren van maatwerk in de ogen van de klant, hierbij moet het de
risico's proberen te beperken. Een voorbeeld van een manier waarop Instruct dit kan doen, is
het leveren van een dienst waarbij de afnemer persoonlijk begeleid wordt op basis van de Mldea methode, bij het oplossen van haar problemen.

7. 1.3

Positie in de Kraljic-portfolio

Instruct is een nieuw startende onderneming, waarbij er niet bekend is door wie en hoe de
onderneming wordt opgestart. De ondernemer heeft daardoor de ruimte om het bedrijf 20 in
te richten, dat het maximaal waarde voor 2ich2elf creeert. Bij het inrichten van de
onderneming wordt 2odoende geko2en om eerst, aan de hand van de Kraljic-portfolio, de
aankoopmotieven van de potentiele klanten in kaart te brengen. Met de2e bevindingen wordt
de onderneming daarna 20 ingericht, dat op een 20 goed mogelijke manier de eisen en
wensen van de klant worden vervuld en 2oveel mogelijk waarde voor de klant wordt
toegevoegd. Op de2e manier creeert lnStruct een niche markt waarop het geen of slechts
beperkte concurrentie 2al ervaren, waardoor het veel waarde voor 2ich2elf creeert.
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Er wordt bij het inrichten van de onderneming dus niet eerst gekozen voor het aanbieden van
een bepaald product of dienst, waarna de organisatie hier op aangepast wordt. Maar er wordt
gekozen voor het aanpassen van de organisatie aan de dominante eisen en wensen van de
klant. Voor lnStruct is rijst nu de vraag: in welke categorie warden de producten en diensten
die Instruct aanbiedt, door potentiele gebruikers geclassificeerd? Om dit te onderzoeken
wordt voor de potentiele afnemer bepaald welk afbreukrisico zij ervaren bij het gebruik van
dergelijke methodes en tools. Daarna warden de kosten/baten bepaald, die zij ervaren bij het
toepassen ervan .

Afbreukrisico
De eerste factor die behandeld wordt om de diensten van lnStruct te classificeren, is het
afbreukrisico. Kraljic (1983) geeft de volgende beschrijving om dit afbreukrisico of "supply
risk" in te schatten: "Supply risk is assessed in terms of: availability, number of suppliers,
competitive demand, make-or-buy opportunities, storage risks and substitution possibilities".
Het risico wordt hier vooral bepaald door hoe moeilijk het product te verkrijgen is en hoe
kwetsbaar de onderneming is wanneer dit product niet geleverd wordt. Deze definitie is echter
nag niet afdoende om de M- ldea methode te classificeren.
Baily, et al (1998) hebben de beschrijving van dit afbreukrisico verder uitgebreid en geven de
volgende definitie: "the degree of difficulty associated with sourcing a product or service, or
the vulnerability of the client organization to a failure of the supplier to provide the product or
service on time, or to the failure 'in service' of a supply". Ten opzichte van de definitie door
Kraljic (1983) verschilt deze definitie vooral in het laatste element: de kwetsbaarheid die een
onderneming ondervindt ten opzicht van een falende dienst. Bij het classificeren van de Mldea methode en de diensten die lnStruct aanbiedt, speelt deze factor een belangrijke rol.
Het genereren van de "goede" oplossingen is voor de potentiele klant van groat belang, omdat
zij in het innovatietraject vaak veel middelen investeert. De generatie van een slecht concept
heeft daardoor een grate impact op de bedrijfsvoering van de potentiele klant. Potentiele
klanten die begeleid willen warden bij het aangaan en uitvoeren van innovatietrajecten, zullen
dus door de kwetsbaarheid van een falende dienst, een hoog afbreukrisico ervaren bij de
toepassing van dit soort diensten . Het is voor Instruct van belang dat ze dit risico, of de
perceptie daarvan, probeert terug te dringen. Hierbij moet de potentiele klant het vertrouwen
krijgen, dat lnStruct in staat is om het traject op een goede manier te begeleiden.

Kosten/baten
De tweede factor die helpt producten te categoriseren in de Kraljic-portfolio, is de verwachtte
kosten/baten of de "profit impact". Kralic (1983) geeft de volgende beschrijving om deze
"profit impact" te bepalen : "The profit impact of a given supply item can be defined in terms
of: the volume purchased, percentage of the total cost, impact on product quality or business
growth." Voor bedrijven die begeleid willen warden bij het aangaan en uitvoeren van
innovatietrajecten, speelt vooral de impact die het product heeft op de productkwaliteit of
bedrijfsgroei, een belangrijke rol. De begeleiding van innovatietrajecten gebeurt aan de hand
van de M-ldea methode, waarbij de methode ondersteunt in de ontwikkeling van idee tot
concept.
Wanneer een onderneming ondersteund wordt bij de productontwikkeling, zal de kwaliteit van
dit product rechtstreeks be'i'nvloed warden. Echter wanneer het gaat om businessconcept
ontwikkeling (zowel voor nieuwe als voor bestaande bedrijven), zullen de diensten die lnStruct
levert, een sterke invloed hebben op de bedrijfsgroei van de onderneming. Voor het
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positioneren van de diensten die Instruct aanbiedt, kan dus geconcludeerd worden dat de
"profit impact" of de kosten/baten hoog zijn. Nu het afbreukrisico en de kosten/baten bepaald
zijn, kan de methode ingedeeld worden in de portfolio.

Classificatie
Na het bepalen van het afbreukrisico en de kosten/baten (of profit impact), kunnen de
diensten zoals lnStruct die aanbiedt, worden ingedeeld bij een van de vier groepen producten
die Kraljic (1983) definieert. De diensten die zoals lnStruct die aanbiedt, kunnen met behulp
van figuur 16 worden geclassificeerd als strategische producten. Daarbij worden andere
mogelijkheden dan het leveren van strategische producten, zoals het aanbieden van routine,
knelpunt of maatwerkproducten, uitgesloten.
Bij het aanschaffen van strategische producten ervaren afnemers een hoog afbreukrisico en
hoge kosten/baten. Voor deze categorie producten speelt betrouwbaarheid een belangrijke
rol. Hiermee wordt niet alleen leverbetrouwbaarheid bedoeld, maar ook een betrouwbare
werking van het product. Verder is het belangrijk dat de risicoperceptie van de potentiele klant
wordt teruggedrongen, dit kan op verschillende manieren. Wanneer een onderneming deelt in
het risico van het slagen van het innovatietraject, zal de risicoperceptie van de afnemer
worden verlaagd, doordat dan het slagen van het innovatietraject voor de aanbieder ook van
belang is. Tevens kan de aanbieder de risicoperceptie verlagen door het benadrukken van de
resultaten en relaties die het heeft behaald. Hierdoor geeft de aanbieder een signaal af dat het
een betrouwbare en vakbekwame partner is, echter is hierbij de afname van de risico perceptie
een stuk kleiner.
De bovenstaande classificatie op basis van de Kraljic-portfolio, dient als uitgangspunt voor het
bepalen van de aandachtsgebieden waar de onderneming zich op moet concentreren. Deze
aandachtsgebieden worden verder uitgewerkt in de value drivers in de volgende sectie.

7.1.4

Value Drivers

Bij de value drivers wordt gefocust op het bepalen en afstemmen van de verschillende
activiteiten, zodat de onderneming in staat is om een gecalculeerde meerwaarde te bieden aan
haar potentiele afnemers, wat een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van de
onderneming. Voor nieuw startende ondernemingen zoals lnStruct, zijn de value drivers dus
een goed hulp middel voor het bepalen van de strategische aandachtspunten voor het
inrichten van de onderneming.

Leveranciersbetrouwbaarheid

Maatwerk in producten

figuur 17: Waardesegmenten (Verhoef, 2005)
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In figuur 17 hierboven, is het schema weergegeven waarmee de value drivers bepaald kunnen
worden. Dit schema bestaat uit een confrontatie tussen de primaire en ondersteunende
activiteiten uit de waardeketen. De verschillende activiteiten uit dit schema, kunnen aan de
hand van de classificatie uit de Kraljic-portfolio worden ingedeeld in een aantal
waardesegmenten dat voor de potentiele afnemers belangrijk is. Hierbij moeten de activiteiten
uit het gekozen waardesegment worden ondersteund door de overige activiteiten, zodat deze
activiteiten maximaal waarde kunnen toevoegen in de ogen van de klant. Een uitgebreide
uitleg van de value drivers is gegeven in bijlage I.
Uit voorgaande analyse is gebleken dat de product/diensten, die lnStruct naar de markt wil
gaan brengen, het best kunnen worden geclassificeerd als strategische producten. Bij deze
producten speelt betrouwbaarheid een belangrijke rol. Wanneer dit wordt uitgezet in de
waardesegmenten waarop de onderneming zich moet gaan concentreren, betekent dit dat het
voor Instruct van belang is dat het kritisch kijkt naar de "human resources" of het personeel
dat de ondernem ing bezit. Deze human resources moet op dergelijke manier worden
gemanaged dat deze in combinatie met de primaire activiteiten zorgen voor een optimale
(leveranciers) betrouwbaarheid , hierbij moeten de risico- en kostenperceptie voor de
potentiele klant verlaagd worden. Hieronder in figuur 18 zijn de verschillende value drivers
weergegeven voor lnStruct.

figuur 18: Value drivers

Zoals hierboven al gezegd is, moet de onderneming kritisch kijken naar de activiteiten
behorende bij de human resources. Voor een optimale waarde creatie, moeten de overige
activiteiten, ingedeeld per primaire activiteit, de activiteiten ondersteunen die zijn ingedeeld
bij de human resources . Hieronder zullen per primaire activiteit de verschillende value drivers
worden uitgelegd, te beginnen bij de ingaande logistiek.

lngaande logistiek
De ingaande logistiek zorgt voor het ontvangen, opslaan en verspreiden van de input binnen
de onderneming. Bij de ingaande logistiek moet lnStruct zich concentreren op het werven van
personeel dat in staat is om met creatieve en bedrijfskundige processen om te gaan en
oplossen. De aard van de gebruikte methode (technologie) faciliteert het personeel in de
omgang deze problematiek. Verder kan Instruct om kenn is te vergaren, gebruik maken van
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studenten en afstudeerders die studeren aan de TUe. De relatie die de onderneming heeft met
de TUe kan verder gebruikt warden als bran van kennis.

Operaties
De operaties geven weer hoe het basisproduct verwerkt gaat warden binnen het bedrijf.
Instruct moet zich hierbij concentreren op de kundigheid en de kennis die het personeel bezit,
met betrekking tot de doelgroep die het wil gaan bedienen. Het gebruik van de heldere en
gestructureerde methodes, helpt het personeel bij goede verwerking van haar kennis omtrent
de doelgroep. De samenwerking met Van Overveld, die veel kennis bezit over innovatie- en
creativiteitsprocessen, is een belangrijke factor, die helpt bij het verkrijgen en het vergroten
van die kennis en kunde voor Instruct. De ondersteuning van de TUe (door middel van
bijvoorbeeld het innovation lab) helpt lnStruct op zo'n wijze, dat het hier niet alleen kennis
vandaan haalt, maar ook dat het zich beter kan concentreren op haar primaire proces.
Uitgaande logistiek (front office)
De uitgaande logistieke activiteiten moeten een onderneming helpen bij het overtuigen van
haar klanten. lnStruct moet zich hierbij concentreren op het inlevingsvermogen dat het
personeel heeft in de problematiek van de klant. Het personeel zou hierbij ondersteund
kunnen warden door een kennis database, waarin relevante kennis en ervaringen omtrent
voorgaande projecten is opgeslagen. Het aanpassen aan de omstandigheden en aan de
toepassing van het probleem, helpt het personeel en lnStruct tijdens het inleven in de
behoefte en problematiek van de klant. Een ander hulpmiddel dat helpt het inlevingsvermogen
te vergroten is de positie die een onderneming heeft ten opzichte van de klant. Wanneer
Instruct dichtbij haar doelgroep staat, zowel fysiek als mentaal, is het beter instaat om zich in
te leven in de behoefte die haar doelgroep heeft.

Marketing en verkoop
De primaire activiteiten behorende bij de marketing en verkoop, zijn de activiteiten waarop de
klant haar keuze voor een bepaald product/dienst baseert. Uit deze activiteiten moeten de
beslisargumenten van de klant duidelijk warden. Voor een goede betrouwbare oplossing van
het probleem van de klant, moet geconcentreerd warden op het leveren van een custom-made
oplossing voor de klant. Om de betrouwbaarheid (of de perceptie daarvan) te verhogen wordt
gebruik gemaakt van state-of-art methodes en technieken en van risicodeling. Door te delen
in het risico bij de oplossing van het probleem, wordt de risicoperceptie verlaagd. Tevens
moet het relatienetwerk bijdragen aan de betrouwbaarheid of de risicoperceptie bij de
oplossing van het probleem.

Service
De laatste primaire activiteit is service, deze moet de waarde (perceptie) van het product
waarborgen en/of verhogen. Door de deskundige begeleiding tijdens het proces, kan de
kwaliteit van de uitkomst beter warden be"invloed. Het leerproces voor de toepassing van de
methode helpt het personeel tijdens de begeleiding van het ontwerpproces. Een verbetercyclus
helpt het personeel bij het updaten van hun kennis, zodat de deskundige begeleiding beter
gegarandeerd kan warden. De laatste factor die helpt bij de deskundige begeleiding is een
terugkoppelingssessie, die de uitkomsten van het gevonden resultaat terugkoppelt naar
Instruct, aan de hand hiervan kan deze nog bijsturen in de oplossing van het probleem.
Tegenover de value drivers die hierboven uitbereid uitgelegd staan, staan de value blockers,
deze warden in de volgende sectie behandeld.
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7.1.5

Value Blockers

Naast de activiteiten die waarde toevoegen, kunnen bij deze activiteiten ook een aantal
knelpunten ge'identificeerd warden, die tot problemen kunnen leiden wanneer hier niet
voldoende aandacht aan besteed wordt. De knelpunten, die ook wel value blockers warden
genaamd, warden afgeleid van de value drivers en zijn de nadelen die aan de value drivers
verbonden zijn. Hieronder (zie figuur 19) zijn de value blockers voor lnStruct weergegeven.

lnfrastructuur

Alhankelij~id
·van Van
Overveld

Operaties

Yereist hogere
ftexibllitel~ wat
zorgt voor lage
· elfectlviteit

Uitgaande
Logistiek

Oiscussie over
behalen van

doel•te!'~n
Marketing en

verkoop

Verl<eerde input
incydus

Service

figuur 19: Value blockers

Hieronder warden de verschillende value blockers verder uitgewerkt, waarbij deze wederom
zijn gegroepeerd per primaire activiteit.

lngaande logistiek
De kennis die Instruct uit de relatie met de TUe haalt, heeft als nadeel dat deze kennis voor
een groat deel openbaar verkrijgbaar en gepubliceerd is. Hierdoor is geen alleenrecht op deze
kennis. Verder zorgt het personeel dat goed kan omgaan met creatieve en bedrijfskundige
processen enkel voor kennisinput op dit gebied. De aard van de methode en tools zorgt hierbij
ook vooral voor de ondersteuning van alleen deze processen. Het gebruik van studenten voor
de input van kennis heeft als nadeel dat deze praktijkervaring in het bedrijfsleven missen .

Operaties
De ondersteuning die lnStruct ondervindt van de TUe is niet geheel op vrijwillige basis, ook
hieraan zijn verplichtingen verbonden, al zijn deze minder groat dan wanneer niet van deze
ondersteuning gebruik gemaakt wordt. Verder leidt de kennis en kundigheid van het
personeel met betrekking tot de doelgroep, tot een verminderde inzetbaarheid van dit
personeel, wanneer van de doelgroep wordt afgeweken. De heldere en gestructureerde
methode en tools zorgen voor een standaard aanpak, hierdoor is het echter moeilijker om van
deze standaard aanpak af te wijken. Tevens is lnStruct voor de ontwikkeling van de methode,
tools en kennis erg afhankelijk van Van Overveld.

Uitgaande logistiek
Door dicht bij de doelgroep te staan, wordt lnStruct beperkt tot slecht een kleine doelgroep.
Het inlevingsvermogen wat hiermee vergroot wordt, heeft als nadeel dat men eerder geneigd
is om een bepaald probleem in een bepaald hokje te stoppen, echter ieder probleem is op
haar eigen wijze uniek. De opgebouwde database, die moet helpen bij de ondersteuning, heeft
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als nadeel dat de data worden verkregen uit de eigen gevonden resultaten . Hierdoor moet er
goed gekeken worden naar de validiteit van deze data. Het aanpassen aan de omstandigheden
en toepassing, vraagt een grote flexibiliteit van het personeel en methode, wat ten koste gaat
van de effectiviteit.

