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Ten Geleide

Het gedrog von consumenten in ontwikkelde morhen wordt sleeds grilliger en moment-

gebonden. Sommigen spreken von onvoorspelboor. Aon de ogrosec{or worden doordoor

hoge eisen gesteld met betrekking tot levering von de juiste kwoliteit op het iuiste moment

en op de luiste ploots.

Hei inspelen op deze sterk wisselende morh vroogt om flexibele voortbrengingsketens en

responsieve netwerken. Deze ontwikkeling wordt oongeduid met "mosso-indíviduolisering".

Somen met de Directie lndustrie en Hondel von het Ministerie von Londbouw, Notuurbeheer

en Visserii en de Stichting Agro Keten Kennis heeft de NRLO het Londbouw-Economische

lnstituut (LEI-DLO) en Freii Proieclen B.V. gevroogd de konsen en bedreigingen von mosso-

individuolisering voor de ogrosector te onolyseren en te vertolen noor kennisvrogen.

lnventorisotie von inzichten en ervoringen binnen en buiten de ogrosector is doorbij een

belongriike bron von informotie geweest. ln deze ropportoge wordt verslog gedoon von de

bevindingen. Belongriike kennisthemo's ziln lCl "netwerkkunde" en beweegredenen von

consumenten.

De resultoten von deze studie worden meegenomen in de verdere vormgeving von hei

ICES-2 proiect "Ketennetwerken, Clusters en ICT (KLICT)" en bii de EZ-kennisinventorisotie

"Mosso- individ uo liseríng".

Mede nomens de Directie lndustrie en Hondel vun het Ministerie von LNV en de Stichting

Agro Keten Kennis,

Dr.lr. A.P Verkaik,

Direcieur Bureou NRLO-
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Sqmenvoiling

'fulossa-indivíduolisering en de ogrofoodseclor"is de titel von een onderzoek dot is geïni-

tieerd door Stichting Agro Keten Kennis, de beleidsdirectie lndustrie en Hondel von het

Ministerie von LNV en de Noiionole Rood voor Londbouwkundig Onderzoek. Deze verken-

nende studie mog gezien worden tegen de ochiergrond von het omslogproces von ogro-

kelens binnen vrooggestuurde morkten. ln het biizonder heeft deze studie ook de bedoe-

ling oonwilzingen te geven die betrekking hebben op de kennisinfrostructuur. De ochterlig-'

gende vrogen ziin welke occenten mosso-individuolisering (Ml) in de theorie en de proktijk

legt en of door binnen het onderzoek voldoende op wordt ingespeeld.

Voorofgoond oon de gehouden interviews met personen werkzoom binnen én buiten de

ogrofood-sector olsmede de onderzoekswereld, is literotuurstudie verricht. Als resultoot

hiervon is deze studie opgesplitst in twee delen. Beide delen ziin zowel ofzonderliik ols in

somenhong tot elkoor te lezen. ln het eerste deel - Ropportoge - is in hoge mote geput uit

de onderwerpen die tiidens de gesprekken oon de orde ziin gekomen. Het tweede deel -
Artikel - heeft de bedoeling de geïnteresseerde lezer uit te nodígen om vonuit het perspec-

tief von Mosso-individuolisering (Ml) een blik te werpen op een toekomsi die niet olleen von

morgen is, moor ook von vondoog.

Ml is een betrekkelijk nieuw (poroplu)begrip. Hei wordt in deze studie gezien ols het Ne-

derlondse equivolent von de lerm ogility ('beweegliikheid), zools gebruikt in de Engelstoli-

ge literotuur. Algemeen geformuleerd betreft Ml het tronsformotieproces von ondernemin-

gen in ontwikkelde economieën in de richting von bedriifs- en productieprocessen die ziin

toegesneden om succesvol te opereren in morkten die gekenmerkt worden door (continu)

voriërende en (snel) veronderende wensen en behoeften von (vele en verschillende) klonten.

Ml betreft, kortgezegd, het reoliseren von een voortbrengingssysteem dot het meest ver-

goond is in de fine tuning von het oonbod op de vroog. Een vroog die oon snelle veronde-

ringen onderhevig is. Ruwweg is Ml in vele opzichten het tegenovergestelde von mosso-

productie (MP). En zools MP dominont is geworden in de 20ste eeuw, zo wordt wel ver-

wocht dot Ml hét voortbrengingssysteem is voor de 2l ste eeuw.

Vonuít deze blik op de toekomst is gezocht noor een oontol driivende krochten ochter dit

proces. Er ziin drie drivers geselecteerd: veronderend consumentengedrog; ICT-

ontwikkelingen en veronderende mochtsverhoudingen. Aon de hond von deze drivers

wordt invulling gegeven oon de beweging von Ml. Een kernwoord is tronsporontie en be-

longriike oondochtspunlen zijn het ontstoon von nieuwe type ondernemingen (de zgn. neu-

trole service providers), nieuwe (níet-hiërorchische) vormen von somenwerking en nieuwe

mochthebbers. Een en onder droogt bii oon de vorming von (regionole) netwerken die de

vereiste beweegliikheid fociliteren (zie schemo).
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lndicoties ten behoeve von de versterking von de knowledge base in Nederlond, resulte-

rend uit de studie von het omvoftende proces von Ml, komen evenzeer oon de orde. Ken-

nisvrogen op zowel bedriifs- ols overheidsniveou worden gesteld. Ook wordt een drietol

kennisthemo's noor voren gehoold.

Het eerste is dot von het brede gebied von de lCT. Het is belongrijk specifieke kennis te

ontwikkelen over de wiize woorop ICT bewust gebruikt kon worden om de tronsporontie in

netwerken te vergroten.

Nouw somenhongend met het |CT-kennisthemo is het belong om kennis op te bouwen over

de orgonisotie von (niet-hiërorchische) netwerken of clusters ('netwerkkunde'/'cluster-

kunde'). Welke netwerkmodellen ziin denkboor? Welke rollen/functies moeten worden ver-

vuld?

Het derde kennisveld betreft het zoeken noor (nieuwe) ontwikkelingen die koroheristiek ziin

of worden voor menselijke en mootschoppeliike dynomiek. Aon deze kennis is te ontlenen

op bosis woorvon netwerken ziin te orgoniseren, wot de bouwstenen ziin voor morkeiing-

en wínkelconcepten, welke mootschoppelilke belongen bescherming verdienen, welke vorm

en inhoud von communicotie'oonsloot', e.d.

Orgonisotorisch gezien, wordi voorgesteld de ontwikkeling von Ml-kennisthemo's te ver-

binden oon de bestoonde keten-kennisinfrostructuur. lntegrotie von de gepresenteerde Ml-

kennisthemo's in het KLICT-onderzoeksprogrommo en tevens gebruikmoken von oonwezi-
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ge expeÉise op het terniin von (ogro)ketenkunde, geven goede mogeliikheden voor het

verhogen von het Ml-kennisniveou.

ln dit koder wordt noor voren gebrocht dot de inzet von een clusïerbenodering een geschikl

loolis om bedrijven, kennisinstellingen en overheid gezomenliik op te loten trekken. De

combinotie van knowhara4 prohiikinnovotie en geconcentreerd beleid zol biidrogen oon

een beweeglilke ogrofood-sector die de toekomst met verlrouwerl tegemoet ziet,

Mqsso-individuoliseri ng en de ogrofoodseclor
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I nlroduclie

(Verkennende) sÍudie in opdrochÍ von AKK, LNV/I&H en NRLO

Doel: inventorisatie konsen en bedreigingen A4l voor agrofood-secÍor

id e ntificoÍie ken n is beh oefle

identificolie mogel iikheden beleid

ideniifícaÍie mogeliike pilots

Relevonte uiÍkomsten inbedden in ICES-2/KLICT

"Mosso-individuolisering en de ogrofoodsector" is de títelvon een onderzoek dot is geïniti-

eerd door Stichting Agro Keten Kennis, de beleidsdirectie lndustrie en Hondel von het Mi-

nisterie von LNV en de Notionole Rood voor Londbouwkundig Onderzoek.

Deze verkennende studie mog gezien worden tegen de ochtergrond von het omslogproces

von ogroketens binnen vrooggestuurde morhen. De ogrofood-morkt stoot in belongriike

mqte in hei teken von ketenomkering. ln deze context is de belongstelling von de opdrocht-

gevers voor dit onderzoek gelegen. De opdrocht is verstreki vonuit interesse noor de mote

woorin mosso-individuolisering (Ml) een ploots heeft binnen de ogrofood-sector. ln het bii-

zonder heeft deze studie ook de bedoeling oonwiizingen te geven die betrekking hebben

op de kennisinfrostruc'tuur. De ochterliggende vrogen zijn welke occenten Ml in de theorie

en de proktiik legt en of door binnen het onderzoek voldoende op wordt ingespeeld.

Ml is het meest verstrekkend ols gesproken wordt over omkering von ogroketens richting

een vrooggestuurde oriëntotie. De consequenties voor de inrichting von ketens ziin hier don

ook het grootst en doen zich gelden op meerdere niveous: productie en producten, perso-

neelsbeleid, communicotie, ondernemingsstrotegie, distributie en logistiek, oord en intensi-

teit von reloties, e.d. Mosso-individuolisering betekent dot ondernemers 'bond-genoot-

schoppen' met hun klonten oongoon (interoctiviteit), om vio die reloties te ochlerholen wot

de precieze behoeften ziin von (individuele) gebruikers/consumenten (responsiviteit) en

door vervolgens hun producten, orgonisotie en communicotie op of te stemmen. Onder-

nemers ziln don, kort gezegd, primoir probleemoplossende dienstverleners en het product

dot geleverd wordt stoot in feite op het fweede plon.

Belongriike doelstelling von deze studie is om oon ospecien, ols bovengenoemd, oondocht

te besteden. Dit om de multi-dimensionoliteit von het mosso-individuoliserings-'porodigmo'

te benodrukken en de reikwiidte ervon oon te geven. Hei goot in deze studie om kernzoken

die nu en stroks belongrilk ziin voor de bedrilfsproktiik von de ogrofood-sector en voor

overheidsbeleid. Er is don ook sproke geweest von een studie von de proktilk middels het

houden von inlerviews met een oontol personen die werkzoom ziin binnen én buiten de

ogrofoodsecior [zie Bi]loge A]. Ook stelt deze explorotieve studie zich ten doel bii te drogen
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oon de knowledge bose in Nederlond door de focus te richten op kennisvrogen. Mede

hierom behoren tevens enkele onderzoekers tot de gespreksportners.

We hebben niet de illusie dot olle mogelijke onderwerpen die somenhongen mef mosso-

individuolisering híer uitputtend worden behondeld, noch dot olle vrogen en vroogtekens

die erbii ziin te stellen de revue zullen posseren. We beschouwen deze ropportoge ols een

mogelilkheid de discussie voort te zetten en nieuwe initiotieven - ol don niet in KLICT-

verbond - te ondersteunen.

Voorliggende verkennende studie is opgesplitst in twee delen. Beide zíin resultoot vqn de

ondezoeksopdrocht. De twee delen ziin zowel ofzonderliik ols in somenhong tot elkoor te

lezen.

ln het eerste deel - Ropportoge - hebben we in hoge mote geput uit de onderwerpen die

tiidens de gesprekken qon de orde ziin gekomen. Uiteroord hebben we de food for thought

die onze gespreksportners ons hebben meegegeven op een eigen wiize gestructureerd en

voorzien von odditionele oondochtspunten. De structuur is zodonig opgezet dot de lezer

puntsgewiis, en desgewenst kris-kros, door de verschillende onderdelen kon goon. Er is,

met ondere woorden, geprobeerd dotgene wot we tiidens onze studie ziin tegengekomen,

ook voor de snelle lezer oontrekkeliik te presenieren.

Het tweede deel - Artikel * heeft de bedoeling de geïnteresseerde lezer uit ie nodigen om

vonuit het perspectief von Ml een blik te werpen op een toekomst die niet olleen von mor-

gen is, moor ook von vondoog.We hopen erin gesloogd te ziin een oontol uitdogende en

verrossende ospecten von Ml noor voren te hebben gebrocht. Onze intentie met de tekst in

het tweede deel is het (toekomst)denken te inspireren.
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Deel l:

Rqpportqge
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l. Algemeen

I.l. De betekenis von mqssq-individuqlisering

B eweeg liikh eid (o g iliry)

TTonsformoíieproces

Porapluterm

A4 o ss o - p ro d u cti e vo o rb ii

Mosso-individuolisering is een beirekkelilk nieuw concept. Het wordt in deze siudie gezien

ols het Nederlondse equivolentvon de term ogility ('beweegliikheid'), zools die in de En-

gelsiolige literotuur wordt gebruiki. Voor het goede begrip is het doorom gewenst enige

oondocht te besteden oon het omschriiven von mosso-individuolisering.

Mosso-individuolisering (Ml) betreft het tronsformotieproces von ondernemingen in ontwik-

kelde economieën in de richting von bedriifs- en productieprocessen die ziin toegesneden

om succesvol te opereren in morkien die gekenmerkt worden door (continu) voriërende en

(snel) veronderende wensen en behoeften von (vele en verschillende) klonten.

Een dergeliike definitie is een hele mond vol. Moor mosso-individuolisering betreft don ook

een (omslog)proces mei vele dimensies. Mosso-individuolisering is een poropluterm, met

betekenis op het niveou von productie-, disiributie- en logistieke processen, morketing-

denken, orgonisotievormen, monogementstrotegieën en personeelsbeleíd. Mosso-

individuolisering heeft zowel repercussies voor wot betreft de wiize von voortbrenging (von

product- noor consument-georiënteerd) ols voor die von oonbieden (von tronsocfie- noor

relotiegericht). Ml vroogt om ruimte voor o.o.: behoeftengesiuurd ondernemen, ochter-

holen von onderliggende woorden von consumenten, veronderliikheid ols een kons zien,

beweegliike netwerkvorming (met'concurrenten'), individueel mootwerk leveren, decentrole

orgonisotiestructuur, positionering en profilering von bedriifscultuur (gezicht en korokter to-

nen). Ook in de eerstuolgende figuur richten we ons op kenmerken von Ml.

Kern von de zook is de omschokeling von (troditionele) mosso-productie (MP) noor (nieuwe)

inrichtingsvormen die mootwerk kunnen leveren. Mootwerk, het woord zegt het ol, betekent

dot producten en productiewijzen ziin ofgestemd op de (snel) wisselende wensen en veron-

derlilke behoeften von (zeer) diverse klonten. En met dit lootste is direct een tweede kern-

punt oongegeven: mosso-individuolisering betekent dot het oonbod in hoge mote een

functie is von de vroog von (individuele) consumenten. Mosso-individuolisering is ofge-

stemd op een monífester wordende ontwikkeling oon de vroogziide die toenemende diver-

o

a

a

a
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sificoiie en dynomiek loot zien. Anders geformuleerd: mosso-individuolisering kent ols bo-

sisgegeven dot recht gedoon dient te worden oon verschillen in de vroog von (individuele)

klonten.

7.2. TrsnsÍormqlies Ml

Van:

o BehoefÍengerichÍ

o Product-/diensígericht

c lnput- / OutpuÍgerichÍ

o (VosÍQ schokels

o Cenirool

o GesloÍen systemen

. Noar binnen / behouden

c Kostengedreven

. Technocrolisch

Naar:

Aonbod- ofvraag

Oplossingsgericht

Procesgerichf

Beweegliike netwerken

DecenÍroal

Open sysíeem

Naor burten / voren

Kansgedreven

Woordenoriénlalie

Mosso-individuolisering (Ml) vereist nogol wot 'umdenken'. Hel vergt rodicole breuken met

werkwiizen uit het verleden. Bovenstoond stoot een qontol ospecten genoemd.

Zo ziin we vonuit mosso-productie (MP) gewend noor binnen gericht te denken, centrool te

sturen, informotie voor ons te houden en voorol kostengedreven te ziin. Werken in een be-

weegliike omgeving vroogt om het tegenovergestelde. De biidroge in het netwerk c.q. oon

de oplossing, stoot voorop (noor buiten gericht). Beweeglilkheid verhoudt zich slecht tot

centrole sturing. Verontwoordeliikheden worden bii de octoren neergelegd

('polycentrisme'). lnformotie is voorol don woordevol ols die op tíid door de iuiste mensen

kon worden benut. Dit geldt des te sterker wonneer het meer regel don uifzondering is dot

het benutten von konsen gekenmerkt wordt door een korle 'window-of-opportunily'. De

luiste oplossing op het luiste moment is vook veel geld woord. Kosten ziin don voker on-

dergeschikt, hoewel nooit onbelongriik.

Op diverse plootsen in deze ropportoge zullen we de bovengenoemde omkeringen tegen-

komen. Hier goot hei er slechis om ze te introduceren. We zullen zien dot deze voeren noor

nieuwe werkwiizen of methodes om kosten en opbrengsten te berekenen. De beweging von

Ml wordt niet zonder reden frequent revolutionoir genoemd. Een ontwikkeling die ín de

2lste eeuw meeren meer morkten en concurrentieverhoudingen zol goon domineren, zo is

de verwochting [zie verder deel ll].
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1.3. Systemen nqqst elkqqr

mflffiF

beweeglijk

A

gebruiker/
consument

i

voorspel-
baar

voortb rengingssystemen

(C)LEI-DLO / Freij ÈojdaBV

massct-

distributie individualisièning

massa-
maatwerk

ln bovenstoond schemo stoon vier belongri]ke voortbrengingssystemen ten opzichte von el-

koor uitgezet. We onderscheiden mossa-produclie (MP), masso-moatwerk (MM/ mossa-

distributie (MD) en massa-indiiduolisering (Ml). De verticole os geeft de situotíe von de

vroogziide weer, woorbii een gliidende school von voorspelboor noor beweegliik (wot vook

ols onvoorspelboor wordt ervoren). De horizontole os geeft de beweegliikheid von hei

voortbrengingssysteem weer (het hele proces von 'grond tot mond').

Bii zowel MB MM ols MD is er sproke von relotief weinig - en stotisch - contoct tussen ge-

bruiker en voortbrengers. De stop noor Ml brengt door verondering in. De wiize woorop

contoct wordt gereoliseerd verschilt.

ln professionele markten (business-lo-business)zien we dot bedriiven het vermogen om te

kunnen reogeren in eerste instontie hebben gereoliseerd door flexibilisering von de produc-

tie. Vook is dit een ofgedwongen proces (denk bijv. oon de outo-industrie). ln tweede in-

stontie goot er werkeliik somengewerkl worden (interoctiviteit) en ontstoon er zoken ols co-

design en co-monufocturing met netwerkteoms. Er ontstoot in een vroeg stodium uitwisse-

ling von kennis, die ols bosis fungeert voor verdere gezomenliike octiviteiten.

Yoor consumentenproduclen (business-to-consumer) wordt vook een ondere weg bewon-

deld. ln een vorm von pseudo-interoctiviteit wordt in eerste instontie een zo breed mogelilke

keuze oongeboden ols ontwoord op de toenemende beweegliikheid von de klont. De klont

stuurt don door koopgedrog. lnstrumenten ols ECR proberen dit vervolgens terug te kop-
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pelen noor de voortbrengende keten (die profiteert von de flexibiliseringservoringen uit on-

dere sectoren). De uitdoging voor consumentenproducten is contoct te kriigen met de klont

(interoctiviteit) en die direcJ invloed te loten uitoefenen op product, winkelinrichting, pro-

ductiewijzen, etc.

I .4. Ontwikkelingsrichtingen

muffiF

beweeglijk

A
:

i
i

gebruiktir/
consum€m[

:

:

voorspel-
baar

voortbren gin gssystemen

(C) LEI-DLO / FEÍ PÍojna Bv

massa-
distributie

massa- 
:

individualisering

m(/§SA-

maatwerk

Voor bedriiven ziin er in beginsel twee logische ontwikkelingsrichtingen noor Ml. Hierbii lo-

ten we gemoksholve buiten beschouwing dot er vele nieuwe bedriiven zullen ontstoon die

von meet of oon geboseerd zijn op de principes von Ml. Dit zullen vook konsgedreven be-

driiven ziin die profiteren von de mogelijkheden von lCT, die opportunistisch gebruik mo-

ken von de copociteiten en voordigheden von bestoonde bedriiven zonder opgezodeld te

ziin met de kosten uit het verleden. Dit soort bedriiven moken een 'iump-slart'en vormen

mogeliik een 'luis in de pels'von gevestigde bedriiven.

Yoor consumentenproducÍen is de logische route om von MP te ontwikkelen noor MD (de

loenemende beweegliikheid wordt opgevongen door het oonbieden von keuze) en vervol-

gens de ontwikkeling te moken noor Ml door responsief te worden.

Yoor professionele produclen ziin twee routes logisch. Enerziids de route vio Ílexibilisering

von processen (MM) noor Ml. Dit is de oongewezen weg voor produclen met een relotief

grote woorde, woor interoctiviieit veel kon toevoegen (functionoliteit, logere kosien, snel-
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heid). De tweede route zien we voker bii minder kopitoolintensieve goederen c.q. bi] een

grote verscheidenheid von meer of minder vergelijkbore goederen. ln dergeliike situoties

zien we dot eerst de klossieke groothondelsfunctie wordt ontwikkeld. Vervolgens dot de

groothondelsfunctie, gedwongen door de ontwikkelingen (snellere veroudering, meer

mootwerk) veronderl en responsiever wordt. De groothondel wordt steeds meer odvíseur en

bemiddeloor.

Voor beide routes geldt dot er een sterke behoefte ontstoot oon doodwerkelijk contoct en

uitwisseling von de luiste informotie. Bil de ontwikkeling von MM is interoctiviteit nodig om

de opgebouwde responsiviteit noder ioe te spitsen. Bii de route vio MD is responsiviteit no-

dig om het oonbod beter ofgestemd te krijgen op de echte individuele behoeften. ln beide

gevollen geldt dot contoct nodig is om eroon bii te drogen beiere oplossingen te reoliseren

tegen zo loog mogelijke kosten.
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2. Driivende krqchlen

Voor de verdere ofbokening von mosso-individuolisering, werpen we vervolgens een blik

op een oontol driivende krochten ochter dit proces. Er ziln drie drivers geselecteerd: veron-

derend consumentengedrog (2.1); ICT-ontwikkeling en (2.21en veronderende mochtsver-

houdingen (2.3).

Hei onderstoonde schemo geeft de belongrilkste bouwstenen von deze ropportoge weer.

Dii schemo is tevens te beschouwen ols leeswijzer voor het vervolg von deze studie. We be-'

ginnen bovenoon met de belongriike driversvoor mosso-individuolisering. Om te vervolgen

met oontol belongrijke elementen von de beweging die we Ml noemen (zie hoofdsiuk 3).

De figuur is niet uitputtend, moor betreft een door ons gemookte selectie von elementen die

we tot de kern von de zook rekenen.

ln deze roppodoge worden drie belongriike 'drivers'von Ml uitgewerkt. Een belongriike

driver is het veronderende koop- en eetgedrog. Een belongriik ospect doorvon is het feit

dot steeds meer von ons eten door onderen (deels) is (voor)bereid. Koop- en eetgedrog, zo

zullen we op de volgende pogino's zien, dot vroogt om tronsporontie. Vonuit voedsel-

veiligheidperspectief, moor ook vonwege een toenemende behoefte te weten woor'het
vondoon'komt.

nsj
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De tweede driver wordt gevormd door de snelle ICT-ontwikkelingen. De wereldwiide oc-

ceptotie von lnternetprotocollen (lP) en de snelle doling von kosten von verwerking en

communicotie moken informotie-uitwisseling onvermiideliik. De wereld wordt een viskom,

woorin weinig volt te verbergen.

Ook de krochtsverhoudingen in de mootschoppil verqnderen fundomenteel. Non-

Gouvernementele Orgonisoties (NGO's) ols Notuurmonumenten of Greenpeoce kriigen

meer invloed en eisen tronsporontie. Dit is de derde driivende krocht die is oongewezen.

Dit olles resulteert in een steeds grotere beweegliikheid von de mootschoppii. De ICT-

ontwikkelingen moken nieuwe typen bedrilven mogeliik op het gebied von informotie-

ofhondeling en informotiegebruik. Dit heeft tot gevolg dot'troditionele' bedriiven een be-

longrilk deel von de niet-kerntoken kunnen uitbesteden en kleinscholig ondernemerschop

(weer) konsen krijgt. Opereren in netwerken, die zorgen voor beweegliikheid en school-

grootte, is een vehikel om deze konsen te grilpen. Bii dit importonte punt zol nog meerdere

molen worden stilgestoon in het vervolg.

