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2.4  Strategie op hoofdlijnen  

 

Je hebt nu de visie en de missie geformuleerd. Ook het antwoord op de vraag hoe je die gaat 

realiseren, is een essentieel onderdeel van de kernovertuiging. Het gaat namelijk om fundamentele 

keuzes die behoorlijk vaststaan. Samen met de visie en de missie vormen deze strategische keuzes op 

hoofdlijnen de kern van je organisatie.  

 In de praktijk gaat het hier vaak mis. Er is dan wel een missie geformuleerd, maar er is geen 

helder beeld van hoe die gerealiseerd moet worden. Vaak ontstaan er dan bijvoorbeeld meerdere 

initiatieven naast elkaar die elkaar in de weg gaan zitten omdat ze erom vechten welk initiatief 

voorrang heeft. Of erger, als die initiatieven niet op één lijn zitten, geef je als organisatie het signaal 

af dat je niet weet wat je aan het doen bent.  

 

Het blijkt een van de lastigste onderdelen te zijn van de inrichting van je bedrijfsvoering. Er zijn 

namelijk altijd meer wegen die naar Rome leiden. Welke weg neem je? Bovendien moet je de hoe-

vraag op verschillende manieren beantwoorden:  

1. Ten eerste moet je vanuit je visie en missie kristalhelder hebben hoe jij vindt dat het moet. Dit 

zijn de strategische pijlers.  

2. Daarna moet je bepalen of je dit autonoom kunt of wilt doen.  

3. Vervolgens bepaal je of je het met de huidige organisatie gaat realiseren of dat je beter een 

nieuw begin kunt maken.  

4. Tot slot ga je de antwoorden concretiseren.  

 

1 Strategische pijlers  

De strategische pijlers zijn de cruciale voorwaarden waaraan je al je beslissingen op organisatorisch 

of bedrijfskundig gebied toetst. Ze vormen een vast onderdeel van je kernovertuiging. Ze gaan over 

hoe je tot in al je haarvaten vindt dat de missie verwezenlijkt moet worden, niet wanneer. In 

sommige missies zijn de strategische pijlers zelfs opgenomen achter het woord ‘door’, zoals in 

‘Improving people’s lives through meaningful innovation’ of ‘We maken het leven vrijer, leuker en 

makkelijker door mensen te verbinden’.  

Je zoekt maximaal drie strategische pijlers. Daarmee houd je focus, structuur en helderheid. 

Te veel maakt het onoverzichtelijk en vooral niet behapbaar. Als het je niet lukt om je tot drie pijlers 

te beperken, is dat eigenlijk een signaal dat je missie nog niet scherp genoeg is. Geef elke pijler ook 

een aansprekende naam. Dat maakt ze steviger en geloofwaardiger. Neem bijvoorbeeld het 

farmaceutische bedrijf dat geneesmiddelen verstrekt aan zorginstellingen. Dat kwam bij ons met de 

vraag of wij konden helpen met het opstellen van een strategisch meerjarenplan. We ontdekten dat 

er een discrepantie was tussen de wens van de medewerkers van zorginstellingen om de kwaliteit 

van leven van hun bewoners centraal te stellen en de keuzes van de directie van de zorginstellingen 

(visie). Het was dus allereerst van belang om deze verschillen met elkaar te verenigen. De missie van 

deze farmaceut werd uiteindelijk ‘op een verantwoorde manier zorg dragen voor kwaliteit van leven 

van bewoners’. Deze gaf duidelijk de wens van de medewerkers weer, maar hield ook rekening met 

de bedrijfsmatige en maatschappelijke verantwoordelijkheid van de directie.  
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Uit deze missie volgden bijna automatisch drie strategische pijlers:  

• Pijler 1: volwaardig teamlid. Als je als farmaceut zorg wilt dragen voor de kwaliteit van 

leven, kan dat volgens deze farmaceut alleen door volwaardig lid te zijn van het 

behandelend team van de zorginstelling.  

• Pijler 2: wetenschappelijke kennis. Als je als farmaceut zorg wilt dragen voor de kwaliteit 

van leven, moet je natuurlijk alles weten en willen weten over de werking van de 

geneesmiddelen.  

• Pijler 3: operational excellence. Als je dat als farmaceut op een verantwoorde manier wilt 

doen, moet je uiteraard de processen volledig beheersen. Enerzijds om kosten te 

besparen, anderzijds om de juiste geneesmiddelen op het juiste moment bij de juiste 

persoon te krijgen.  

 

Elk van de pijlers leidt op zijn beurt weer tot een scala aan activiteiten om de pijlers te realiseren. 

Daarmee geef je invulling en sturing aan je organisatie. In dit voorbeeld hebben we de medewerkers 

van de verschillende afdelingen gevraagd om te bedenken wat voor de betreffende pijler nodig was. 

Daar kwam een lange lijst van voorwaarden, en benodigde middelen, mensen en processen uit. 

Vervolgens hebben we daar samenhang en prioriteit aan gegeven, waardoor een duidelijk jaarplan 

ontstond. Deze vertaling naar het doen, valt onder hoofdstuk 8.  

Om tot de strategische pijlers te komen moet je jezelf (en je medewerkers) de vraag stellen: 

wat zijn de cruciale elementen om onze missie te realiseren? Zonder welke elementen zijn wij als 

organisatie geen knip voor de neus waard? Waarop moeten mensen bij ons hoe dan ook kunnen 

vertrouwen? Waarschijnlijk levert dit meer dan drie kenmerken op. Wees dan kritisch in hoeverre 

iets een invulling is die mogelijk met de tijdgeest verandert, in hoeverre het impliciet al onderdeel is 

van een ander element, en in hoeverre het echt fundamenteel is. Trek het dan ook naar een iets 

hoger niveau. In het voorbeeld van de farmaceut stonden bijvoorbeeld ook samenwerking en 

logistiek op de nominatie voor een pijler. Maar samenwerken zit impliciet in pijler 1 en logistiek is 

slechts één onderdeel van pijler 3.  

 

Het zijn de pijlers in combinatie met de missie die bepalen of een kernovertuiging inspirerend is. En 

dat heb je wel nodig. Het maakt dat medewerkers in beweging komen, met ideeën komen, zich 

willen inzetten, én het maakt je onderscheidend ten opzichte van andere aanbieders. Uit eigen 

onderzoek in 2015 onder beslissers inzake bedrijfsstrategie blijkt dat de helft van de respondenten 

vindt dat hun strategie niet inspirerend is. Wees dus kritisch op je strategie. 

 

2 Autonoom of met anderen  

De volgende strategische keuze is de vorm waarin je je missie wilt realiseren. Wil je dat volledig 

autonoom doen, wil je bestaande bedrijven overnemen, wil je in partnerships werken of in een 

franchiseformule? Het valt me op dat onze opdrachtgevers er maar zelden bij stilstaan dat er meer 

opties zijn dan het allemaal zelf te doen. De optie om op wat voor manier dan ook met anderen 

samen te werken geeft vaak ruimte om verder te kijken en je ambities niet te voorzichtig te  

Verder lezen?  
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