Marketing en verkoop
De voordelen die een relatie netwerk met zich meebrengen, hebben als nadeel dat er een
wantrouwen kan ontstaan over het weglekken van vertrouwelijke informatie naar dit netwerk.
Door het maken van een custom-made oplossing, ontstaat het probleem van validiteit van de
oplossing, deze is vooraf moeilijk (of niet) te bewijzen. De state-of-the-art methode en
technieken die gebruikt worden, zullen door deze vooruitstrevendheid moeilijk in het gebruik
zijn, wat hun toepassing bemoeilijkt. Het delen in de risico's veroorzaakt discussies over de
doelstelling en wanneer deze behaald is.

Service
Het nadeel van de terugkoppelingssessie die helpt bij de waarborging van de kwaliteit, is dat
dit veel tijd kost. Ook de deskundige begeleiding tijdens het proces kan veel tijd kosten,
echter het belangrijkste probleem is hier dat er een duidelijke grens moet blijven bestaan
tussen de begeleiding tijdens het oplossen van een probleem en de daadwerkelijke oplossing
ervan. De laatste hoort namelijk niet tot de kerntaken van Instruct en kan veel onduidelijkheid
veroorzaken. Het leerproces dat wordt gebruikt om de klant kennis te laten maken met de
methode, heeft als nadeel dat daardoor de verkoop van de methode slecht eenmalig kan
gebeuren, omdat de klant er daarna al mee bekend is. Het laatste nadeel dat de value drivers
met zich meebrengen, is dat de verbetercyclus erg afhankelijk is van de input die het krijgt,
wanneer deze niet goed is, geeft deze cyclus geen goed resultaat.

7.1.6

lmplicaties

Doordat lnStruct een nieuw startende onderneming is, waarbij nog niet bekend is hoe en door
wie dat gaat gebeuren, kan onderneming vrij ingericht worden. Er wordt daarbij
geconcentreerd op maximale waarde toevoeging voor de ondernemer en de klant. Om dit te
bereiken, wordt de M-ldea methode eerst geclassificeerd volgens de Kraljic-po rtfolio, waarna
de onderneming verder wordt ingericht op de dominante eisen hieruit.
Belangrijk in de voorgaande analyse is het feit dat de diensten die Instruct aanbiedt, aan de
hand van de Kraljic portfolio, geclassificeerd kunnen worden als "strategische producten".
Voor deze producten speelt betrouwbaarheid een belangrijke rol. Voor Instruct is het dan ook
belangrijk dat het hier een goede invulling aan geeft. De value drivers uit figuur 18 moeten
helpen bij het vergroten van de betrouwbaarheid van de onderneming in de ogen van haar
klant. Hierbij wordt eerst geconcentreerd op de "personeels" elementen van de organisatie. De
overige activiteiten moeten het personeel helpen bij de verhoging van de betrouwbaarheid.
Aan de verschillende value drivers zijn ook nadelen verbonden die lnStruct zoveel mogelijk
moet zien te beperken (zie figuur 19).
Voor een nieuw startende onderneming zoals lnStruct, is het definieren van de value drivers en
blockers een goede manier om zich te focussen op de activiteiten die belangrijk voor haar
afnemers. Hierdoor is het instaat met haar beperkte middelen maximaal waarde toe te voegen
in de ogen van haar klanten. De invulling van deze value drivers en blockers, hangt voor een
deel af van de intu"ftie en creativiteit van de onderzoeker, waardoor de oplossing hiervan
enigszins gekleurd kan zijn. Om dit te voorkomen, is inspraak van stakeholders gewenst en
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wordt voor de invulling hiervan zoveel mogelijk teruggegrepen naar eerder uitgevoerde
analyses.

7 .2

KERNCOMPETENTIES

In de vorige paragraaf is het eerste deel van de interne analyse behandel. Hierin zijn de
waardetoevoegende activiteiten aan de orde gekomen. Voor de bepaling van deze activiteiten
wordt een outside-in benadering toegepast, waarbij de inrichting van de onderneming wordt
afgestemd op de eisen en wensen van de klant. In deze paragraaf wordt het tweede deel van
de interne analyse behandeld, hierin wordt een inside-out benadering toepast. Bij deze
benadering wordt de kennis en kunde die een onderneming bezit, kritisch geanalyseerd. Zij
moeten een onderneming inzicht geven in de competenties en bekwaamheden waarop een
onderneming gefundeerd is. Als resultaat van deze analyse worden voor een onderneming de
kerncompetenties opgesteld. Hierbij moet worden benadrukt dat dit de competenties zijn, die
de onderneming nu (of als de onderneming nu gestart zou worden) reeds in bezit heeft, niet
toekomstige competenties die de onderneming kan of zou moeten vergaren.
Prahalad en Hamel (1990) geven de volgende definitie van het begrip kerncompetentie: "the
collective learning in the organization, especially how to co-ordinate diverse production skills
and integrate multiple streams of technologies". De kerncompetentie moet daarbij voldoen
aan de volgende drie voorwaarden (Prahalad en Hamel, 1990):
►
een kerncompetentie verschaft potentiele toegang tot een grote varieteit van markten
►
draagt significant bij aan de klantperceptie van het eindproduct
►

moet moeilijk te imiteren zijn voor de concurrentie

Verder stellen zij dat de winstgevendheid van een firma op korte termijn afgeleid kan worden
van de attributen van de huidige producten. Echter, op lange termijn ligt het voordeel in de
capaciteit van managers om de bedrijfstechnologieen en productievaardigheden te benutten
en aan te passen voor de snel veranderende kansen en bedreigingen in de markt.
Voor Instruct moet deze analyse inzicht geven in wat de belangrijke competenties zijn, waar
de onderneming op gefundeerd kan worden. Tevens moet deze analyse inzicht geven in hoe
de kerncompetenties zijn opgebouwd en hoe deze tot waarde zijn voor Instruct. Hieronder
zullen daarvoor eerst de verschillende kerncompetenties worden bepaald voor lnStruct, daarna
volgt de toetsing van deze kerncompetenties. Als laatste worden in deze paragraaf de
implicaties voor de Instruct weergegeven.

7.2.1

Bepaling kerncompetenties

Voor het proces van opstellen van de verschillende competenties, capaciteiten en resources
voor bedrijven met meerdere bedrijfsdivisies (of SBU's), beschrijft Javidan (1998) een proces
van 8 stappen. Dit proces vertoont grote gelijkenis met de manier waarop Gelderman (1999)
tracht de kerncompetenties van een onderneming te bepalen. Het proces dat Javidan (l 998)
beschrijft, heeft echter een du idelijke en expliciete koppeling met de externe omgeving, wat
zeker zijn voordelen heeft voor de dynamische omgeving waarin lnStruct zich begeeft. Een
nadeel aan dit proces is dat het haar toepassing vindt binnen bedrijven met meerdere divisies.
Echter met een aantal kleine aanpassingen, vooral in de tweede stap, is dit model goed van
toepassing op Instruct. Hieronder zijn de verschillende stappen weergegeven.
l. Bij ... (naam bedrijf) .. .weten we erg goed hoe we moeten ... ?
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Is deze know-how present in een functie, een SBU of door de gehele onderneming?
Zijn we beter dan onze concurrentie?
Maakt het iets uit?

5.
6.
7.

Hoe duurzaam is ons voordeel?
Welke belangrijke veranderingen vinden er plaats in de omgeving?
Wat zijn de implicaties van deze veranderingen voor de huidige en toekomstige
competenties en vaardigheden?
8. Waar gaan we naartoe vanaf hier?

De verschillende stappen zullen hieronder voor Instruct verder uitgewerkt warden, te beginnen
bij stap 1, het bepalen van waar de onderneming goed in is.

Stap 1: Waar is de onderneming in goed?
De eerste stap van het bepalen van de kerncompetenties moet inzicht geven in de know-how
en vaardigheden die een onderneming bezit. Dit zijn de aspecten van de waardeketen, waarop
de onderneming bijzonder goed werk verricht Uavidan, 1998)
De diensten die lnStruct aanbiedt, zijn gebaseerd op de M-ldea methode . Omdat er nog niet
bekend is hoe en door wie de onderneming opgestart zal gaan warden, kan geen inschatting
gemaakt warden van de en vaardigheden die de ondernemer bezit. Voor het bepalen van de
know-how en vaardigheden wordt daarom geconcentreerd op de factoren die afgeleid en
verbonden kunnen warden aan de M-ldea methode.
Voor het achterhalen van de know-how en vaardigheden die verbonden kunnen warden aan de
M-ldea methode, zijn verschillende gebruikers van de methode ondervraagd door middel van
een tweetal enquetes . De resultaten van deze enquetes zijn weergegeven in bijlage II en IV.
Aan de hand van deze resultaten kunnen de volgende know-how en vaardigheden aan de Mldea methode warden toegekend :
►

Het genereren van een betrouwbare oplossing

►

Het snel en efficient doorlopen van het innovatieproces
Meer en betere concepten genereren

►

Door het gebruik van de M-ldea methode is lnStruct in staat om een betrouwbare oplossing te
genereren. Drie redenen liggen hieraan ten grondslag, ten eerste wordt met behulp van de Mldea methode het innovatietraject duidelijk gestructureerd. Ten tweede kan met behulp van de
M-ldea methode een aantal verschillende concepten warden doorgerekend en kan de invloed
van verschillende factoren bepaald warden. De laatste reden is dat het keuze proces zodanig
ondersteund wordt, dat een goed onderbouwde en wel overwogen keuze gemaakt kan
warden. De bovenstaande redenen dragen ertoe bij dat de afnemer een beter inzicht krijgt in
de verschillende facetten van het probleem en welke invloed het daar op kan uitoefenen. De
betrouwbaarheidsperceptie van de afnemer wordt daardoor verhoogd.
Door de structurering die de M-ldea methode aanbrengt in het innovatie- of ontwikkelproces,
wordt dit proces op een goede en stapsgewijze manier begeleid, waarbij dit proces sneller en
efficienter doorlopen wordt. Dat het proces sneller uitgevoerd kan warden, betekend dat de
kosten die een afnemer heeft bij het toepassen van de M-ldea methode, warden verlaagd.
Het gebruik van de M-ldea methode helpt de gebruiker bij een out-of-the-box benadering
van het probleem. Dit komt door de structurele ontleding van het probleem in kleine delen.
Wanneer de verschillende invloedsfactoren warden doorgerekend in een model, warden de
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verschillende concepten verder geoptimaliseerd. Uiteindelijk hebben deze factoren als gevolg
dat er meer en betere concepten gegenereerd worden.

Stap 2: Waar is deze know-how aanwezig?
Na het bepalen van waar de onderneming goed in is, wordt overgegaan op de tweede vraag.
Het doel van deze vraag is het bepalen of de punten waar de onderneming goed in is, of dat
capaciteiten, competenties of kerncompetenties zijn ()avidan, 1998). Voor bedrijven met
meerdere divisies wordt deze keuze afgeleid uit de mate waarop de know-how doorgedrongen
is door de hele onderneming. Kerncompetenties zijn hierbij over de verschillende SBU heen
verdeeld, competenties alleen door de SBU en capaciteiten alleen functioneel verdeelt.
Zoals hierboven reeds vermeld is, wordt de onderneming en het advies dat men geeft,
gebaseerd op de M-ldea methode. De know-how en vaardigheden die hierboven dus
gedefinieerd zijn, zijn dus de basis waarden en vaardigheden waarop de onderneming
gebaseerd wordt. Deze know-how en vaardigheden kunnen worden ge'identificeerd als
kerncompetenties.
Stap 3: Zijn we beter dan onze concurrentie?
De volgende vraag, bij het bepalen van de kerncompetenties, is de vraag of Instruct beter is
dan haar concurrenten, op de competenties die in de vorige stap gedefinieerd zijn. Het doel
hiervan is tweeledig ()avidan, 1998), ten eerste het verbinden van de competenties aan het
concurrentievoordeel. Ten tweede het voorkomen van te grote introspectie. De relatieve
eigenschappen worden bepaald aan de hand van de uitkomsten van de enquetes en de
inzichten van de auteur hieromtrent. Hieronder zijn de relatieve eigenschappen voor de
verschillende competenties weergegeven, zie tabel 6.

Het genereren van een betrouwbare op/ossing

Beter

Het sne/ en efficient door/open van het innovatieproces

Beter

Meer en betere concepten genereren

Beter

tabel 6: Vergelijking van de kerncompetenties

Twee belangrijke facetten van de M-ldea methode liggen ten grondslag aan de competenties,
zoals die hierboven zijn weergegeven. Deze twee facetten zijn het structuren en modelleren
van de innovatieproces/probleem van de afnemer. Door deze twee facetten aan de hand van
de M-ldea methode uit te voeren, scoort lnStruct beter op de bovenstaande competenties dan
haar concurrenten. Wei moet hierbij opgemerkt worden dat concurrenten gebruik maken van
verschillende creativiteitsmethoden, waarbij veel verschillende concepten ontwikkeld kunnen
worden. Echter door de modelleringstap, zijn de ontwikkelde concepten aan de hand van de
M-ldea methode van hogere kwaliteit.

Stap 4: Maakt het iets uit?
Stap 4 voor het identificeren van de kerncompetenties, betreft de vraag of het voordeel dat de
onderneming heeft, waarde heeft voor de afnemer. In het vorige hoofdstuk zijn een aantal
factoren aan de orde gekomen, die afnemers belangrijk vinden bij het afnemen van dit soort
producten. Deze factoren zijn :
►
►
►
►

Betrouwbaarheid
Kosten verlagen
Risico's wegnemen
Vrijblijvendheid wegnemen

- 74 -

Van idee tot "M-ldea "

Eindrapportage

Voor de competenties die eerder zijn gedefinieerd, geldt dat zij aan de eerste twee behoeften
van de kant voldoen. Met behulp van de M-ldea methode wordt de betrouwbaarheidsperceptie
van de afnemer verhoogd. De kosten van het proces en de oplossing warden tevens verlaagd,
dit doordat het proces sneller en efficienter doorlopen wordt en door het feit dat betere
oplossingen gegenereerd warden.
Aan de laatste twee behoeften, wordt door de begeleiding van de M-ldea methode, niet aan
voldaan. Dit is dan ook een kritisch aandachtspunt voor de lnStruct.

Stap 5: Hoe duurzaam is ons voordeel?
Na het bepalen van de relevantie van het voordeel, moet in deze stap antwoord gegeven
warden op de vraag hoe duurzaam het voordeel is. De duurzaamheid wordt volgens Javidan
(1998) bepaald door 4 factoren, deze zullen hieronder verder behandeld warden.
De eerste factor is het vermogen en bereidwilligheid die de onderneming heeft om te blijven
investeren in haar competentie en vaardigheid . Voor deze factor zal veel afhangen van de
persoon die de onderneming gaat opstarten. Voor lnStruct is deze factor dus moeilijk af te
leiden, echter moet lnStruct hier in de toekomst wel aandacht aan besteden.
De tweede factor die de duurzaamheid bepaald, is het vermogen van de concurrent om de
concurrentievoordelen te imiteren. Voor de concurrentie van Instruct is het imiteren van het
concurrentie voordeel niet of nauwelijks mogelijk. Zoals eerder vermeld zijn deze voordelen
afgeleid van de M- ldea methode die alleen beschikbaar is voor lnStruct.
De derde factor waar de duurzaamheid uit afgeleid kan warden, is het vermogen van de
concurrenten om substituten te ontwikkelen. Dit is wel een belangrijke factor waardoor de
duurzaamheid van het concurrentievoordeel bedreigd wordt. Concurrenten zullen haar
producten/diensten blijven verbeteren, voor lnStruct is het dus van belang dat het haar
diensten steeds verder verbetert.
De laatste factor die de duurzaamheid van het concurrentievoordeel bepaald is het feit of
productattributen,

belangrijke

aankoopmotieven

blijven.

Afnemers

zullen

altijd

een

betrouwbare oplossing willen hebben voor haar problemen. Het verlagen van de kosten, vooral
van het ontwikkelde concept, zullen ook een belangrijke rol blijven spelen. De competenties
zullen daardoor belangrijke factoren blijven in de toekomst.
Stap 6: Welke belangrijke veranderingen vinden er plaats in de omgeving?
Stap 6 bij het bepalen van competenties is de vraag wat de belangrijkste veranderingen zijn
die in de omgeving plaatsvinden.
De veranderingen en ontwikkelingen die plaatsvinden in de omgeving, zijn uitgebreid
besproken in het vorige hoofdstuk. De belangrijkste ontwikkeling voor Instruct is daarbij dat
het voor bedrijven steeds belangrijker wordt dat zij gaan innoveren. Echter de kosten en
risico 's die zij bij het aangaan en uitvoeren van deze innovatietrajecten ervaren, warden steeds
grater. Zij kijken daarom kritischer naar de kosten en vrijblijvendheid van het advies.
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Stap 7: Wat zijn implicaties?

Na het bepalen van de belangrijkste veranderingen in de omgeving van de onderneming,
moeten de implicaties warden gegeven voor huidige en toekomstige de competenties en
vaardigheden. Voor de analyse hiervan, heeft Javidan (l 998) de volgende vragen opgesteld :
1. Welke competenties of capaciteiten zullen veroudert of irrelevant warden?