2.1 . Driver: Verqnderend leef - olr eelgedrog

Vo rioiie en vero nderlíikheid

Groei be- en verwerkt voedsel

Groei buiÍenhuismarkt

Groei'ofsÍand' producrfie) en publiek

Toenemende betrokkenheid en mondigheid

Het veronderende leef- en eetgedrog biedt grote oonknopingspunlen om woorde toe te

voegen. Voor de ogrofood-sector bieden het veronderende eetgedrog grote konsen. Er ís

sproke von snel veronderende en voriërende voedingspotronen en -gewoonten. De diver-

siteit von producten die worden oongeboden, groeit met de dog. Vroog en oonbod iogen

elkoor op, zo lilkt het. De stroom oon nieuwe producten en productuorioties die op de

morkt komen, is indrukwekkend. Tevens loot dit zien dot de oonbodzilde von de levensmid-

delenmorkt stimulerende en sturende functies bezit in de zogenoemde vrooggestuurde

voedingsmorkten von vondoog.

Eén von de consumententrends in voeding die erin resulteert dot we bereid ziin geld uit te

geven oon de toegevoegde woorde von producten, is de gemokstrend. Sieeds meer men-

sen veroorloven zich het gemok von de oonschof von (deels) bereide mooltiiden. Het be-

long von primoir onbewerhe producten in de verkoop oon de consument neemt of. De of-

zet von kont-en-kloor- of koelversproducten betekent dot consumenten oonmerkeliik meer

betolen don de woorde von de productcomponenten. Hetzelfde geldt voor het eten dot we

a

a

o

a

o
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bii coteroor of troiteur kopen of voeding die een cloim legt op gezondh eid (functronal

foods, nutroceutische voeding). Ondonks de verzodiging woorover zo vook wordt gespro-

ken, zi]n er dus groeimogelijkheden voor voedingsmorkten.

Dit mog ook gezegd worden op bosis von de buitenshuisconsumptie von voeding. Hier is te

denken oon horeco, bedrijfscotering, moor ook oon zorginstellingen (vergriizing) en bil-

voorbeeld scholen en universiteíten. Het is interessont om vost te stellen dot in de VS 45%

vqn de voedselconsumptie de buitenhuismorkt beireft. ln Nederlond zitten we op 2O%. Ook

de voorhchriidende poinÍ-of-delivery cusíomizoiíon levert hier een oondeel oon. De ver-

kriigboorheid en bereikboorheid von voedingsmiddelen wordt vergroot door verkoop-

punten te ploolsen woor de klont komt: pomp-, bus- en treinstotions, winkelcentro. Won-

neer het lnternet ols verkoopkonool doorbreekt kon eveneens een impuls gegeven worden

oon de verkoop von levensmiddelen. Hier is echier veeleer sproke von de 'ultieme' binnen-

huisconsumptie.

Een volgende consumententrend die zích oon het ontwikkelen is, ís de behoefte om te we-

ten hoe produclen geproduceerd ziin. Biivoorbeeld om gezondheidsredenen, moor ook

vonuit een gevoeld mootschoppeliik bewustziin of verontwoordeliikheidsbesef. ls het voor-

olsnog veelol 'de mens ols burger' die er bliik von geeft hier woorde oon te hechten, het

liikt zook te (h)erkennen doi subtieler woorden don prils of productkwoliteit invloed (goon)

uitoefenen op het koopgedrog von 'mensen ols consumenten'. Het betreft hier don woor-

den die ook'buiten' het product liggen. Ze hebben betrekking op (normotieve) oordelen

over biivoorbeeld milieu- en diervriendeliikheid von produclieprocessen, het imogo von een

onderneming of bedrijfstok of hei 'emotionele oureool'von producten. Aspeclen von ver-

ondering ols deze, ziin direct te verbinden oon Ml. De kwestie is hoe de ogrofood-sector

hierop inspeeli en wie de voordelen kriigt.

Deze ontwikkeling is te zien in het lícht von een met de tiid groter wordende ofstond tussen

publiek en product/produclie. De kennis von voedselproductie en -bereiding lijh er niet

groter op te worden. De 'voorzorgmootregel' is dot er (terecht) hoge eisen gesteld oon hy-

giëne en kwoliteit. En dit terwiil de productieprocessen complexer worden, voe-

ding(scomponenten) over grote ofstonden worden vervoerd, e.d., met olle potentiële risi-

co's von dien. ln het koder von Ml is, zools we loter ook nog zullen zien, noor voren te

brengen dot de hoge voedselveiligheid-criterio die worden gesteld (door overheid en con-

sument) instrumenteel ziin in te zetten bil het reoliseren von somenwerking.

Tronsporontie over wot er gebeurt met ons eten ('ie bent wot ie eet') wordt níet olleen

noodzokelijk vonuit het oogpunt von voedselveiligheid. Een groeiend deel von de bevolking

sielt eisen oon (informotie over) de herkomst von voeding. Belongrilk doorbij is de voststel-

ling dot de consument (en hoor orgonisotíes) sieeds mondiger en invloedrilker worden. Be-

driifsleven en overheid zullen toenemend ter verontwoording worden geroepen. Openheid

von zoken geven vonuit een pro-octieve houding mog in het lichi von Ml noost de meest

possende, ook de meest effectieve reoctie worden genoemd.
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2.2. Driver: ICT breekt open

ICT goedkoper en breed verspreid

lP wordt siandoard

Trocing & trocking winf oon belong

Tto n sp o ro n tie o ls kwo I ite its - e n co n c u rre n lie m id d e I

Het verzomelen en verspreiden von informotie wordt in toenemende mote goedkoper en

eenvoudiger. Het gebruik von open 'lnternet Prolocollen' (lP), ols bosis voor communicotie

(bv. telefonie), neemt toe. Dot heefl grote gevolgen. lnformotie-uitwisseling tussen systemen

wordt gemokkeliiker en meer uniform. Bedriiven en overheden kunnen zich biivoorbeeld

steeds minder verschonsen ochter hun (gesloten) systeem. Ericsson geeft oon dot binnen

enkele ioren von GSM-ofgeleide opporoten in contoiners, outo's en mochines worden in-

gebouwd, die feilloos weergeven wot er gebeurt (ofstond, temperotuur, schokken, e.d.).

Omdot vio lP eenvoudig doto kunnen worden uitgewisseld, komt het ofrekenen op bosis

von de doodwerkelilke geleverde prestotie (oondeel in de gereoliseerde toegevoegde

woorde) in zicht.

Omdot technologie steeds minder beperkingen kent (en omdot er gespecioliseerde spelers

op dit gebied onistoon) zijn er steeds minder redenen om geen inzichi te geven in wot er in

de keten gebeurt. Trocing & trocking in de meest brede zin von het woord wordt normool.

Normool tussen bedriiven, moor ook tussen consumenten en hun orgonisoties (NGO's).

Diegene die echter het'open koort'-spel het beste beheerst én beschikt over de doorop

toegesneden systemen, heeft een belongriik concurrentíemiddel in honden. ln dit verbond

is ook te denken oon heldere en betrouwbore keur- of kwoliteitsmerken (Írusled third por.

íbs) ols troefkoorten.

Het bovengenoemde informoliemogeliikheden sluiten ook oon bij het zoiuist genoemde

punt dot een groeiend deel von de morh ontuonkeliik wordt voor kwoliteit op het gebied

von ogrofood-producten (= produ@eoriënteerd). Doornoosl wordt er - zowel von over-

heidswege ols von de zijde von burgers - belong gehecht oon de wiize woorop producten

zíin voorigebrocht (: proceqeoriënteerd).

ICT creëert belongriik mogeliikheden de hiervoor benodigde somenwerking en informotie-

uitwisseling in hei voortbrengings- en verkoopproces, of te dwingen. En iuíst dit type infor-

motie-uitwisseling en somenwerking is voorwoordenscheppend voor het kunnen inspelen

op Ml. Kwoliieitsregelingen kunnen hieroon bijdrogen door ols een gezomenliik koder te

fungeren.
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2.3. Driver: Verqnderende mochlsverhoudingen

o Rol overheid veronder'Í onder invloed von o.o.:

OEU

c mochl finoncië/e morkten

c internaÍionolisatie en tronsparonÍie

lnterdependenlie overheid, bedrijfsleven, fondsbeheerders en NGO's (4 slromen)

Be la n g en b eh o riig in g versch u ift noo r n etwerkn iveo u

Mochts- en krochtsverhoudingen veronderen. Ml goot ook over deze moterie. Reloties tus-

sen ondernemers en klonten, tussen overheden en belongenorgonisoties, tussen werkgevers

en hun personeel, hebben gevolgen voor de inrichting von het economische en politieke

verkeer.

Op dit moment ziin veronderingen in reloiie tot de overheid zich oon het monífesteren,

moor de komende ioren zol ook het bedriifsleven níet buiten schot bliiven. Híerbii moet ook

niet olleen of ol te zeer in termen von mochtsverlies gedocht worden, moor in termen von

(mochts)verondering. ln relotief kode tiid heeft de (Nederlondse) overheid veel oon beleids-

vriiheid ingeboet. Delen von hoor token ziin verschoven noor de EU en hoor finonciële vril-

heid is ofgekolfd onder invloed von de EMU en de mochi von de internotionole finonciële

morkten. Finoncieel gezien wordt zii voor grote (infrostructurele) proiecten, die voor het be-

driifsleven von vitool belong ziln, ofhonkelijk von beheerders von beleggingsfondsen. Tege-

lilkertiid vindt zil nieuwe onderhondelingsportners oon tofel in de vorm von NGO's die con-

sumenten vertegenwoordígen. Niet olleen NGO's met een ochterbon oon de oonbodzijde

von de economie ziin derholve von de portii. NGO's bovendien, díe op hun beurt noor

verwochting in toenemende mote invloed zullen uitoefenen op fondsbeheerders en het be-

driifsleven. Zii vertegenwoordigen immers grote groepen mensen die de (post)moderne

consumptiemootschoppii bevolken. Stelt u zich eens voor wot er gebeurt ols Notuurmonu-

menten (ruim 900.000 leden versus ongeveer 200.000 leden von olle politieke portiien

somen) koopodviezen goot geven en hoor invloed doet gelden op fondsbeheerders.

Wonneer de dichtheid en intensiteit von onderlinge ofhonkelijkheden groter wordt, is een

resultonte hiervon dot het belongriiker wordt dot open communicotíeliinen (met pluriforme

en plurolistische gespreksportners) gewicht wordt toegekend en goon behoren tot de nor-

mole gong von zoken.

De vroog is te stellen wot deze ioenemende interdependentie betekent voor het huidige

mootschoppeliike middenveld. Als bedrilven oongesproken worden op hun eigen

'toegevoegde woorde', in de brede zin von het woord, zol dit minimool een herbezinning

goon vrogen op de token/func-ties von biivoorbeeld koepelorgonisoties. Als zich - zools we

op de volgende pogino's zullen zien - in toenemende mote netwerken goon ontstoon, liikt
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het niet onwoorschiinlijk dot belongenbehorliging op netwerkniveou goot plooisvinden.

Portiien in een netwerk hebben mogeliik een sterker gezomenlilk belong don een sector- of

bronche-orgonisotie. Bezinning op dit vroogstuk lijkt zinvol.

2.4. Trqnspqrqnlie: De wereld qls viskom

Einde oon'gecontroleerde' informotievooziening

Kweisboarheid

Doozichtigheid voor kwoliteiÍsregelingen

Von conlrole noor commitmenl binnen netwerken

Als er één effect is dot onontkoomboor liih ols gevolg von de drie genoemde drivers, don

is het wel dot de wereld tronsporont(er) wordt.

Een frooi voorbeeld in dit verbond is te vinden in een recent ortikel over Shell in lnlermedi-

oirlzie Biiloge B]. Shell constoteeÉ dot zii de ínformotievoorziening von het bedriif niet

meer in honden heeft. Met nome door het ontstoon von lnternet. De Breni Spor-offoire

mookte pijnliik duideliik dot de buitenwereld (hoezeer Shell wellicht geliik hod met hoor

conclusies) niet genegeerd kon worden (tientollen milioenen DM omzetverlies olleen ol in

Duitslond). Shell heeft de conclusie getrokken dot het enige ontwoord op de groeiende

tronsporontie (en het wegvollen von controle) openheid is. Als le niks hebt te verbergen,

ben ie weliswoor kwetsboorder, moor zol de kritiek ook minder hord ziin. Derden worden

betrokken bii ofwegings- en besluituormingsprocessen. Bii gebrek oon controle wordt de

omslog gemooh noor commilmení Het'mootschoppeliik controct' tussen ondernemingen

en hun omgeving is een op te leggen noch een opgelegd pondoer; 'the licence to producd

dient verontwoord en verdiend te worden.

Orgonisoties worden kwetsboor, omdot het individu vio biivoorbeeld het lnternet en de

NGO's invloed kon mobiliseren. Zeker voor de ogrofoodsector geeft dit te denken. Hoe we

het wenden of keren: eten is in belongriike mote emotie. Veel von wot we eten kent een

grote emotionele woorde (lommetjes, kolveren, etc.) en kenl relotief grote risico's (voedsel-

veiligheid). ln welke moie wil en kon de ogrofoodsector met de'billen bloot'?

De overheid heeft op dit punt een belongriike took. Regelingen op hei gebied von voedsel-

veiligheid en -kwoliteit bieden oonknopingspunten de doorzichtigheid juist ie vergroten. Bii

succes heeft dit het voordeel dot toegevoegde woorde zichtboor wordt in de keten. Dii ver-

houdt zich gunstig tot het stimuleren von somenwerking. En somenwerking von olle scho-

kels in het voortbrengingsproces kon een eindkwoliteit woorborgen.

Vio kwoliteits- en klochtenregelingen ziin trocing & trocking-systemen von de grond te krii-

gen, die veelol zullen leiden tot nouwere somenwerking in semi-open netwerken. Hierbii
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mog wel de konttekening worden gemooh dof noormote er meer portiien tiideliik portici-

peren in dergelilke netwerken dit betekent dot complicerende foctoren worden toegevoegd

oon het bewoken en beworen von het h,,roliteitsniveou. Dit geldt voorol ols het netwerk de

toevlucht moet nemen tot controle en dwqng omdot betrokkenheid en verontwoordeliikheid

tekortschieten.

Het belong von dit olles is moeiliik te overschotten. Stimuleren - of wellicht beter: ofdwingen

- von tronsporontie is misschien wel een von de krochtigste monieren om de concurrentie-

posiiie von Nederlond te verslerken.
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3. Bewegingen

We moken vervolgens de overgong noor elementen díe we onder de noemer'bewegingen'

hebben gebrocht. De drivers leiden gezomenliik tot meer open, 'betrokken' en beweegliike

verhoudingen tussen portiien oon de vroog- en de oonbodziide. Een nodere oonduiding en

uitwerking hiervon wordt in het onderstqonde gepresenteerd. Om de strucÍuur von het be-

toog te volgen, nemen we het schemo er weer bii:

3.1. Beweging: Nieuwe rollen/iunclies

o Gespecialiseerde nieuwe spelers

o Neulrole Seruice Provider (NSP)

o Uiibesteding von |CT-iaken

o AdequoÍe |CT-infrostructuur (o.a. Gigohubs)

De groeiende mogeliikheden tot goedkope informotie-uitwisseling zol leiden iot het ont-

sioon von nieuwe portijen die beter, sneller en slimmer informotie tot woorde kunnen bren-

gen. Doorbii zullen bedriiven ziin die hun bestoonsrecht ontlenen oon het vinden von de
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beste 'deol' op welk gebied don ook. De verschillen in prijs tussen vergelijkbore orlikelen

zullen kleiner worden.

Doornoost zullen bedrilven ontstoon die het verwerken en verriiken von informotie tot hun

core business moken. Bedrijven die vook op neutrole bosís hun voordigheid te gelde mo-

ken. Wii noemen ze Neutrole Service Providers. Denk bijvoorbeeld oon een bedriif ols ln-

formore. Neutroolwil zeggen geen deel uitmokend von het primoire commerciële proces,

woordoor informotie von verschillende, in principe, concurrerende portijen verwerkt kon

worden.

Ook zullen er bedrilven ontstoon die hun woorde ontlenen oon het filteren von de juisle

ínformotie uit de oonzwellende informotiestroom en tegeliikertiid geld verdienen oon het

feit dot zii ioegong bieden tot homogene doelgroepen [zie Bijloge B]. Yohoo! en AltoVisto

ziin voorbeelden von dergeliike bedriiven. Woorom zou biivoorbeeld een veiling of reioíler

dergeliike functies niet kunnen goon vervullen?

Geschetste ontwikkelingen moken het tevens mogeliik voor bedriiven om kennis- en kopi-

toolintensieve token uit te besteden. Net zools we dot gedoon hebben met de telefoon- of

occountontsdiensten. Het goot uiteindeliik om het vermogen 'te werken' mei informotie, niet

om het bezit von informotie en infrostructuur. Het ontstoon von NSP's is von groot belong.

Op de volgende blodziiden zullen we iets meer zeggen over de betekenis von NSP's voor

het ontstoon von beweeglilke netwerken.

Door het ontstoon von nieuwe service providers, het benutten von de mogeliikheden von

ICT (lnternet en ondere tronsoctiemechonismen) en biivoorbeeld de ontwikkeling von de

buitenhuismorkt ontstoot er weer ruimte voor kleine spelers met herkenbore toegevoegde

woorde. Een mooivoorbeeld is Virtuol Vín in Ameriko die gourmet-producten von kleine

producenten oonbiedt vio lnternet en UPS.

De beschikboorheid von een odequote |CT-infrostructuur is een belongriike pré voor het

ontstoon von NSP's. Verschillende gespreksportners hebben oongegeven dot zíi investe-

ringen in verschillende Gigohubs von een nog groter belong ochlen voor de concurrentie-

positie von Nederlond don een investering ín de Betuweliin. Dot geeft te denken ols we ons

reoliseren dot een Gigohub een investering vergt in de ordegrootte von f 250 milioen, ter-

wiil de Betuweliin voor een slordige / t 0 miljord gulden op de begroting stoot.

3.2. Bewegings Nieuwe ondernemingsvormen

Ruimte voor kleinscholig ondernemerschop

Schaolgroofte door hel (regionale) nefwerk

Samenwerkíng ols regel om tegemoet Íe komen oan dynomiek en diversiteít

Het netwerk / cluster wordt heÍ bedriif
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Ml is niet olleen een beweegliike beweging voor grote spelers op de morkt. Er is ploots voor

groot en klein. Ml is zowel voor multinotionols ols voor het MKB von betekenis.

Met het ontstoon von NSP's ontsloot de mogeliikheid om het hele troiect tussen producent

en gebruiker op efficiënte wijze uit te besteden. Ook voor kleinscholige ondernemers wordt

hei mogeliik mee te doen. Miis zij porliciperen in de iuiste netwerken en mits zij gebruik

moken von de groeiende mogeliikheden hun toegevoegde woorde duideliik te moken. De

combinotie von lCf,, NSP's en kleinscholig ondernemerschop leidt tot een enorme versnel-

ling in de beweeglilkheid. Grote, met nome hiërorchisch georgoniseerde orgonisoties, zul-

len hier toenemend hinder von ondervinden.

Schoolgrootte bliift voor bepoolde gebieden wel degeliik relevont. Op het moment dot we

goon denken in (regionole) netwerken ontstoot de kons dot we 'het besie von twee werel-

den combineren'. De flexibiliteit, beweegliikheid en beirokkenheid von kleinscholig onder-

nemerschop in combinotie met de schoolvoordelen vqn het (regionole) netwerk. We beno-

drukken het potentieel belong von regio's, omdot in sommige gevollen bepoolde voordelen

regiogebonden ziin. Denk in Nederlond biivoorbeeld oon de regio Groot Amsterdom met

moinport, sterk ontwikkelde zokeliike dienstverlening en een krochtige sierleeltpositie, de

regio Rotterdom of de regio Groot Venlo.

Binnen netwerken wordt (tiideliik) somenwerken normool. Men heeft elkoor nodig en er volt

steeds minder te verbergen. Binnen netwerken is overigens ploots voor ollerlei typen bedrii-

ven werkend op bosis von ollerlei systemen (MB MM, MD of Ml). Hei vermogen om in te

spelen op Ml is, kortom, niet per definitie bedriifsgebonden moor eerder (en voorol) net-

werkgebonden. Of, om dit onders te formuleren: beweegliikheid moet voorol bezien wor-

den op het niveou von een cluster ols geheel. Zo goed ols er verschillende voort-

brengingssystemen opereren binnen de morkt, zo goed bevinden zich in een cluster noost

bijvoorbeeld bulkproducenten ook hondelsportners wiens took het is de beweeglijkheid

binnen (en tussen) clusters op peil te houden (zie verder 3.4).

3.3. Bewegings Nieuwe mqchrhebbers

Afrekenen op werkeliik gerealiseerde toegevoegde waorde

lnformolie over'wie wot wonneer gedoon heefl' is vilaol

Eeheer informoliesiroom genereert beheer geldstroom

Greep op informatieslroom ís von slrolegisch belong

Het is goed om even stil te stoon bil consequenties von 'een wereld ols viskom'. Eén von de

gevolgen is dot het eenvoudiger wordt de 'beste' priis/kwoliteitsverhouding in de morkt te

vinden en te verwerven. ln toenemende mote zullen portíien niet meer bereid ziin meer te
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betolen don de werkelijke bildroge oon de ioegevoegde woorde. Dot heeft repercussies

voor de wíize woorop gewoordeerd en gecolculeerd wordt. Historische kosten doen er im-

mers niet meer toe ols een portij een nieuwe wijze vindt om een probleem op te lossen. Het

is meer don zinvol om no te denken of de huidige wiize von occounten, die primoir gebo-

seerd is op de registrotie von (de kosten von) bezit, nog wel post. ls het nog zinvol en func-

tioneel bezit te octiveren ols ie er niet zeker meer von bent of het wot goot opbrengen? Hoe

woordeer ie de inbreng von portiien in netwerken, woorbii bepoolde portiien bezit inbren-

gen en één poÉii het vermogen (kennis, eruoring, reputotie) inbrengt om dit bezit tot woor-

de te brengen?

Als er ofgerekend goot worden op bosis von doodwerkeliik toegevoegde woorde, don wor-

den die portiien die de doortoe benodigde informotie oonleveren, poteniieel mochtig. Met

hun informotie bepolen zii de geldstroom - wot uiteindeliik ook moor een informotiestroom

is - en kunnen op bosis doorvon een geldbeheerspel spelen. Eén von onze gespreksport-

ners stelde ons de vroog wot de toegevoegde woorde von bonken is in een situotie woor

geld niet schoors is en zii ofhonkeliik ziin von derden voor informotie die de geldstroom

bepolen? Een vroog die het overdenken woord is.

Het lilkt in ieder gevol belongriik dot we ols Nederlond greep kriigen op (internotionole)

informotiestromen. Het ontstoon von Nederlondse NSP's, gesteund door een odequote ICT-

infrostructuur, is von strotegisch belong te ochten.

3.4. Beweging: Beweegliikheid door netwerken

Een beweegliike wereld vroogl beweegliikheid van bedrÍiven

ClusÍervorming (voak regionool) ols combínaÍie van beweegliikheid en schoolgrooíte

Binnen nefwerken plaats voor alleilei vormen von ondernemerschap (de 4 sysÍemen)

Schaalgroolte op ondernemingsniveou niet in alle gevollen van belang

Beweegliikheid stoot centrool in Ml. Het denken in termen von (regionole) clusters of net-

werken creëert de mogeliikheid dot niet elk bedriif beweegliik hoeft te ziln. Voorwoorde is

wel dot toe- en uittreding tot netwerken eenvoudig is. NSP's kunnen door een belongrilke

biidroge in leveren.

Binnen een beweegliik netwerk kon ploots ziin voor relotief onbeweeglilke ondernemingen

die zich volledig focussen op een zo goedkoop mogeliike productie. De overtuiging bestoot

dot er ploots bliift voor biivoorbeeld zeer efficiënt producerende grootscholige rozen- of

chrysontenkwekers. Zools gezegd, vinden we hier op netwerk- of clusterniveou het pendont

von de voortbrengingssystemen die we eerder op netwerkniveou hebben onderscheiden.

MB MD, MM en Ml is niet een kwestie von 'of-of', moor von 'en-en'. Door parlnership, so-

menwerking en olliontievorming binnen clusters behoeft het niet zo te ziin dot elke onder-
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neming noodzokelijkerwiis 'von olle morkten thuis' is. Veeleer zol het zo zijn dot een duide-

lijke positionering en profilering geboden is, woordoor helder is welke complementoire

kerncompetenties men in huis heeft. Ml biedt voor verschillende typen bedrijven een kons.

