
4. Missie, visie, strategie
Middle management



Programma

• Strategie

• Ashridgemodel

• Visievierluik

• Waardedisciplines

• Strategie en wendbaarheid

• Intervisie



Wat je moet weten van strategie

Klassiek denken en 
toekomstgericht of wendbaar 

denken Expliciet en impliciet

‘Kapstok’ voor alle 
besluitvorming in de 

organisatie Met strategie betere 
resultaten en basis voor een 

leerklimaatRecept: strategie komende vijf jaar, 
minimaal eens per jaar herijken en 

wendbaarheid organiseren



























Twee denkwijzen rondom strategie

• Klassieke denkwijze: analyseren, ontwerpen, monitoren, 
meerjaren-plannen

• Strategisch denken: turbulentie vraagt om snelheid, minder 
planbaar

• Term die hier bij hoort: strategic intent (weinig gebruikte term)

• Meer passend: golden circle van Simon Sinek



‘Stategic intent’

• Gewenste leiderschapspositie te opzichte van concurrenten

• Komatsu: ‘encircle Caterpillar’

• Canon: ‘beat Xerox’

• Kennedy 1961: ‘I believe that this nation should commit itself to achieving the 

goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him 

safely to the earth’



‘Stategic intent’

• Doel met waarde

• Moet mensen motiveren

• Veranderen de omstandigheden dan pas je de operationele definities van het 

doel aan

• Toewijzing van middelen consequent gericht op het doel



• Klassieke wijze strategisch denken: het heden naar de toekomst projecteren > 

‘hoe zal volgend jaar anders zijn dan dit jaar?’

• Strategic intent: de toekomst terugbrengen naar het heden > ‘wat moeten we 

volgend jaar anders doen om dichter bij onze strategische intentie te komen?’

• Nodig voor realisatie: werkwijzen als scrum en agile.

• En: voor iedereen in de organisatie geldt dat ze de strategische intentie moeten

kennen en erin geloven.

‘Stategic intent’ - mindshift



‘Coca-Cola binnen handbereik van elke consument in de wereld’



Caterpillar 
bedreigt Komatsu 
in Japan

• Kwaliteit verbeteren

• Kosten verlagen

• Exportmarkten cultiveren

• Ontwikkeling nieuwe producten 
verzekeren
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Caterpillar versus Komatsu

‘shareholdersvalue’ mondiaal marktleiderschap



Golden circle van Simon Sinek
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https://www.youtube.com/watch?v=XNqKZybIdv4&t=11s
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