2. Welke competenties of capaciteiten moeten warden voorgezet of verbetert?
3. Hoe kunnen we onze bestaande resources beter benutten?
4 . Welke vaardigheden moeten er ontwikkeld warden?
In dit onderzoek staat een nieuw startende onderneming centraal, waarvan nog niet bekend is
hoe en door wie deze opgestart gaat warden. De analyse van de kerncompetenties zullen
hierbij een reflectie zijn van de marktontwikkelingen die plaatsvinden en de huidige
competenties, die al aan de onderneming verbonden kunnen warden. Van de vragen die
Javidan (1998) heeft opgesteld voor het bepalen van de implicaties van de huidige
marktontwikkelingen, hebben vraag 1 t / m 3 geen grate relevantie, omdat in het opbouwen
van de competenties reeds rekening gehouden is met deze implicaties. Echter op vraag 4,
welke competenties er nog ontwikkeld dienen te warden is nog geen antwoordt op gegeven in
deze paragraaf. Gezien de ontwikkelingen in de markt moet Instruct nog wel een aantal
vaardigheden ontwikkelen om op een goede manier waarde te kunnen toevoegen voor haar
klanten, deze vaardigheden zijn weergegeven in paragraaf 7.1. Belangrijke voor lnStruct is dat
zij de risico's, die ondernemingen ondervinden bij het aangaan en uitvoeren van
innovatietrajecten, weet terug te brengen . Tevens moet het de vrijblijvendheid van het advies
terugdringen.
Stap 8: Waar gaan we naartoe vanaf hier

De laatste stap voor het bepalen van de kerncompetenties is het combineren van de
bovenstaande ontwikkeling van de kerncompetenties met de strategische planning. Zoals
weergegeven in het strategievormingsproces (hoofdstuk 4) , zal deze stap in het verloop van
het onderzoek warden uitgevoerd.

7.2.2

Toetsing

Zoals in het begin van deze paragraaf reeds vermeld is hebben Prahalad en Hamel (1990) een
aantal eisen opgesteld, waaraan kerncompetenties moeten voldoen, deze zijn :
►
►

een kerncompetentie verschaft potentiele toegang tot een grate varieteit van markten
draagt sign ificant bij aan de klantperceptie van het eindproduct

►

moet moeilijk te imiteren zijn voor de concurrentie

De belangrijkste kerncompetenties die hierboven zijn opgesteld, zullen hieraan deze eisen
warden getoetst. Doordat de kerncompetenties zijn afgeleid uit de M-ldea methode en
doordat deze methode universeel toepasbaar is op ontwerp- en innovatieproblemen, kan
warden gesteld dat de verschillende kerncompetenties toegang verschaffen tot een grate
varieteit van markten.
Voor de tweede factor, of de kerncompetenties significant bijdragen aan de perceptie van de
klant, ligt het antwoord iets genuanceerder. Er kan warden gesteld, zoals ook hierboven reeds
vermeld, dat de kerncompetenties bijdragen aan klantperceptie van het eindproduct. Echter
zijn er nog een aantal andere factoren belangrijk hierbij. Zo moet het eindproduct voor de
klant risico's en vrijblijvendheid wegnemen. De bijdrage van de kerncompetenties is dus wel
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significant in de ogen van de klant, echter wordt hiermee nog niet aan alle behoefte van de
klant voldaan.
Aan de laatste factor wordt daarentegen wel voldaan, doordat dat de competenties gebaseerd
zijn op de M-ldea methode en alleen Instruct deze methode ter beschikking heeft, zijn deze
kerncompetenties moeilijk of niet te imiteren.

7.2.3

lmplicaties

Voor lnStruct zijn de voorgaande secties een aantal kerncompetenties gedefinieerd, waarop de
organisatie gebaseerd wordt. Dit zijn de basis waarden van de onderneming die het continu
moet blijven verbeteren en verdedigen. Deze kerncompetenties zijn :
►
Het genereren van een betrouwbare oplossing
►
►

Het snel en efficient doorlopen van het innovatieproces
Meer en betere concepten genereren

Door de koppeling met de externe analyse, kan voor Instruct worden afgeleid dat het zich nog
wel moet concentreren op het verlagen van de risico's en vrijblijvendheid die ondernemers
ervaren bij de dienst die het wil gaan aanbieden.
Voor een nieuw startende onderneming is het over het algemeen moeilijk om een inschatting
te maken van de kerncompetenties die het bezit. Zeker wanneer er grote onzekerheid bestaat
over hoe en door wie de onderneming opgestart gaat worden. In het geval van lnStruct,
waarbij de onderneming voor een groot deel gebaseerd zal worden op de M-ldea methode,
zijn de bovenstaande competenties en sterke punten voornamelijk toegewezen aan de
voordelen die de onderneming op basis van deze methode kan behalen.

7.3

STERKTEN EN ZWAKTEN

In de laatste fase van de interne analyse worden de sterke en zwakke punten van de
onderneming weergegeven. De sterke punten moeten hierbij voor lnStruct inzicht geven in de
factoren waar de onderneming relatief goed in is, daarbij vormen deze punten de basis voor
het concurrentievoordeel van lnStruct. De zwakke punten zijn de factoren waar de
onderneming relatief slecht op scoort en/of die lnStruct moet verbeteren om haar concurrentie
voordeel uit te kunnen buiten. Hieronder worden eerst de belangrijkste sterke punten voor
lnStruct besproken, daarna volgen de zwakke punten.

7.3.1

/nterne sterken

De sterke punten zijn voor Instruct de belangrijkste factoren uit de Value Drivers en de
kerncompetenties. Daarbij worden deze factoren aangevuld met de belangrijkste conclusies
uit de verschillende enquetes. De belangrijkste sterke punten die voor lnStruct ge'identificeerd
kunnen worden, worden hieronder weergegeven.
Het eerste sterke punt dat voor lnStruct gedefinieerd kan worden, is de relatie die het heeft
met Van Overveld. Deze vormt een belangrijke bron van kennis, daarbij heeft hij ook de Mldea methode (mede) ontwikkeld. Tevens kan lnStruct via Van Overveld, een goede relatie met
de technische universiteit van Eindhoven ontwikkelen.
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De tweede en belangrijkste bron van de sterke punten, zijn die punten die afgeleid kunnen
worden aan de M-ldea methode. Deze methode helpt het innovatietraject structureren en het
innovatieconcept te modelleren. Hierdoor helpt de methode bij het genereren van een
betrouwbare oplossing, het snel en efficient doorlopen van het innovatieprocessen bij de
generatie van meer en betere concepten .
Door bij de uitwerking en begeleiding van innovatietrajecten gebruik te maken van M-ldea
methoden, wordt de kundigheid van het personeel en de begeleiding verhoogd en kunnen
betrouwbare custom-made oplossingen gegenereerd worden. Verder is de methode breed
toepasbaar binnen MKB bedrijven.

7.3.2

lnterne zwakten

Voor Instruct worden de zwakke punten afgeleid uit de belangrijkste factoren uit value
blockers, zoals die in paragraaf 7.1.5 zijn afgeleid. Deze factoren worden aangevuld met de
belangrijkste knelpunten, zoals die in de verschillende enquetes zijn ge·identificeerd.
Hieronder worden de belangrijkste zwakke punten voor lnStruct besproken.
De eerste factor die belangrijk is voor lnStruct, is dat de moeilijkheidsgraad van de M-ldea
methode behoorlijk hoog ligt. Hierdoor zullen gebruikers goede begeleiding nodig hebben,
tijdens het doorlopen van het proces en vereist het gebruik van de methode enige vorm van
conceptueel denken van de gebruiker.
De volgende zwakte die het gebruik van de M-ldea methode veroorzaakt, is dat de software
tools een aantal bugs bevat. Dit heeft een negatieve invloed op de betrouwbaarheidsperceptie
van de eindgebruiker over de methode en het oplossend vermogen daarvan . Tevens is de
user-interface van deze software tools erg gebruiksonvriendelijk.
Bij het begeleiden van innovatietrajecten, hebben afnemers een aantal behoeftes waaraan deze
begeleiding moet voldoen. Instruct kan in een aantal van deze behoeftes voldoen , aan de hand
van begeleiding op basis van de M-ldea methode. Echter, de risico's en vrijblijvend die
ondernemers ervaren bij de begeleiding tijdens innovatietrajecten, worden niet weggenomen .
De laatste factor die voor lnStruct benoemd kan worden als zwakte, is dat het een nieuw
startende onderneming is. Hierdoor heeft het nog geen bestaande marktpositie of
distributiekanaal en heeft het weinig (financiele) middelen tot haar beschikking.

7.3.3

Reflectie

De interne sterke en zwakke punten, zoals die in deze paragraaf zijn weergegeven, vormen
samen met de externe kansen en bedreigingen uit het vorige hoofdstuk, de basis voor de
SWOT-analyse. Voor nieuw startende ondernemingen, en zeker voo r lnStruct, geldt dat de
interne analyse relatief moeilijk uit te voeren is, omdat er meestal nog geen daadwerkelijke
organisatie is. Voor lnStruct is dit ondervangen door de sterke en zwakke punten voornamelijk
te baseren eigenschappen van de M-ldea methode, omdat deze de basis zal vormen voor de
onderneming. Tevens worden sterkten en zwakten afgeleid uit de eerste opzet van de
onderneming, echter is dit moeilijk te realiseren, omdat nog net bekend is hoe en door wie de
onderneming opgestart zal worden. Hieronder zal verder gegaan worden met de SWOTanalyse .
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Hoofdstuk 8:

SYNTHESE EN 0PTIES

Nu de externe en interne analyse zijn uitgevoerd, wordt stap 4 uit het
strategievormingsproces uitgevoerd. In de stap worden uit de externe en interne analyse en de
herziene visie en missie een aantal strategische opties gesynthetiseerd. De synthese bestaat
uit het integreren van de belangrijkste resultaten uit de interne en externe analyse. Daartoe
worden deze resultaten vastgelegd in interne sterkten en zwakten en in externe kansen en
bedreigingen. Op basis van een confrontatie van deze elementen worden de mogelijke
strategische opties ge"inventariseerd (Berenschot, 2002).
In dit hoofdstuk zal eerst de SWOT-analyse worden uitgevoerd, waarna de implicaties voor
lnStruct volgen.

8.1 SWOT-ANALYSE
Johnson en Scholes (2002) geven de volgende definitie van een SWOT-analyse: "A SWOTanalysis summarizes the key issues from the business environment and the strategic capability
of an organization that are most likely to impact on strategy development." Deze analyse moet
voor lnStruct leiden tot de identificatie van de strategische issues en het bepalen van een
goede strategie voor de onderneming.
Echter, voordat de verschillende strategieen kunnen worden afgeleid, zullen eerst de
belangrijkste sterken, zwakten, kansen en bedreigingen worden opgesomd, welke de input
voor de SWOT-analyse zijn. Daarna worden deze factoren geconfronteerd in de
confrontatiematrix, waarbij een aantal strategische issues worden afgeleid voor lnStruct. Als
laatste wordt een aantal van deze strategische issues gegroepeerd in strategieen die lnStruct
zou kunnen toepassen.

8.1.1

Input voor SWOT-analyse

Zoals reeds vermeld, bestaat de input voor de SWOT-analyse uit de externe kansen en
bedreiging en interne sterkten en zwakten, die voor Instruct de grootste potentiele invloed
hebben. Deze factoren zijn bepaald in de externe en interne analyse van hoofdstuk 6 en 7.
Voor een go_ed overzicht zijn deze factoren hieronder weergegeven in tabel 7 en tabel 8.
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Relatie met Van Overveld en met TUe
Betrouwbare oplossing genereren
Snel en efficient doorlopen van innovatieproces
Meer en betere concepten genereren
Brede toepasbaarheid in MKB

Moeilijkheidsgraad van de M-ldea methode
Werking van de software tools
Nieuw Startende onderneming
- Beperkt kapitaal
- Geen marktpositie
- Geen distributie kanaal
Niel wegnemen van risico's en vrijblijvendheid
tabel 7: lnterne sterke en zwakke punten

Voor onderneming word! innovatie steeds belangrijker
Ondernemingen ervaren hoge kosten en risico's bij innovatie
lnnovatieklimaat in Nederland verbetert
Gunstige concurrentie situatie op de mark! van kennisintensieve diensten
Markt van kennisintensieve diensten is gemakkelijk le betreden
Geen generieke, ge"integreerde methodes, bruikbaar voor niet-specialisten

Afhankelijkheid van Van Overveld
Reputatie en identiteit belangrijk op de mark! voor kennisintensieve diensten
Herorientatie grate industriele bedrijven
Markt voor kennisintensieve diensten erg conjunctuurafhankelijk
tabel 8: Externe kansen en bedreigingen

8.1.2

De strategische issues

Na het geven van de belangrijkste interne sterkten en zwakten en de externe kansen en
bedreigingen, kunnen deze factoren met elkaar worden geconfronteerd. In figuur 20 is de
confrontatie matrix voor Instruct weergegeven, die aan de hand van deze factoren kan worden
opgesteld.
Door de confrontatie van interne en externe factoren, wordt deze matrix opgedeeld in 4
kwadraten, die ieder hun eigen implicaties hebben voor de strategie die de ondernem ing moet
adopteren . Gelderman (1999) geeft de volgende beschrijving van deze 4 kwadranten:
►

►

Sterkten-Kansen (SK): kansrijke product- /marktmogelijkheden, welke de offensieve
vernieuwingsmogelijkheden voor een onderneming weergeven.
Sterkten-Bedreigingen (SB): concurrentie valt aan of zou aan kunnen vallen. Hierop
moet onderneming zich verdedigen, waarvoor het 3 mogelijkheden heeft: versterking,
het probleem ontwijken, of de oplossing van het probleem zichzelf.
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►

Zwakten-Kansen (ZK): geeft de opties weer waarop de onderneming zichzelf moet
verbeteren en biedt eventueel extra opties voor kansrijke product/markt
mogelijkheden.

►

Zwakten-Bedreigingen (ZB): de activiteiten die zich hierin bevinden, kunnen het beste
afgebouwd of gesaneerd worden.

1.

Relatie met Van Overveld en met TUe
Betrouwbare oplossing genereren
Snel en efficil!nt doortopen van
innovatieproces
Meer en betere concepten genereren
Brede toepasbaarheid in MKB

1. Voor ondememing wordt innovatie
steeds belangrijker
Ondememingen ervaren hoge kosten
en risico's bij het uitvoeren van
innovatietrajecten
lnnovatieklimaat in Nedertand verbetert
Gunstige concurrentie situatie op de
markt van kennisintensieve diensten
Markt van kennisintensieve diensten is
gemakkelijk te betreden
Geen generieke, geintegreerde
methodes, bruikbaar voor nietspecialisten

1. Afhankelijkheid van Van Overveld
2. Reputatie en identiteit belangrijk op de
markt voor kennisintensieve diensten
Heroril!ntatie grote industril!le bedrijven
Markt voor kennisintensieve diensten
erg conjunctuurafhankelijk

SK,:

SK,:

SK,:

Breed inzetten in het MKB, voor
oplossen innovatieproblemen (s5,
k1+k3)
Concentreren op het structureren
en het snelle en efficil!nte
doortopen van het innovatieproces
(s3, k 1+k3+k6)
Delen in risico's door
betalingsprocedure (bijv. op nocure-no-pay basis) (s2 Vm s4, k2)

SB, :

Benadrukken en verbeteren van
huidige relatie met Van Overveld
en TUe (s1 , b2)

SB 2 :

Benadrukken van de sterkten van
de ondememing en de methode
(s2 Vm s4, b2)
Van Overveld deel laten nemen in
de ondememing (s1 , b1)
Richten op een specifieke en
stabiele groep MKB ers (s5, b3+b4)

SB 3:
SB.:

Moeilijkheidsgraad van de M-ldea
methode
Werking van de software tools
Nieuw Startende ondememing
- Beperkt kapitaal
- Geen marktpositie
- Geen distributie kanaal
4. Niet wegnemen van risico's en
vrijblijvendheid

2.
3.