Mede hierdoor ontstoot er ook ruimte voor kleinscholige ondernemers met specifieke ex-

perlise en ervoring. Door hen te schokelen in een open netwerk wordt, stiigen de konsen

dot hun toegevoegde woorde wordt gereoliseerd.

Het is belongriik vost te stellen doi in een netwerk dot gekenmerh wordt door de wil in te

spelen op Ml ook portiien zullen opereren die zich houden oon de principes von MP Om

hetvoorbeeld von de producentvon chrysonten weerte nemen: deze kon op grote school

zo goedkoop mogeliik (integrool) chrysonten leveren voor boeketten die op mool noor re-

toiler goon, of zelfs voor de klont gemookt worden. En zo zijn er veel meer voorbeelden te

bedenken von gedifferentieerde eindproducten die in de bosis ziin 'geossembleerd' met

componenten ofkomstig von (hoogwoordige) bulkproductie. Woormee nogmools gezegd

wil ziin dot wonneer we het hebben over Ml, dit ollerminst impliceert dot dit zou gelden

voor olle morkten, producten en ondernemingen.

3.5. BeweginE: Betrokken ondernemerschop

lnÍeractiviteif en responsivileil

Nelwerkvorming en kleinschalig ondernemerschop

N etwe rkvo rm i n g, h is lo ris ch e kosie n e n co m p ele n ii es

Binnen beweegliike netwerken hebben ondernemingen eerst en voorol bestoonsrecht ols zii

interoctief en responsief ziin. Middels interoctiviteit wordt een relotie met de klont oonge-

goon of verstevigd. Responsiviteit verwiist noor de voordigheid om te reogeren op de sig-

nolen die door de klont worden ofgegeven. lnteroctiviteit en responsiviieit zijn gericht op het

vergroten von de konsen en mogeliikheden het iuiste product op het iuiste moment iegen

de juiste prijs te leveren. Responsíviteit en interoctiviteit is voorol een mensenzook en vroogt

ondernemerschop op olle niveous binnen een orgonisotie. De kons op ondernemerschop is

vook groter en meer'notuurliik' in kleine, plotte orgonisoties don in grote, meer hiëror-

chisch georiënteerde orgonisoties. ln dit lootste gevol zol het meer georgoniseerd moelen

worden en het delegeren von verontwoordeliikheden zol in eerste oonleg doorgoons op

meer geformoliseerde wiize plootsvinden.

Gegeven de groeiende tronsporontie ontstoot steeds minder ruimte voor'te hoge' kosten

die het gevolg kunnen ziln von complexe orgonisotievormen (ofstemmingskosten). Er zol

een notuurliike tendens ontstoon noor kleinscholigheid ols netwerken echt goon functione-

ren. Deze tendens sluit grootscholigheid niet uit door woor doi uit het oogpunt von investe-

ringen in kennis of school onvermildeliik is. Grootscholig ondernemen kon risicovoller wor-
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den doondot de snelle technologische onlwikkelingen hei gevoor vergroten dot historische

kosten niet worden goedgemookt, omdot er olweer een goedkoper producfieproces is. Ook

voor grote ondernemingen zol het zoiuist gestelde gelden, nomelijk dot ze zich voortdurend

dienen of te vrogen welke competenties en voordigheden zii in huis willen houden of krii-

gen en welke niet"

Wot hier onder het kopie von 'betrokken ondernemerschop' is geplootst, mog eveneens

worden bezien in de bredere contexl von een ontwikkelingsrichting woorin bedriifsleven en

mootschoppeliik leven minder scherp en strikt von elkoor ziin te scheiden [zie verder deel

ltl.
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4. Uildqgingen en vrqgen

Ook ols we ons, zools in het vorige hoofdstuk, beperken tot een schets von de beweging, is

dit hopeliik genoeg geweest om een beeld te krijgen von de omvong en ingriipendheid er-

von. Er is gesproken over nieuwe spelers en competenties, over ondere ondernemings- en

somenwerkingsvormen en over schuivende mochtsposities. Geen geringe zoken. ln dit

hoofdstuk willen we vervolgens verslog doen von de reociies die Ml losmookt bii de prok-

tiikmensen die we geïnterviewd hebben. Voor welke uitdogingen zien zii zich gesield en

welke vrogen leven er? ln dit hoofdstuk wordt hier verslog von gedoon. We richlen ons met

nome op de representotieve onderwerpen von de gehouden gesprekken.

4.7. Uif doging: Kqnsen verzalveren

Groei en professiono lisering ofzetmarkt

SÍerk onlwikkelde Nederla ndse Ag rolog bíiek

Ontwikkelde kennis- en producliesysÍemen

Regionale clusters

Diversificofie en moatwerk

Een eerste punt dot oon de orde wordt gesteld is de opinie dot de Nederlondse ogrofood-

sector geen slechte uitgongspositie kent. Kwoliteiten die von belong ziin om mee te goon

met de beweeglilke beweging von Ml, ziin oonwezig. Er liggen konsen om te verzilveren.,

We noemen er een enkele die deze gedochte beogen te ondersteunen.

De morkt zelf kent groeipotenties. Gedocht wordt hier bíivoorbeeld oon een stiigend oon-

deel von be- en verwerkte producten en de buitenhuismorkt. Morkten die bovendien ge-

kenmerkt worden door een hoge mote von professionoliteit. En de sector heeft een sterke

(service)'óockbone'. Noost service geeft men ook te kennen dot de kwoliteit over het olge-

meen hoog is. Desolniettemin hebben we meerdere molen te horen gekregen dot onder-

nemers vinden dot de kwoliteitslot nouweliiks hoog genoeg kon worden gelegd.

Een volgende kwoliteit ís die von een ontwikkelde (deels ogro)logistieke dienstuerlening.

'Nederlond-tronsportlond' heeft een reputotie hoog te houden.

Het vermogen om tot innovoties te komen binnen productiesystemen en kennisniveou in het

olgemeen stoot op een ontwikkeld plon ols gekeken wordt noor producfie en ofzet von

ogrorische producien. Rondom de ogrosector bevindt zich een 'ring' von beleidsmokers,

onderzoekers en privote belongenbehortigers.
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Op meerdere plootsen is de bosis gelegd voor wot ols regionole clustervormíng is oon te

wiizen. De potentie om dit tevens te versterken is oonwezig. Vormen von netwerken vroogt

om het octiveren von deze kwoliteit die in feite von noture oonwezig is in de ogrosector. Be-

hulpzoom hierbii is een voortgoonde ondersteuníng von octief porticiperende kennisinstel-

lingen en een olerte overheid.

Diversificotie is tegeliikertiid opmoot en onderdeel von Ml. En de ogrofoodsector heeft zich

de ofgelopen tiid bepoold niet onbetuigd geloten ols het goot om het vergroten von een di-

vers oonbod. Ook de sector zelf is divers. De Nederlondse ogrofoodsector loot zich moeíliik

onder een noemer brengen. Ze is noor product (zuivel, dierliik, voedingstuinbouw, e.d.) en

de bederfeliikheid doorvon, olsmede structuur en orgonisotie hoogst pluriform. Verschillen-

de bedriiven of sectoren hebben specifieke konsen. Grosso modo geldt sector-breed dot

het treffen von mootregelen, nemen von beslissingen en inwinnen von odviezen meer en

meer mootwerk goot worden. De uitdoging von Ml is in een beweegliike omgeving de

luiste oplossing ie genereren. De stemming is dot de ogrofoodsector in dit opzicht wel wot

gewend is, mede ook gegeven de oord von de productie (groeitild, weer, ziekte) en het

vook bederfelilke koroher von de producten.

4.2. Uifdoging: Netwerken en compqct regions

Samenwerking zoeken

Riskomiidend miiden

Stru clu re re n (reg io n o le) cl uste rin g

Service providers en ínformalíe

Meerdere von onze gespreksportners hebben te kennen gegeven zich wel een voorstelling

te kunnen moken von (economische) voordelen vqn de vorming von netwerken in reoctie

op 'verzodigde' morkten. Ook het toewerken noor 'compocl regions', ols verlengde von

netwerkvorming, spreekt tot de verbeelding. De honden in elkoor sloon, is en bliift een

oonlokkeliike gedochte. De reolisotie is er echter wel dot tussen droom en dood, vele prok-

tische bezworen (investeringen, vertrouwen winnen, concurrentiepositie, onzekerheid, etc.)

stoon. Het (zelf)bewusfziin is derholve oonwezig dot er tussen de goede intenties om so-

menwerking te zoeken en doodwerkeliike initiotieven doortoe, vook een longe weg ligt mei

de nodige hindernissen.

Een hindernis hierbij is dot er vook een risicomiidende cultuur oonwezig is. Deze wordt wel

toegeschreven oon het feit dot de (mote von) beschikboorheid von producten niet zeker is,

wot vook leidt tot relotief grote prílsschommelingen. Moor von de nood is een deugd te

moken doordot de keerziide von de medoille is dot woor kwoliteit (smook, gezondheid,
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producliewiize) een risico vormt, dit reden geeft tot somenwerking te komen en meerdere

wegen open te houden.

Een volgende uitdoging op weg noor (regionole) clustervorming is de structuur die deze

moet kriigen. Gegeven de complexiteit von de ogrofood-business (beschikboorheid, priis-

schommelingen, beweegliikheid, logistiek) mog verwocht worden dot er geen voste over-

koepelende structuren ontstoon. De verwochting is eerder dot regio's met elkoor concurre-

ren in netwerken, doorín gefociliteerd door continentbreed/wereldwiid opererende seruice

providers. De concurrentiekrocht von een regio wordt onder meer bepoold door productie

en ver- en bewerkingscopociteit, door logistieke omstondigheden (moinports, infrostruc-

tuur), door het'innovotieve vermogen'von spelers. Regio's kunnen leidend worden ols zii

beter don onderen het vermogen hebben om informotie te verwerken en doormee interoc-

tief en responsief te werken. Nederlond kent een oontol regio's die een dergeliike leidende

positie kunnen ontwikkelen.

4.3. Uitdqging: De blik vooruil en noor buiten richten

Er is meer don efficiency en lechnologie

Betrokkenheid bii de markt en veranlwoordeliikheidszín

Zelfbewust hei conÍact leggen meí de kloni

Aondocht in de gevoerde gesprekken is er ook geweesl voor wot we 'de uifgongssituotie'

zouden kunnen noemen. Hiermee wordt bedoeld dot wonneer gekeken wordt noor het

(recente) verleden, de sector een oontol uitdogingen inmiddels is oongegoon. Dit sterkt het

vertrouwen dot er voldoende oonpossingsvermogen oonwezig is.

Achteruiiblikkend wordt er gewezen op het gegeven dot de ogrofood-sector - de primoire

sector in het biizonder - om een breed scolo von redenen lorenlong gericht is geweest op

een steeds hogere productiviieit. Gegeven de relotieve schoorste en biizonder effectieve of-

zetinstrumenten is dit ook een primo focus geweest. Het gevolg von deze werkwiize is een

sterk noor binnengerichte oriëntotie, d.w.z. op bedriif of schokel. De ofstond tot de morkt

(consument, retoil) wos doordoor ook groot. Zoveel mogeliik producten, tegen zo loog

mogeliik kosten die morginool voldoen oon de procesgerichte eisen, goven de grooisie

kons op winst. Betrokken ziin bii het product door de keten heen brocht in de meesie ge-

vollen weinig op, ols men ol informotie kreeg. Optimolisotie per schokel, met nome in die

sectoren woor geen gezondheidsrisico bestond of woor de volgende schokel geen zwoor

belong hod in kwoliteit, slond voorop. Met deze werkwiize is menig goed belegde boter-

hom verdiend. De ioren von groeí gecombineerd met de belongriike en relotief bescherm-

de positie von de sector in de Nederlondse mootschoppij, mookt dot de ogrofoodsector in

eerste oonleg moeite heeft met veronderingen die von buiten komen.
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De behoefte oon een 'mentoliteitsverondering'wordt evenwel gevoeld en er wordt ook no-

drukkelilk oon gewerkt. Een louter op kwontiteii gerichte oriëntotie is onvoldoende. Kwoliio-

tieve ospecten worden meer en meer onderkend, zo is de indruk. Noost'horde'technolo-

gisch-economische focetten zitten er oon ondernemen en monogen ook uit'zochte' konten

(biedt ik miln personeel, miin klonten voldoende?, wot willen deze eigenliik?, welke ploots

vertegenwoordigt miin bedrilf eigenlilk, oftewel: wot betekent mootschoppelilk verontwoord

ondernemerschop voor mii?, etc.).

Ondernemers moeten hiervoor een grotere externe oriëntotie reoliseren. Extern georiën-

teerd ziin is niet hetzelfde ols 'olle telers moeten hun eigen producten ofzetten', integen-

deel. Wel vroogt het keuzen. Keuzen die inspelen op de vroog hoe worden miin produclen

gebruih, of: wot vinden miln ofnemers doorbil belongrijk? Beontwoording von vrogen ols

deze vroogt zelfbewustziin, visie, verontwoordeliikheid en de bereidheid en flexibiliteit om te

veronderen.

Ml vroogt von ondernemers een groter bewusiziin von 'wot men wil', 'met wie men werkt'

en 'woor men oonsluiting bii zoekt'. En ols ie dot ollemool zou weten, don volgt de vroog

hoe ie dit duideliik mooh (communiceert) en zodonige reloties weel op te bouwen dot ze

robuust worden en er een bondgenootschop tussen oonbieders en ofnemers ontstoot. Dit

wordt ols een essentiële uitdoging gezien. Vondoor ook dot we deze niet uít het oog moe-

ten verliezen ols het op kennis- en beleidsvrogen oonkomt. ln feiie is het sleutelwoord we-

derom tronsporontie. lntelligent gebruik von ICT (: vorm) in combinotie met oppellerende

en oontrekkeliike informotieverstrekking over producten, productie en (bedrilfs)proces (:
inhoud), is in olgemene zin de zoekrichting.

4.4. Uirdqging: Zoeken nqor iuiste orgqnisqlievorm

Ze lfslo n d ig o n dern em ersch a p

Relotie bedriifsvoering en producl

Beweeg liikh e id o rg a n ise ren

Revivol van coóperatie en colloborolie

Een volgend punt dot de gemoederen bezighoudt is onder de noemer von orgonisotie te

brengen. Zo bestooi er onzekerheid over de voor- en nodelen von klein- respectievelilk

grootscholigheid. Pokt het voor de ogrofoodsector in den brede gunsiig uit dot grote delen

eryon gekenmerh worden door relotieve kleinscholigheid in combinotie met ondernemers-

krocht?

Een volgende uitdoging in dit verbond is het losloten von bepoolde delen von structuren die

opgebouwd ziin in een onder tiidperk. Het wos zinvol om groentenveilingen voorschriften te
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loten uifuoordigen omtrent soÉeringen. Dot fociliteerde immers het logistieke proces (een

deel von de totooloplossing). Het vervreemdde echter ook de teler von ziin product. Dit ef-

fect is goed te zien ols groentenlelers met bloementelers worden vergeleken quo morhbe-

wustziin. Het is belongriik von situotie tot situotie te bekiiken wie welke ínvloed kriigi/heeft

over de bedriifsvoering von een onder. De ervoring von The Greenery leert dot het coördi-

neren von enkele duizenden telers zwoor volt ols men het risico von het product niet over-

neemt. lets wot melkcoöperoties en slochteriien wel doen.

Betrokkenheid von onder- en werknemers kent een hoge prioriteit binnen het werken onder

de condities von Ml. Don pos kunnen netwerkorgonisoties functioneren en ontstoot er geen

ofschuiving von verontwoordeliikheden. Voor sommige orgonisoties betekent dit het opge-

ven von een deel von de ioken, moor ook het oppokken von nieuwe. Een uitdoging is de

huidige en toekomstige (collectieve) orgonisotievormen zodonig in te richten dot ze ziin

toegesneden op het omgoon met beweegliikheid. Voor het'orgoniseren'von beweegliik-

heid zol het essentieel zijn om 'verschillen' in ploots von 'overeenkomsten' bij belongen-

behortiging ie benodrukken. Anders gezegd, belongenbehortiging wordt het stimuleren en

ofdwingen von verondering in een tempo dot bii voorkeur hoger ligt don dot von de morh.

Dit stoot hooks op beleid dot primoir zoekt noor mogeliikheden om zoveel mogeliik onder-

nemers te loten bliiven ondernemen op een wiize die vertrouwd is.

Mogelijk dot de revivol von de coöperotie ols ondernemingsvorm zich ols een concrete

oonwiizing hiervoor looi oonwiizen. Dit is geen pleidooi voor het opheffen von collectieven.

Wel voor een herbezinning op de token en een pleidooi voor nieuwe collectieven op een

loger operotioneel niveou. Telersverenigingen ziln een mooi voorbeeld ols tegenhonger von

veilingen.

Wot in elk gevol moet worden ondersteund door de orgonisotievorm is het besef dot ieder-

een een bildroge levert oon een oplossing die misschien wel veel verder in hei netwerk

wordt gereoliseerd. Anders gezegd: ondernemers moeten zich (leren) reoliseren doi ze bii-

drogen oon de totole 'ervoring'von een oplossing en dot het deze ervoring is - ook ol be-

toolt die mogeliik niet direct uit - die meer en meer bepolend zol worden of ie in business

bli]ft of niet, zo is de uitdogende veronderstelling.

4.5. Uitdogings Aqrd vqn hei product

Voor een grool deel low-involvement en/of grondsÍof

Pro d u clied u u r/b e d e rfe I ii k

WoÍ is kwaliteit en hoe mog die veronderen?

Kwelsbaarheid

a
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Tijdens de gesprekken is ter discussie gesteld hoe er oongekeken kon worden tegen Ml ols

ie het wot nodrukkeliiker reloteert oon de producten woor het over goot. Ook hier ziin uit-

dogingen te formuleren.

Ml is hei voortdurend op interoctieve en responsieve wiize genereren von de luisie oplos-

sing in een beweegliike morkt. De mogelijkheid om in te spelen op Ml verschilt sterk per

schokel. Hei product is immers lostig. Een oontolvoorbeelden:

Voor een groot deel betreft het producten die of ols grondstof dienen of een grool low-

involvemenl(de consument ligt niet wokker von tomoten of holfuolle melk) korokter

hebben. De mogeliikheden om uit te siiigen boven beschikboorheid tegen een concur-

rerende priis ziin gering, het oontol substiluten groot.

Voor veel producten (bv.: plontoordige) geldi dot de productiecycli relotief long ziin en

doi producten niei oltiid beschikboor zijn. Het vermogen om snel te reogeren wordt

hierdoor beperkt.

Voor een deel betreft het levende producten of ziin producten voodgekomen uit iets wot

leefde. Het definiëren von kwoliteit is doormee lostig. Zeker ols verschillende schokels in

de keten verschillende eisen siellen en de hondelingen von binnen ofzonderliike schokels

elkoor beïnvloeden.

De behoefte oon het in koort brengen von risico's en het registreren von processen

neemi toe. ln een open morkt leidt dit grotere kwetsboorheid met nome op producen-

tenniveou. (Noiuurlijke) ofwiikingen op de kwoliteit worden don vook een reden om

producten om commerciële redenen of te wiizen.

De olgemene uitdoging von consiroinls ols deze, die met de oord von het product te mo-

ken hebben, is er zodonig mee om te goon dot ze geen (ol te grote) belemmeringen vor-

men voor Ml in de ogrofood-sector. Meer specifieke oplossingen ziin niet noder oon de or-

de gesteld, behoudens dot ontkoppelpunten frequent verder in de ogroketen gelegd zullen

moeten worden.

De oord von het product leidt ook tot een ondere veronderstelling, nomeliik dot inspelen op

Ml om een versterking von de hondelsfunctie vroogt (is niet outomotisch de hondeloor). Dot

wil zeggen, het dusdonig overbruggen von verschillen dot de iuiste oplossing ontstoot. Voor

producenten eist het het moken von keuzes over voor wie welke oplossing wordt gezocht en

hoever de netwerkporticipotie goot.
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4.6. Vroog: Ondernemers richting onderzoek

Wat komÍ er op me af en hoe maok ik door zo goed mogeliik gebruik von?

H o e o rg a n is ee r f e ( n iet- h ié ro rc h is c h e) n etwe rke n ?

Op welke wifze gaon we waorderen en verrekenen?

Hoe reoliseer ik voldoende binding meí klonien en medewerkers?

Waor hoal ik de benodigde kennis?

Tijdens de gesprekken is gevroogd oon te geven woor de kennisbehoefte ligt. Welke onder-

zoeksvrogen leven er onder ondernemers?

De eerste heefi betrekking op de dynomische wereld woorin we leven. Hoewel dit een plo-

titude mog ziin, de onzekerheden die hierdoor worden opgeroepen ziin er niet minder om.

Wonneer le ie oor te luisteren legt bil mensen werkzoom in de proktijk, don wordt hei snel

duideliik dot de kwestie hoe om te goon met een onzekere en complexe wereld, een hoÍ is-

sue is. Woi komt er op mii of en hoe speel ik door zo goed mogeliik op in, ziin de bron-

dende vrogen. Ze worden even foscinerend en sponnend gevonden ols moeiliik en 'eng'.

Een in dit verbond direct relevonte kennisbehoefte goot uit noor de dynomiek von het eco-

nomisch verkeer in het olgemeen en dot von hun eigen morkt in het bilzonder. De belong-

sielling goot voorol ook uit noor visie-ontwikkeling op strotegisch niveou, d.w.z. noor meer

onticiperende ideeën en beschouwingen die 'loskomen'von bestoonde koders en trodities.

Het idee von netwerken spreekt oon, zools eerder is gemeld. De gedochte dot we noor een

nelwork socielyloegoon - zo we er ol niet inzitten - leeft. Voorolsnog oppelleert een en on-

der voorol oon het Fingerspitzengeftihl. Meer gefundeerde kennis en leerervoringen ziin

welkom. Proktisch gezien kent de vroog hoe le netwerken orgoniseerl (of mogeliik beter:

hoe ze zichzelÍ orgoniseren) een hoge prioriteit. Uiteroord kent deze vroog vele deel-

ospecten.

Een ervon is die von de wiize woorop verschillende porticiponten binnen een netwerk wor-

den beloond voor hun deelnome. We hebben hier in het voorgoonde ook ol over gespro-

ken en wonneer dit vroogstuk wordt voorgelegd rookt dit een 'gevoelige snoor'. Niet zo

vreemd, omdot het hier onmiddelliik over omzet en winst goot.

ls dit beloningsvroogstuk te zien ols een economisch vroogstuk in klossieke zin, meer mo-

dern ziln ospecten ols trouw, vertrouwen, imogo, normen en woorden of bedriifscultuur

(corporote idenril) ols middelen om le klonten of personeel oon je bedriif of product te

binden. Met het exploreren von de mogeliikheden die deze bieden, is een begin gemookt.

Over toekomstige potenties ervon bestoon de nodige onduideliikheden.

Een niei-inhoudeliike vroog die opkomt is woor men de iuiste expertise kon vinden of hoe

men dot zou moeien ochterholen woor die zit. De onderzoekswereld komt een oontol von

de gesprekspodners nogol ondoorzichtig voor.
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4.7. Vroog: Ondernemers richting overheid

Overheidsrol?

Orgo n isaliekrochl oo nwenden l. b. u concurenliekrocht vo n NL ?

Overheidsportners en de overheid ols portner?

Wot ziin de belongriikste vrogen woorvoor de overheid zich gesteld ziet? Voor onderwerpen

die in ontwoord op deze vroog ziln oongesneden tijdens de gevoerde gesprekken, wordt nu

ploots ingeruimd. Voor de goede orde: het goot hier niet om opmerkingen die ziin opge-

tekend uit de mond von overheidspersoneel.

De eerste en meest olgemene problemotiek die wordi oongeroerd is die von de rol die de

(riiks)overheid voor zichzelf wil en kon opeisen in de nobiie toekomst. Meest gebruikeliik is

het om hier de relotie te leggen met het eenwordingsproces von Europo. De relotie tot net-

werken wordt minder gemokkeliik gelegd.

