
Strategie

Een winnende koers uitzetten
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Ken Blanchard
- Wat is strategie? 

- Ondernemen in een VUCA-wereld. 

- Alles is tijdelijk.

Observaties
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"Strategie draait vooral om de vraag: 

wat doe je níet?"

Michael Porter
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"Het exploiteren van een houdbaar 

concurrentievoordeel is echt geweldig... 

Als je ergens nog eentje kunt vinden."

Rita Gunter McGrath
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Ken Blanchard
- Hoe houd ik bij wat er allemaal gebeurt in de wereld? 

- Hoe maak je de juiste keuzes? Hoe weet je of je strategie werkt? 

- Hoe krijg ik medewerkers en klanten mee in mijn verhaal? 

- Kun je nog plannen maken voor jaren vooruit of is dat voorbij? 

- Hoe spelen we in op disruptie in onze markt? 

- Hoe werkt marketing anno nu? 

- Heeft een bedrijf een 'hoger doel' nodig?

Essential Questions
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Ken Blanchard
1. Fundamentals in strategie. 

2. Een compleet nieuw speelveld. 

3. De startup-aanpak. 

4. Marketing en communicatie nu. 

5. Werken voor een hoger doel.

Big Ideas
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Ken Blanchard
- Drie basisrichtingen in strategie, Porter.  

- Inside out-denken, Hamel & Prahalad. 

- Het Business Model Canvas, Osterwalder.

1. Fundamentals in strategie
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Ken Blanchard
Drie basisrichtingen in strategie 

- Kostenleiderschap: laagste kosten. 

- Differentiatie: onderscheidende propositie. 

- Focus: onderscheidende doelgroep.

Michael Porter
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Ken Blanchard
Inside out-denken: kerncompetenties 

- Waarde: grote bijdrage aan gepercipieerde waarde. 

- Onderscheid: noodzakelijke, onderscheidende competenties. 

- Uitbreidbaar: nieuwe producten en diensten, nieuwe markten.

Gary Hamel & C.K. Prahalad
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Ken BlanchardAlexander Osterwalder

"Met nieuwe producten of efficiëntere 

processen alleen kom je er niet meer. 

Wie wil groeien, moet zijn hele 

businessmodel tegen het licht houden."
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Alexander Osterwalder
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Kanalen 
Via welke kanalen willen onze 

Klantsegmenten worden bereikt? 
Hoe bereiken we ze nu? 
Hoe zijn onze Kanalen 
geïntegreerd? 
Welke werken het beste? 
Welke zijn het meest 
kostenefficiënt? 
Hoe integreren we ze met 

klantroutines? 

Waardeproposities 
Welke waarde leveren we aan de 
klant? 
Welk probleem van onze klanten 
helpen we oplossen? 
In welke klantbehoefte voorzien 
we? 
Welke bundels van producten en 
diensten bieden we aan elk 

Klantsegment? 

Key resources 
Welke Key resources vereisen 

onze Waardeproposities? 
Onze Distributiekanalen? 
Klantrelaties? Inkomstenstromen? 

Key partners 
Wie zijn onze Key partners? Wie 
zijn onze kernleveranciers? 
Welke Key resources halen we bij 
onze partners? 

Welke kernactiviteiten voeren 
onze partners uit? 

Kostenstructuur 
Wat zijn de belangrijkste kosten die inherent zijn aan ons businessmodel? 
Welke Key resources zijn het duurst? 

Welke Kernactiviteiten zijn het duurst? 

Inkomstenstromen 
Voor welke waarde zijn onze klanten echt bereid te betalen? 
Voor wat betalen zij op dit moment? Hoe betalen zij op dit moment? Hoe zouden zij het liefst 

betalen? Hoeveel draagt elke Inkomstenstroom bij aan de totale inkomsten? 

Klantsegmenten 
Voor wie creëren we waarde? 
Wie zijn onze belangrijkste 
klanten? 
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Het Business Model Canvas
Kernactiviteiten 
Welke Kernactiviteiten vereisen 
onze Waardeproposities? 
Onze Distributiekanalen? 
Klantrelaties? Inkomstenstromen? 