ZK1 :
ZK,:

ZK,:

ZB 1 :
ZB2 :

Door ondersteuning op basis van
M-ldea methode, leveren van KID
(z1 Vm z3 , k1+k3+k6)
Product aanbieden, op basis van
verbeterde methode en tools (z1
Vm z3, k2+k4 Vm k6)
In de hand nemen van partner,
voor wegnemen vrijblijvendheid en
risico's en vertenen van kapitaal (z3
+z4, k2)

Afstappen van de M-ldea methode
(z1+z2 , b1)
Niet aanbieden van KID (z4+b4)

figuur 20: De confrontatie matrix

Uit de confrontatie tussen de verschillende factoren kunnen een aantal verschillende
strategische issues afgeleid worden, waarbij rekening gehouden wordt met het kwadrant
waarin zij zich bevinden. Deze issues zijn strategische aandachtspunten voor een
onderneming, die voortbouwen op de verschillende SWOT elementen, waarbij de verschillende
kansen , bedreigingen, sterkten en zwakten, zoveel mogelijk benut of tegengegaan worden.
Bij het opstellen van deze strategische issues worden de belangrijkste factoren gecombineerd,
waarbij voornamelijk rekening gehouden wordt met de doelstellingen en randvoorwaarden
zoals die eerder in dit rapport behandeld zijn. Tevens worden er een aantal issues afgeleid die
in mindere mate voldoen aan de doelstelling en randvoorwaarden. Deze issues worden toch in
dit schema benoemd, om zo alle input factoren af te dekken en een beter beeld te geven van
de mogelijkheden . Dit zijn echter minder dominante factoren uit de confrontatie matrix,
waardoor zij minder belangrijk zullen zijn bij de inrichting van de onderneming. De
belangrijkste strategische issues die op deze manier zijn afgeleid, zijn hierboven weergegeve n
in figuur 20, in de confrontatie matrix. Hieronder worden de verschillende strategische issues
nader toegelicht, te beginnen met de factoren uit het SK-kwadrant.
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SK-kwadrant

Zoals reeds eerder is vermeld, vormen de strategische opties in het SK-kwadrant de offensieve
vernieuwingsmogelijkheden voor de onderneming. Voor lnStruct zijn de volgende offensieve
strategische issues afgeleidt voor het SK-kwadrant:
►
SK1 : Breed inzetten in het MKB, voor oplossen innovatieproblemen (sS, kl +k3)
►
SK2 : Concentreren op het structureren en het snelle en efficiente doorlopen van het
innovatieproces (s3, kl +k3+k6)
►

SK3:

Delen in risico's door betalingsprocedure (bijv. op no-cure-no-pay basis) (s2 t/m
s4, k2)

SK,:

Bij deze issue wordt de brede inzetbaarheid van de M-ldea methode benut, door deze in te
zetten voor het oplossen van innovatieproblemen voor een grote groep van MKB-ers. Daarbij
wordt de kansen, die opgeworpen worden door het feit dat innovatie voor ondernemers steeds
belangrijker wordt en dat het innovatieklimaat zich verbetert, benut doordat er
geconcentreerd wordt op het oplossen van innovatieproblemen. Hierbij wordt niet specifiek
uitgegaan van het leveren van een kennisintensieve dienst, echter leent deze issue zich wel
daarvoor.
SK2:

Wanneer Instruct zich gaat concentreren op het structureren en het snel en efficient doorlopen
van het innovatieproces, speelt het in op de sterkte van de M-ldea methode, die helpt bij het
snel en efficient doorlopen van dit proces. Daarbij worden, net als bij de voorgaande issue, de
kansen benut dat innovatie belangrijker wordt en dat het klimaat zich daarvoor verbetert.
Wederom is deze issue niet specifiek toepasbaar op kennisintensieve diensten.
SK3:

Deze laatste issue uit het SK-kwadrant springt duidelijker in op de kansen die ontstaan door
de aankoopmotieven van potentiele klanten. Deze aankoopmotieven liggen op het gebied van
het wegnemen van de kosten en risico's bij het aangaan en uitvoeren van innovatietrajecten.
Hierbij moet lnStruct gebruik maken van de sterkten die afgeleid kunnen worden door de
toepassing van de M-ldea methode :
►
►

Genereren betrouwbare oplossing
Snel en efficient doorlopen van innovatie proces

►

Meer en betere oplossingen genereren

Deze offensieve strategische issue heeft niet perse betrekking op de het leveren van een
dienst, maar zal in de praktijk voornamelijk wel deze uitwerking hebben. Dit vooral omdat het
delen van risico niet samen gaat met de levering van enkel een product.
SB-kwadrant

Het volgende kwadrant dat aan de orde komt in de bespreking van de confrontatie matrix , is
het SB-kwadrant. Hierin wordt de confrontatie tussen de interne sterkten en de externe
bedreigingen besproken. Op deze punten zouden concurrenten de onderneming aan kunnen
vallen. De strategische issues bieden de onderneming een mogelijkheid om zichzelf hierop te
verdedigen, dit kan op 3 manieren: versterking, het probleem ontwijken, of de oplossing van
het probleem zichzelf. Voor lnStruct zijn de volgende strategische issues gedefinieerd :
►

SB1 :

Benadrukken en verbeteren van huidige relatie met Van Overveld en TUe (s 1,
bl+b2)

►

SB2 :

Benadrukken van de sterkten van de onderneming en de methode (s2 t/m s4, b2)
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►

►

S83 :
S84:
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Van Overveld deel laten nemen in de onderneming (s 1, b 1)
Richten op een specifieke en stabiele groep MKB-ers (s5, b3+b4)

SB, :

Met deze strategische issue concentreert Instruct zich op de problemen die het ondervindt
door de afhankelijk van Van Overveld en het belang van reputatie en identiteit. Door
versterking van op het gebied dit gebied, waarbij relatie met Van Overveld en TUe wordt
benut, wordt geprobeerd problemen op dit gebied tegen te gaan. Hierbij moet lnStruct deze
relatie tevens benadrukken, in haar communicatie naar potentiele klanten. Zo is het instaat om
zichzelf goed profileren ten opzicht van haar concurrentie.
S82:

De problemen die het die Instruct ondervindt door de bedreiging van het belang van reputatie
en identiteit, kan het ook oplossen door een versterking van de reputatie en identiteit op basis
van de sterke punten die te verbinden zijn aan de M-ldea methode. Deze sterke punten zijn:
►
Genereren betrouwbare oplossing
►
Snel en efficient doorlopen van innovatie proces
►

Meer en betere oplossingen genereren

Net als bij de vorige issue moet lnStruct deze sterke punten duidelijk naar voren laten komen
in de communicatie naar de potentiele klant.
S83:

In SB1 is de bedreiging die lnStruct heeft ten aan zien van de afhankelijkheid van Van Overveld,
tegengegaan door de relatie met hem te verbeteren . Echter dit probleem kan het ook oplossen
door Van Overveld deel uit te laten maken van de onderneming . Daardoor is Van Overveld ook
afhankelijk van Instruct, waardoor er een betere balans ontstaat. Hierbij wordt verder gebouwd
op de relatie die lnStruct reeds bezit met Van Overveld, de grote vraag is echter of Van
Overveld hierin ge·1nteresseerd is.
S84:

lnStruct ondervindt een dre iging van de conjunctuurafhankelijkheid van de markt voor
kennisintensieve diensten en van de herorientatie van grote industriele bedrijven. Door de
brede toepasbaarheid van de M-ldea methode kan lnStruct zich gemakkelijk richten op
verschillende doelgroepen. Om de hierboven staande dreigingen tegen te gaan, kan Instruct
zich richten op een doelgroep die een relatief sterke band heeft met de partner die Instruct in
de hand neemt. Hierdoor wordt de potentiele afzetmarkt wel verkleint, echter is het wel
verzekerd van een grotere regelmaat in de afname van haar producten of diensten.
ZK-kwadrant

Het derde kwadrant dat besproken wordt, is de Zwakten-Kansen-kwadrant. Hierin worden de
interne zwakten geconfronteerd met de externe kansen. Wanneer een onderneming zich
verbetert op deze punten, vormen zij extra kansen voor de onderneming. Voor lnStruct zijn
voor dit kwadrant de volgende strategische issues bepaald :
►

ZK 1:

Door ondersteuning op basis van M-ldea methode, leveren van KID voor
begele iden innovatietrajecten (zl t/m z3, kl +k3 t/m k6)

►

ZK2 :

►

ZK3 :

Product aanbieden, op basis van verbeterde methode en tools (zl t/m z3,
k2+k4 t / m k6)
In de hand nemen van partner, voor wegnemen vrijblijvendheid en risico's en
verlenen van kapitaal (z3 +z4, k2)
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ZK, :

Door in te springen op de gunstige ontwikkelingen op de markt voor kennisintensieve
diensten (markt is makkelijk te betreden en gunstige concurrentie situatie), kan lnStruct de
zwakke punten die verbonden zijn aan de M-ldea methode (moeilijkheidsgraad en werking
van de software) en het feit dat het een nieuw startende onderneming is, goed ondervangen .
lnStruct moet haar afnemers dan begeleiden tijdens het innovatie proces, waarbij het zelf de
regie behoudt over de methode en de software. Daardoor speelt de moeilijkheidsgraad van de
methode en de werking van de software een minder belangrijke rol. De begeleiding op basis
van de M-ldea methode , zal zich daarbij concentreren op innovatie processen , waardoor wordt
ingesprongen op het toenemende belang van innovatie en vraag naar innovatiebegeleiding.
ZK2:

Op de zwakten, die kunnen warden afgeleid uit het gebruik van de M-ldea methode en uit het
fe it dat Instruct een nieuw startende onderneming is , kan lnStruct zich ook op een andere
manier verbeteren. Hierbij moet Instruct de methode en tools zodanig aanpassen en
verbeteren dat deze als zelfstandig product verkocht kunnen warden.

Hierbij wordt

ingesprongen op de positieve ontwikkelingen op het gebied van innovatie en op het feit dat er
geen generieke, ge'integreerde methodes en tools beschikbaar zijn voor niet- specialisten.
Voor deze optie zal er echter een grate hoeveelheid werk verzet moeten warden ter
verbetering van de methode en tools .
ZKJ:

De zwakte die lnStruct ondervindt, doordat het een nieuw startende onderneming is en de
risico's en vrijblijvendheid niet geheel kan wegnemen door het aan bieden van een dienst op
basis van de M-ldea methode, kan het ondervangen door het inde hand nemen van een
partner. Deze partner moet Instruct helpen bij het investeren in de innovatieprojecten van
ondernemers, waardoor de vrijblijvendheid, risico's en kosten die ondernemingen ervaren bij
het aangaan en uitvoeren van deze prajecten , wordt verm inderd.
ZB-kwadrant

Het laatste kwadrant dat hier behandeld wordt is het zwakten-bedreigingen-kwadrant. De
strategische issues die hierin afgeleid warden, hebben betrekking op het afbouwen en saneren
van activitei ten. Voor lnStruct zijn de volgende strategische issues afgeleid:
►
ZB1 : Afstappen van de M-ldea methode (zl +z2, bl)
►

ZB2:

Niet aanbieden van KID (z3, b3+b4)

ZB, :

Wanneer de prablemen met de M-ldea methode moeilijk te verhelpen blijven en de relatie met
Van Overveld verslechterd, moet lnStruct overwegen om andere methodieken te gaan
gebruiken wanneer het wil toetreden op de markt van kennisintensieve diensten. Echter moet
hiervoor de relatie met Van Overveld dermate onderkoeld raken , dat hij weigert verder moeite
en tijd vrij te maken voor lnStruct en moet de werking methode en tools ook danig
verslechteren .
ZB2:

Wanneer de markt voor kennisintensieve diensten overspoeld raakt met grate industriele
bedrijven en de markt in een neergaande fase zit door conjuncturele ontwikkelingen. Dan
moet lnStruct overwegen om af te stappen van de levering van kennisintensieve diensten
omdat het nadelen ondervindt van het feit dat het een nieuw startende onderneming is.

- 84 -

Van idee tot "M-ldea"

Eindrapportage

Echter, de economie is zich op dit moment aan het verbeteren en de industriele
ondernemingen orienteren zich niet massaal op de diensten die Instruct wil gaan aanbieden.

8. 1.3

Mogelijke strategieen

In de SWOT-analyse zoals die in de vorige paragraaf gegeven is, zijn een aantal strategische
issues weergegeven, die inspringen op de belangrijkste invloedsfactoren uit de interne en
externe omgeving. Deze strategische issues focussen daarbij slecht op een bepaald kwadrant
van de SWOT-matrix. Wanneer een strategie alleen op basis van een zo'n strategische issue
gebaseerd wordt, zal de strategie niet afdoende inspringen op de sterkten, zwakten, kansen
en bedreigingen van een onderneming. Voor het opstellen van een groep van mogelijke
strategieen die een onderneming zou kunnen volgen, warden enkele strategische issues
samengevoegd tot een strategie. De plausibele en mogelijke combinaties zijn weergegeven
bijlage VII . Hierin is ook te zien dat niet alle strategische issues gecombineerd kunnen
warden, omdat deze elkaar onderling uitsluiten. De eerste groep hierbij is SK3 met ZK2 en met
ZK3, door verschil in risico deling. De tweede groep is SB1 met SB3 en met ZB1, doordat zij
verschillende relaties met Van Overveld impliceren en de laatste is SK, met SB4, omdat deze
kiezen voor een verschillende benadering van de doelgroep.
Bij opstellen van de mogelijke strategieen warden de belangrijkste inzichten uit de interne en
externe analyse meegenomen, daarbij wordt rekening gehouden met de doelstellingen en
randvoorwaarden zoals die hierin zijn opgesteld voor de onderneming. De strategie die zo
wordt bepaald, blijft goed toepasbaar op Instruct en de omgeving waarin het zich zou willen
begeven. Belangrijk hierbij is dat in de interne analyse reeds gekozen is om de M-ldea
methode als "strategisch product" aan te bieden. De mogelijke strategieen die daardoor
kunnen warden afgeleid voor lnStruct, zijn :
►
Partnering voor selecte doelgroep
►
Partnering voor brede doelgroep
►
Zelf risico delen voor brede doelgroep
►

lnnovatie loket

Door de combinatie van enkele van deze issues, is echter wel een strategie gegeneerd warden
die minder voldoet aan de randvoorwaarden, dit is de optie "innovatie loket". Deze optie bezit
echter wel de voorkeur van de initiator achter dit project en zal daarom in het verloop van dit
proces verder meegenomen warden. De bovenstaande strategieen zullen hieronder verder
toegelicht warden. Echter zal hieronder eerst de gezamenlijke component die voor alle
mogelijke strategieen te identificeren is, aan de orde komen.

Gezamenlijke component (ZK1, S81, S82)
Voor de strategieen die lnStruct zou kunnen volgen, kunnen een aantal gezamenlijke
componenten ge"identificeerd warden. De eerste en meest belangrijke component is dat
Instruct een kennisintensieve dienst moet gaan aanbieden op basis van de M-ldea methode.
Hiermee wordt een eerste stap gezet richting het wegnemen van risico's van een
innovatieproces, omdat met het aanbieden van de M-ldea methode als product, de risico's
voor ondernemingen niet of nauwelijks verlaagd warden. Tevens warden de kansen met
betrekking tot de marktsituatie voor kennisintensieve diensten en voor innovatie
ondersteuning op een goede manier benut.
De tweede gezamenlijke component die ge"identificeerd kan warden is een combinatie van
twee strategische issues, het benadrukken van de relatie met Van Overveld en de TUe en het

- 85 -

Eindrapportage

Van idee tot "M-ldea"

benadrukken van de sterke punten van de M-ldea methode. Daarbij moet Instruct de huidige
relatie die het heeft met Van Overveld en de TUe verder verbeteren . Een extreme vorm van
verbetering van deze relatie is dat Van Overveld onderdeel/werknemer wordt van de
organisatie. Echter wanneer lnStruct een dienstverlenende organisatie wordt, ziet Van Overveld
deze rol niet voor weggelegd. Hieronder zullen nu de verschillende haalbare en uitvoerbare
strategieen worden weergegeven.

Partnering voor selecte doelgroep (ZK1, S81, S82, ZK3, S84)
Bij deze strategie zoekt lnStruct een partner die helpt bij het wegnemen van de
vrijblijvendheid en de risicoperceptie van de afnemers, door te investeren in het
innovatieproject of de onderneming van deze afnemer. Bij het zoeken van haar klanten maakt
lnStruct gebruik van het netwerk van de partner en probeert deze bij te staan in de
investeringsprojecten die deze heeft lopen. Hierdoor heeft Instruct toegang tot een kleinere
doelgroep, echter is dit wel een specifiekere doelgroep die minder conjunctuurgevoelig en ook
minder gevoelig voor andere omgevingsinvloeden.

Partnering voor brede doelgroep (ZK1, S81, S82, ZK3, SK1)
Bij deze strategie zoekt lnStruct wederom een partner die investeert in de innovatieprojecten
van de afnemers van lnStruct. Het verschil met de voorgaande optie ligt in het feit dat bij deze
optie Instruct zelf haar klanten werft en daarna een passende investeringspartner zoekt.
Hierdoor kan lnStruct een grotere en meer diverse groep van klanten bedienen en wordt de
methode dus breed ingezet binnen het MKB. Hierdoor is lnStruct tevens minder afhankelijk
van een bepaalde partner.