Tiidens deze studie ziin verschillende opmerkingen gemookt die behulpzoom kunnen zijn

nodere inhoud oon die rol te geven. We noemen een oontol von de suggesties die onze

gespreksportners hebben gedoon en welke bedoeld ziin ie zien in het lichi von hoor orgo-

nisotiekrocht om de concurrentiepositie von de Nederlondse ogrofoodsector te bevorderen:

. bevorderen von tronsporontie met behulp von een doorzichtig communicotiebeleid;

o verdere hormonisotie von wet- en regelgeving die oonsluit bij toenemende beweegliik-

heid;

o belongenbehortiging von consumenten en mootschoppelijke stromingen;

o (mede) zorgdrogen voor een odequote |CT-infrostructuur;

o bevorderen (regionole) netwerk- of clustervorming;

. somenbrengen von ondernemers en onderzoekers (visie-ontwikkeling).

Tiidens het onderzoek is op verschillende monieren noor voren gebrocht dot de overheid -
ook wonneer ze het zelf niet zou wensen - meer en meer'wisselende contocten' zol hebben

met een groeiende diversiteit von portners. De overheid is net zo goed een netwerkspelers

ols ondere portiien. Dit zol ziin weerslog hebben op de dynomiek en diversiteit von hoor

beleid en gespreksporlners.
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5.ï. Kennisthemq's: Inlroductie

O ICT

Netwe rk o rg o n isa íie e n - vo rm in g (' n elwe rk k u n d e 7' c I u sÍe rd e n ke n')

(N ie uwe) mo otsch a p pe I iike on twi kke I in g en

Met het oog op de driivende krochten von Ml die ziin onderscheiden en op de uitdogingen

en vrogen die uit de gesprekken ziin voortgekomen, is gekeken noor kennisgebieden woor

verdergoonde ontwikkeling de Nederlondse ogrofoodsecior ondersieunt in het Ml-proces.

Allereerst is door hel brede gebied von de ICT ln de proktiik bliikt dot informotie-

uitwisseling én het grootste struikelblok én de grootste motor von somenwerking (ol don

niet gedwongen) is. Het is belongriik specifieke kennis te ontwíkkelen over de wiize woorop

ICT bewust gebruih kon worden om de tronsporontie in netwerken te vergroten. Een wel

dusdonig dot portiien gezomenliik'de iuiste oplossing, op het luiste moment, op de iuiste
ploots tegen de iuiste priis' kunnen genereren. Een onder belongriik onderzoeksveld von

lCÏ is het doorzichtig(er) moken (ook voor derden) von productie-processen en product-
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kwoliteiten. Het richten von vergoonde oondocht op communicotievormen en informotie-

troiecten is gebooi bii studíe zowel op conceptueel niveou ols bii operotioneel onderzoeks-

werk.

Nouw somenhongend met bovenstoonde (lCT is een enobling moor ook dwingende tool)

is het belong om kennis op te bouwen over de orgonisolie von (niet-hiërorchischel nelwer-

ken of clusters ('netwerkkunde'/'clusterkunde'). Welke netwerkmodellen ziin denkboor?

Welke rollen/functies moeten worden vervuld? Wie droogi risico en wie niet? Hoe worden

inbreng, kosten en opbrengsten verdeeld onder omstondigheden woor informotie en het

vermogen tot hondelen esseniieel zijn (von osset based noor informalion basea)? Hoe ziin

mensen ie motiveren en te octiveren?

Het derde kennisveld betreft het zoeken noor (nieuwe) ontwikkelingen die korokteristiek ziin

of worden voor menseliike en moatschappeliike dynomiek. Aon deze kennis is te ontlenen

op bosis wooryon netwerken ziin te orgoniseren, wot de bouwstenen ziin voor morketing-

en winkelconcepten, welke mootschoppeliike belongen bescherming verdienen, welke vorm

en inhoud von communicotie'oonsloot', e.d.

5.2. Kennisthemq: ICT noder gespeciÍiceerd

O rg o n isolie in form otiestro m en

Troceerbaarheid

Leren omgoo n meÍ beweeg liik-/onzekerheid

Elk von de drie kennisvelden die zoiuist ziin oongewezen, is noder te specificeren. ln het

onderstoonde willen we hier een oonzet toe geven, om de gedochten noder te bepolen.

ln het koder von Ml is ICT met nome von belong door woor het goot om het fociliteren en

benutten von beweegliikheid. Deze stellingnome is niet zozeer bedoeld om de betekenis

von ICT te relotiveren - ol kon dit soms geen kwood - moor is voorol geboseerd op de ge-

dochte dot Ml leidt tot de vorming von, ol don niet tiideliike, netwerken von grote en kleine

spelers von diverse pluimoge. De complexiteit von deze somenwerkingsverbonden is dus-

donig groot dot klossieke beheersmodellen niet meer functioneren. ln ploots von de te be-

heersen, zol de crux liggen in het vermogen ofwiikingen te detecteren. ICT in relotie toi Ml

loot zich toespitsen op de volgende drie gebieden:

o Doto colleclíon & daio worehousingtoegesneden op beweegliike omgevingen wint oon

belong, doornoost vroogt Ml om het ontwikkelen von systemen die informotiestromen in

beweegliike omgevingen dusdonig orgoniseren dot elk von de betrokken netwerkspelers

in stoot is ziin eigen biidroge te optimoliseren. Buzzwords hier ziin: messdge brokering,

p rocesswa re, I oose ly co up led systems oplim baÍio n.

a
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Beweeglíikheid vroogt het vermogen met nome goederen ten olle tiide te kunnen volgen

en de toestond eryon te kunnen meten. Actuele termen zijn: Írocing & lracking en line-

item in Íronsit inveniory Íracking systems, olsmede closed loop coÍegory monagemenf.

Het is zeer wel denkboor dot de oonwezigheid von odequote infrostructuur die troceer-

boor- en toegonkelijkheid ten goede komt, een siroiegische foctor is voor het veroveren

von een positie op het gebied von Ml.

Beweegliikheid verhoudt zich slecht tot beheersboorheid. ln situoties von complexiteit is

het niet von belong wot de verwochte output is, moor wil men weten of er ofwiikingen

ziin ten oonzien von de verwochting en of/hoe door op gehondeld moet worden. We

willen portiien zelf tiidig tot octie loten overgoon om fouten op te lossen. De klossieke

chain-of-commond slruduur vervolt. De mens wordt zelf verontwoordelilk. Dit betekent

een geweldige verondering in werkcultuur. De gedochte is vervolgens doi methodieken

gericht op het leren omgoon met onzeker- en beweegliikheid (zeg moor: 'troinings-

instrumentorio') belongriik ziin. Te denken volt oon netwerksimulotiemodellen (SCM-plus

modellen), methoden om voriobiliteit te monogen (variabiltly rrocking) en systemen die

tiidig signolen (messaging) ofgeven ols er sproke is von ofwi]kingen en deze oon rele-

vonte personen doorgeven.

Pilot-ideeén: pilots lenen zich goed om ol doende kennis en ervoring op te doen (learning-

by-doing) met bovengeschetste complexe moterie. Voorol ook noor oonleiding von de ge-

voerde gesprekken, wordt oonbevolen ICT-pilotproiecten te orgoniseren rondom de vol-

gende themo's:

o De rol von ICT bii de totstondkoming von niet-hiërorchische clusierochtige omgevingen.

Doel is om te kiiken op welke wijze ICT kon bildrogen oon het ontsloon vqn een gemok-

kelilk toegonkeliike morhploots voor producten, diensten, octiviteiten, etc. Als werkveld

is ie kiezen voor veilingcomplexen, 'Compoct Food Volleys' of, om een onder voorbeeld

te noemen, het zich ontwikkelende Bioscience-pork in het Leidse.

o De rol von ICT bii trocking & trocing of feedbock-mechonismen in de brede zin von het

woord. Het goot hierbii om regislrotie von herkomst en (be)hondelingen, het herkenboor

moken von toegevoegde woorde (horde en zochte ospecten) en het volgen von de pro-

ducten tot oon de consument toe. Tot dit veld behoort hei terugspelen von informotie

von de kosso en mogeliikheden voor gebruikers (t/m consumenten) om octief producten

en producenten te benoderen. Een interessont terrein om te storten is de be- en ver-

werkte voedselketen, woorbii niet olleen de retoil moor ook de buitenhuismorkt is te be-

trekken.
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5.3. Kennisthemq: Netwerkunde noder gespeciÍiceerd

N iet- h iéro rch isch e o rde n in g

Sa m e nwerkin g e n co n cu rrentie

Ve rreke n in g toegevoeg d e woo rde

Alom is de gedochte dot Ml leidt tot het ontsioon von netwerken of clusters (loosely cou-

pled nelworks). Een wezenlijke wiiziging ten opzichte von veel huidige ollionties en somen- .

werkings-verbonden is dot zii niet-hiërorchisch ingericht zi]n. Hiërorchische orgonisotievor-

men stoon hooks op beweegliikheid, snelheid, ondernemerschop en empowerment. Korl-

om, het vermogen om snel, ínteroctief en responsief te reogeren don wel te onticiperen op

veronderlilkheid. Uit deze ontwikkeling volgl een oontol specífieke kennisgebieden die de

moeite woord ziin om noder te verkennen. Het betreft onder meer de volgende gebieden:

o Een eerste onderzoeksveld wooroon behoefte is betreft studie noor vrogen ols: wot is er

nodig (Íools, kerncompeienties, rondvoorwoorden, e.d.) om niet-hiërorchische netwer-

ken te loten ontstoon en (vervolgens) te loten vooribestoon? Welke rollen/functies ziin

binnen de netwerken te onderscheiden, respectieveliik onontbeerliik? Speciole en meer

specifieke oondocht in dit koder is te besteden oon de totstondbrenging von 'compocl

volleys' (clusiers) in Nederlond. De vrogen ziin don: hoe kunnen deze worden gevormd;

welke (fociliterende) rol is er voor overheid en fonds-beheerders weggelegd; ziin er

'noiuurlijke' plekken oon te wiizen; wot betekenen ze voor de concurrentiekrocht?

. Dit lootste brengt ons direcf bii een volgende kwestie woor de nelwork socieiyonsvoor

stelt. Concurrentiekrochten en -verhoudingen veronderen niet olleen doordot het binnen

dit wereldbeeld voorol netwerken of clusters ziin, i.p.v. ofzonderliike ondernemingen, die

met elkoor de competitie oongoon, moor ook omdot er sproke zol ziin von somen-

werking en concurrentie binnen het netwerk zelf. Somenwerking mog don een bindende

voorwoorde ziin voor neiwerkvorming, hei betekent niet (outomotisch) dot hiermee on-

derlinge striid wordt uitgesloten. Dit betekent dot we zullen moeten leren (en occepteren)

dot ]ouw'vriend'tegelijkertiid 'vrienden' is met iouw'viionden', of dot iouw 'viionden'

tevens de 'viionden' ziin von iouw'viiond', terwiil ze ollemool onderdeel vormen von het

netwerk. Kortom, de regels von het spel worden er niet eenvoudíger op [zie verder deel

lll.

. Concurrentie en somenwerking ols kennisthemo is ook op ondere wiize in te vullen en

wel door de nodruk te leggen op wot concurrentiekrochi genereert in beweegliike

morkten. Concurrentiekrocht zol sterk ofhonkelilk ziin von het vermogen snel en doel-

treffend te hondelen. Hiertoe is het nodig dot een klossieke choin-of-command struduur

verloten wordt, evenols het beschriiven von uitputtende spelregels. Ploots wordi gemookt

voor de delegotie von verontwoordeliikheden noor beneden en opsplitsing von bedriiven
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in kleine zelfstondige (tiideliike) eenheden met een heldere took- en doelstelling en een

eigen resultootuerontwoordelilkheid. Deze oonpossingsprocessen omwille von concur-

rentiekrocht, verdienen nodere ondersteuning door onderzoek.

. Ook door het opknippen von bedríjven wint hei vroogstuk von verrekenen en belonen

oon octuoliteit en kriigt doornoost een nieuwe dimensie. Veel von de verrekensystemen

zijn nu geboseerd op het verdelen von kosten. Dot is olleszins begriipelilk wonneer pri-

moir wordt geredeneerd vonuit geld ols een schoors goed en concurrentiekrochl ols een

functie von efficiënt werken. ln een beweeglilke morkt wordt het vermogen tot hondelen

(d.w.z. de immoteriële foctoren kennis, ervoring, reputotie) von groter belong voor het

reoliseren von toegevoegde woorde. Noor verwochting kriigen netwerkspelers een belo-

ning voor hun oondeel in de op dot moment gereoliseerde woorde. Het is doorbii op

netwerkniveou niet interessont wot de ochterliggende kostenstructuur is. Dot is de ver-

ontwoordeliikheid von elk von de netwerkspelers zelf. lmmoteriële woorden (kennis,

vermogen tot, tildigheid) wegen steeds zwoorder. Moteríële woorden wegen minder

zwoor en steeds meer zol gelden dot elke 'ossei'in feite een 'liabilily'is, omdot oon os-

seÍs kosienpotronen verbonden ziin. Een belongriik kennisgebied is derholve de wíize

woorop binnen beweegliike netwerken verrekend wordt en hoe inbreng gewoordeerd

wordt. De onder ICT genoemde kennisgebieden ziin hiervoor belongriik.

Pilol-ideeén'deze zijn in feite in hei bovenstoonde ol genoemd. Met het oog op het eerste

en tweede kennisthemo is te denken oon een proiect rondom de vorming von een cluster,

ol don niet virtueel. Loot betrokken portiien ervoring opdoen mel ondere portners en on-

dere (ondermons) problemen. Met het oog op het ols derde genoemde themo, mog nog

worden opgemerkt doi ontwikkelen von nieuwe verrekenwiizen te verbinden is oon ICT-

themo's ols trocking & trocing Plus omdot deze informotie kon geven over de 'woorde' von

de geleverde prestotie door elk von de deelnemers. ln een pilot kon ook duideliik worden

wie de 'verrekenfunctie' op zich kon nemen. Een belongrilke pilot zou het ontwikkelen von

een 'netwerkspel' kunnen ziin. Een simulotíemodel dot portiien leerl hun toegevoegde

woorde zichtboor te moken en zich in netwerken te bewegen.

5.4, Kennisthemq: Mootschopp:i en mqrketing nqder
g especiÍi ceerd

o De woorde van (onderliggende) woarden

c Dialoog

o VerdichÍingnetwerken

ln het koder von Ml wordt er oondocht gevroogd voor het gegeven dot grenzen tussen on-

dernemingen en 'de buiienwereld' vervogen, zo ze niet verdwiinen. Een onderneming
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wordt voor een belongriik deel beweeglijk, doordot invloeden vonuit die omgeving worden

toegeloten (inieroctiviteit) en geobsorbeerd (responsiviteit). Binnen een Ml-mindselis er de

veronderstelling dot een mootschoppeliike positie von ondernemingen een bosis-

voorwoorde is voor een morhpositie. Het op peil houden von de legitimiieit von bedriiven

is eenvoudig noch vonzelfsprekend in welvoortseconomieën. Dit geldt des te meer omdot

het voor bedrijven niet eenvoudig is von die buitenwereld een goed beeld te kriigen of

scherp in het oog te houden.ln dit verbond formuleren we ook híer drie lerreinen voor ver-

volgonderzoek:

. ln een wereld woorin producten en informqtie vechten om oondocht, is het zoeken noor

onderscheidend vermogen von ie goederen, service of boodschop. Onderscheid op

product wordt steeds moeililker, de priisdruk op het product neemt toe. Service, d.w.z.

hei iuiste moment von oonbieden en de snelheid woormee ie hiertoe in stoot benl (time-

to-morket), is hier belongriik. Moor de vroog kon gesteld worden of door een bliivend

onderscheidend vermogen mee is op te bouwen. Het is te verwochten dot concurrentie

steeds meer goot plootsvinden op bosis von woorden. Woorden die liggen op het vlok

von 'monieren woorop met elkoor zoken wordt gedoon'. En deze monieren hebben niet

noodzokeli]kerwiis olleen betrekking op producten of priizen, moor hebben biivoorbeeld

betrekking op of men 'elkoor ligt', of er vertrouwen bestoot, of men hetzelfde belongri]k

vindt, e.d. Het opbouwen von kennis over deze (onderliggende) woorden is doormee

von groot belong. Niet olleen von belong vonuit de verkoopgedochie, moor ook vonuit

het perspectief vqn netwerkbinding en personeelsmotivotie.

. lnteroctiviteit en responsiviteit ziin kernbegrippen von Ml. Dot vroogt een geheel ondere

benodering in communicoiie don we toi nu toe gewend ziin. De bedoeling is dot er 2-

weg communicolie onfsloot, een dialoog, woorin betrokkenen zich in hoge mote 'bloot

geven'. Een dergelilk proces vindt mokkeliiker ploots ols men dezelfde 'onderliggende

woorden' deelt (zie boven), moor ook ols men leerrt een dioloog oon te goon en te ver-

diepen. Experimenteren met mogelijkheden die nieuwe medio hierbii kunnen bieden,

wordt hier belongriik geocht. Dezelfde instrumentorio zijn in te zetten om te leren in be-

weeglijke netwerken gebruik te moken von elkoors expertise en (leer)ervoringen

(gezomenliike sites, gezomenliike octies). lnteroctieve netwerkcommunicotie geboseerd

op gedeelde woorden is een belongriik verder te ontwikkelen kennisveld.

o Netwerkvorming en onderliggende woorden hebben de neíging ofstonden (zowel fysiek

ols psychologisch) te verkleinen. Ook het gegeven dot in beginsel zeer diverse porti]en

binnen een netwerk porticiperen (von teler tot consument) droogt eroon bii dot contocten

intensiveren. Netwerken verdíchten. Onderzoek zou moeten worden ingezet om hier de

positieve en negotieve consequenties von te doorgronden. Woor loopt een coteroor te-

genoon wonneer bedriiven von hem eisen dot een groot deel von de verse spullen von

ogroriërs uit de omgeving komt? En wot betekeni dit voor looistgenoemden? Welke re-

percussies heeft hei wonneer een sterke mootschoppeliike beweging ontstoot die zich
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verontwoordelilk voelt voor de directe (leef)omgeving? En wot ziin de drijvende krochten

ochter zo'n ontwikkeling? Een ondere vroog die zich in dit koder vonuit morketing-

perspectief loot stellen is in hoeverre het'cuhuurgoed'von een bepoolde gemeenschop

krochtiger bindingsmogelílkheden en mogeliikheden tot reolísotie von toegevoegde

woorde biedt don het bedriiven von morketing en morhonderzoek oon de hond von so-

ciool-economische of demogrofische criterio.

Pilot-ideeën: de gedochte is pilots te formuleren rondom 'het gevoel kriigen voor de con-

sument en wot hem beweegt' (zowel letterliik ols figuurlijk). Het vergroten von de espril de

finessevon morktondeaoek op dit gebied moet voorol een proktische invulling kriigen rond

een concreet project. Belongriik is dot resultoten hiervon vertolingen kriigen in de ríchting

von biivoorbeeld productpositionering, wínkelformule of productiewiize. Von olgemeen be-

long is het dot noor vedolingen wordt gezocht in termen von communicotie (met ie kloni).

Hoe krilg ie een dioloog, hoe kriig ie wederziidse beïnvloeding op gong, hoe luister ie noor

ie klonten? Dit ziin kernvrogen. Voor het zoeken noor ontwoorden worden directe verbon-

den gelegd noor ICT (trocing & trocking, lnternet). Een pilot is denkboor rond be- en ver-

werkt voedsel woor zowel de retoil ols coteroors bil betrokken zijn.

5.5. Kennisthemq's en KLICT-kennisinfrqsÍrucluur

c A4l betrefi fine tuníng von oonbod op yroag

o fu\| heefÍ nÍet het riik olleen

. Themotiek von A4l inlegreren in KLICT

o KeÍenkunde vaarÍ aon À4|-ondezoek geven

. A4l accenlueerl 'sociole'foceílen en fundamenten

c Moduloriteit, decompositie en inÍerfacing

o Prokiiikprofeclen, Clusterteoms en clusters ols tool

Deze ropportoge loot hopelilk op zijn minst de indruk qchier dot Ml een themotiek betreft

woorvon ploots en betekenis binnen het economische verkeer von vondoog en morgen zich

moeiliik loot overschotten. De veronderingsslogen die het met zich brengt op het niveou

von bedrilfs- en broncheorgonisotie ziln ingriipend en omvottend, wont betrekkíng heb-

bend op productie, orgonisotie, communicotie, etc. Doel von dit olles is het oonbod of te

stemmen op de wensen von de professionele klonten en consumenten die je wilt bedienen.

Ml betreft, onders gezegd, het reoliseren von een voortbrengingssysteem dot het meest

vergoond is in de fine tuning von het oonbod op de vroog. Een vroog die oon snelle ver-
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onderingen onderhevig is en gekenmerkt wordt door een grote diversiteit - mede donkzij

de octiviteiten von oonbieders.

We hebben gezien dot Ml één von de voortbrengingssystemen is. Er ziin nog drie ondere

beschreven in deze ropportoge. Dit betekent onmiddelliik dot Ml niel het rílk olleen heeft.

Ook zol dit niet het gevol ziin wonneer Ml over enige tiid meer en meer moinslreom zol

worden in de wereld von vroog en oonbod. Dit nuonceert mogeliik het beeld doÍ soms

dreigt te ontstoon ols zou Ml de totole morkt veroveren. Bii herholing is er de oontekening

gemooh dot met olle oondocht die in deze ropportoge uitgoot noor Ml, niet vergeten wordl

dot er nog ondere voortbrengingsprocessen operotioneel ziin en bliiven.

Het zoiuist gestelde is bedoeld ols oonloop om de sprong te moken noor het zetten von

vervolgstoppen. Kiezen we hierbii ols uitgongspunt dot Ml is te zien ols een 'extensie', een

verdergoonde vorm, von ketendenken, don ziin er goede inhoudeliik en proktische orgu-

menten ziin om de ontwikkeling von Ml-kennis te verbinden oon de bestoonde kennis-

kennisinfrostructuur. ln de onfwikkeling von ketenkennis is ol vio verschillende ingongen het

netwerk ols obiect von onderzoek op de ogendo gezet. Hiermee heeft het ketendenken een

outonome beweging in de richiing von Ml ingezet.

Voorgesteld wordt derholve de in dit hoofdstuk gepresenteerde Ml-kennisthemo's te relote-

ren oon het progrommo zools dot in het koder von KLICT is ontwikkeld. Dit betekent, met

ondere woorden, dot het op bosis von deze studie niet strih noodzokeliik wordt gevonden

een oport Ml-progrommo op te zetten. Wél dot de problemotiek von Ml op een serieuze

wiize geinlegreerdwordl binnen de expertise-opbouw voor de komende ioren betreffende

ogroketens in den brede. Tevens betekent deze stellingnome dot het proces von Ml oonlei-

ding geeft een oontol specifiek benoemde deelterreinen von onderzoek stevig(er) te accen-

lueren.

Alvorens kort íets meer over de inhoudeliike kont te zeggen, een enkel woord over het

prohische voordeel. Het verbinden von Ml-onderzoek oon de KLICT-kennisinÍrostructuur

beiekent dot geprofiteerd kon worden von de opgebouwde ketenkennis. Ml-ondezoek kon

zodoende een vliegende stort moken. Gvens is in het koder von KLICT een studie von het

onderzoeksveld gedoon (zre GefÍing lo know lhe knowledge infrastruclure, 1998). Kennis-

cenlro en onderzoekers die doorin worden genoemd (pp. t 4-20), vormen een eerste in-

gong om toegong te kriigen tot expertise welke ook specifiek voor Ml von belong kon ziin.

Een nodere inventorisotie von de kennis die voorhonden is, is evenwel wenseliik. Te meer

omdot we eerder hebben opgemerkt dot ondernemers het moeiliik vinden om een helder

beeld von de onderzoekswereld te kriigen. Een duideliike plootsbepoling en beoordeling

von deskundigheid en belongstelling von onderzoekers op het terrein von Ml, is don te be-

schouwen ols een goede dienstverlening oon ondernemers, die tevens (potentiële) klonten

von onderzoekers ziin. Het stemt tevreden dot een poging om tot een dergeliik kennisin-

veniorisotie te komen, op honden is.

lnhoudelijk ziin er ook redenen om toekomstig Ml-onderzoek te integreren met KLICT.
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ln de eersfe ploots omdot binnen het ketendenken het zwoortepunt zich heeft verschoven

noor schokels verderop in de keten, inclusief de ploots en betekenis von consumenten en

de mootschoppelijke omgeving. Dit sluit oon bii het primoot von de vroog, zools die door

Ml wordt gelegd.