Klantrelaties 
Wat voor soort relatie verwacht elk 

van onze Klantsegmenten dat we 
met ze zullen aangaan en 
onderhouden? Welke Klantrelaties 
zijn we al aangegaan? Hoe duur 
zijn ze? Hoe zijn ze geïntegreerd in 
de rest van ons businessmodel? 
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Klantrelaties? Inkomstenstromen? 

Klantrelaties 
Wat voor soort relatie verwacht elk 
van onze Klantsegmenten dat we 
met ze zullen aangaan en 
onderhouden? Welke Klantrelaties 
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- Disruptieve innovatie, Christensen.

2. Een compleet nieuw speelveld

15

Clayton Christensen

"Een van de bitterzoete beloningen van 

succes is dat wanneer je groeit, je ook 

het vermogen verliest om mee te doen 

in kleine, opkomende markten."
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Disruptieve innovatie

Clayton Christensen
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- Het Design Thinking Process, Stanford d.school. 

- Hoe startups hun strategie ontwikkelen, Ries.

3. De startup-aanpak
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Het Design Thinking Process

Empathize

Define

Ideate

Prototype

Test
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Eric Ries

"Het vermogen om sneller te leren 

van je klanten dan de rest, dat is het 

essentiële concurrentievoordeel waar 

het bij een startup om draait."
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Hoe startups hun strategie ontwikkelen 

- Het doel van een 'startup' (ieder project dat een hoge mate 

van onzekerheid kent) is: leren! 

- Maak een plan en onderscheid tussen feiten en aannames. 

- Test je aannames zo snel mogelijk. 

- Je bent geslaagd wanneer je een levensvatbare aanpak 

ontwikkelt voor je tijd om is en je geld op.

Eric Ries
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Build

MeasureLearn

Eric Ries
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- Een verhaal dat blijft hangen, Heath & Heath. 

- Wanneer is je boodschap besmettelijk? Berger. 

- Hoe je de klant 'verslaafd' maakt, Eyal.

4. Marketing en communicatie nu
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Een verhaal dat blijft hangen 

- Simple: wat is de echte kern van je verhaal? 

- Unexpected: zoek naar een tegen-intuïtief element. 

- Concrete: tastbaar, beeldend, gericht op handelen. 

- Credible: geef publiek gelegenheid de boodschap te toetsen. 

- Emotional: wat heb ik eraan, wat heeft de groep eraan? 

- Story: laat mensen actief meedenken.

Dan & Chip Heath
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Wanneer is je boodschap besmettelijk? 

- Essentiëel: 'social currency', doorverteller lijkt slim of cool.

Jonah Berger
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Nir Eyal

"Bedrijven komen er steeds meer 

achter dat hun economische waarde 

een directe afgeleide is van de sterkte 

van de gewoontes die zij creëren."
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Hoe je de klant 'verslaafd' maakt
Nir Eyal

Trigger Action

Variable 
RewardInvestment

- External 

- Internal
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- Begin met het waarom, Sinek. 

- Een praktische aanpak: creating shared value, Porter.

5. Werken voor een hoger doel
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Simon Sinek

"Martin Luther King zei: 

'I have a dream'. 

Niet: 

'I have a plan'."
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Begin met het waarom

Simon Sinek

Why

How

What
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Creating Shared Value (CSV) 

- Ondernemen is 'meeting needs at a profit'. Zo kun je 

opschalen en steeds meer behoeften vervullen. 

- Zoek naar de behoeften in de wereld die bij je 

kerncompetenties passen. En pak ze aan met een 

schaalbaar businessmodel.

Michael Porter
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- Gestart 2005 op platteland India door Hindustan 

Unilever Ltd en Unicef. 

- 25% reductie in diarree-gevallen onder kinderen. 

- Nu uitgebreid naar andere Aziatische en 

Afrikaanse landen. 

- Doel: 1 miljard mensen bereikt in 2020.

Lifebuoy Handwashing Programme
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Tentamen in twee minuten
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Ken Blanchard
- Focussen als Warren Buffett...

Nog één tip
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