Zelf risico delen voor brede doelgroep (ZK1, S81, S82, SK3, SK1)
In deze optie gaat Instruct, net als in de vorige optie, een brede doelgroep bedienen. Echter
zet het nu eigen middelen in om de risicoperceptie en vrijblijvendheid van het advies terug te
dringen. Dit kan het doen door de betalingsprocedure een zodanige vorm te geven, dat
Instruct ook afhankelijk is van een goede afloop van het project. Hierdoor deelt lnStruct in het
risico en zal de risicoperceptie verlaagd worden. Echter zal de risicoperceptie van de afnemers
bij deze optie hoger zijn dan bij de voorgaande twee opties.

lnnovatie loket (ZK1, S81, S82, SK2, SK1)
Bij deze optie wordt minder geconcentreerd op het verlagen van de risicoperceptie en
vrijblijvendheid die ondernemingen ervaren bij de afname van dit soort diensten. Bij deze
optie biedt lnStruct dan ook geen "strategisch product" aan en wordt niet geheel aan de
doelstellingen en randvoorwaarden voldaan. Echter geniet deze optie wel de voorkeur van de
initiator van dit project.
In deze optie probeert Instruct ondersteuning te geven bij het snel en efficient doorlopen van
het innovatieproces, waarbij een brede groep van MKB-ers bediend wordt vanuit een loket,
waar de potentiele doelgroep makkelijk toegang tot heeft. De risico's worden in deze optie
voor een deel teruggedrongen door de afnemer beter inzicht te geven in het innovatieproces
en door de gevolgen van bepaalde keuzes inzichtelijk te maken. Verder wordt geconcentreerd
in een snelle en efficiente begeleiding van het proces.
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IMPLICATIES

Om goed onderbouwde resultaten en strategische opties te genereren, wordt de SWOTanalyse en destillatie van verschillende opties gebaseerd op analyses en keuzes, zoals die
eerder tijdens dit onderzoek zijn gemaakt. Op deze manier kunnen voor Instruct drie opties
worden gedefinieerd, die voldoen aan de voorwaarden zoals die in de loop van dit onderzoek
zijn opgesteld. Deze opties zijn : partnering voor selecte doelgroep, partnering voor brede
doelgroep en zelf risico delen voor brede doelgroep. Uit overleg met de initiator en
belangrijkste stakeholder van dit project, Kees van Overveld, wordt aan deze drie strategische
opties nog een extra optie toegevoegd : "een innovatie loket". Deze optie voldoet minder aan
de gestelde doelstellingen en randvoorwaarde, maar is wel belangrijk voor van Van Overveld,
waardoor deze optie wel in het keuzeproces meegenomen zal worden.
Voor behalen van een goed resultaat wordt, zoals reeds beschreven, voortgebouwd op eerder
uitgevoerde analyses en keuzes. Voor het optimaliseren van het resultaat van deze analyse,
worden de verschillende opties uitgebreid besproken met de belangrijkste stakeholder, zodat
zijn inzichten hieromtrent meegewogen kunnen worden . Het genereren van verschillende
issues en opties, blijft echter voor een deel afhankelijk van de inzichten die de onderzoeker
heeft omtrent het probleem en de oplossing hiervan.
Met het weergegeven van de mogelijke strategieen, wordt dit hoofdstuk en daarmee ook deel
Ill van dit rapport beeindigd. In het volgende deel komt de keuze en uitwerking van de
oplossing aan de orde.

- 87 -

Eindrapportage

Van idee tot "M-ldea "

Deel IV:

Ontwerp oplossing en
veranderplan

H2:

Achtergrond
besd1ri jvir1sJ

H3:

Projeclplan

Probleemkeuze en
aanpak

:+:
~4

Methode

)

Deel///:
HS :

Analyse en
diagnose

//

HS: E-:xterne cma!yse

",,

Strategisch
venster

H7: interrie c.ma!yse
H8:

Deel V:

Evaluatie
H12:Aanbevehngen

- 88 -

Van idee tot "M-/dea"

Hoofdstuk 9:

Eindrapportage

WAARDERING EN STRATEGIEKEUZE

Na de analyse en diagnose fase die in deel Ill van die rapport behandeld zijn, volgt deel IV. Het
ontwerp
centraal
rapport
warden,

van de oplossing en de weg waarlangs die oplossing wordt gerealiseerd, staat hierin
(Van Aken, et al, 2001 ). Voor het ontwerp van de oplossing, zullen in dit dee I van het
twee stappen uit het strategievormingsproces van Berenschot (2002) behandeld
deze stappen zijn : "waardering en strategiekeuze" en "uitwerking van de strategie".

Als eerste komt, in dit hoofdstuk, de waardering en strategiekeuze aan bod.
Bij de waardering en strategiekeuze warden de verschillende strategische optie naast elkaar
gezet en door toetsing aan vooraf gestelde criteria met elkaar vergeleken en gescoord
(Berenschot, 2002). Aangezien de verschillende opties in het voorgaande hoofdstuk zijn
bepaald en besproken, zullen zij in dit hoofdstuk niet meer uitgebreid behandeld en toegelicht
warden. In dit hoofdstuk zal daardoor geconcentreerd warden op het maken van een keuze
voor een bepaalde strategische optie. Het maken van deze keuze, kan op verschillende
manieren. Het kan aan de hand van een eenvoudige methode, waarbij de positieve en
negatieve kanten voor iedere optie op een rij gezet warden. Ook kan het op een modelachtige
manier, waarbij de verschillende opties op basis van een aantal vooraf opgestelde criteria
wordt gewaardeerd (Gelderman, 1999). Hier is er gekozen om dat om een modelachtige
manier te doen, omdat dit de objectiviteit van het keuzeproces vergroot.
Door het keuzeproces op een modelachtige manier uit te voeren, zullen de volgende stappen
warden doorlopen in dit hoofdstuk. Eerst zullen verschillende criteria warden opgesteld, op
basis waarvan een keuze wordt gemaakt voor de verschillende strategische opties. Echter, niet
al deze criteria zijn even belangrijk voor het maken van de uiteindelijke keuze. Daarom zullen,
voordat de daadwerkelijke keuze gemaakt wordt, de relaties tussen de verschillende
keuzecriteria warden weergegeven. Verder staat in het projectplan beschreven, dat er
gepoogd wordt M-ldea methode zoveel mogelijk toe te passen in het verloop van dit project.
Omdat aan de hand van de wisdom tool goed onderbouwde keuzes gemaakt kunnen warden,
wordt deze tool dan ook dit hoofdstuk toegepast. Als eerste warden hieronder de
keuzecriteria opgesteld, daarna warden deze gewogen, waarna de daadwerkelijke keuze volgt.
Als laatste zullen de implicaties voor Instruct van deze aanpak warden weergegeven.

9.1

DEFINITIE KEUZECRITERIA

Zoals hierboven reeds vermeld staat, wordt er gekozen om het keuzeproces uit te voeren op
een modelachtige manier. Als basis voor het maken van de keuze, moeten eerst de
verschillende keuzecriteria warden gedefinieerd. Daarbij maakt Gelderman (1999) onderscheid
in drie verschillende soorten keuzecriteria: marktaantrekkelijkheid, aansluiten bij ondernemers
functies en aansluiten op de doelstellingen van de onderneming. Omdat het hier een nieuw
startende onderneming betreft, wordt de tweede categorie van keuze criteria aangepast. Hier
betreft het nu in welke mate het aansluit bij de functies die de onderneming zou willen
vervullen. Door deze aanpassing lijkt dit keuzecriterium veel op het keuzecriterium "aansluiten
op de doelstellingen". Echter wordt er wel duidelijk onderscheid gemaakt in de doelstellingen
die de belangrijkste stakeholder en initiator van dit project, dhr. Van Overveld, heeft bij
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opstarten van een nieuwe onderneming en het doel dat voor Instruct is gesteld betreffende de
functie die het in de markt wil gaan vervullen. Hieronder zal de verfijning van de verschillende
groepen criteria naar subcriteria, verder warden uitgewerkt. Op basis van deze subcriteria zal
de keuze voor een bepaalde optie gemaakt warden.

Marktaantre kkel ij kh eid
De aantrekkelijkheid van de markt is de eerste groep van keuzecriteria die hier besproken zal
warden. Deze groep moet inzicht geven hoe aantrekkelijk de markt voor de verschillende
strategische opties zijn. Gelderman (1999) definieert 5 criteria waarmee de aantrekkelijkheid
bepaald kan warden: marktgrootte, concurrentie niveau, winstgevendheid, risico ' s en
toetredingsmogelijkheden. Echter bij de analyse van de verschillende opties, blijkt voor
lnStruct dat de winstgevendheid en het concurrentie niveau, beide gebaseerd warden op de
uitkomsten van het vijfkrachten-model van Porter (1989). Deze twee factoren warden daarom
samen

genomen,

waardoor

aan

de

hand

van

de

volgende

vier

keuzecriteria

de

marktaantrekkelijkheid bepalen :
►
Marktgrootte
►
►
►

Winstgevendheid
Risico's
Toetredingsmogelijkheden

Aansluiting bij te vervullen functies
Voor lnStruct zijn in hoofdstuk 6 en 7 een aantal functies bepaald, die lnStruct moet vervullen
om maximaal waarde toe te kunnen voegen voor haar potentiele klanten. Deze functies
hebben alien betrekking op de begeleiding tijdens het aangaan en uitvoeren van
innovatietrajecten. De functies die lnStruct moet vervullen zijn:
►

►
►

Mate van risico wegnemen
Mate van vrijblijvendheid wegnemen
Mate van kosten verlaging

De verschillende strategische opties vervullen alien deze functies al, echter alien in
verschillende mate. Hierdoor zullen deze factoren toch meegenomen warden als keuzecriteria.
Daarbij is er in het vorige hoofdstuk voor gekozen om de organisatie zo in te richten om
maximaal waarde toe te voegen voor de potentiele klanten, waardoor deze factoren erg
belangrijk zullen zijn.
Gelderman (1999) geeft aan dat de haalbaarheid van de verschillende opties tevens moet
warden meegenomen warden als keuzecriteria in deze groep. Echter bij de selectie van
strategische opties is rekening gehouden met de haalbaarheid. Het kleine aantal van
strategische opties, voldoet daarom aan deze eis, daarbij is de mate haalbaarheid erg
afhankelijk van de invulling van de strategie . Deze factor zal daarom niet als keuze criterium
warden meegenomen .

Aansluiten op de doelstellingen
De laatste groep van keuzecriteria, waarop de keuze voor een bepaalde strategische optie
wordt bepaald, is de mate van aansluiting op de doelstelling. Zoals hierboven reeds besproken
betreft het hier de persoonlijke doelstellingen van de belangrijkste stakeholder en initiator van
dit project, dhr. Van Overveld. Ondanks dat de organisatie zal warden ingericht om maximale
waarde voor de potentiele klant toe te voegen, zullen deze factoren warden meegewogen bij
de strategie keuze, omdat Van Overveld wel moet instemmen met de gemaakte keuze. In
overleg met hem zijn daarom de volgende criteria opgesteld:
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►

Activiteit Van Overveld beperkt

►

l op l interactie met afnemer
Wijde verspreiding van de methode

►

9.2

Eindrapportage

WEGING VAN DE KEUZECRITERIA

De verschillende keu2ecriteria, 2oals die in de vorige paragraaf gedefinieerd 2ijn, 2ijn voor
Instruct niet allen van even groot belang. Daarom moeten voor het keu2eproces de
verschillende keu2ecriteria gewogen worden, voor het kie2en van de strategie die het beste
van toepassing is op lnStruct. Daarbij moet worden vermeld, dat alle strategische opties reeds
voldoen aan de gestelde voorwaarden voor het opstarten van de onderneming. Het
keu2eproces 2al 2ich hier daarom richten op de keu2e van de meest aantrekkelijke strategie
voor lnStruct, wat ook 2ijn effect heeft op de weging van de keu2ecriteria.
Voor het wegen van de verschillende criteria 2ullen eerst de verschillende groepen van criteria
gewogen worden, waarna de verschillende subcriteria onderling per groep worden gewogen.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Wisdom tool, waardoor het wegen van de verschillende
criteria 2al bestaan uit het bepalen van de relatieve preferentie tussen de verschillende criteria.

Weging tussen groepen criteria
Zoals reeds vermeld, wordt de keu2e van de strategie voornamelijk gericht op het maximaal
toevoegen van waarde voor de klant, omdat Instruct een nieuw startende onderneming is en
dat het 20 ook maximaal waarde kan toevoegen voor 2ich2elf. De criteria uit de groep
"aansluiten bij te vervullen functies", 2ullen daardoor veel belangrijker 2ijn dan de overige
groepen, 20 belangrijk 2elfs dat het wisdom label "much more" er aan gehangen kan worden.
Omdat het een nieuw startende onderneming betreft, waarbij nog niet bekend is wie de
onderneming gaat opstarten, 2ijn algemene criteria voor het bepalen van de marktattractiviteit
belangrijker dan die specifiek afgeleid 2ijn van de doelstelling van Van Overveld. Zeker omdat
Van Overveld de2e op de achtergrond wil acteren in de onderneming.

Marktaantrekkelijkheid
Van de factoren die de aantrekkelijkheid van de markt bepalen, is de factor marktgrootte de
minst belangrijke. De potentiele markt voor ieder van de strategische opties die voor lnStruct
2ijn bepaald, 2ijn allen groot genoeg voor om een goede winstgevende onderneming op te
bouwen. Daarbij 2al de capaciteit van de onderneming eerder de beperkende factor 2ijn .
De risico's die lnStruct heeft bij het uitvoeren van een bepaalde strategische optie 2ijn voor
Instruct de belangrijkste factor voor het bepalen van de marktaantrekkelijkheid. Zoals ge2egd
2ijn de risico's niet 20 hoog dat de onderneming beter niet gestart kan worden, maar toch is
het een belangrijke factor, omdat de onderneming klein is en problemen daardoor harder aan
2ouden kunnen komen dan bij grotere ondernemingen.
De factor winstgevendheid is daarna een belangrijke factor, omdat wanneer de risico's niet te
hoog 2ijn, de onderneming 2oveel mogelijk winst wil maken. Als laatste factor blijft dan over
de toetredingsmogelijkheden, welke dan automatisch belangrijker 2ijn dan de marktgrootte en
minder belangrijk dan de risico's en winstgevendheid. Met de bovenstaande gegevens kunnen
de onderlinge relaties worden bepaald voor de keu2ecriteria betreffende de aantrekkelijkheid
van de mark, 2oals die 2ijn weergegeven in tabel 9 en 2oals die worden ingevuld in wisdom.
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Marktgrootte

Winstgevendheid

Criterium 2

Marktgrootte

Risico's

Criterium 2

Marktgrootte

Toetredingsmogelijkheden

Criterium 2

Winstgevendheid

Risico's

Criterium 2

Winstgevendheid

Toetredingsmogelijkheden

Criterium 1

Risico's

Toetredingsmogelijkheden

Criterium 1

tabel 9: Relatieve preferentie tussen de keuzecriteria (marktaantrekkelijkheid)

Aansluiting bij te vervullen functies
De criteria die hier gedefinieerd zijn, bepalen hoe goed de strategische opties aansluiten bij de
te vervullen functies. Voor deze criteria geldt dat alle strategische opties hier in voldoende
mate aan voldoen, waardoor de keuze geconcentreerd zal worden op de meest aantrekkelijke
optie. Daardoor zal de mate van vrijblijvendheid wegnemen, het belangrijkste criterium zijn.
Wanneer lnStruct een minder vrijblijvend advies levert, zullen potentiele klanten bereid zijn
een hoger risico te aanvaarden, omdat dit meer gedeeld is met lnStruct. Tevens zullen
potentiele klanten bereid zijn een hogere prijs te betalen wanneer zij advies krijgen dat
minder vrijblijvend is en waarvan de risico's lager zijn. Hiermee worden de volgende
onderlinge relaties bepaald, welke hieronder zijn weergegeven in tabel l O en welke worden
ingevuld in Wisdom

Mate van risico wegnemen

Mate van vrijblijvendheid wegnemen

Criterium 2

Mate van risico wegnemen

Mate van kosten verlaging

Criterium 1

Mate van vrijblijvendheid wegnemen

Mate van kosten verlaging

Criterium 1

tabel 10: Relatieve preferentie tussen de keuzecriteria (aansluiting bij te vervullen functies)

Aansluiten op de doelstellingen
Voor de factoren die bepalen hoe goed de verschillende strategische opties aansluiten op de
persoonlijke doelstellingen van de belangrijkste stakeholder en initiator van dit project,
kunnen de volgende relaties bepaald worden. Ten eerste is de beperkte activiteit door Van
Overveld de belangrijkste. Wanneer voor een strategische optie veel activiteit van Van Overveld
verwacht wordt en deze wordt niet geleverd heeft dit een negatief effect op het resultaat van
de onderneming. Daarnaast is de wijde verspreiding van de methode belangrijker dan de l op
l interactie. Wanneer de methode, of de naam ervan, wijd verspreid is, zal dit een positief
effect op de grote van de markt hebben, wat een positief effect heeft op de winstgevendheid
van de onderneming. De relaties die hierboven beschreven zijn, zijn hieronder weergegeven in
tabel 11.