Een iweede reden is dot ketenkennis niet zozeer de nodruk legt op ofzonderliike onderne-

míngen, moor oondocht heeft voor de reloties doortussen. Ook de flexibiliieit von ketens en

ketensïructuren wordt meer en meer oongezet. Als bliik hiervon wordi er heden ten doge

frequent gesproken en gedocht in termen von netwerken en clusters. Kortom, keienkunde is

bekend en vertrouwd met het somennemen von bedriiven en hun context. En dit kiiken over

de bedriifsgrenzen heen, is von groot belong ols Ml-studie oon de orde is.

Beide hier oongestipte punten ziin belongríike oonknopingspunten die ketenkennis biedt

voor de verdere expertise-opbouw in het koder von Ml. Noost iniegrotie hebben we even-

eens occentuering genoemd. Hierop willen we nu kort ingoon.

Opnemen von Ml binnen KLICT op een serieuzewiize betekent dot dit consequenties heeft

voor de occenten die worden gelegd binnen de onderzoeksgebieden die in het koder von

KLICT ziin onderscheiden. Overollhoudt dit in dot de invloed von Ml doorwerh in die ge-

bieden en wel op zodonige wiize dot bii voortduring het primoot von de vroogkont beno-

drukt wordt. Het zol voorol de took von het Themoteom von hei overkoepelende onder-

zoeksgebied von 'Choin ond Networks Science' (CNS) ziin, dit te controleren én te siimule-

ren.

Noost CNS richt de oondocht zich in het biizonder op de onderzoeksvelden die ziin onder-

scheiden onder de kop von 'Sociol ond Environmentol Embedding of Choins' olsmede

'Business Economics ond Monogement' (Getting lo know ihe knowledge infroslruclure,

1998, pp. 6-7l.Beide kennisvelden bieden goede mogeliikheden om Ml noder te bestu-

deren. Wonneer Ml ook ploots en betekenis wordt gegeven in de overige KLICT-

oondochtsgebieden don zol het ketenonderzoek een extro impuls kriigen in de richtíng von

de vroogzilde.

Een volgend pluspunt von de opnome von Ml-onderzoek in KLICT-verbond is dot dit de in-

terdisciplinoire doelstelling von het progrommo zol bevorderen. Dit geldt des te sterker

wonneer Ml-onderzoek wordt verricht in de geest von deze studie, in het biizonder het

tweede en derde kennisthemo dot we hebben oongewezen. Dit zol tot gevolg hebben dot

'sociole of menseliike' konten en mootschoppeliike contexten worden oongezet in onder-

zoek. Een onder resultoot zol zijn dot onderzoek geformeerd wordt rondom bijvoorbeeld

veronderende verontwoordeliikheidspotronen en -tookopvottingen, vertrouwen, woorden,

identiteit of imogo. Kortweg, studie die betrekking heeft op de communicotie- én concur-

rentiekrocht von sociool-culturele ospecten. Deze zijn zowel relevont met het oog op de re-

lotie tussen producenten en consumenten (interoctiviteit en responsiviteit), ols tussen onder-

nemingen (netwerk- of clustervorming) [zie verder ook deel ll].
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Ml trekt ketendenken ook nog op een ondere wilze verder door. We denken hierbij in hei

bíizonder oon het gegeven dot een hele stop wordi gezet wonneer informotie over orgoni-

sotiegrenzen wordt uitgewisseld én gebruiki. Enerzijds zol dit ketenportilen sterker oon el-

koor binden, onderziids kon dit gemokkeliik ten koste goon von de flexibiliteit en responsi-

viteit von ketens. Om dit lootstgenoemde te voorkomen én de gestelde doelen von ke-

teninformotie-uitwisselingen in netwerken te reoliseren, zullen informotiesystemen moduloir

gemookt moeten worden. Dit betekent dot informotie in 'stukken en brokken' wordt opge-

deeld en op verschillende plootsen in het netwerk geïmplementeerd. Uitdogingen ziin don

gelegen in goede decompositie en odequote interfocing iussen modules. Dergeliike infor-

motiesystemen zullen op hun beurt de flexibiliteit von ketens len goede komen. Eenzelfde

gedochtegong is los te loten op biivoorbeeld kwoliteitssystemen of ondere korokterislieken

woormee kelens zich ols keten profileren.

Niet olleen ziin de in deze studie oongeduide Ml-kennisthemo's te vervlechten in KLICT-

onderzoeksvelden, ook zíin er mogeliikheden om oonsluiting te bewerksielligen met zoge-

noomde KLlCT-Clusterteoms. Deze teoms ziin voorol gericht op de verdere toepossing von

ontwikkelde kennis in de prohiik. Voor Ml geldt dot kennisontwikkeling en kennistoepossing

hond in hond dienen te goon. De beweegliikheid von Ml leidt zeker in eerste instontie toi

een veelheid von mogeliike oplossingsrichtingen. Het is doorom von belong dot meerdere

richtingen in de proktiik worden uitgezet om ze op hun robuustheid te testen.

ln dit koder is het relevont om, no de olgemene pilot-ideeën die zoiuist zijn oongedrogen,

kort in te goon op een poor ons bekende initiotieven woorin getrocht wordt de Ml-filosofie

in de proktiik te gebruiken en het concept ols co-innovotietroiect'honden en voeten'te ge-

ven:

. AgroFood Centre ZON Veiling ZON heeft de overtuiging dot hoor troditionele vei-

lingfunctie op lermiin onvoldoende toegevoegde woorde biedt. Er is vostgesteld dot zo-

wel oonvoer- ols ofzetziide dermote beweegliik ziin dot er niet meer op een centrole,

hiërorchisch-georiënteerde wiize gestuurd of geregisseerd kon worden. Om odequoot te

kunnen reogeren op de morh wil zil zich ontwikkelen tot een niet-hiërorchisch netwerk-

verbond, woor portilen in voortdurend wisselende combinoties tot morktgerichte oplos-

singen komen. Veiling ZON zoeh doorbil noor oplossingen voor vrogen die de lezer

von deze ropporloge inmiddels welbekend zullen ziin: Op welke wiize kunnen beweeg-

liike netwerken von odequote structuren worden voorzien?; Hoe motiveer en betrek ie

bedriiven en medewerkers bii ie netwerk?; Op welke wiize kon worden verrekend?

o Buitenhuismarkl / GVA / Von Hecke De buitenhuismorkt (bedriifscotering, zorg-

insiellingen, onderwiis) groeit sterk en biedt een uitgelezen mogeliikheid om in te leren

spelen op de veronderliike consumentenbehoeften. Terugkoppelen von informotie, te-

gemoetkomen oon én 'triggeren' von voriërende wensen en verlongens, plus het betrek-

ken von medewerkers bii het tot elkoor brengen von vroog en oonbod, stoot centrool. ln
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oriënterende gesprekken is gebleken dot GVA en Von Hecke hierop voort willen goon

door kennis en ervoring op te doen vonuit hel zogenoomde '3 in l'-project.

Tot slot von deze porogroof doen we de suggestie dot het zinvol is voor KLICT-Cluster-

leoms, bestoonde uit een groep bedrilven die onder een gezomenliik budget werken, om

de opzet en uifuoer von projecten te benoderen vonuit het gedochtengoed over clusters. Het

clusterdenken heeft onlongs een impuls gekregen op instigotie von Michoel Porter (zie On

Compeliiion (1998) en 'Clusters ond the new economics of competition' (HBR, November-

December 1998), zie ook deel ll).

Porter betoogt dot ondonks globolisering de essentie von concurrentiekrocht gevormd

wordt door lokole clusters von sectoroverschrijdende octiviteiten die elkoor op een losse wii-

ze versterken door én somen te werken én hevig te concurreren. Porter hoolt doorbij voor-

beelden oon ols Silicon Volley, Moinport Rotterdom, moor ook de Nederlondse ogrologis-

tieke clusters. Het is de combinotie von voordigheden op een klein gebied die de concur-

rentiekrocht bepoolt. Deels wos dot ol bekend, wot nieuw is dot ook Porter onderkent dot

deze beweegliik moeten ziin om krocht te blijven ontwikkelen. Niet-hiërorchische verbon-

den en informele somenwerkingsvormen vormen de sleutel. Het perspectief von Porter sluit

doormee nouw oon bii belongriike onderdelen von de Ml-problemotiek zoqls die in deze

studie is behondeld.

De keuze voor clusters biedt proktische voordelen. Clusters leveren noor ons idee een goe-

de en concrete vorm om te bevorderen dot bedriiven en kennisinstellingen gezomenlijk op-

trekken. Activiteiten gegroepeerd rondom een cluster bindt somen. Het biedi ook mogelijk-

heden voor geconcentreerd overheidsbeleid en voor een sierke somenstelling von KLICT-

Clusterieoms. De inzetvon een clusterbenodering liihons een geschikt ioolomzowel in-

houdeliik ols proktisch verder vorm en inhoud te geven oon mosso-individuolisering in de

ogrofood-sector.
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6. Slotopmerkingen

ó.1. We ziin op weg...

o De ogrofood-sector in beweging

o Bewuslziin von het 'revolutionaire' karokter À41 groeil

c Procesbegeleiding Ml m.b.u experÍise en praklifkervoring is essenfieel

o Overheid ís alert

o Goede (macro)economische bosiscondities

Aon het einde von deze ropportoge mog een eerste sloiopmerking ziin dot delen von de

ogrofood-sector volop in beweging ziin. Voorol op het vlok von logistiek en lT hebben zich

ingriipende ('revolutionoire') veronderingen voltrokken. En hef einde ís nog niet in zicht.

Met nome op deze gebieden is men zich bewust von het grote veronderingsproces dot zich

oon het voltrekken is.

Het heeft ons positief getroffen dot er bil onze gespreksportners een grote belongstelling en

'beleving' oonwezig is voor Ml. De reolisotie is ook oonwezig dot in reoliteit Ml nog zeker

niet in olle ospecten wordt'bediend'. ls de een octief op hetvlokvon ECR, de onder richt

zich op flexibilisering von productieprocessen of vergroting von het productoonbod. De

volgende heeft in het koder von Ml voorol belongstelling voor troining en opleiding von

personeel of het informeren von de klont. En zo geeft iedereen een beetie zijn of hoor ei:

gen invulling en inhoud oon Ml. Het is niet zo dot Ml omgeven wordt met diepgoonde

onolyse. Veel veronderingsmootregelen worden getroffen op bosis von ervoringskennis von

en gevoel voor de eigen morkt. Behoefte oon enige verdieping en verbetering von kennis

von de kont von onderzoekers bestoot er overigens wel degeliik. Het belong von know-how

en R&D wordt olom ingezien, zogoed ols dot er onimo bestoot mee te goon in de voort der

volkeren en er de ombitie is om voorop te lopen en de (internotionole) concurrentie een

stople voor te zijn. Hoe divers het'droogvlok' voor Ml ook moge zi[n, Ml wordt zonder

twijfel omgeven door een oonzienliike legitimiteit. Dít lootste mog voor de overheid een ex-

tro stimulons ziin de oondocht voor Ml tenminste ie continueren.

Dot er von overheidswege olertheid bestoot ols het goot om Ml, wordt ols 'een gerust-

stellende gedochte' betiteld. Geluiden woorin te horen zou ziin dot de overheid dit beter

kon noloten, ziin niet te horen geweest. Het tegendeel is eerder woor. Meer communicotie

en een gezomenliik optrekken von overheid, kennisinstellingen en bedriifsleven ziin biibe-

horende verlongens.
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Een volgende conclusie die is te trekken, is dot er een positieve stemming heerst over de

bosiscondities von Nederlond ols geheel (: mocro-economisch) om oon Ml te voldoen. De

Nederlondse economie is geboseerd op een gunstige geogrofische ligging (moinports), be-

hoefte oon tronsport (bulkchemie en ogrofood-sector) en een slerk ontwikkelde

(internotionole) zokelilke dienstuerlening (hondel, logistiek, geldwezen, etc.).

6.2....e11 yerdere impulsen ziin welkom

AKK- construclie wordl g ewoordeerd

lnilioÍieven die hel oppokken van full fociliieren zifn welkom

Ruimte laÍen voor poriiien die verder willen gaon is essenÍiee/

A n i m o vo o r n etwe rkvo rm i n g ( reg io n a I e a g ro I og isÍi e k e ce n tra )

Andere slotopmerkingen die ziin te moken, kennen voorol 'het kon oltijd beter' ols stori-

puni. ln deze zin is met enige frequentie gewezen op de ondersteunende rol die kennis-

instellingen zouden kunnen spelen om de complexe wereld noder inzichtelijk ie moken voor

ondernemers. Hei bil elkoor brengen von ondernemers en onderzoekers die zich serieus

interesseren voor elkoors werk en (denk)wereld, zou verder gestimuleerd moeien worden.

AKK heeft goede diensten bewezen in dezen, zo is te vernemen in 'het veld.'

Een combinotie von know-howen prohijkinnovotie in de richting von Ml is biivoorbeeld het

helpen zoeken noor gemeenschoppeliike belongen von verschillende ketenportijen. Prokti-

sche ondersteuning door directie l&H von LNV en, meer strotegisch en internotionool, door

NRLO en directie 1Z von LNV, wordt wenseliik geocht. Onderzoek met de blik op de longere

termiin door een multidiscplinoir onderzoeksteom, is tevens de richting woornoor de

meeste gedochten uitgoon ols het goot om het bedienen von oonwezige kennisbehoeften in

het bedriifsleven.

Een volgende opmerking die oon het slot von deze studie wordt gemooh is dot er noost

strotegische kennisopbouw in oonleg ook sympothie bestoot voor beleid en wet- en regel-

geving woorin wordt ingespeeld, don wel dot de bedoeling heeft ie onticiperen op, ontwik-

kelingsrichtingen die nu, of in Nederlond, nog von ondergeschikt belong ziin, moor woor-

von de gedochte is dot deze stroks, of voor exportmorkten, von betekenis worden. Te den-

ken volt oon milieu- en diervriendeliike productie en producten, oon biotechnologie, oon

nieuwe kwoliteitsvereislen op het gebied von voedselveiligheid of oon bijvoorbeeld streek-

producten. De overheersende opinie is wel dot deze ospecten niet ols een oporle kwolifico-

tie von productie en producten moet worden gezien. Liever ziet men een integrotie met on-

dere onderdelen. Een goede score op verschillende onderdelen zou vervolgens op een hel-

dere wijze kenboor gemookt moeten worden oon het publiek.
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Over de wijze en de'intensiteit'von deze communicotie bestoot echter veel onduideliikheid.

Communicotie, zowel in de zin von welk medium ols welke boodschop, wordt essentieel

gevonden. Tegeliikertiid ziln iuist op het gebied von comunicotie, direct onder de opper-

vlokte, twijfels over mogeliikheden, ontwikkelingen en oplossingen oon te treffen. Kennis-

opbouw en -uitwisseling hierover is wenseliik om te helpen 'honden en voeten' te geven

oon interoctiviteit en responsiviteit.

Het'geloof in een wereld von (wisselende) netwerken is oonwezig. De stond von zoken is

dot het idee von netwerk- of clustervorming conceptueel gezien terrein wint. Er bestoot

onimo voor. Concreet genomen bevindt de octie zich in dit stodium evenwel voorol op het

niveou von een grotere openheid in het doen von zoken en het tegemoet treden von con-

currenten, ols ook in het zoeken noor somenwerking en (sporring)portners. Een kennisim-

puls is ook op dit vlok welkom.
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7. Biilqgen

7.1 . A: Liist von geïnterviewden

De interviews hebben plootsgevonden in de periode opril-november 
.l998. 

Achtereen-

volgens met:

Dhr. Buffort (M&l Portners) / Dhr. De Boon (Cebeco Hondelsrood) / Dhr. Delloert (CenTer /
KUB) / Dhr. Witlox & Boers (NlB) / Dhr. Oosterhout (EBSC / EUR) / Dhn De Ridder (SMO) /
Dhr. Alkemode (ATC) / Dhr. Heukels (Von Hecke) / Dhr. Stol (Stork PMT) / Dhr. Sol

(Ericsson) / Dhr. Mikkers sr. (Boekos) / Dhr. Von Zontwiik (Brezon) / Dhr. Von der Geest

(Vendex Food Group)/ Dhr. Huiskomp & De Jonge (LNV) / Dhr. Mulders (Veiling ZON) /
Dhr. Logeweg (Robobonk) / Dhr. Steenkomp (LUW/KUL) / Dhr. Siibesmo (Gisi-Brocodes) /
Mw. Von den Boogoord (Consumentenbond)

De outeurs wensen hier de bovengenoemde personen nogmools horteliik te donken voor

hun medewerking oon deze verkennende studie. Kenmerkend voor vriiwel olle gesprekken

wos dot ze in een bijzonder geonimeerde sfeer zíin verlopen en dot er ruim de tiid voor

werd genomen. De inzet en inbreng von de geïnterviewden is voor ons een belongriike sti-

mulons geweest deze studie te verrichten. We ziln verheugd te hebben mogen merken dot

wii niet de enigen ziin die 'de wereld von Ml' foscinerend vinden. Een woord von donk is

ook op ziin ploots oon de opdrochtgevers, die ons in belongriike mote hebben gewezen ep

de personen woormee we gesproken hebben. De kwolitotíeve ínbreng von de gespreks-

portners heeft er stellig toe bilgedrogen dot er woorde is te hechten oon de opinies en ge-

dochten von de betrekkeliik geringe groep von mensen die we in het koder von deze studie

in de interview-ronde konden betrekken.

De gesprekstof is met nome in hoofdstuk 4 verwerkt. Hoewel de structurering von dit

hoofdstuk mogeliik onders doel vermoeden, moken we hierbil de oontekening dot we geen

'gestructureerd vrogenliisfie' hebben gehonteerd. lndochtig het onderwerp von onderzoek

ziin we in olle openheid en flexibiliteit de gesprekken ingegoon. We hebben de indruk dot

dit geen slechte strotegie is geweest om het nodige boven tofel te kriigen over de complexe

moterie von Ml.
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7.2. B: flfl en de medio

Mosso-individuolisering en de (nieuwe) medio ziin nouw Ml met elkoor verbonden. Meer

specifiek is die somenhong oonwiisboor doordot ospecten von Ml op tol von ploolsen terug

ziin te vinden in de berichtgeving. ln deze biiloge ziin híervon vier voorbeelden opgenomen

die we tiidens het schriiven von de ropporÍoge in ohober jl. ziin tegengekomen:

' Eveline Lubbers,'Shell sluitvriendschop met lnternei', lníermedioir, S ohober 1998.

. Teoke Zuidemo,'De drooideuren von lnterne!', lnÍermedioír,22 ohober l9gB.
r Tod Moffin, 'The fufure of reloil', www.futuref-ile.com.

. Reclome von Origin , Vrii Nederland, 3l oktober 1998.
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EVELINE LUBBERS

et trauma van de Brent Spar
is nog lang niet veruerkt.
Shell liet zich driejaar gele-
denvenassen door het suc-

ces van de Greenpcace-campagne
tegen het afzinken van dit boorei-
lilr(1. Eerl rrilvoeriBq analysc van wat
wcl dc l)ul)lic rcliltions-raurp vatr dc
ccuw is Ben0cmd, maaklc duidclijk
dat Shell zich behoorlijk had verke-
ken op zijn invloed op dc media. En
daarbij was een nieuw mediumvolle-
dig over het hoofd gezien: intemet.

Shell nam maatregelen: het olie-
concern hanteert sinds 1996 nieuwe
business principles, waarin milieu,
mensenrechten, openheid en op-
rechtheid vooraanstaande plaatsen
innemen. Een tweede maatregel was
de aanstellinB van een internetma-
nager Simon May (29) is verantwoor-
delijk voor de presentatie van Shell
op internet, houdt in de gaten wat er
in cyberspace over Shell gezegd
wordt. en moetbedenken hoe Shell
internet het best kangebruiken.

May komt er ruiterlijk voor uit: in
de Brent Spar-affaire is Shell versla-
gen in de nieuwe media-oorlog. en
ook de kwestie Nigeria veroorzaakte
een ilaar onlinebombardement.
May;'Het machtsevenwicht is v€ran-
derd, actievoerders zijn niet meer af-
hankelijkvan de bestaande media.
En dat heeft Shell opgebroken;veel
infomatieverspreiding ging buiten
de normale kanalen om.'

,l^achtige actievoerders
Beginjuni werd in Brussel een con-
ferentie gewijd aan de groeiende
macht van actiegroepen, georgani-
seerd door het public relations-net-
werk Entente Intemational Commu-
nication. Entente ondeEocht hoe be-
drijven omgaan met actiegroepen en
vice versa.

De grootste bedreiging voor be-
drijven gaat uit van intemet,het
nieuwste wapenvan de actievoer-
ders. PeterVerhille van Entente:'Een
groeiend aantal multinationals, zoals
McDonald's €n MiGosoft, kreeg laag-
hartige aanvallen op internet te veÍ-
duren van niet naderte ideniificeren
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Shell sluit
vriendschap met

internet
Wat moeten we met internet? De meeste multinationals weten

het nog niet helemaal. Shell wel: de oliegigant probeeft op het web
open kaart te spel en met zi i n acti evoerende tegenstanders.

teg€nstanders. En bij zulke opponen-
ten is het lastig adequate tegenmaat-
regelen te treffen.'

IIet gevaar van de nieuwe commu-
nicatiemiddelen kan niet genoeg be-
nadrukt worden. zegt verhille.'De
voorsprong die het bedrijfsleven al-
tijd had, een budget, is door de op-
komst van internet nagenoeg teniet-
gedaan.'

Tijdens de conferentie bleek dat
de meeste multinationals nog in het
stadium zittenvan'intemet daar
moetenwe wat mee - eÍwordt aan
geweÍkt'. Een uitzondering daaÍop,
zo bleek in Brussel, is Shell Intema-
tional. May hield een flitsende pre-
sentatie met als centrale vraag: Pres-
sure on the Internet, Threath or O p -
portunity? Dat iedereen voor weinig
geld kàn publiceren, wereldwijd ge-
lezen ofin elk geval gevonden kan
worden, en zijnvisie kan uitdragen
op homepages ofin discussiegroe-
pen, is niet alleen een gevaar, maar
ook een unieke kans,betoogt May
'Waarom gaan pressiegroepen zo

-
Shel I schuimt dagel i iks
hetweb af op alles
wat over het bedrijf
verschijnt

agressief te werk op intemet? Omdat
het kan! Bedrijven zouden dat ook
moeten doen, maar wel op een seri-
euze manier. De online-activiteiten
moeten een integraal onderdeel zijn
van de communicatie-strategie, het is
niet iets om over te làten aan de afde-
linB automatisering.'

Gevoelige onderwerpen
De nieuwe Shell-strategie van open-
heid en oprechtheid, is ook de basis
van de Shell-site. Dialoo8 is het tref-
woord, en gevoelige onderuerpen
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ke a difference

worden niet vermeden. May is inge-
nomen met het resultaat en illus-
treert dit met statistieken en wetens-
waardigheden. In apÉl van ditjaar
trok de site meer dan 350 duizend be-
zoekers, en Shell ontvangt 1.1oo e-
mails per maand. Een medewerker
beantwoordt alle postbinnen 48 uur -
pcrsrrrrrlijk, sianrlaarrlbrievcn ziirr
uit (lur boze. Op dc site zijn links ge-
maakt nailr dc concttrrentie en naar
kriiische maatschappelijke organisa-
ties (alles radicaler dan Friends of
the Earth en Greenpeace ontbreekt
overigens).

Een vastomlijnde strategie voor
internet heeft Shell niet, flexibiliteit

is het motto.'Het gaat om de kunst
van het reageren, om het luisteren en
daar iets van op te steken', doceert
May.

Wie goed luistert naar de intemet-
gemeenschap, beschikt over een ef-
fectieve peiling van opinies over het
bedrijl Het hoofdkantoor van Shell
in Londen pakt dat grondig aan. Des-
gewaagd - en geheel in stijl peÍ e-
mail - legt de internetmanageruit
hoe dat in zijn werk Baat. Gespeciali-
seerde bedrijven schuimen voor
Shell dagelijks hetwet af en inv€nta-
riseren all€ mogelijke manieren
waarop Shellvoorkomt, en de context
waaÍin. Een hele klus. want'shell'
heeft 48 verschillende veelgebruikte
betekenissen.

Shell werkt zelfmet zogenoemde
inlelligent agents. May: Aan zo'n pro-
gramma kunje uitleg8en waarom je
sommige stukken uitkiest, en andere
niet. D€ volgende keer komt het
zoekpÍogramma dan terug met alleen
relevante zaken.'