Beperkte activiteit voor Van Overveld

1 op 1 interaclie met afnemer

Criterium 1

Beperkte activiteit voor Van Overveld

Wijde verspreiding van de methode

Criterium 1

1 op 1 interaclie met afnemer

Wijde verspreiding van de methode

Criterium 2

tabel 11: Relatieve preferentie tussen de keuzecriteria (aansluiten op de doelstellingen)

De relaties zoals die in deze paragraag bepaald zijn, dienen als input voor Wisdom. Het
resultaat dat met deze input met wisdom gegenereerd wordt, is weergegeven in bijlage VIII.
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9.3

KEUZE

Zoals reeds is aangegeven in de inleiding van dit hoofdstuk, wordt bij de keuze van voor een
bepaalde strategie gebruik gemaakt van de wisdom tool. Met deze tool kan een goed
onderbouwde keuze warden gemaakt op basis van de eerder gedefinieerde criteria. Daarbij
moeten voor de verschillende criteria de relatieve preferentie voor de verschillende
strategische opties warden weergegeven. Daarbij hoeven geen arbitraire numerieke waarden
aan de verschillende strategische opties toegekend te warden.
In bijlage IX zijn voor de verschillende criteria de verschillende relatieve preferenties
weergeven. Bij ieder van deze relaties is kart in een aantal steekwoorden weergegeven waarom
de factoren juist deze onderlinge relatie hebben. Wanneer de relatieve preferenties nader
bekeken warden, vallen een aantal zaken op. Ten eerste is zijn de relatieve preferenties op de
criteria die de aansluiting op de te vervullen functies bepalen , nagenoeg gelijk. Hierbij is
"partnering voor een selecte doelgroep" de beste, "partnering voor een brede doelgroep" de op
een na beste, "zelf risico delen voor brede doelgroep" de op een na slechtste en "innovatie
loket" de slechtste .
Ten tweede valt op dat de relatieve preferenties voor de criteria die de aansluiting op de
persoonlijke doelstelling bepalen , moeilijker te bepalen zijn . Dit wordt vooral veroorzaakt
omdat het voor zowel de ondernemer als Van Overveld, voor ieder van de verschillende
strategische opties, een soortgelijke inspanning vereist wordt. Echter voor criterium "wijde
verspreiding van de methode" kunnen de onderl inge relaties wel goed gegeven warden.
Als laatste blijkt dat re laties op het gebied van het subcriterium "winstgevendheid",
grotendeels overeenkomen met de relaties op de criteria die de aansluiting op de te ve rvullen
functies bepalen. Deze overeenkomst is te verklaren door het feit dat wanneer er maximaal
waarde wordt toegevoegd voor de klant, dat er dan ook maximaal waarde wordt toegevoegd
voor de onderneming.
Met de input zoals die is weergegeven in bijlage IX, genereert wisdom alle onderlinge ,
relatieve preferenties. Deze zijn weergegeven in bijlage X. Met deze relatieve preferenties van
de verschillende strategische opties op de verschillende keuzecriteria, kan wisdom nu een
keuze genereren. Met de hierboven genoemde input blijkt voor lnStruct de beste oplossing de
strategische optie "partnering voor een selecte doelgroep" te zijn. "Partnering voor een brede
doelgroep" is iets minder goed en bij de overige twee strategische opties kan wisdom geen
relatieve preferentie weergeven . Wei zijn deze twee minder goed dan de gekozen optie.

9.4

REFLECTIE

Het bepalen van de versch illende onderlinge relaties tussen zowel de criteria als de
strategische opties, is sterk afhankelijk van de mening van de onderzoeker. Daardoor heeft de
onderzoeker een grate invloed op de uitkomst van het keuzeproces. Echter door te kiezen
voor de modelachtige aanpak, waarbij er eerst objectieve keuzecriteria moeten warden
bepaald , wordt getracht deze invloed zoveel mogelijk te beperken. Tevens wordt, om
draagvlak te creeren, het keuze proces met de verschillende relaties voorgelegd aan de
stakeholder. Door bij het keuzeproces gebruik te maken van de wisdom tool, wordt zoveel
mogel ijk geprobeerd om arbitraire waardetoekenningen te ve rmijden , wat een positieve
invloed heeft op de kwal iteit van de uiteindelijke keuze.
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STRATEGIE UITWERKING

Nadat in het vorige hoofdstuk de keuze is gemaakt voor de te volgen strategie, volgt stap 6 uit
het strategievormingsproces dat Berenschot (2002) heeft opgesteld. Deze stap behandeld de
"uitwerking en planning" en is de laatste stap uit dit proces die in dit onderzoek (deels)
behandeld zal worden. Verder wordt in deze stap de strategische keuze vertaald in plannen
die inzicht moeten geven in de consequenties van de strategische keuze en de concrete
maatregelen die genomen moeten worden om de strategische keuze te realiseren (Berenschot,
2002). Omdat onduidelijk is wie de onderneming gaat opstarten en wanneer dit zal gebeuren,
zal geen uitgebreide planning worden gemaakt voor de implementatie van de gekozen
strategie. In deze stap zal daardoor dan ook alleen het uitwerkingsdeel aan de orde komen.
De uitwerking van de strategie bestaat uit het maken van een plan, met concrete maatregelen
voor het realiseren van de strategische keuze. Voor het opstellen van dit plan wordt gebruik
gemaakt van een roadmap. Dit model is een goed hulpmiddel voor het opstellen van een plan,
voor de uitwerking van een strategie op middellange termijn. Daarbij wordt concreet aandacht
besteed aan het benutten van de sterke punten en kansen en het verminderen van de dreiging
van zwakke punten en bedreigingen. Hieronder zal eerst de uitwerking van de roadmap aan de
orde komen, waarna de implicaties hiervan worden weergegeven. Als laatste volgt een reflectie
op deze roadmap.

10.1

ROADMAP

De roadmap moet een onderneming inzicht geven in de verschillende activiteiten die het, op
middenlange termijn, moet ondernemen om haar doelstelling te realiseren. Daarvoor worden
de hoofddoelstelling van de onderneming opgedeeld in 4 deeldoelstellingen, in de
categorieen : markt, aanbod, organisatie en middelen.
De verschillende activiteiten die de onderneming moet ontplooien, moeten aan een aantal
voorwaarden voldoen. Ten eerste moeten ze de onderneming helpen deze deeldoelstellingen
op middellange termijn te bereiken, waarbij zij warden ingericht volgens dezelfde categorieen
als deze deeldoelstellingen. Ten tweede moeten de activiteiten inspelen op de kansen in de
omgeving en moeten zij de bedreigingen in de omgeving te pareren. Daarbij moeten zij
gebruik maken van de sterkten die het bezit en proberen de zwakten die het bezit, op te
heffen. Deze kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten warden in de roadmap weergegeven
met de term basiswaarden. Als laatste warden de verschillende activiteiten hierbij opgedeeld
in 3 termijnen van een jaar, die elkaar opvolgen. Zo wordt een grove planning gemaakt van de
weg die de onderneming op middellange termijn moet bewandelen. Deze planning wordt
zoals hierboven reeds vermeld, niet verder uitgedetailleerd.
Voor lnStruct moet de roadmap de strategie "Partnering voor een selecte doelgroep" verder
uitwerken, waarbij het moet voldoen aan hoofddoelstelling. De hoofddoelstelling voor lnStruct
kan afgeleid warden uit de missie (hoofdstuk 5) en luidt: "Binnen drie jaar een gezonde,
winstgevende en zelfstandige organisatie op bouwen, die zich richt op het terugdringen van
kosten en risico's die ondernemingen ondervinden bij het aangaan en uitvoeren van
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innovatietrajecten". De roadmap die hiermee voor lnStruct bepaald is, is weergegeven in figuur
21.

Het bereiken van een

vooraanstaande
positie op het gebied
van risico
wegnemende,

innovatie
begeleidingsdiensten

Leveren van een
betrouwbare custommade oplossing die
de risico's, kosten en
vrijblijvendheid van
innovatietrajecten en
advies daaromtrent
wegneemt

figuur 21 : Roadmap voor Instruct

De verschillende elementen zijn afgeleid uit de verschillende analyse uit de voorgaande
hoofdstukken, met name de value drivers hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld.
Hieronder zullen de verschillende elementen per categorie verder toegelicht worden, te
beginnen bij de categorie markt.

10.1.1 Markt
De categorie markt moet een onderneming inzicht geven in de marktpositie die het wil
bereiken en welke activiteiten het moet ontplooien om deze deeldoelstelling te bereiken. Voor
een onderneming, en vooral voor een nieuw startende onderneming zoals lnStruct, is het
belangrijk dat het haar producten weet af te zetten op de markt. Voor lnStruct is het dus
belangrijk dat het een goede positie verwerft op de markt, zodat het haar diensten kan
afzetten. Hieronder zal verder ingegaan worden op de verschillende elementen uit categorie
markt, te beginnen bij deeldoelstelling.

Deeldoelstelling
lnStruct richt zich, zoals reeds is vermeld, met haar diensten op het terugdringen van de
risico's bij het aangaan en uitvoeren van innovatietrajecten . Op basis van de eerder genoemde
doelstelling kan nu op markt gebied de volgende deeldoelstelling bepaald worden: "Het
bereiken van een vooraanstaande positie op het gebied van risico wegnemende, innovatie
begeleidingsdiensten". Deze doelstelling moet voor lnStruct goed haalbaar zijn, omdat er op
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dit gebied geen (of nauwelijks) concurrenten actief zijn. Daarbij moet deze positie helpen bij
het aantrekken van nieuwe klanten.

Basiswaarden
Het uitvoeren van de activiteiten moeten er hier toe leiden dat de sterke en zwakke punten die
Instruct ondervindt op deze markt, worden teruggedrongen. Voor Instruct betekend dit
concreet dat het de zwakte die het heeft door het feit dat het nog geen marktpositie heeft, kan
worden omgedraaid door de kans dat de markt van kennisintensieve diensten relatief
gemakkelijk te betreden is. Tevens ervaart het bedreigingen op de markt voor
kennisintensieve diensten, doordat de markt erg conjunctuur afhankelijk is en grote
industriele bedrijven zich gaan herorienteren.

Activiteiten
Jaar 1
In het vorige hoofdstuk is gekozen voor de strategie "partnering voor een selecte doelgroep".
Hierbij wordt het getracht klanten te werven via het netwerk van de partner. Het grote
voordeel hiervan is dat de minder gevoelig wordt voor conjunctuur schommelingen en kan het
zich beter verdedigen tegen grote industriele bedrijven
Voor de markt van kennisintensieve diensten is het belangrijk dat een onderneming een goede
reputatie en naam heeft. Tevens is het belangrijk dat de methodes nog verder doorontwikkeld
worden en dat de onderneming vaardigheden ontwikkeld op het gebied van kennisintensieve
diensten. Instruct zal zich in het eerste jaar dan ook moeten richten op enkele pilot-projecten,
die tot doel hebben het opbouwen van naamsbekendheid binnen de markt van
kennisintensieve diensten en het verder ontwikkelen van de methode en tools. Daarbij moeten
deze pilot-projecten intensief begeleid worden, zodat goed in het proces gestuurd kan
worden en de kwaliteit van de dienst gewaarborgd wordt.
Jaar2
Wanneer door middel van de pilot-projecten een goede basis is gelegd voor het leveren van
een goede dienst en lnStruct een basis heeft gelegd voor een goede reputatie, dan kan worden
gestart met de daadwerkelijke toetreding tot de markt. lnStruct zal zich hierbij moeten blijven
richten op afnemers, die via die ene partner weet te bereiken, dit om de relatie met deze
partner te versterken.
Jaar 3
Nadat een kleine groep met specifieke afnemers succesvol is bedient via een specifieke
partner, moet lnStruct haar markt gaan verb reden. Hierbij moet het zoeken naar nieuwe
investeringspartners. Een bijkomend voordeel hiervan is dat lnStruct minder afhankelijk wordt
van een partner.

10.1.2 Aanbod
Het aanbod dat wordt gedefinieerd in de roadmap, zijn voor een onderneming die zaken die
een onderneming verkoopt aan haar klanten. Daarmee probeert het waarde voor klant en voor
haar zelf toe te voegen. Voor lnStruct betreft hier geen tastbare producten, maar diensten in
de vorm van een advies naar de klant toe. Deze categorie moet lnStruct dus inzicht geven in
de doelstelling op het gebied van de diensten die het aanbiedt en hoe het deze
deeldoelstelling wil gaan bereiken.
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Deeldoelstelling
Zoals reeds eerder vermeld richt Instruct zich met haar diensten op het maximaal waarde
toevoegen in de ogen van haar klanten. Deze ervaren hoge kosten en risico's bij het aangaan
en uitvoeren van innovatietrajecten. Tevens vinden zijn het advies hieromtrent te vrijblijvend.
De deeldoelstelling die op het gebied van het aanbod afgeleid kan warden van de
hoofddoelstelling luidt dan ook: "Leveren van een betrouwbare custom-made oplossing die de
risico's, kosten en vrijblijvendheid van innovatietrajecten en advies daaromtrent wegneemt".
Daarmee springt Instruct goed in op de eisen en wensen van de klant.

Basiswaarden
Een belangrijke kans die lnStruct heeft bij het aanbieden van haar diensten is het feit dat
ondernemingen hoge risico's ervaren bij het aangaan en uitvoeren van innovatietrajecten.
Daarbij kijken zij tevens kritisch naar de kosten en vrijblijvendheid van het advies. Het advies
dat Instruct naar haar klanten uit zal brengen is gebaseerd op de M-ldea methode, echter aan
de hand van deze methode warden risico's maar voor een deel teruggedrongen en de
vrijblijvendheid helemaal niet. Het laatste punt dat voor lnStruct van belang is, is dat het een
nieuw startende onderneming is. Daardoor heeft een groat aantal vrijheden wat betreft de
keuze van de markt en diensten die het wil aanbieden, waardoor het haar producten beter kan
richten op het maximaal waarde toevoegen voor zichzelf en haar klanten.

Activiteiten
Jaar I
Voor het vervullen van het eerste deel van de doelstelling, moet lnStruct haar advies baseren
op de M-ldea methode. Hiermee is het namelijk in staat om een betrouwbare oplossing te
genereren, die specifiek is toegesneden op een bepaalde klant. Deze activiteit beperkt zich
hierbij voor Instruct niet alleen tot het eerste jaar.
De tweede activiteit die lnStruct moet ontplooien om de doelstelling op het gebied van aanbod
te halen, is het zoeken naar een partner. Deze partner moet mee investeren in de projecten
van de afnemers van Instruct, waardoor de risico's en vrijblijvendheid voor deze ondernemers
wordt verminderd .
Als laatste moet lnStruct zich in het begin vooral richten op kleine pilot-projecten die veel
begeleiding vragen . Hierdoor kan lnStruct haar waarde goed bewijzen voor haar partner,
zonder dat deze daar een al te groat risico bij ervaart. Tevens heeft het door de grate
hoeveelheid begeleiding, meer controle over het eindresultaat van het project, waardoor de
kwaliteit hiervan voor een deel gewaarborgd is.
Jaar2
Nadat de pilot-projecten met succes zijn afgerond, kan lnStruct overgaan op de normale
adviesprojecten , deze zijn winstgevender dan de pilot- projecten. lnStruct moet zich hierbij
concentreren op projecten met een "normaal" risico en investeringsgraad, omdat het zich nog
geen grate fouten of verliezen kan veroorloven, omdat deze ernstige gevolgen hebben voor
haar reputatie en de relatie met haar partner. Verder zal Instruct zich hierbij moeten blijven
richten op afnemers, die via die ene partner weet te bereiken. Echter doordat het normale
advies, minder intensieve begeleiding behoeft, kan lnStruct meer klanten gaan bedienen.
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Jaar 3
Wanneer Instruct kennis en ervaring op gedaan met de normale adviesprojecten, kan het meer
risicovolle projecten gaan accepteren. Deze projecten zijn voor zowel de partner als voor
lnStruct lucratiever dan de normale projecten, omdat de verschillende partijen een grater
risico lopen. Echter zal een deel van werkzaamheden voor lnStruct zich blijven concentreren
op de normale adviestrajecten.

10. 1.3 Organisatie
Het derde aspect in de roadmap is het organisatie aspect, deze moet de onderneming inzicht
geven in de organisatiestructuur die het wil bereiken en welke activiteiten het moet ontplooien
om deze te bereiken. Voor nieuw startende ondernemingen, zoals lnStruct, is dit aspect van
erg van belang, omdat er nog geen organisatie is opgebouwd. Hierbij heeft het dus nog alle
vrijheid om de organisatie zo in te richten dat het maximaal waarde toevoegt voor haar zelf en
haar klanten. Hieronder zal verder ingegaan warden op de verschillende elementen uit
categorie organisatie, te beginnen bij deeldoelstelling.

Deeldoelstelling
De diensten die Instruct aanbiedt, zullen voornamelijk warden gebaseerd op de M-ldea
methode die Van Overveld ontwikkeld heeft. Echter heeft hij te kennen gegeven een niet al te
groot aandeel in de onderneming te willen hebben. Bij het opbouwen van een organisatie, is
het daarom van belang dat lnStruct voor het leveren van haar diensten onafhankelijk wordt van
Van Overveld. Tevens moet het, wanneer het een investeringspartner in de hand neemt, niet
afhankelijk warden van een enkele partner. De deeldoelstelling die daardoor op het
organisatiegebied afgeleid kan warden, is: "Opbouwen van een organisatie die onafhankelijk is
van Van Overveld, waarbij wordt samengewerkt met meerdere partners".

Basiswaarden
Voor Instruct speelt de relatie die het heeft met Van Overveld een belangrijke rol. Ten eerste
levert hij een aanzienlijke positieve bijdrage aan de onderneming, doordat hij de kennis en
methode heeft ontwikkeld waarop de organisatie gebaseerd zal warden. Van Overveld is
echter voor Instruct ook de belangrijkste bron van kennis omtrent de methode en de tools.
Hierdoor is Instruct erg afhankelijk Van Overveld. De activiteiten op het "organisatie"-aspect
zal daarbij dus de bedreiging van de relatie met Van Overveld moeten terug dringen, tevens
moet het de kansen in de relatie met Van Overveld benutten.

Activiteiten

Jaar 1
Het eerste jaar is van het oogpunt van de inrichting van de organisatie voor Instruct het
belangrijkste jaar. Hierin zal de onderneming gestart warden, daarvoor moet een persoon in
"dienst" genomen warden, die bereid is de onderneming daadwerkelijk op te starten. Deze
persoon moet kennis bezitten op het gebied van innovatie processen en kennis op
bedrijfskundig niveau, onder andere over het inrichten van organisaties. Met deze kennis moet
de onderneming beter in staat zijn om de problemen van haar klanten op te lossen, tevens is
kennis omtrent innovatie processen deels noodzakelijk voor het gebruik van de M-ldea
methode.
Omdat Van Overveld niet de onderneming lnStruct wil opstarten, is intensieve begeleiding
door Van Overveld bij het opstarten van de onderneming noodzakelijk, voor het slagen van de

- 98 -

Van idee tot "M-ldea"

Eindrapportage

start van de Instruct. Van Overveld beschikt namelijk over een grate hoeveelheid kennis
omtrent creatieve en innovatie processen. Voor een deel is deze kennis verwerkt in de M-ldea
methode, welke daardoor relatief makkelijk overdraagbaar is aan de gebruiker van de
methode. Echter bezit Van Overveld een groat deel impliciete kennis en ervaring die
overgedragen dient te warden, voor het leveren van een goed advies op basis van de M-ldea
methode. Deze kennis is moeilijk over te dragen op een tweede persoon en vraagt grate
inspanning van zowel Van Overveld en van de persoon die de onderneming gaat opstarten.
Als laatste moet lnStruct in het eerste jaar een partner zoeken die helpt bij diverse facetten
van het opstarten van de onderneming. Zo helpt deze bij de benadering van de doelgroep en
helpt het bij het wegnemen van de risico's en vrijblijvendheid die potentiele afnemers ervaren
bij innovatie advies trajecten.
Jaar2
Nadat de kennis en ervaring die Van Overveld heeft, om een succesvolle manier is
overgedragen op de persoon die de onderneming opstart, hoeft de begeleiding Van Overveld
niet meer zo intensief te zijn . Zo ontstaat voor Van Overveld de mogelijkheid om terug te
treden uit de onderneming en te opereren op de achtergrond. Wei blijft zijn kennisinput
belangrijk voor de onderneming, zeker bij de verdere doorontwikkeling van de methode en
software tools. Maar de rol die hierbij zal vervullen, zal veel verschillen van de rol die hij in het
begin had, hij zal nu een meer adviserende rol vervullen.
Wanneer lnStruct een goed contact heeft opgebouwd met een investeringspartner, is het in het
tweede jaar zaak om dit contact te intensiveren. Hierdoor zal het een nauwere band krijgen
met de partner en kan het haar aanbod verder uitbreiden.
Jaar 3
Wanneer Instruct in het derde jaar verder wil gaan uitbreiden, zal het meer capaciteit nodig
hebben, waarvoor het nieuwe personeel aan zal moeten trekken. Hierbij kan bij het verwerven
van nieuw personeel zoeken naar een zelfde soort kennis zodat deze persoon gemakkelijk
binnen het bedrijf ingepast kan warden. Tevens kan het zoeken naar complementaire kennis.
Instruct richt zich op het begeleiden van innovatieprocessen en met name de ontwikkeling van
concepten, daarbij is het uiteindelijke doel dat de verschillende concepten op de markt te
introduceren. Om zich verder te ontwikkelen, is het voor Instruct dus van belang dit aspect
verder uit te werken. Dit kan het doen door complementaire kennis aan te trekken op
marketingkundig gebied. Echter moet het hierbij zorgen dat dit personeel wel voldoende
affiniteit met innovatie en bedrijfskundige processen heeft.
De uitbreiding die lnStruct wil gaan doorvoeren, kan het bereiken door nieuwe partners in de
arm te nemen. Dit heeft als bijkomend voordeel dat het voor de afzet van haar diensten
minder afhankelijk wordt van een enkele partner.

10. 1.4 Middelen
De laatste categorie van elementen die in de roadmap aanbod komen zijn de middelen. Deze
categorie moet voor een onderneming inzicht geven in de doelstelling op het gebied van de
kwaliteit en de inzet van de middelen die de onderneming heeft en de activiteiten die het
hierbij moet uitvoeren om deze doelstelling te behalen. De middelen zijn daarbij de elementen
die een onderneming helpen bij het toevoegen van waarde aan de diensten die het levert.
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Zeker een nieuw startende onderneming als lnStruct, die niet veel middelen bezit, moet
kritisch gekeken worden naar de middelen die het bezit en moet aanschaffen/ontwikkelen.

Deeldoelstelling
Het advies dat lnStruct levert wordt voornamelijk gebaseerd op de uitkomsten van de M-ldea
methode. Een goede werking van de methode en tools is dan oak vereist voor het leveren van
een goed en betrouwbaar advies. De deeldoelstelling die op het gebied van de middelen
bepaald is, luidt: "Gebruik maken van state-of-the-art software tools, die gebruiksvriendelijk
en bug-vrij zijn."

Basiswaarden
Voor lnStruct vormt de M-ldea methode een belangrijk deel van de middelen waarmee het
waarde toevoegt voor haar potentiele klanten. Aangezien de software tools behorende bij de
methode een aantal bugs bevatten en de user-interface erg onvriendelijk is, zal hier veel
aandacht aan besteed moeten worden. Tevens zullen de tools continu doorontwikkeld moeten
worden, om in te kunnen springen op nieuwe eisen en wensen van klanten. Een manier
waarmee Instruct een oplossing kan vinden voor deze problemen, is het benutten van de
relatie die het heeft met de TUe. Hier kan het op een lucratieve manier kennis vandaan halen,
voor de ontwikkeling van de software.

Activiteiten
Jaar 1
Het eerste waar de onderneming zich moet concentreren op middelen gebied, is het zorgen
voor een bug-vrije werking van de software tools. Hierbij kan het de relatie die het heeft met
de TUe benutten, door gebruik te maken van studenten die voor (afstudeer) projecten helpen
bij de ontwikkeling van de software. Een foutloze werking van de software tools is essentieel
voor het uitbrengen van een goed en betrouwbaar advies, wat essentieel is voor het opbouwen
van een goede reputatie voor de onderneming. Verder is het bij de ontwikkeling van de
software belangrijk dat de user-interface vriendelijker wordt, zodat de gebruiker
gemakkelijker gebruik kan maken van de software.
Het opbouwen van een kennisdatabase moet de onderneming helpen bij toekomstige
projecten. Hierin moeten de kennis en ervaringen van uitgevoerde projecten worden
opgeslagen, zodat deze gebruikt kunnen worden, wanneer soortgelijke projecten langskomen.
Hierdoor kunnen nieuwe projecten in de toekomst in de toekomst, sneller en effectiever
worden uitgevoerd op basis van reeds opgedane kennis. Tevens moeten hier ervaringen
worden opgenomen voor het verbeteren van de methode en tools.
Jaar2
Op basis van de opgedane kennis in de kennisdatabase, moet de software en de methode
continu doorontwikkeld worden best-in-class te blijven en te blijven voldoen aan de eisen en
wensen die daaraan gesteld worden. Daarbij moet de kennis die aanwezig omtrent relevante
innovatie en bedrijfskundige processen up-to-date blijven.
Jaar 3
In dit jaar geld grotendeels hetzelfde als voor het tweede jaar, de methode, tools en de
aanwezige kennis moet up-to-date gehouden worden. Hierdoor is Instruct in staat om een
betrouwbare dienst te blijven leveren, die voldoet aan de eisen en wensen van de klant.
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IMPLICATIES

De implicaties geven hier voor Instruct de belangrijkste activiteiten weer, die Instruct op korte
termijn moet uitvoeren voor het opstarten van de onderneming. Tevens warden hier de
belangrijkste activiteiten weergegeven, voor behalen van de doelstelling op lange termijn.
Het allerbelangrijkste voor de start van de onderneming zijn de organisatie aspecten die
Instruct op korte termijn moet uitvoeren . Het belangrijkste daarbij is, dater op korte termijn
een ondernemende persoon wordt gevonden, met voldoende kennis op het gebied van
bedrijfskunde en innovatiewetenschappen, voor het opstarten van de onderneming . Op
organisatie gebied is het op korte termijn tevens van belang dat er een goede partner wordt
gezocht en dat Van Overveld de start van de onderneming intensief begeleidt, voor het
overdragen van de kennis. Op lange termijn kan Van Overveld terugtreden naar de
achtergrond van de onderneming. Tevens moet lnStruct het contact met de partner
intensiveren en op den duur meer partners zoeken. Daarbij moet het ook nieuw personeel
aannemen met complementaire kennis.
De aspecten markt en aanbod, zijn voor het opstarten van de onderneming beide iets minder
belangrijk. Echter wanneer de organisatie activiteiten op korte termijn zijn uitgevoerd, moet
Instruct zich concentreren op deze twee aspecten. De belangrijkste activiteit, die reeds aanbod
is gekomen bij de organisatie aspecten, is het zoeken van de juiste partner die mee investeert
in de projecten van de klanten van Instruct. Daarbij moet lnStruct zich op korte termijn richten
op pilot projecten, die het intensief moet begeleiden, waarbij de dienst geleverd wordt op
basis van de M-ldea methode. Op langere termijn moet Instruct, voor het markt en aanbod
aspect, overgaan op "normale" projecten, waarbij het steeds risicovollere projecten kan
accepteren. Daarbij moet het haar klantenkring ook steeds verder uitbreiden via nieuwe
partners.
Het laatste activiteiten hebben betrekking op het middelenaspect. Ondanks dat dit aspect
minder belangrijk is dan organisatie, aanbod en markt, moet lnStruct hier toch voldoende
aandacht aan besteden. Zeker omdat de dienst die wil aanbieden gebaseerd wordt op de Mldea methode . Op korte termijn is het belangrijk dat het de software tools bug-vrij moet laten
werken en dat de vergaarde kennis wordt opgeslagen in een kennisdatabase. Op lange termijn
moet lnStruct, op basis van de vergaarde kennis en ervaring, de methode blijven aanpassen,
zodat het advies op basis van de methode, optimaal aansluit bij de eisen en wensen van de
klant.

10.3

REFLECTIE

De roadmap geeft voor lnStruct een goed beeld in de activiteiten die het moet ontplooien om
de doelstelling te bereiken. Belangrijke activiteiten zijn hierbij het zoeken naar de juiste
persoon die de onderneming wil gaan opstarten en naar de juiste partner, die mee wil
investeren om de risico's en vrijblijvendheid terug te dringen. Daarbij is het eerste jaar voor
Instruct cruciaal, omdat deze activiteiten moeten plaatsvinden en de onderneming
daadwerkelijk op gestart zal worden. In de opvolgende jaren zal lnStruct de markt verder gaan
betreden en haar aanbod gaan verbreden. Hierbij is het tevens van belang dat de kennis die
Van Overveld bezit wordt een goede manier wordt overgedragen.
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Het opbouwen van de roadmap bouwt sterk voort op de kennis en analyses uit voorgaande
hoofdstukken . Voor de combinatie hiervan, wordt echter voor een groat deel een beroep
gedaan op de creativiteit van de onderzoeker, waardoor diens mening sterk naar voren komt
in de roadmap. Om voldoende draagvlak te creeren wordt de bevindingen voorgelegd aan de
stakeholder en wordt een duidelijke koppeling gemaakt met voorgaande analyses.
Met het geven van de implicaties van de hierboven opgestelde roadmap, komt een einde aan
deel IV van dit rapport. Hierna zal verder gegaan warden met het laatste deel van het rapport,
waarin de evaluatie centraal staat.
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Evaluatie

Deel/:
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H2:
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)
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Hoofdstuk 11 :

CONCLUSIES EN REFLECTIE

Na het afronden van de ontwerpfase, wordt in het vijfde en laatste deel van het rapport de
evaluatie behandeld. Wanneer de regulatieve cyclus geheel gevolgd zou zijn, worden hierin de
effecten van de ingreep geevalueerd (Van Aken, et al, 2001 ). De realisatie fase wordt om
diverse, reeds benoemde, redenen niet uitgevoerd. Dit deel zal daardoor in het teken staan
van de evaluatie van de gevonden resultaten en van het gevolgde proces. Voor de evaluatie
van de resultaten en het proces zullen in dit deel twee onderdelen aan de orde komen: de
conclusies en reflectie en de aanbevelingen. Dit hoofdstuk behandelt de conclusies en
reflectie. Daarbij zullen in dit hoofdstuk eerst belangrijkste conclusies van dit onderzoek
behandeld worden, waarna de reflectie zal volgen.

11.1

CONCLUSIES

Uit de beschrijving van de achtergrond problematiek, blijkt dat Van Overveld een discipline
overstijgende ontwerpmethode met bijbehorende software tools heeft ontwikkeld, voor de
ondersteuning van innovatieprojecten. Deze methode draagt de naam M-ldea. Op basis van
deze methode wil Van Overveld een bedrijf gestart zien, waarbij hij zelf op de achtergrond kan
acteren. Voor de start van deze onderneming moet een strategie ontwikkeld worden. De
vraagstelling die kan worden afgeleid uit deze problematiek en waarop in deze conclusie
antwoord gegeven zal worden, luidt: 'Wat is de beste marktstrategie die leidt tot een
winstgevende uitbating van de M- ldea methode en waarbij voor ondernemingen de kosten en
risico's worden verlaagd, bij het aangaan van innovatieprojecten?"
Om de vraagstelling, zoals die hierboven is weergegeven, op een goede manier te
beantwoorden, zijn in hoofdstuk 3 een aantal onderzoeksvragen gedefinieerd. Deze
onderzoeksvragen zullen hieronder afzonderlijk behandeld worden, waarna een sluitend
antwoord gegeven wordt op de vraagstelling.

11. 1. 1 Kenmerken van de M-ldea methode
De eerste onderzoeksvraag die is gedefinieerd voor het beantwoorden van de centrale
vraagstelling, luidt: "Wat zijn de kenmerken die kunnen worden onderscheiden aan de M-ldea
methode en wat zijn de belangrijkste functies die deze methode vervult?" Voor het
onderscheiden van de belangrijkste kenmerken en functies voor de M-ldea methode en voor
Instruct, is de interne analyse uitgevoerd.
Het belangrijkste kenmerk dat aan de M-ldea methode onderscheiden kan worden, is dat het
een generieke ontwerpmethode is, die de gebruiker helpt bij de ondersteuning van
innovatieprocessen. Daarbij is de methode breed toepasbaar voor allerlei verschillende
innovatieprocessen. De methode concentreert zich op de conceptontwikkeling, waarbij de
fasen generatie, selectie en optimalisatie van het concept worden ondersteund door 3
verschillende software tools . Daarbij ondersteunt "orthogonalizer" het generatie proces,
"wisdom" de selectie en "micro-accel" de optimalisatie.
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De belangrijkste functies die de methode vervult, is dat de gebruiker helpt bij het uitvoeren
van innovatieprojecten. Daarbij is de gebruiker aan de hand van de methode instaat om
betrouwbare oplossingen genereren, waarbij de het proces snel en efficient doorlopen kan
warden . Tevens warden door het gebruik van de methode meer en betere concepten
gegenereerd.
Het laatste kenme rk dat onderscheiden kan warden, aan het advies dat lnStruct wil gaan
leveren op basis van de M-ldea methode , is dat dit advies aan de hand van de Kraljic-portfolio
wordt geclassificeerd als zijnde een strategisch product. Afnemers ervaren bij de aankoop van
dit soort diensten hoge risico's en kosten .