Wie de site van Shell bezoekt
(u/1ryshell.com), wordt in eerste in-
stantie verrast door de openheid over
ondeMeÍpen die voorheen taboe wa-
ren. Over mensenrechten, milieu en
zelfs de vernietiging en d€ exploitatie
van Ogoni-land, zijn zorgvuldig ge-
foÍmuleeÍde verhalen terug te vin-
den. Uit de defensieve toon van som-
mige stukken is op te maken wat bii
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Shell nog steeds Bevoelig ligt. Over de
enorme olie-lekkages in Ogoni-land
waarvoor Shell verantwoordelijk
wordt gehouden ('volstrekt overdre-
ven onbewezen beschuldigingen'),
staat bij wijze van verdediBinE bij-
voorbeeld wel heel vaak nadrukkelijk
vermeld dat bijna tachlig procent is
v(:roorzarkl (kx,r salr()largc vilrr ïa(lil-
lc verz.etsgr oel,(.n. (l)í) lrctrokkcn
groepcnbetwislen rlil l,erccntaBe).

Bij de discussiefortrnls, die zijn on-
deroerdeeld naar onderwerp, kan ie-
dereen ongec€nsureerd meningen
ventileren over de praktijkenvan
SheU. Het is grappig om te zien dat er
ook medewerkers van Shell reage -

r€n, uit Maleisië en Nigeria bijvooÍ-
beeld. die geschokt zijn door wat ze in
de forums gelezen hebben over hun
werk8even

'Windowdressing'
De discussieforums zijn nadrukkelijk
niet opBezet om Shell wagen te stel-
len, daar is de e-mailseruice voor
May:'De forums zijn bedoeld voor
mensen om onderling te debatteren
over ondemerpen rond Shell.'De e-
mailseryice wordt intensief get ruikt
om Shell uagen te stellen.Waar die
wagen overgaan en wat het ant-
woord is van Shell, dat blijft tussen
het bedrijfen de brievenschrijver

Zo bezien zouje krrnnen zeggen
dat er sprake is van een schijnopen-

heid, alleenvoor de show Echte
openbare dismssie wordt immers uit
de weg gegaan. Natuurlijk functione-
ren de forums als barometervoor wat
bepaalde mensen denken, teeft May
toe, maarwindowdre.s.sing is het vol-
gens hem zeker niet:'Wij hechten er
nogal sterk aan dat mcnsen het recht
hebben over dit soort onderuerpen
te discussiëren. ïÍij voorzien ze van
een plekwaarze dat kunnen doen, in
een omgeving die er toe zou kunnen
leiden dat hun standpunt Behoord
wordt,in onorgonizalion that can nru-
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Yahoo! is zo'n acht mitiard doltar
waard en het bedriif heeÍt nog
n auwel i j ks w i n st gem aakt

Niet alleen sites van zoekmachi-
nes en browserc (Microsoft en Nets-
cape) kunnen uitgroeien tot webpor-
talen. De succesvolle online-boek-
handelAmazon uit Seat0e pmbeert
zijn website omazon.com, waarop nu
vooral boeken en cd's aangeboden
worden. ereneens om te turnen in
een echt webportaal. Amazon is on-
deÍ andere groot geworden via een
'associates'-programma: elke websi-
te kan een boekhandel worden door
een hyperlink op te nemen naar de
site vanAmazon, en ontvangtdan
een commissie voor iedere koper die
wordt doorgesluisd naarAmazon.
Met de recente overname vanJung-
lee - dat software levert waarmee
klanten een veÍgelijkend mrenon-
derzoek kunnen uitvoeren op het
web - krijgtAmazon een instrument
in handen om straks zelfcommissie
tewagen voorhet leveren van klan-
ten aan sites loor bijvoorbeeld auto s,
tv'.s, kruideniersaren en reizen.

lntermediaatr vcrdwiincn
HetAmerikaanse blad ?ïme veNacht
dat bedrijven in deVS dit jaarvoor
zes miljard dollar aan producten ver-
kopen via het web.Voor 2oo2 wordt
een omzet vemachtvan ruim veertig
miljard doUar.Iedereen die iets wil
verkopen via het web moet de aan-
dacht trekken van de grote stroom
bezoekers en kan niet zonder een
'portaalstrategie'. De elektronische
ondememerheeft drie opties: zelf
een webportaal opbouwerl promi-
nent aanwezig zijn op het portaal van
een ander, ofde eigen website zo in-
richten dat die altijd opduikt in de re-
sultaten van zoekmachines.Voor de

grote Amerikaanse Eediaconglome-
raten, die bang zijn achter te blijren
in de digitate economie. is alleen de
eerste optie interessant.AT&T,
Tlmewarner en Disney proberen
zich dan ook op alle mogelijke ma-
nieren in te kopenbij bestaande
webpoÉalen.

De euforie rond de elektronische
handel is voornamelijk ontstaan van-
uitde gedachte dat op het web de af-
stand en de intermediairs tussen
pÍoducenten en kopers verdwijnen.
'Desintemediating' zou de prijzen
van computers, vliegtickets en boe-
ken genadeloos naarbeneden drij-
ven. Hétvoorbeeld is Dell Compu-
ters, dat de tussenhandel uitschakelt
door klanten ín staat te stellen zelf
via het world wide web pct samen te
stellen en te kopen. Inmiddels is Dell
zo bekend dat het bedrijfnleilanger
afhankelijk is van webportalen.

De meest€ nieuwkomers op het
web hebben €chtergeen, ofnietvol-
doende naamsbekendheid, en zijn
voor hun bereikbailheid helemaal
afhankelijk van digitale inteme-
diairs alsYahoo!, dat daarom een
marktwaarde heeftvan meer dah
acht miljard dollar NoB wel,want de
waag is hoe lang dat zo blijft. Econo_
mische macht in cyberspace duurt tot
een nieuwe technologie zich aan
dient. Neem de steeds betere inÍelrË
genÍ agenrs, slimme zoekmachines,
die op bevel hetweb doorspitten op
zoek naar een goedkope cnrise naar
de Bahamas of een redetijk geprijsde
partij Chateau Vincentes van zes jaar
oud. Deze cyberspeurhonden doen
hun werk teruijl het baasje eet of
slaapt en tillen hun poot op in web-portalen a

De draaideuren van internet
De sites van Yahoo!, Netscape en Excite zijn
dé intermediairs van de klik-en-koop economie.
Tot de zoekmach i nes i ntel I i gent word en.

TEAKE ZUIDEMA

ls de studenten JerryYang
en David Filo in 1994 be-
Binnen met een indexEn
interessante sites op het

ontluikende vorld wide web hebben
ze geen plannen om ondememers te
worden, laat staan miljardairs. De
studenten aan de Stanford University
moeten immers studeren. Hun zoek-
machine, Jerrys Guide to theWorld
WideWeb', is meer een aardigheidje
voor wienden en bekenden. De roep
in cyberspace om gestructureerde in-
formatie wordt echterzo groot, dat
Yang en filo binnen de kortste keren
dag en nacht bezig zijn met hun hob-
by. Ze vergeten de tentamens en gaan
op zoek naargeld. En voorgoede
ideeèn of veetbelovende technologie
is altijd kapitaal tevinden in Silicon
VaDelr Sequoia Capital neemtvoor
een miljoen dollar een aandeelvan
25 procent in de nieuwe ondeme-
ming - Yahoo! is geboren.

De deelneming van Sequoia Capi-
tal is intussen ongeveer twee miljard
dollar waard. De aildelenpakketten
vanYang en Filo zijn eveneens mil_
jarden dollam waard en de gewezen
studenten zijn de posÍerboys van de
ontluitende digitale economie. Hun
idee om websites te indexeren en on-
der te verdelen naar ondemerp en
Iocatie blijkt goudwaild. De markt-
waarde vanYahoo! is ongeveer acht
miljard doUaren het bedrijfheeft nog
nauwelijks vinst gemaakt. Maarya-
hoo! trekt ondanks de hevige concur-
rentie nog altijd meer bezoekes dan
welke andere site dan ook. Met 26,5
miljoen hits (in juni 1998) is
yahoo.com depr,ma donna van de
yebportalen. De rozner up, de site
van Netscape volgt op respectabele
afstand met 14,8 miljoenbezoeken.

De vebsites van yahool, Netscape,
ExciteAmerica Online Microsoft,in-
foseek, Lycos, AltaVista, WebcrawleÍ
en Hotbot zijn voor Amerikaanse cy-
bersurfers de belangrijkste toegangs-
pooíen tothetworldvide web. Be-
halve Netscape, Microsoft enAmerica
Online zijn deze zogenoemde web-
portalen zoekmachines die mensen
helpen bij het vinden van websites of
webpagina s over welk onderwerp
dan ook. Dagelijks maken miljoenen
mensen ergebruikvan.Deze niet af-
latende stroom bezoekers - ,oogbal-

len' in webjargon - is dé doelgróep
voor iedere ondernemer die het veb
betreedt én wat wil wrkopen.

Beurskocrsen en babbetgroepcn
Bezoekersaantallen, of hiÍs, zijn rcor
webportalen wat kijkcijfers zijn voor
televisiestations. Hoe meer bezoe_
kers, hoe meer advertentie-inkom-
sten en hoe meerpotentiële klanten.
Om meer mensen te lokken envast te
houden, bieden aue webportalen de
bezoeker gratis veel vastà diensten.
0p de openingspagina's van de zoek-
machines rollen en flikkeren de kop-
pen en baaners die veru/ijzen naar
onder meer nieuws, sportuitslagen,
e- mail -tools, beurskoersen, babbel-

groepen, goedkope vliegtickets,
boekaanbiedingen en de eigen web-
pagina's. Ivssen deze gratis diensten
wemelt het rran de advertenti€s en
Danners met hyperlinks naar sites
van aanbieders van allerlei produc-
ten.

Middels dat samemaapsel van
diensten, advertenties en aanbiedin-
gen, prob€ren webportalen een,cy-

bergemeenschap' te creëren. een
vaste groep bezoekers die keèr op
keer terugkeert naar haar favoriete
portaal. Daarom hebben bezoekere
doorgaans de mogelijkheid een cus-
tomàedversie van de openingspagi-
na samen te stellen. Bij hun eerstvol-
gende bezoek krijgen gebruikers een
pagina met het nieuws dat hen inte-
resseert, de resultaten van hun favo _

riete teams, de Uit-atenda van hun
stad en de koersenvanhun aande-
Ien. Bovendien verschijnt te pas en te
onpas de naamvan de gebruiker op
de webpagina.'Heeft u aI een nieuw
en sneller modem besteld, mijnheer
Jansen?' En hoe meer een bezoeker
de pagina aanpast aan zijn eigen be- .

hoeften, hoe meerinformatie het
portaal heeft over de gebruiker.

KllltproÍiclen
Ilet omvangrijke pakket dat de on-
linedienstAmerica Online (AOL)
aanbiedt, is eenvan de grote voor-
beelden voor andere webportalen.
AOL is met vallen en opstaan de
grootste online-dienst van deVS te_
worden (dertien miljoen abonnees).
Het webportaal heeft een loyale be-
zoekersgroep én een continue in-
komstenstroom omdat het optreedt
als internetprovider voor zijn leden.
De naamsbekendheid vanAOL is veel
en veel groter dan die van welk ander
webportaal dan ook. De computers
vanAOL houdenbij welke informatie
de leden selecteren uit het aanbod
van nieuws, koeEen en producten.
Betrouwbare infomatie over het
'klikprofi el' van websurfers is waar-
devol in onderhandelingen met po-
tentiële adveÍeerder en verkopers.
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lMritings

by Tod Maffin

It is probably the most-asked question in the media
and in business circles. How will the information
age affect my business? How will
disintermediation change my role as a distributor?
Should I sell direct and bypass my traditional retail
channels?

Some companies are doing that today and

making a whole lot of money at it. Dell Computer
sells $3 million worth of computer hardware over
its web site each day. Last week, Apple Computer
opened an online store on its web site - and did a
half million dollars worth of business in the first
12 hours. It's clear there is a rich, online market for
some products.

But the fear in the marketplace comes not from
the producers, like Apple or Dell, but from their
channel partners - the distributors, the retailers. In
a world where technology lets you bypass the
middle-layer, will the middle-layer survive?

I saw this fear embodied most clearly about two
years ago. I was speaking to a group ofjournalists
and editors. Just as distributors are intermediaries
for business, journalists are the intermediaries for
society.'We can't be in every courtroom, so the
media bridges that gap and serves as our eyes and
ears.

And then the Internet came along and people
could get tons of information at their whim - 24
hours a day, all the background and breaking news
you could eat. The joumalists' question was "'Will
we have a job in two years." I'm pleased to report,
those same journalists are all employed today.
Why? For the very reason that they were afraid of -
there's so much information out there.

Less is more. We need filters, opinion biased to
political leanings, a way to get through all that
inforrnation. We need editors and journalists. We
need the middleman.

Contrary to popular opinion, the Information
Age will produce MORE intermediaries, not less.
Yes, they will be of a different ilk, but there will
always be the role of the "middle layer" to add
value, package, and distribute into more channels
cost-effectively.

That's not to say that some verticals won't
suffer - phone operators, bank tellers, and travel
agents most notably have been affected.

Clippings
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Let me give you one example of what I mean
and how one company is working in, and helping
build, the future of retail.

The category is home shopping. It's an
American company called Compu-Card, although
today it's known more as CUC. In the 1980s, CUC
raised $14 million of venture funds to buitd
videotext systems for the home that - they thought
- would open up the doors to at-home online
shopping. It bombed. Mostly because in the 80s,
the only computers people could see in their home
were Atari games playing Pong.

The company president, Walter Forbes, lost
every penny.

Then he got to thinking. The computer, he
figured, was only part of the equation. There
should be a new model whereby the old
middleman, the retailer, was replaced by a new
middleman - and that would be his company.

Think about the retail process today.
Traditionally, manufacturers ship their real
products to retailers who mark up the goods and
do the actual sales process. Under the CUC plan,
manufacturers would simply send
INFORMATION about their products into a CUC
database which would collect, organize, and
present it to consumers.

'When 
a shopper ordered something, the

intermediary firm would trigger a shipment from
the manufacturer to the consumer. Since no
retailer was involved with the actual product, the
end customer would see prices closer to wholesale.

And how was CUC making its money? NOT by
charging the manufacturer a transaction fee.

Rather, it would sell memberships for about
$50 to consumers - to get the chance to get into a
single location with good prices and a corlmon
navigation and transaction scheme that ran
horizontally across a variety of manufacturers.

Today, CUC is a $2 billion company with more
than 50 million members buying products from a
database of more than 250,000 products. But
because the brand names - like Sears and Citibank
- are in front, CUC still remains largely unknown
to the consumer.

This business model is being called syndication
- one where the prevailing collection of vertically
integrated web sites will give way to horizontal
specializations that are syndicated into collective
business systems. It's a model you'll see take wings
in 1998.

In the content world, it's a similar model. As
producers and channels focus on their core
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business, they will increasingly outsource the
Internet equivalent of physical business structures
like call centres and clearinghouses. Red Herring
magazine had a great summary of this emerging
model of syndication - one that is made up of two
core foundations: aggregation and pooled
specialization.

r Aggregation is the difference between a pile
of producer-centric vertical web sites and a

consumer-centric view of a single horizontal
channel that aggregates all content into
convenient venues. It's the difference
between poking around Ford, General
Motors, and Toyota - and visiting
Microsoft's CarPoint web site which sorts

all automobiles into categories that are

useful to the consumer and provides tools
for comparison and selection, regardless of
the vendor.

o Pooled specialization is the positive
business effect when two firms swap their
areas of expertise. For instance, the Internet
catalog Yahoo doesn't know boo about
selling books online, so it brought Amazon
Books on board. Amazon couldn't make a
compelling, easy-to-navigate destination site
to save their life (and if you've ever been to
their site, I think you'lI agree) so they
partnered with Yahoo who know how to
provide that.

But will the middle-layer disappear in traditional
retail models? Absolutely not. The role will
change, in some cases radically, from product-
oriented to that of information broker.

It will be the future of retail.

Copyrieht (C) 1998 Tod Maffin

Copydght O 't998. Tod Matfin is repÍe§enled internationally by an agency.
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Vooruitlopen op de toekomst
Het perspecrief vqn mqsso-

ind ividuq Iisering

J.C. Dogevos & C.A. de Bruiln

l. lntroduclion

Agility will hove os profound on
effect on life in the twenly-first
cenlury os mass produclion hos
hod on life in íhe twentieth
ceniury (Goldmon, et ol.,
1995: xix)

Het is opvollend dot gesteld wordt
dot de scope en impocl von mosso-
individuolise-ring (ogiltU zich nou-
weliiks loot onderschotten. Mosso-
individuolisering (Ml), zo is de ver-
wochting, zol dezelfde betekenis
hebben voor mens, morkt en mooi-
schoppii von de 2lste eeuw welke
mosso-productie heeft gehod voor de
20ste eeuw. Ml betekeni een
'porodigmo-verschuiving'. Er wordt,
vonuit deze gedochte, opgeroepen
tot een heroriëntotie von troditionele
morh- en monogementstrotegieën.
Als resultoot von sociool-economi-
sche dynomiek zullen in toenemende
mote bestoonde 'denkliinen' en
'gedrogsroutes', op orgonisotorische
en strotegische terreinen, oonpossing
behoeven in richtingen die fundo-
menteel onders ziin don degene die
de nu biino ofgelopen eeuw hebben
gedomineerd. ln het onderstoonde
willen we proberen om vonuit het
perspectief von Ml
toekomst te werpen.

een blik op die

Ons referentiekoder is de ogrofood-
sector. Dit neemt niet weg dot de
strekking von het onderstoonde ook
op ondere sectoren von toepossing
kon ziln.

Het themo von Ml stoot in het teken
bil te drogen oon het vergroten von
de konsen op succes ols geopereerd
wordt binnen morhen en moot-
schoppiien die gewiizigd zijn von
stobiele, homogene en overzichteliike
configuroties noor gefrogmenteerde
speelvelden met heterogene spelers.
Diverse octoren bovendien met snel
veronderende en toenemende be-
hoeften. Deze te bevredigen mookt
het nodig dot in wisselende formoties
het strildperk wordi betreden om ge-
zomenliik tot verlongde oplossingen
te komen. Binnen het koder von Ml
wordt er don ook benodrukt dot oord
en intensiteit von sociole en economi-
sche reloties op individueel en collec-
tief niveou, zowel binnen ols tussen
orgonisoties, zullen veronderen. We
leven in een dynomische wereld en
Ml is von belong voor eenieder die
doorin geïnteresseerd is en zich erbii
betrokken voelt.

Om een wot scherper beeld te kril-
gen von de breuk die Ml, ols concept
von de toekomst, gezegd wordt te
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hebben, volgen we twee liinen. De
eersle lijn schets contouren door Ml
te verduideliiken middels concepten
te behondelen die in het heden en
het verleden vooroonstoond ziin en
woren (porogrofen 2-5) De tweede
lijn is concepten von Ml noder oon te
duiden (porogrofen 6-1 2).

2. Von Toylor-mode nqor toilor-
mode

fuloss-produclion will n ot
disoppear in an ogile
environmenÍ, fust os croft
produclion did nol disoppear in
the moss-produclion
environmenl. (Goldmon et al.,
1995:377)

..--> be\ECir.

mtqilglqmm
§hIrÀ

Vier voortbrengingssystemen worden
onderscheiden: mosso-productie
(MP), mosso-mootwerk (MM), mosso-
distributie (MD) en mosso-
individuolisering (Ml). Een von de re-
denen dit te doen, is om bii oonvong
oon te geven dot wonneer Ml in het
centrum von de oondocht stoot,
hiermee ollerminst gezegd wil ziin
dot Ml nu of stroks de enige rele-
vonte vorm is. Met nodruk wordt ge-

steld dot ook de ondere systemen re-
denen von bestoon hebben en deze
ook zullen behouden. Ml is niet per
definitie even relevont voor olle be-
driifstokken in de ogrofood-seclor,
noch voor de productie en distributie
von elk voedingsmiddel. Kortom, het
is niet een kwestie von 'of-of', moor
von'en-en'.

Op voorhond wíl met bovenstoonde
figuur wel ziin oongegeven dot het
de veronderstelling is dot de ogro-
food-sector gedifferentieerder zol
worden in de loop von de tiid: vori-
erend von bulkproductie (MP) tot
voedingsmiddelen woor de consu-
mentenporticipotie volledig geïnte-
greerd is in het voortbrengingsproces
(Ml). Een vooronderstelling is even-
eens dot eerst en voorol in westerse
welvoortsstoten een Ml-omgeving
zich uit zol breiden ten nodele von
een MP-omgevíng. Oftewel: von
Toylor-mode noor toilor-mode.

We beschrilven dit evolutionoire pro-
ces kort door een rondje longs de
velden (lees: de kwodronten von ne-
vensioonde figuur) te moken.

3. Mqsso-productie

ln iheir heart of hearts, mass
producers want Ío stobilize
everyihing - esloblish Íhe one
best way to everyfhing - and
then duplícote lhat one paih
over ond over again. lf íhey
had lheir woy mosÍ
m a n ufa ctu ri n g m o n o g ers
would produce a single
standord item via one seÍ-up
and fhon run lhe produclion
line until lhe cosh cow come
home. (Píne, 1998:27)
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Mosso-productie heeft sinds het ein-
de von de voríge eeuw een enorme
vlucht genomen. Zonder hístorisch
precedent ís de productie von goe-
deren gestegen en hebben deze tol
von oonvonkeliik'lege' morkien
'gevuld. Dit heeft een ooniogend ef-
fect von niet te onderschotten bete-
kenis gehod op hoogte en versprei-
ding von welvoortsstiiging die in de
loop von de riid is opgetreden. Mos-
so-productie mog worden ctongewe-
zen ols een driivende krocht ochter
de consumptiemootschoppii woorin
we vondoog de dog leven.

De T-Ford stoot model voor de mos-
sole productie von eenheidsgoede-
ren. Lopende bondwerk, stondoordi-
sotie, plonning, kostenreductie, cen-
trole oonsturing en orgonisotie (toylo-
rioons) en voorspelboorheid zijn iref-
woorden von deze productiesystemo-
tiek. Mosso-productie sluit noodloos
oon bii overzichteliike en stobiele
morkten die schreeuwen om gevoed
te worden met producten. Met nome
ook de no-oorlogse filosofie von
produceren binnen de ogrofood-
sector wos geënt op bulkproductie,
schoolvergroting en verbetering von
de productkwoliteit. Steun von de
overheid wos gericht op deze zelfde
principes. Monden moesten gevuld
en economische groei bewerkstelligd.

Noormote de 20ste eeuw vordert,
doen zich veronderingen voor in so-
ciool-economische omstondigheden
en technologische ontwikkelingen die
niet outomotisch en zonder meer de
dominontie von mosso-productie be-
vestigen. ln de lootste decennio von
de 20sie eeuw wordl monifester dot
het voor producenten lostiger wordt
de touwtjes in honden te houden.
Monogementstrotegieën en morkt-
onderzoek woorbii wordt uitgegoon

von overeenkomsten tussen klonten,
blilken oon krocht in te boeien.
Morhen worden heterogener en in-
stobieler. De tilden woorin de vroog
von consumenten noor voedingsmid-
delen homogeen en stobiel wos, lo-
pen in belongrijke mote noor hun
einde toe. Je richten op de grootste
gemene deler is voor veel onderne-
mers (in de ogrofood-sector) geen le-
vensvotbore optie (meer).

Juist vonwege dot hoger gestegen
welvoortspeil, wooroon mosso-
productie zo nodrukkeliik heeft biige-
drogen, wordt de vroog von consu-
menten veeleisender en veronderlii-
ker. Consumenten kunnen en willen
zich dit permitteren. Hoewel dit niet
betekent dot de mocht von produ-
centen volledig wordt overgenomen
door consumenten, is er wel sproke
von dot het moeiliiker wordt voor
producenten om consumenten in hun
greep te houden en te doorgronden.
Flexibilisering is een centrool onder-
deel von de reoctie von producenten
op de toenemende dynomisering en
diversificotie von de consumenten-
vroog in het lootste kwort von de
20ste eeuw.

4. Mosso-moqlwerk

When demand became
unpredictoble in quontity and
quolity, when markels were
diversified worldwide ond the-
reby difficuh io conirol, and
when the poce of fechnological
chonge mode obsolele single-
p u rp ose p rod uclion eq u ip m e ni,
the mass -p roduction syslem
become too rigíd and loo costly
for lhe chorocleristics of the
new econom)t A Íentative
onswer fo overcome such
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rigidily wos lhe flexible produc-
tion sysÍem. (Cosíells, 7 998:
ts4)

Flexibilisering wordt hieronder kort
uitgewerh in twee richtingen. Ener-
ziids flexibilisering woorbii de con-
centrotie ligt op de wiize von oon-
voeren en onderzilds op flexibilise-
ring in het oonbieden. Vorm en in-
houd geven oon flexibilisering in dis-
tributie en logistiek, typeren we ols
mosso-distributie (MD). Ligt de con-
centroiie op flexibilisering von pro-
ductie-methoden don hebben we het
over mosso-mootwerk (MM).

Noost dit verschíl, is een von de
overeenkomsten tussenbeide dot
flexibilisering in hoge mote oonbod-
georiënteerd is. Dot wil zeggen: een
directe en octieve porticipotie von
consumenten is niet of olleen indirect
oon de orde. Er is sproke von con-
sumenteninvloed op productie- en
distributieprocessen, zonder dot er
sproke is von directe en intensieve
contocten met eindgebruikers. De in-
put die door consumenten wordt ge-
leverd, kriigt bovendien eerst en
voorol een'technocrotische' verto-
ling.
lnspelen op een veronderlijke en vo-
riëren-de consumentenvroog vroogt
om flexibilisering von produciiepro-
cessen. Het vergroten von het oon-
possingsvermogen von de oonbod-
ziide op de eisen die er door de
vroogzilde von de morh oon worden
gesteld, wordt mosso-mootwerk of
moss cusÍomizolion genoemd. De
globole strotegie is het creëren von
betere mogelijkheden de productie
zodonig in te richten dot deze is of-
gestemd op (snel) veronderende
wensen en behoeften von klonten
(business-lo-business don wel busi-
ness-lo-consumers),

Voorol Joponse ondernemingen heb-
ben de toon gezet ols het goot om
flexibilisering von producliemethoden
(ïoyotisme, lean production). De con-
centrotie ligt op efficiëntie- en effecti-
viteitsverbetering gericht op kosten-
red uctie, prod uctd ifferentiotie en
-diversificotie. Met nome het lootste
doel vloeit voort uít het gegeven dot
concurrentieverhoudingen op steeds
meer morhen èn in toenemende
mote, worden bepoold door de mote
woorin ie producten tegemoet komen
oon verschillen tussen consumenten.
Wiens vroog bovendien ook nog
eens snel verondert in de tiid en of-
honkeliik is von momenten en situo-
ties.

lnspelen op verschillen tussen con-
sumenten met de inzet von flexibiliteit
en producfuoriotie zorgt voor een
verschuiving von homogene mosso-
productie richting heterogene mosso-
produclie. ln dit verbond wordt ook
wel gesproken over sneokerizaíion.
Een lerm die verwiist noor Níke die
een grote voriëteit oon sneokers is
goon produceren voor diverse soor-
ten en momenten von gebruik en in
velerlei stijlen. Ook het merk-imogo
heeft gezorgd voor een opwoorde-
ring von hun sportschoenen. Snea-
kerizoÍion verwiist noor het principe
dot tegen relotief loge kosten uit ge-
liiksoortige bosismoteriolen en pro-
ductieliinen tol von vorioties op het-
zelfde themo (lees: eindproduct)
wordt vervoordigd.'Gespecioliseer-
de' eindproducten wooroon niet ol-
leen een priiskoortie hongt, moor die
tevens ziin of te zetten onder een
breder publiek. Ze ziin immers beter
ofgestemd om meerdere segmenten
von de gefrogmenteerde consumen-
ienmorkt te bedienen. Noost Nike,
ziln ondere goede voorbeelden de
zonnebrillen von RoyBon of de horlo-
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ges von Swotch. Ook in de fietsen-
bronche heeÍl sneokerizoíion de of-
gelopen ioren een hoge vlucht ge-
nomen.

Yon sneokerizoÍion is ook in de le-
vensmiddelenindustrie volop sproke.
Tol von (duurdere) voedingsmiddelen
komen op de morkt die inspelen op
de behoefle von consumenten oon
gemoksvoeding, tussendoorties of
nutritieve voeding. Von kipkluifies tot
oordoppelschiifies, von vruchtenyog-
hurts tot drinkontbiiten, von mogne-
tronklore ponnenkoeken tot funclio-
nol foods. ln tegenstelling tot luxe
goederen ols horloges of fietsen is
voedselconsumptie in de westerse
wereld niet zozeer een vroogstuk von
schoorste moor von verzodiging.
Doorom ook dot de noodzook voor
de ogrofood-sector om toegevoegde
woorde te creëren door relotief
goedkoop bosismoteriool op te
woorderen, des te dringender is. Als
don vervolgens de opmerking wordt
gemookt dol sneakerizoÍion - of he-
terogene mosso-productie don wel
mosso-mootwerk - korokteristieke
kenmerken von Ml ín zich heeft, don
wordt het belong von Ml voor de
ogrofood-sector nog eens onder-
streept.

Ondonks de onmiskenbore verschil-
len met mosso-productie, is de zoe-
krichting von MM vio de weg von
toenemende prod uctvoriotie en
-innovotie voorol een kwontitotieve
reoctie op veronderende morkfuer-
houdingen: heil wordt gezocht in het
oonbieden von een grotere vorieleit
oon (luxe) producten. De product-
oriëntotie stoot centrool.

Binnen het Ml-gedochtegoed stopt
vrooggestuurd ondernemen niei met
productinnovotie en -voriëteit. Het is

eerder zo dot flexibilisering ols een
conditio sine quo non Yon Ml is te
zien.

5. Mqssq-distributie

A4ass CusÍomizotion is (...), in
fod the next logicalslep in the
evoluÍion of business
compeÍilion. But il is not lhe losi
slep. (Pine, 1998: 24)

Een toenemende hoeveelheid en
voriotie oon producten oonbieden is

één ding, ze op het iuiste moment op
de iuiste ploots kri[gen is een tweede.
Dit is voorol het oondochtsterrein von
wot we met mosso-distributie (MD)
hebben getypeerd. Speciole oon-
docht hiervoor is met nome ook
ingegeven door de (Nederlondse)
proktiik.

ln de eerste ploots ziin we von oor-
deel dot distributie en logistiek ook in
de toekomst een belongrijke econo-
mische krocht von Nederlond zol blii-
ven. Morktbewegingen die voeren
noor verdergoonde Ml zullen deze
copociteit nog oon belong doen win-
nen. Bliivende (kennis-)ontwikkeling
en innovotie op dit vlok ziin derholve
voor de Nederlondse economie von
morgen von groot belong.

ln de tweede ploots omdot wonneer
over Ml in de ogrofood-sector wordt
gesproken binnen de Nederlondse
context, hei'Vondoog voor morgen'-
concept von Albed Heiin prominent
oonwezig is. Hier hebben we te mo-
ken met een logistiek concept, be-
doeld om op effectieve en efficiënte
wiize de AH-supermorkten te be-
voorroden. Klonftevredenheid en
dienstverlening zijn hier eveneens
belongriike stimuli: oon de klont
hoeft geen 'nee' te worden verkocht,
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versproducten zijn ook vers, e.d. Het
oonbieden von levensmiddelen in de
iuiste hoeveelheid, op de goede
ploots en het goede moment is met
nome geconcentreerd op stroomlii-
ning von toeleveringsmethodieken.

EfficienÍ consumer response (ECR) is

een onder product von moderne in-
formotie-technologie dot in het koder
von MD niet ongenoemd mog blii-
ven. ECR mooh het mogelilk dot bii
distributeurs, of zelfs leveronciers,
snel bekend is welke producten door
klonten ziln gekocht en oongeleverd
dienen te worden. Hoe frooi dit sys-
teem ook is, de oonsturing door de
klont is louter een op technologie
geboseerde offoire. Mede hierom
ook dot het belongriik is niet uit het
oog te verliezen dot op bosis von met
ECR verkregen doto over oonkopen
nouweliiks tot niks kon worden ge-
zegd over ochterliggende motieven
of wensen von klonten. ln het koder
von 'Vondoog voor morgen' kon nu
niet direct gesproken worden von een
persoonlilke, directe en open dioloog
tussen reloiler en consument. Hoe-
veel mensen weten biivoorbeeld wel-
ke voordelen hun bonuskoort heeft
voor AH?

Enige nuoncering is derholve op zijn
ploots ols gesteld wordl dot binnen
MD de klont centrool stoot. De inzet
von technologie die mede tot doel
heeft klonten beter op hun wenken te
bedienen, is niet hefzelfde ols het le-
ren kennen von de wensen en be-
hoeften'ochter' het consumptiege-
drog von ie klonten. Hiervoor zol er
toch verdergoonde interoctie nodig
ziin, die minder een eenrichtingsver-
keer kent don het sconnen von de
oonkopen von ie klonten.

ó. Noqr Ml

I n form otio n tech n olog y is
required to creoÍe moss-
i n d ivid u o lised i n fero clion
processes, olthough it is not
necessarily lhe only nor Íhe
mosl imporÍonl, corrier for
s upp lier- custom e r in le ro clio n.
(Von Asseldonk, 1998: 2ó3)

De umdenken von MM en MD is

minder drostisch don dot von Ml. MM
en MD vormen echter wel essentiële
onderdelen von en oonzetten tot Ml.
Ze effenen ols het wore het pod voor
Ml; zíin steppíngslones voor verdere
evolutie. Hoe belongriik ook, flexibili-
sering in de zin von MM
(customtzotion), zowel ols flexibilise-
ring in de zin von MD (volue-odded
logistics), ziin bovenol von onder-
sleunende betekenís (enobling) voor
Mt.

We do not wanf flexibilily,
h owever, b uf responsiveness.
(Von Asseldonk, 1998: 288)

ln vergeliiking tot MM en MD is Ml
meer omvottend. Technologie is no-
drukkeliiker míddel in ploots von
doel, woorbii de focus niet olleen ge-
richt is op de invloed von techniek op
de somenleving, moor ook vice ver-
so. Ml is in het olgemeen moot-
schoppeliik georiënteerd. Het pri-
moot ligt hier in feite ook, woordoor
het niet olleen goot om oonpossing
von productie- en distributieproces-
sen op frogmentotie von morktseg-
menten, moor doodwerkeliik om het
tot elkoor brengen von oonbod- en
vroogzilde von de morkt. Niét door
consumenten te 'bomborderen' met
producten in de hoop dot ze voor de
iouwe kiezen, moor door dotgene te
produceren wot ze wensen of
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(heimeliik) verlongen. Ml in ruime zin
goot over de rol von commer- ciële
orgonisoties in menseliike gemeen-
schoppen. lnteroctiviteit en responsi-
viteit ziin hier de kernwoorden.

The world of agile
monufocluring is in mony ways
diomeírically opposed io the
world of mass production.
(Goldmon, et al., I 995: 337)

MP en Ml stoon in veel opzichten
hooks op elkoor. Doorom ook dot Ml
een rodicoler breuk met het verleden
impliceert don de voortbrengíngs-
systemen MD en MM. Om de ver-
schillen te verduideliiken en de reik-
wiidte von Ml te illustreren, concen-
treren we ons zododeliik op een
oontol centrole begrippen von Ml.
We hebben de bedoeling, onders ge-
zegd, door te dringen tot wot wii de
horde kern von het Ml-'porodigmo'
zouden willen noemen. ln het bi]zon-
der komen die kernconcepten oon de
orde welke er noor onze smook oon
biidrogen Ml ols 'irendbreuk' te
(h)erkennen.

As wilh much of ogility, old
concepts ore puf íogether in
new woys, Ío deo/ with new
ond emerging morket
reolilies. (Goldmon el ol.,
1995:208)

No de relotie te hebben gelegd tus-
sen Ml en voortbrengingssystemen uit
heden en verleden, willen we vervol-
gens een blik op Ml werpen ols een
richting von toekomsiige ontwikke-
ling. We willen dit doen in zes poro-
grofen, woor telkens twee begrippen
centrool stoon. We bezien Ml ols een
proces dot niet olleen relevont is op
bedriifsniveou. We formuleren Ml in
sociool-economische termen en wil-

len de dynomiek en vernieuwing von
het gedochtegoed verduideliiken oon
de hond von zulke begrippen ols in-
teroctie, somenwerking, mocht, ver-
trouwen, verontwoordeliikheid, iden-
titeit, mootschoppeliike context, ge-
drog. Wii hebben het idee dot voorol
de inherente 'socio-logico' von Ml
mookt dot Ml ols vernieuwend voort-
brengingssysteem is oon te merken.

7. Dynomiek en diversiteit

An ogile company b organized
in a woy lhot allows it to Íhrive
on change and uncerfoinly.
(Goldman ef ol., 1995:74)

Componies that creaÍe the
fuiure do more thon satisfy
cusÍomers, fhey consÍantly
omoze them. (Homel &
Prahalad, 1996: 109)

Mosso-individuolisering en dynomiek
zijn onlosmokeliik met elkoor ver-
bonden. Ml ols voortbrengingssys-
ieem goot iuist over het omschoke-
lingsproces von bedriifsvoering en
-inrichting, zodonig dot ze ziin opge-
wossen tegen de eisen die er door
een omgeving vol dynomiek en di-
versiteit oon worden gesteld. Belong-
riik binnen het 'porodigmo' von Ml
is, met ondere woorden, dot gezocht
wordt noor inzichten, instructies en
instrumentorio die (beter) recht doen
oon pluriformiteit en veronderliikheid
die zo kenmerkend ziin voor (post-

)moderne mensen, morkten en moot-
schoppiien.

Dit beiekent dot in belongriike mote
gebroken wordt met de 'notuurliike'
neiging om verondering en onzeker-
heid met de nodige huiver en terug-
houdendheid tegemoet te treden. We
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ziin in wezen niet zo dol op veronde-
ring, ondonks dot we met onze mond
vook onders beliiden. Voor dit con-
formisme ziin ook begrílpeliike rede-
nen oon te drogen. Verondering en
verstoring von de stotus quo schept
onzekerheid, doet de konsen stiigen
dot gedrogskeuzes worden gemooki
die ongunstig uitpokken, brengt on-
rust of soms zelfs ontreddering te-
weeg. Weerstond of weerzin tegen
vernieuwing, behoeft don ook niet te
verbozen. Dergeliike reocties vormen
een inherent onderdeel von onze so-
clole en culturele evolutie. Met nome
wonneer de belongen die op het spel
stoon groter zljn, de gevoren bedrei-
gender en de besioonde orde suc-
cesvoller resultoten heeft geboekt, zol
behoudzucht sterker vormen oonne-
men. Angst of onwetendheid kunnen
eveneens oon de bosis von behoud-
zucht liggen, zogoed ols bíjvoorbeeld
het feit dot 'het nieuwe' te duur is, te
moeiliik om te begriipen don wel te
onverenigboor met de bestoonde
(denk)trodities of gewoonien.

Bovenstoonde opmerkingen ziin in
iweeledig opzicht von belong in het
koder von Ml. ln de eerste ploots
omdot ze relevoni (kunnen) ziin ols
het goot over de occeptotie en
aworeness binnen de ogrofood-sec-
tor von Ml ols de vigerende morh-
omstondigheden (von morgen). ln de
tweede ploots omdot Ml ols zodonig
pleit voor (voortdurende) verondering
en oonpossing von ondernemingen
en de producien die ze leveren. Ge-
vroogd wordt ofscheid te nemen von
stondoordisotie en stobiliteit.

Het goot in het koder von Ml niet oon
te proberen verondering en dyno-
miek te dempen of buiten de deur te
houden. De ontennes ziin doorente-
gen gericht op het zoeken von mo-

nieren om eryon le profiteren. Dit
betekent dot gerespecteerd wordt dot
product-levenscycli kort ziln, dot
voortdurende innovotie vereist ís om
die vernieuwende producten op de
morh te brengen woor - voor zolong
ols het duurt - een hoge(re) morge
op zit. De succesvollen op beweeglii-
ke morkten schriiven de woorden tii-
dig en tiidelilk in kopitolen. Je suc-
cesvol begeven op morkten die be-
weegliik zijn houdt in dot je met volle
overgove in de tredmolen stopt om er
zelf mede voort en richting oon te
geven. Houvost zul ie nouweliiks of
niet vinden oon voste procedures,
potronen of processen.

8. Consumpliemootschoppii en
consumenlenmocht

CopiÍolisl society has
undergone o shift in focus from
p rod u clio n lo cons u mp lion.
(RtÍzer, 1998: I 18)

Society hos become generolly a
buyers-morket rolher lhon o
sellers-markeÍ. (Van
1998:229)

lf we wanl to undersiand ihe
custome4 we will hove io
undersiond the logic of
interaclion. (Von Asseldon k,
1998:258)

Producenien hebben nodrukkelilk
mogeliikheden een stempel te druk-
ken op het verloop von morktontwik-
kelingen en vroogtrends. Ondonks
dot we leven in een consumptiemoot-
schoppii wqor consumptie meer en
meer de ploots von producÍie in-
neemt ols motor von (post-)moderne
economieën, wordt niet vergeten dot
producenten in zogenoemde vroog-
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gestuurde morkten het nodige ge-
wicht in de school leggen. Er is geen
sproke von consumentensoevereini-
teit Pleilen voor een intensívering en

oclivering von producentenzijde om
oonsluiting te zoeken bii de (grillige)
wensen en (momenione) behoeffen
von (individuele) consumenten
woor het mosso-individuolisering om
ie doen is - sluit bepoold niet uit dot
oonbieders zelf geen (pro-)octieve rol
spelen in de (oon)sturing von vroog-
ontwikkelingen en morhkonsen.

Binnen het koder von Ml goot het er
voorol om dot vroog- en oonbodzijde
von de morkt oon elkoor worden ge-
koppeld. Centrool stoot de inieroclie
tussen consumenten en producenten.
En ols het beeld er een is von weder-
ziidse invloedsreloties, don betekent
dit bílvoorbeeld dot ondernemers,
zowel ols onderzoekers, productie-
oongelegenheden in somenhong
brengen met consumptievroogstuk-
ken. Eveneens betekent het een ge-
nuonceerde kiik op mochtsverhou-
dingen in de morkt. Het relolieve
korokter doorvon is enerziids oon te
geven vonuit de erkenning dot of-
zonderliike consumenten een eco-
nomische mochtsfoctor ziin, die -
o.l.v. non-gouvernemeniele orgoni-
soties ols Greenpeoce e.d. - hei ul-
tieme middel von de boycot tot hun
beschikking hebben (negotieve feed-
bock). Anderzijds vonuit het gegeven
dot producenten in belongriike mote
consumenten in de gelegenheid stel-
len hun behoeften en beslissings-
mocht te exploileren, ols wel hun
veeleisendheid mogeliik moken
(positieve feedbock). De impulsen die
vonuit de oonbodziide worden gege-
ven ziin direct von invloed op de mo-
geliikheden von de vrogers om vio
hun poriemonnee of creditcord te

oordelen over deze initiotieven. En vi-
ce verso.

'De klont is koning' is een te simpele
somenvotting von de boodschop die
mosso-individuolisering wil brengen.
Er wordt niet gesproken in termen
von obsolute mocht von de ene portii
over de ondere, moor in termen von
somenhong, somensprook en so-
menwerking. Een reolistische beno-
dering von de morkt von vondoog en
(over)morgen goot uit von mocht ols
ziinde gebouwd op een netwerk von
ofhonkelilkheden. Een zogenoemde
mochthebber is don per definitie
geen onofhonkeliike en een ofhonke-
liike geen mochteloze. Voor Ml ziin
portnerschop, teomwerk en coolitie-
vorming oonmerkeliik belongrilker
vormen von interoctie don de boos
spelen over de onder en le wil dwin-
gend oon hem of hoor opleggen.

Ml goot ervon uit dot het begriipen
en helpen von ofnemers cruciool is

voor oonbieders om te overleven
binnen de consumpliemootschoppii
von nu en siroks. Deze gedochte is

volledig in overeenstemming mei een
von de meest belongrijkste lessen die
uit modern monogementdenken is te
trekken: word consumer minded.

Tegeliikertiid doet zich de porodox
voor dot porollel oon het siiigende
belong de wensen von je klonten te
kennen, het steeds moeilijker wordt
er de vinger ochter te kriigen. Vonuit
bovengenoemde kiik op inleroctie ols

een functie von mocht en ofhonke-
liikheid, droogt Ml ols oplossing oon
de bonden met ie klonten oon te
holen. ln een post-MP-omgeving is

het vervolgens bepoold geen goede
optie de klont hiertoe te dwingen. De
oonbieder is niet longer in deze posi-
tie. De ofstond tot de klont moet
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worden verkleind, zodonig dot gren-
zen tussen oonbieder en ofnemer
vervogen. Hiervoor zol de oonbieder
tegemoet dienen te komen oon de
(specifieke) wensen en verlongens
von de ofnemer. Voor de ogrofood-
sector betekent dit dot een interoc-
tieve en responsieve op- en instelling
von ketenportiien vereist is.

9. lnteroctiviteit en responsivi-
teil

Agile competilíon reslores lhe
centroliÍy of personal inter-
oc'Íions between supplier and
customer. (...) l" Íhe world of
m oss p rod u ctio n, i nte ro ctio n
wiíh cusfomers wos through
producls, in the world of ogile
competitíon inleraction on ce
ogoin becomes personal.
(Goldman eÍ o/., 1995: 325)

Compefition s now hodíng
companies oway from the oll-
c u sio m e rs - g el- fh e - so m e
approoch ío treaiing eoch
cuslo m e r í n d ivid uo lly, lh e refo re
becoming part of lhe
cusÍomer's life slyle or business
processes, os interoclive
inferprises. (Prebs el al., 1996:
tó)
[AJdvontoge goes Ío the
o rg o n ization Íh ot u n de rsto n ds
the customer and ih needs,
ond tronsloÍes ÍhaÍ
understonding inÍo meosurob/e
value in o relotion-ship thof
continues over time. (Preiss et
a/., 199ó: 22)

A secreÍ io success in Íhe 2lst
century competiiion will be to
succeed in working wrth

customers lo help you help
them. (Preiss ei o/., 199ó: 3l)

Ml betekent eveneens dot de eindge-
bruikers, de consumenten, inlegraol
onderdeel von voortbrengingsketens
ziin. Aon de welbekende schokels
von toeleveronciers, primoire pro-
ducenten, groothondel, voedings-
middelenbedriiven en retoilers, wor-
den consumenten ols schokel vost-
geketend. Hierbii kon niet volstoon
worden met het bewijzen von lip-
pendiensten oon klontgerichtheid of
op meer of minder vriiblijvende wiize
de klonttevredenheid peilen. On-
dernemers zullen hun ogen en oren
open moeten houden voor de
wensen en behoeften vqn kritische,
(zelf)bewuste en voriotie-zoekende
consumenten. Morkt-gevoel behoeft
een verdiepingsslog: vergroten von
het inlevingsvermogen in de per-
soonliike werk- en leefomgeving von

le klonten - consumenten of profes-
sionele ofnemers - is een bosisvoor-
disheid.

Ondernemen en produceren drooíi
om veel meer don het eindproducl
olleen. Kritische succesfoctoren ziin
niet louter economisch-moteriële
foctoren ols prils of functionele pro-
ductkenmerken. Wot producenten
moeten proberen te bereiken is het
bieden von toegesneden oplossingen
voor de behoeften von hun klonten.
Ze ziin niet zozeer productleveron-
cíers ols wel probleemoplossers en
diensfuerleners.

lnteroctie is hèt middel om te ochter-
holen welke 'problemen' en vrogen
klonten hebben. lnteroclie ook,
woorvon de dichtheid en intensiteít
oonzienliik verder goot don de trodi-
tionele goederenstroom von oonbod-
noor vroogziide en een geldstroom
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von vroog- noor oonbodziide von de
morkt. Noost geld en goederen
wordt bii Ml in het biizonder de es-

sentiële rol von communicotie bek-
lemtoond. I nformotie-overd rocht over
en weer is het'immoteriële bindmid-
del' tussen de schokels von de keten.
Doorom ook dot ogroproductie-
kolommen een zodonig inrichting
behoeven dot overdrocht von infor-
molie mogeliik en onontbeerlijk
wordt. Vosthouden oon het innemen
von gei'soleerde posities ten opzichte
von ondere ketenportiien, volt buiten
het perspectief von Ml. Vosthouden
oon de gedochte dot zokeliik succes
olleen geboseerd is op winst- of
verkoopcijfers, is een te beperkte visie
op ondernemen. Hetzelfde geldi voor
de opinie dot bedoelde interoctiviteit
kon volsloon met de inzet von lCT.