11. 1.2 Sterkten en zwakten voor Instruct
De tweede onderzoeksvraag die is gedefinieerd voor het beantwoorden van de centrale
vraagstelling, luidt: "Waar liggen voor lnStruct de sterkten en zwakten , bij het starten van een
ondernem ing die zicht baseert op de M-ldea methode?" Deze sterkten en zwakten zijn
wederom afgeleid uit de interne analyse . Voor Instruct kunnen grofweg 2 sterke punten
warden bepaald . De eerste sterkte is dat lnStruct, doordat de methode en tools zijn
ontwikkeld door Van Overveld aan de TUe, met beide een goede relatie heeft.
Het tweede sterke punt is dat er gebruik gemaakt wordt van de M-ldea methode. Hieruit
kunnen voor lnStruct een aantal sterke punten afgeleid kunnen warden , waarop het haar
concurrentievoordeel kan bouwen. Met de methode kan het snel en efficient, betrouwbare
oplossingen genereren. Daarbij warden in het proces, door de toepassing van de methode,
meer en betere concepten gegenereerd . Het laatste sterke punt dat onderscheiden kan
warden, is het feit dat de
in novatievraag stu kke n.

methode

breed

toepasbaar is voor het oplossen

van

Aan de hand van de interne analyse kunnen voor lnStruct tevens een aantal zwakke punten
afgeleid warden . Ten eerste het feit dat lnStruct een nieuw startende onderneming wat een
aantal zwakke punten met zich mee, die invloed hebben op de te volgen strateg ie. De
belangrijkste hiervan is dat lnStruct slechts een beperkt kapitaal beschikbaar zal hebben.
Tevens heeft het nag geen marktpositie, welke belangrijk is voor het leveren van
kennisintens ieve diensten. En als laatste hierb ij, dat het nag geen distributie kanaal ter
beschikking heeft, waarlangs het haar diensten kan distribueren.
Ten tweede zijn er de zwakke punten die kunnen warden verbonden aan het feit dat Instruct
zich voor haar advies baseert op de M-ldea methode. Voor het gebruik van de methode is een
zeker niveau van de kennis en conceptueel denken vereist. Daarbij werken de software tools
niet naar behoren , doordat
gebruiksvriendelijk is.

deze

nag

bugs

bevatten

en

de

user-interface

niet

De laatste bran van zwakten, is oak deels toe te wijzen aan het gebruik van de M-ldea
methode, echter spelen hier de eisen en wensen van de potentiele klant oak duidel ijk een rol.
Door alleen de methode toe te passen warden de risico 's en vrijblijvendhe id die potentiele
afnemers ervaren, niet geheel weggenomen.
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11.1.3 Ontwikkelingen uit de omgeving
Met de derde onderzoeksvraag worden de belangrijkste ontwikkelingen uit de omgeving,
waarin Instruct zou willen opereren, onderzocht. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag
opgesteld: "Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de omgeving en waar liggen voor
Instruct de belangrijkste kansen en bedreigingen?"
In de externe analyse worden de belangrijkste ontwikkelingen uit de omgeving geanalyseerd.
Daaruit kunnen voor Instruct een aantal kansen en bedreigingen afgeleid worden. De
belangrijkste ontwikkeling die voor lnStruct kansen oplevert, is het feit dat de risico's die
ondernemingen lopen bij deze innovatietrajecten, net als de kosten, steeds hoger worden.
Ondernemingen zijn daardoor sneller geneigd om hulp in te schakelen bij de begeleiding van
deze trajecten. Wanneer zij hulp inschakelen, kijken zij steeds kritischer naar de kosten en
vrijblijvendheid van het advies dat geleverd wordt. Tevens wordt het, door verschillende
ontwikkelingen op de afzetmarkt van ondernemingen, voor deze ondernemingen steeds
belangrijker dat zij gaan innoveren. Daarbij wordt het innovatieklimaat binnen Nederland
verbeterd door diverse politieke en economische ontwikkelingen.
Verder is het voor Instruct belangrijk dat de markt voor kennisintensieve diensten relatief
gemakkelijk te betreden is voor kleine ondernemingen, waarbij er op deze markt een gunstig
concurrentieklimaat heerst. De markt voor kennisintensieve diensten is daardoor een
aantrekkelijke markt om te betreden voor lnStruct. Tevens bestaan er voor de begele iding van
innovatieprocessen, met name voor conceptontwikkeling, geen generieke ge·integreerde
methodes die zijn te gebruiken door niet-specialisten.
De belangrijkste bedreiging die voor lnStruct ge"identificeerd kan worden, ligt op het grensvlak
van de externe omgeving en de interne onderneming . Voor haar kennis omtrent de methode
en tools, is lnStruct erg afhankelijk van Van Overveld. Die is op zijn beurt niet afhankelijk van
lnStruct, voor het genereren van zijn inkomen. Daardoor is in deze relatie een slechte "balance
of power".
En volgend punt dat een bedreiging kan vormen voor lnStruct, is dat reputatie en identiteit
belangrijk zijn voor potentiele afnemers op de markt van kennisintensieve diensten. Waarbij
lnStruct deze als nieuw startende onderneming nog niet heeft. Daarbij is de markt voor
kennisintensieve diensten gevoelig voor conjunctuur schommelingen en zijn grote industriele
bedrijven zich aan het herorienteren, waarbij zij zich steeds meer concentreren op
dienstverlening.

11. 1.4 Mogelijke strategieen
Voordat een antwoord gegeven kan worden op de centralevraagstelling, moet nog antwoord
gegeven worden op de laatste onderzoeksvraag. Deze luidt: "Gezien de sterkten, zwakten,
kansen en bedreigingen, welke strategieen kan Instruct volgen voor een winstgevende
uitbating van de M-ldea methode?"
Op basis van de SWOT-analyse zijn er voor lnStruct een drie plausibele en winstgevende
strategieen te onderscheiden. Deze strategieen gaan daarbij in op de eisen en wensen, zoals
die voor Instruct zijn opgesteld en zij moeten de onderneming helpen bij het bereiken van
haar doelstelling . Op voorspraak van de initiator en belangrijkste stakeholder, Kees van
Overveld, is aan deze opties een strategische optie toegevoegd, welke bijzondere interesse
geniet van Van Overveld. Deze strategie voldoet minder aan de voorwaarden, maar wordt wel
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meegenomen in het keuzeproces, waardoor de mogelijke strategieen zijn vastgesteld op de
volgende vier:
►

Partnering voor selecte doelgroep

►

Partnering voor brede doelgroep

►

Zelf risico delen voor brede doelgroep
lnnovatie loket

►

11.2

EINDCONCLUSIE

Nadat de verschillende onderzoeksvragen zijn beantwoord, kan een antwoord op de centrale
vraagstelling warden geformuleerd. Daarbij moet een keuze gemaakt warden tussen de
verschillende strategieen, zoals die gegeven zijn in de laatste onderzoeksvraag .
Op basis van drie groepen van criteria (marktaantrekkelijkheid , aansluiting bij te vervullen
functies en aansluiten op de doelstellingen) wordt een keuze gemaakt voor een bepaalde
strategie . Voor een winstgevende uitbating van de M-ldea methode, waarbij de kosten en
risico ' s voor ondernemingen zoveel mogelijk warden verlaagd, kan lnStruct het beste kiezen
voor de strategie "partnering voor een selecte doelgroep".
Deze strategie laat zich kenmerken door de volgende punten. Ten eerste gaat Instruct op
basis van de M-ldea methode een dienst aanbieden, waarbij het zich concentreert op zakelijke
dienstverlening voor businessconcept ontwikkeling, waarbij het haar dienst direct levert aan
de eindgebruiker, dus niet via een tussenpersoon. Ten tweede kan de dienst die het aanbiedt,
warden geclassificeerd als een strategisch product, waarbij de afnemer hoge risico ' s ervaart
en de dienst een grate invloed heeft op de kosten en winstgevendheid van de ondernem ing.
Ten derde moet het, voor het wegnemen van deze risico's en voor het wegnemen van de
vrijblijvendheid van het advies, een partner in de hand nemen. Daarbij moet het, bij het
benaderen van haar potentiele afnemers, gebruik maken van het netwerk van de partner en
moet het proberen deze partner bij te staan bij de investeringsprojecten die deze heeft lopen.
Als laatste moet Instruct een goede reputatie opbouwen op het gebied van businessconcept
ontwikkeling. Dit kan het onder andere kan doen door het benadrukken van de relatie met Van
Overveld en de TUe en het benadrukken van de sterkten van de M-ldea methode . Daarbij moet
warden vermeld, dat Van Overveld op de achtergrond zal gaan acteren in de organ isatie.

11.3

REFLECTIE

In dit onderzoek heeft de ontwikkeling van een strategie voor een nieuw startende
onderneming centraal gestaan. Vooraf waren er veel onduidelijkheden betreffende het
opstarten van de ondernem ing , waaronder de doelstellingen van de onderneming en de
doe lstelling die de initiator wilde bereiken met dit project. De moeilijkheidsgraad van het
strategievorm ingsproces wordt daar verhoogd en het proces verloopt daardoor een stuk
stroever, omdat er geen duidelijk doel is. Zeker in het begin is de invloed hiervan significant.
Dit probleem is ondervangen, door een uitgebreide met hodische en systematische aanpak op
te stellen, die een goede leidraad is voor het uitvoeren van het onderzoek, waardoor het
proces soepeler doorlopen wordt.
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De centrale vraagstelling behandelt de ontwikkeling van een winstgevende strategie voor een
nieuw startende onderneming . Om op deze vraag een goed en sluitend antwoord te geven , is
de ontwikkeling van de strategie vanuit verschillende oogpunten bekeken en is de centrale
vraagstelling onderverdeeld in een aantal onderzoeksvragen . Na het opleveren van de
verschillende sub-deliverables, waarin antwoord wordt gegeven op de verschillende
onderzoeksvragen, kan de centrale vraagstelling warden beantwoord. Deze aanpak zorgt
ervoor dat de verschillende onderdelen , die zijn te ontleden aan de centrale vraagstelling , op
een systematische manier onderzocht en beantwoord worden. Hierdoor kan er een goed
onderbouwd antwoord op de centrale vraagstelling warden opgesteld.
Het onderzoek naar de strategische mogelijkheden voor de commercialisatie van de M-ldea
methode, heeft een aantal interessante resultaten opgeleverd voor de nieuw te starten
onderneming en Kees van Overveld. Met deze resultaten is de nieuw startende onderneming
instaat de, in de loop van het onderzoek bepaalde, doelstellingen te bereiken. Tevens voldoen
deze resultaten aan de eisen en wensen zoals die in de loop van het onderzoek zijn bepaald
door Van Overveld . Daarbij worden ook de acties weergegeven, die Van Overveld en de
onderneming moeten nemen, om een goede winstgevende organisatie te starten, op te
bouwen en verder te continueren .
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Hoofdstuk 12:

AANBEVELINGEN

Na het geven van de conclusies en de reflectie hierop, zal dit het laatste hoofdstuk zijn, dat in
dit rapport aan de orde komt. Hierin worden voor lnStruct en Van Overveld de aanbevelingen
gegeven, voor het starten van een onderneming en de waarborging van de continu"iteit ervan.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de aanbevelingen op korte term ijn en op lange termijn.
Hieronder zullen eerst de aanbevel ingen op korte termijn gegeven worden , waarna die voor de
lange term ijn zullen volgen .

12.1

KORTE TERMIJN

De aanbevelingen op korte termijn, moeten Van Overveld en de op te starten onderneming
inzicht geven in de concrete acties die ondernomen moeten worden voor het opstarten van de
onderneming. Daarbij moet tijdens het opstarten de basis gelegd worden voor het opbouwen
van een succesvolle organisatie. De belangrijkste elementen worden hieronder puntsgewijs
behandeld.
►

Als eerste moet Van Overveld een persoon zoeken die de onderneming wil gaan
opstarten . Deze persoon moet een ondernemer zijn die kenn is bezit op het gebied van
innovatieprocessen. Omdat de onderneming zich zal gaan richten op businessconcept
ontwikkeling , zal deze persoon ook inzicht in bedrijfsprocessen moet hebben. Het beste
kan dus gezocht worden naar een bedrijfskundige innovatiewetenschapper, die liefst
afkomstig is van de TUe . Dit laatste bevordert de mogelijkheden voor ondersteuning
door de TUe, tevens worden daardoor de communicatie lijnen met Van Overveld verkort.

►

Wanneer een opstartende persoon gevonden is, moet de onderneming een partner
zoeken die bereid is om mee te investeren in de innovatie projecten van de afnemers
van dienst die Instruct wil gaan aanbieden. Daarbij moet deze partner een uitgebreid en
relatief stabiel netwerk hebben, omdat lnStruct haar afnemers wil zoeken in het netwerk
van deze partner. Tevens moet deze partner bereid zijn om een deel van het ris ico van
de potentiele afnemer op zich te nemen.

►

lnStruct gaat een dienst aan bieden op basis van de M- ldea methode. Deze methode en
vooral de ondersteunende software tool werken niet naar behoren, doordat er een aantal
bugs in zitten. Wanneer de onderneming gestart wordt, moeten deze bugs zoveel
mogelijk worden opgespoord en verholpen, zodat aan de hand van de methode een
betrouwbaar advies geleverd kan worden. Hierbij kan het gebruik maken van de relatie
met de TUe, door (afstuderende) studenten in te zetten voor het opsporen en oplossen
van de bugs . Voor het opstarten van de onderneming, is het minder van belang dat de
user-interface gebruiksvriendel ijker gemaakt wordt. Echter wanneer de software onder
de loep genomen wordt, kan dit meteen meegenomen worden. Door een
gebruiksvriendelijke user- interface, kan namelijk sneller en efficienter gewerkt worden.

►

Bij het opstarten van de onderneming is een intensieve begeleiding en ondersteuning
door Van Overveld vereist. Van Overveld heeft de M-ldea methode ontwikkeld en bezit
een grote hoeveel kennis over deze methode en innovatieprocessen waarop de methode
wordt toegepast. Om een goed advies te kunnen leveren op basis van de M-ldea
methode, en dus ook het slagen van de onderneming , is het essentieel dat deze kennis
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wordt overgedragen op de ondernemer, die de onderneming op zal gaan starten. Deze
kennisoverdracht vereist een grote inspanning door Van Overveld en de ondernemer.
►

Als laatste kan de onderneming bij het opstarten het beste een aantal pilot-projecten
starten. In deze projecten wordt het proces veel intensiever begeleid dan bij normale
projecten. Hierdoor kan het proces beter sturen, wat bijdraagt aan de kwaliteitsborging
van het eindadvies. Het leveren van een kwalitatief goed eindadvies draagt op haar beurt
weer bij aan de opbouw van een goede reputatie . Tevens kan aan de hand van de
intensieve begeleiding de methode verder ontwikkeld worden aan de hand van de eisen
en wensen van de klant.

12.2

LANGE TERMIJN

De aanbevelingen op lange termijn moeten voor lnStruct inzicht geven in hoe het de
doelstelling kan bereiken en hoe op de lange termijn de continu"iteit voor de onderneming
gewaarborgd blijft. Deze aanbevelingen zijn echter minder concreet van vorm dan die uit de
vorige paragraaf, omdat zij juist meer de richting voor de onderneming moeten weergeven. De
aanbevelingen op lange termijn worden hieronder puntsgewijs weergegeven.
►

Voor ondernemingen die zich concentreren op de markt van kennisintensieve diensten,
spelen naamsbekendheid en een goede reputatie een belangrijke rol. Voor Instruct is het
dus belangrijk dat het een reputatie opbouwt van een betrouwbare partner, die haar
klanten helpt bij het genereren van betrouwbare custom-made oplossing, voor de
innovatie problematiek die het ondervindt.

►

De volgende aanbeveling is reeds voor een deel door de voorgaande aanbeveling
afgedekt, echter wil ik deze hier nog extra benadrukken. Voor lnStruct is het van belang
dat het zich blijft concentreren op het leveren van een goede en betrouwbare
oplossingen. Zodra hier concessies aan gemaakt worden, komt de continu"iteit van de
onderneming in gevaar.

►

Van Overveld heeft aangegeven, dat hij slechts beperkt inspanning wil leveren voor de
bedrijfsvoering van lnStruct. Het is dus voor Instruct van belang dat het onafhankelijk
wordt van Van Overveld.

►

Bij de keuze voor een bepaalde strategie is er voor gekozen om een partner in de hand
te nemen, die mee investeert in de innovatieprojecten van de klanten van lnStruct.
Hierbij is het van belang dat lnStruct niet te afhankelijk wordt van een enkele partner,
omdat hierdoor de continu"iteit van de onderneming in gevaar zou kunnen komen . Voor
lnStruct is het dus van belang dat het op lange termijn meerdere partners zoekt die
bereid zijn te investeren in de projecten van de klant. Dit heeft tevens als gevolg dat het
hierdoor een grotere markt zal kunnen bedienen.

►

De laatste aanbeveling voor lnStruct is, dat het haar dienstenaanbod op basis van de Mldea methode, continu moet blijven verbeteren om best-in-class te worden en te blijven.
Hiervoor moet het een kennisdatabase opbouwen, op basis waarvan de methode en
software tools kan blijven verbeteren. Tevens moet deze kennisdatabase ervoor zorgen
dat kennis en ervaringen omtrent een bepaald project, toegankelijk is voor toekomstige
projecten, waardoor deze sneller en efficienter uitgevoerd kunnen worden.
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