Ml moet gesitueerd worden in een
sociole en economische wereld die
gekenmerkt wordt door toenemende
interdependentie. Wederzíidse of-
honkeliikheidsreloties bovendien op
bosis von een 'twee-componenten-
liim'. Geld en goederen vormen de
moteriële component, informotie de
immoteriële. Consumenten en pro-
fessionele ofnemers, zowel ols
werknemers, bereik ie niet olleen met
geld en goederen; is niet oltiid of het
enige woor ze behoefte oon hebben.
Vertrouwen winnen, goodwill kweken
of meer doen don strikt noodzokeliik
is, ziln voor economisch-commerciële
interocties even belongriike gedrogs-
opties ols voor het op- en uitbouwen
von duurzome en robuuste sociole
bonden. Producenten moeten zich
ofhonkeliik (durven) opstellen tegen-
over hun klonten, hen betrekken bii
woor men mee bezig is, ze insprook
geven, er mee in discussie treden,
e.d. Door hei contoct te zoeken, kun-
nen beiden elkoor leren kennen en

kon er een vertrouwensbond groeien
woorin ze hun wensen meer en meer
op elkoor goon ofstemmen. Ze wor-
den belongriik voor elkoor, scheppen
door het contocï condities om tot
gezomenliike ideeën en ombities te
komen. Kortom, reloties kriigen kon-
sen zich te verdiepen en le verbre-
den: ínterdependentie stimuleert de
groei von interdependentie. ln een
tiid woorin veelvuldig von een kloof
tussen ogrorische producenten en
levensmiddelenconsumenten wordt
gesproken, mog dit op ziin minst een
uitdogend perspectief worden ge-
noemd.

Responsiviteii verwiist noor het open-
stoon von voortbrengingssystemen
voor de moteriële en immoteriële be-
hoeften von klonten en deze metler-
dood èn primoir von invloed te loten
ziin op oonsturing en inrichting von
productiemeihoden en -processen.
Vergroten von hei responsieve ver-
mogen is de crux von de zook ols we
spreken over Ml. Ziin oÍ niet ziin in
een beweegliike morh hongt of vqn
de mote woorin voortbrengingsketens
ziin toegerust om op een goede mo-
nier, op het iuiste moment en tegen
een goede priis de (snel veronderen-
de en onderliggende) vroogbehoef-
ten von hun klontenkring te beont-
woorden.

Tot slot vestigen we voor de duidelilk-
heid nog kort de oondocht op de
nouwe somenhong von responsiviteit
met de twee hiervóór behondelde
begrippen interoctiviteit en flexibiliteit.
Enerziids is responsiviteii ofhonkelíik
von interoctiviieit ols middel om de
benodigde informotie von de kont
von de vrogers noor de voortbren-
gingsketen door te sluizen. lnterocti-
viteit is de sturende en stuwende
krocht ochter responsiviteit. Ander-
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zijds behoeft responsíviteit flexibiliteit
omdqt deze bepolend is voor de
moie von technologische en pro-
cesmotige hoolboorheid om op bosis
von die informotie tot snelle, doel-
motige en doeltreffende reocties te
komen. Dit odoptieve vermogen
wordt geleverd door het Ílexibiliteits-
geholte von productie- en distributie-
processen. Zodoende vormt respon-
siviteit de Íroií d'union tussen vroog-
en oonbodziide.

I O. ldentiteit en emolie

[AJnd we should keep in mind
Íhat íhe search for identily is os
p owe rfu I os íech n o- econ o m ic
change in chorting Íhe new
history. (Costells, 1998: 4)

Aporf from funclionol ospecls,
emoiional aspecls also become
imporÍont: in mony producís
we alreody sell emoiions ralher
thon funclions. (Von AsseldonN
1998:244)

CompeÍition bosed solely on
hard ware product price and
funclíon hos become more and
more cullhroot. (Preiss et al.,
199ó:53)

ldentiteit is een veelvoorkomende
term ols gesproken wordl over (post-

)moderne consumenien en consu-
mentencultuur. Het betreft een
'mentool-culturele' foctor die in het
koder von Ml eveneens von belong
is.

Hoewel er zonder twijfel kritische
noten zijn te kroken bii de consump-
tieve oord von de moderne, met
nome westerse, wereld von vondoog
de dog - en deze zich ook loten ho-

ren -, nemen consumptiegoederen
een belongriike ploots in het leven
von mensen. Zools zoiuist ol is ge-
memoreerd, goot het hierbii frequent
niet olleen of zozeer om het product
op zichzelf, moor om de betekenis
die de eroon wordt toegekend. ln het
bijzonder ook de betekenis voor de
eigen persoonliikheid.

Het voert op deze ploots te ver uit te
weiden over de mote woorin dit het
geliik von Abrohom Moslow beves-
tigt, don wel in hoeverre dit een te-
ken is von de 'identiteitscrisis' woorin
de post-moderne mens belond zou
ziin nu religieuze en politieke ideolo-
gieën oon krocht hebben ingeboet.
Woor het ons hier om te doen is, is

de woorde von en woordering voor
producten ols identiteitsdroger noor
voren te holen. Het lijh erop dot zich
dit gemokkelilker loot onderkennen
ols we het hebben over bijvoorbeeld
kleding of outo's. Ook in de vele re-
clome-uiiingen woormee we gecon-
fronteerd worden, zien we terug dot
getrocht wordt producten te omgeven
met ollerhonde (identiteits)woorden
en emoties. Televisiereclomes bii-
voorbeeld ziin niet zelden 'emotie-tv.'

ln eerste oonleg ligt het minder voor
de hond zoiets olledoogs ols voeding
en eten in verbond te brengen met
identiteit, zelfexpressie en conspicious
consumption ('opzichtige' consump-
tie, term Thorstein Veblen [1899]). ln
tweede instontie ziln er echter orgu-
menten oon te drogen op bosis
woorvon het voor de ogrofood-sector
wel degeliik mogeliik is oonsluíting te
vínden bii doelsiellingen von klonten
die op een 'hoger' plon liggen don
het bevredigen von primoire behoef-
ten ols winst moken (business-to-
busines§ of hei stillen von honger
(b us in ess -to - con s u m er).
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Ook voedingsmiddelen ziln te ver-
binden oon de boodschop von mos-
so-individuolisering, door producten
deel uit te loten moken von de per-
soonliike behoeften, de leef- en bele-
vingswereld von klonten in het olge-
meen en hun identiteii en emoties in
het biizonder. Kortom, de boodschop
om de overgong te moken von func-
tionoliteit noor emotionoliteit. ln ol-
gemene zin kon hier verwezen wor-
den noor het gegeven dot mensen
sinds joor en dog voedsel gebruiken
om uitdrukking te geven oon de
woorde die ze oon zichzelf - 'je bent
wot ie eet' - en oon onderen hechlen.
Wot we onze disgenoten voorzetten is

een symbool voor de oondocht en
woorde die we oon hen geven.

Specifieker worden er oon de ogro-
food-sector mogeliikheden geboden
te zoeken noor wegen de emotionele
bond met hun klonten te vestigen
door de, wot we hier noemen, hedo-
nistische consumententrend díe door
de levensmiddelenwereld woort. Het
goot hier om het oppelleren oon de
behoefte von consumenten iets bii-
zonders te verkriigen, iets dot bij ze
post, dot ze op het lijf geschreven is,
dot hun ego streelt. Producten die
voor een dergelijk imogo eerst en
voorol in oonmerking komen zijn de
meer luxe en dure voedingsmidde-
len. We zouden ook kunnen spreken
over'lustenproducten' in tegenstel-
ling tot'lostenproducten' wooryoor
priis en functionoliteit wel de door-
sloggevende criterio ziin. Onbe-
werkte bulkgoederen, hoe hoog-
woordig von kwoliteit ook, vollen met
nome onder deze lootste cotegorie.

Producten inzetten om de relotie met
je klonten te leggen en te verstevigen,
zools mosso-individuolisering wil, is

voor de ogrofood-sector geen on-

hoolbore koort. De bekende futuro-
loge Foith Popcorn heeft het over
'egonomie' ols ze denk oon produc-
ten die voorol verkocht worden vonuil
woorden op het persoonlilke en
emoiionele vlok (emotie-geleid koop-
gedrog). Deze persoonlijke ervoring
of belevingswoorden ziln niet zozeer
de ofgeleide von het product, ols wel
dot het product een ofgeleide is von
die beleving of ervoring. Egonomie
legt het primoot bii het schenken von
persoonliike voldoening, bieden von
individuele service en odvisering.
Egonomie sluit perfect oon bii Ml.

ln het koder von Ml goot het erom te
beseffen dot klonten meer-dimen-
sionool ziin don het beeld von de
klont volgens het model von de
homo economicus. Niet-moteriële
overwegingen, ossocioties en motie-
ven spelen evenzeer een rol von be-
tekenis. De morele dimensie of
mentool-culiurele foctor binnen het
economisch hondelen is vervolgens
bepoold niet 'nutteloos' voor onder-
nemers, moor commercieel te mo-
ken. Sterker, Ml bepleit dot de mote
woorin ondernemingen erin slogen
oon te hoken bii identiteitswoorden
en deze 'unieke' wensen weten te
benutten, bepolend zol ziin voor po-
sitie en succes op beweeglíike mork-
ten (von de toekomst).

Om te beginnen is het hiervoor no-
dig dqt ondernemers een breder,
'holistischer', kiik op ondernemen en
produceren ontwikkelen don een
'tunnelvisie' die uitsluitend gericht is

op meet- en tostbore woorden
(winstciifers, budgetten, werkplonnen,
functionele productkwoliteiten ols bii-
voorbeeld voedingswoorde). Be-
weegliike en verzodigde morkten
vrogen om een oriënfotie woorin
economische en sociool-culturele os-
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pecten gecombineerd èn betrokken
worden bij de producten díe je of wilt
zetten. Don zol ook de betrokkenheid
von ie publiek toenemen, met olle
commerciële voordelen von dien.
Woorden hebben woqrde.

ldeniiteits- en emotionele woorden
komen zowel dichtheid ols intensiteit
von de interoctie tussen producent en
consument ten goede. Producten die
von betekenis zijn voor klonten om-
dot ze (psychologisch) verbonden
worden oon identiteitswoorden ols
succes, plezier, gezelligheid of
(zelf)respect verhogen de directheid.
De emotionele loding eryon verdiept
de relotie iussen product, of produ-
cent, en consument.

Op tweeërlei wilze is hieroon een bil-
droge te leveren. Aon de ene kont
door egonomie, dot wil zeggen, door
producten (voedingsmiddelen) of te
stemmen op de individuele behoeften
von klonten. Noost mootwerk kon
ook het product zelf 'verpersoonliih'
worden. Hiermee bedoelen we dot
het product zelf een 'persoonliikheid'
heeft. Een identiteit bovenol die emo-
ties oproept - welke weer correspon-
deren met de emotionele behoeften
von klonten. Ook op bosis von deze
voriont mog worden gesteld dot een
(merk)ortikel met een gezicht en ko-
rokter dot olleen ruil- en gebruiks-
woorden toont, in hoge moie steriel
en sooi zol worden gevonden - twee
kwolificoties die niet in het
(morkt)voordeel von het ortikel plei-
ten.

ln het verlengde hiervon wordt tot
slot von dit onderdeel kort verwezen
noor een volgende ospect dot von
belong is ols we het hebben over de
ogrofood-sector en de beiekenis die

binnen Ml wordt gehecht oon identi-
teit en emotie.

Het is niet zo dot het olleen produc-
ten kunnen ziin die emoties oproe-
pen, ook een productie-sector of -

methode kon dot. Voor delen von de
ogrofood-sector is dit wel biizonder
duideliik en oclueel. Met nome onder
consumenten is er de nodige bero-
ering over de wenseliikheid en oon-
voordboorheid von bepoolde, veelol
primoire, ogrorische productieproc-
essen. Het ziin don negotieve emoties
die boven komen en er is ollesbe-
holve sproke von identificotie. Kon er
bii zoiuist genoemde hedonistische
consumententrend nog gedocht wor-
den oon 'verwende'consumenten die
noorstig op zoek zi]n noor producten
die enig plezier en voriotie in hun
'verveelde' leven brengen, de hier
bedoelde consumententrend is on-
ders von oord.

De motieven die hieroon ten grond-
slog liggen ziln nouweliiks nog indi-
viduolistisch te noemen en bezitten
vook nouweliiks enige relotie met het
eindproduct. De grenzen von identi-
teít en emoties schuiven op tot en met
de productiewilze. Hoewel er uiter-
oord geen productieproces wordt
verkocht oon klonten moor produc-
ten, zien we dot ondernemers zich
eveneens onderscheidend kunnen
kwolificeren wonneer ze tegemoet
komen oon wensen en behoeften von
klonlen ten oonzien von productie-
melhoden. Hiervoor is het nodig dot
níet wordt stilgehouden bii een tech-
nocrotische of ontropocentrische hou-
ding en hondelingswiize. Wie zich
olleen hierop beroept, loopt sneller
op tegen de grenzen von moot-
schoppeli jke oonvoordboorheid.
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Het goot hier om collectieve woorden
en normen die moken of en hoever
klonten zich wensen te officheren met
de wilze von produceren. Ongeocht
of de kritiek op de process-orienled
quality von bepoolde sectoren oltild
even juist of genuonceerd is en on-
geocht of deze nu wel of niet
(in)direct doorwerken in de ofzet von
ogrorische producten die met behulp
von'gewroohe' productiemethoden
ziin geproduceerd, het is in het koder
von Ml onmiddellijk relevont een
belongriik gewicht toe te kennen oon
ecologische en ethische ospecten von
productiemethoden. Aonsluiting vin-
den don wel houden bii klonten is
erbij geboot wonneer je ze noor eer
en geweten duidelijk kunt moken dot
ie ols ondernemer hun bezorgdheid
deelt en ie er verontwoordeliik voor
ocht.

1 I. Verontwoordeliikheid en
Yermqolscho ppel iiking

We will orgue fhot the strategic
choices of lhe future ore
choices of goals. NoÍ finoncial
goals, but gools
purpose and meoning (...) ln
genero/, choices aboui Íhe
contríbution Íhe company aims
to make to society. Choices
which iusfify lheir 'license to
operate'. (Von Asseldonk,
1998:4)

The compony has a will; lhus ii
mokes choices. As o result of
moking choices, ii may diverge
from the conditíons or Íhe
values in iís environmenÍ.
ConÍinued dishormony with its
world will lead to o crisis and
may be modol. To avoid a
crisis and to perceive o

diverging environment, the
compony must be open to lhe
outside world. (De Geus, 1997:
200)

A firm's identificafion wilh ond
sense of community, derived
from membership in o clusler,
ond iÍs tivic engagemenÍ"
beyond its own norrow confines
os o single enhty Íranslole
directly, occording lo clusler
lheory inlo economic value.'
(Porter, 1998a: 22ó)

Like m oss - p rod u ctio n - b ased
competition, og ile compelition
is neilher philontropic nor
viríuous. Unlike moss-
p rod uction compeliÍion, how-
eve6 if is inherenily conscious
of, and sensitive ío, Íhe sociol
conbrt of ils operoiions. The
mind-set of sensiÍiviÍy lo ihe
va/ues of current ond potenlial
cuslomers, for exomple, is parÍ
ond porcel of being an ogile
competiÍor (Goldman et al.,
I 995: 40)

[tVJutuol frusl ond shored
volues ond ethics ore becoming
a crilícal success faclor Ín the
n ew relationsh ip - bosed
business environment (Preiss el
ol., 1996: ló9)

Verontwoordelilkheid en vermoot-
schoppeliiking, de twee 'core con-
cept§ von Ml die hieronder kort von
enige tekst en uitleg worden voor-
zien, vloeien welhoost logisch voort
uit het voorofgoonde. Bedoelde logi-
co loot zich verduideliiken door te
stellen dot de zojuist gemookt op-
merkingen over identiteits- en emo-
tionele woorde von producten
productiewiizen, eveneens von

en
toe-
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possing ziin op ondernemingsniveou.
Een tweede verbinding is te leggen
door te memoreren oon het consu-
mentbeeld von Ml dot zich in verge-
lilking tot de homo economicus oon-
merkeliik meer rekenschop geeft von
de grillen en gevoeligheden von ho-
mo sopiens. Deze lijn is door te trek-
ken noor een hoger niveou von ono-
lyse: ondernemingen in beweegliike
morkten ziin geen equivolent von de
homo economicus.

Ml verkloort het foilliet (uiteindelíik
ook letterliik) oon winstmoximolisotie
ols raison d'éire. Ondernemingen in
beweegliike morkien hebben meer-
dere doelen no te streven, meerdere
keuzes te moken. Doelen en keuzes
ook díe in beginsel verder of lilken te
stoon von de economische reoliteit in
enge zin. Het besef dot economie en
ondernemen meer is don winstmor-
ges, verkoopciifers en morktoondeel
èn dot de groei en bloei von deze
kwontitotieve ospecten geboot ziln bíi
oondocht voor kwolitotieve ospecten
(woorden, ethiek, ideniiteit), ziln de
stellingen die vonuit Ml worden be-
trokken.

Het nemen en (uit)drogen von ver-
ontwoordeliikheid ols essentiële ei-
genschoppen von modern onderne-
men, sluit onmiddellilk oon bii de
oondocht die er recentelijk is geko-
men voor sociool verontwoord on-
dernemen en business ethics. Ook
hier is het vertrekpunt dot onderne-
mingen niet losstoon von de omge-
ving, moor er onlosmokeliik onder-
deel von vormen. Onderneming en
omgeving beïnvloeden elkoor weder-
ziids. Vermootschoppeliiking stoot in
het teken hiervon en houdt in dot de
ofstond tussen mootschoppii en on-
derneming overbrugd wordt door
intensivering von reloties. Moderne

ondernemingen in welvorende mork-
ten loten zich leiden door hun inter-
octie met de omgeving. Dit betekent
dot keuzes gemooh en doelen ge-
steld worden in relotie tot het moot-
schoppeliike veld woorin geopereerd
wordl. Oulward-looking is een nood-
zokeliike voorwoorde om iuiste keu-
zes te moken, goede doelstellingen te
formuleren en nieuwe morhkonsen
(opportu n ities) te ontd ekken.

Het bestoonsrecht von moderne on-
dernemingen is niet louter en olleen
een functie von hun morktpositie,
moor evenzeer von hun mootschop-
pelilke positie. Om voor de 'buiten-
wereld' een gezicht te hebben is

meer nodig don een hoge beursno-
tering of oontrekkeliik geprilsde orti-
kelen. No de behondeling von de
verbreding von het blikveld op pro-
ductkwoliteiten en productieproces-
sen, is hier de opmerking op ziin
ploots dot deze in het verlengde lig-
gen von verontwoordeliikheid en ver-
mootschoppelijking.

Opgevot ols onderdeel von het gro-
tere geheel, is de mocht - gedefini-
eerd ols het vermogen succesvol en
doelmotig te hqndelen - von onder-
nemingen ofhonkeliik von de mote
woorin de omgeving bereid is deze le
ondersteunen. En de mogeliikheden
voor mochtshondhoving don wel -
vergroting zullen toenemen wonneer
die onderneming een positieve bii-
droge levert oon die omgeving.
Wonneer ze begoon is met (hoor ei-
gen) mensen en de somenleving ols
geheel. Het goot, met ondere woor-
den, niet om dwong in de negoiieve
zin von het woord, moor het goot er
veeleer om dot ondernemingen of-
dwingen dot ze ondersteund worden
op bosis von wot door de omgeving
ols positief wordt ervoren. Push-
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gedreven reloties ruimen het veld
voor pull-gedreven reloties. Oriënto-
tie op techniek mookt ploots voor
oriëntotie op het publiek. Controle
wordt verruild voor commilmenÍ.

Om duideliik te moken dot onder-
nemingen in de mootschoppii (willen)
stoon en zich rekenschop geven von
wot er gebeurt en leefi buiten het ei-
gen erf, fobriekspoort of winkeldeur,
is het nodig dot ze duidelijke keuzes
moken, doelen stellen en deze in een
herkenbore missie neerleggen. En

niet olleen neerleggen, moor ook
uitdrogen. Ondernemingen dienen in
beiderlei opzicht uitgesproken te ziin.
ldentiteit en positionering von onder-
nemingen zol in belongrilke mote
geboseerd ziin op communicotie. En

in een wereld von goed geïnfor-
meerde klonten die vele informotie-
konolen toi hun beschikking hebben,
verdient het oonbeveling een bood-
schop uit te drogen die oonspreekt
zowel ols duideliik en openhortig te
ziin - ó6k over de eigen fouten en te-
korikomingen. Tronsporonte, ondub-
belzinnige en eerliike informotievoor-
ziening verhoogt de geloofwoordig-
heid en betrouwboorheid (occount-
obilil/1. ln een interoctieve reloiie tot
de omgeving ziin integriteit en ou-
thenticiteit belongriike zoken ols het
goot om het verwerven of verstevigen
von betrokkenheid en vertrouwen von
klonten. Een vertrouwensbosis is on-
misboor voor de legitimiteit von de
onderneming in het olgemeen
(license to produce) en de ver-
koop(siiiging) von producten in het
biizonder. Redenerend vonuit Ml is er
don ook olle oonleiding het vitole
belong von de op- en uitbouw von
vertrouwensrelolies met (beoogde)
klonten voor het moderne economi-
sche (over)leven te beklemtonen. Het
is overigens opvollend dot de woorde

die oon vertrouwen (lrusr) wordt ge-
hecht de ofgelopen joren sowieso is

toegenomen in de bedri]fskundige en
orgonisotie-sociologische I iierotu u r.

Sociole betrokkenheid tonen, ver-
trouwen opbouwen en loyoliteit win-
nen ziin op zichzelf niets nieuws. Ni-
collè Mochiovelli bíivoorbeeld gof in
zijn De Heerser [513] ol het odvies
dot vorsten niet vergoten er bij tijd en
wijle werk von ie moken hun onder-
donen goedgunstig te stemmen om
hun loyoliieit te beworen en bewo-
ken. Niet toevollig dot we sinds ioor
en dog zien dot ondernemers sociole
of culiurele doelen finoncieel onder-
steunen. Tot zover niets nieuws onder
de zon. Toch is hiermee niet olles ge-
zegd. Ml betekent dot ondernemin-
gen bepoolde sociole woorden
'internoliseren'. En ols corporole
idenfíly serieuzer wordt genomen don
het geven von geld oon goede doe-
len of het uitspreken von goede be-
doelingen, don zol het koroher von
de onderneming ook serieuzer wor-
den genomen door de morh en in
sterker mote een onderscheidend
concurrentiemiddel ziin. Een goede
èn gerespecteerde beeldvorming
(imoge scorQ is goud woord.

ln de dynomische en interdependente
economísche wereld von nu en
stroks, is de oonwezígheid von een
bepoolde economische octiviteit
nouweliiks nog vonzelfsprekend en
loot ze zich niet louter rechtuoordigen
op bosis von de revenuen die de di-
rect betrokkenen ervon hebben. Te-
gen deze ochtergrond wordt noor
voren gebrocht dot moderne onder-
nemingen zich zowel mootschoppe-
liik veronkeren ols zelf een onker-
ploots bieden voor zokeliike reloties,
consumenten èn werknemers. Eerder
genoemde niet-moteriële woorden
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vormen ook nu een belongriike foctor
om de relotionele component vorm
en inhoud te geven. Voorol ook deze
mentool-culturele woorden leggen de
bosis voor het op- en uitbouwen von
construcíieve en cohesierze reloties.
Ze moken het mogelijk dot mensen
binnen en buiten de ogrofood-sector
wot hebben met elkoor, trols kunnen
ziin op wot er wordt gepresteerd en
toleront tegenover elkoors opinies en
belongen stoon. Hoe sofÍ dit olles
ook mog klinken, in beweeglilke
morkten is dit horde reoliteii. De
mentool-culturele component ver-
dient een eminente ploots inzoke
oonpossing en veronderingsmo-
nogement von ondernemingen die
geconfronteerd worden met steeds
sneller veronderende omgevingen -
èf nieuwe omgevingen in het koder
von internotionolisering.

Verontwoordeliikheid en vermoot-
schoppeliiking impliceert dot de in-
Íerne betrokkenheid bij ondernemin-
gen toeneemt. Een vertoling hiervon
in de orgonisotiestructuur en het per-
soneelbeleid ziin onderwerpen die de
nodige oondocht kriigen in de lite-
roiuur over Ml. Wii zullen hier kort
over ziin. Vermeldenswoord is dot in
de omschriiving von de bedriifscul-
tuur von beweegliike ondernemin-
gen, concepten uit het lexicon von
modern (humon resource) monoge-
ment veelvuldig worden genoemd:
zelf-regulering, zelf-sturing, empo-
wermenÍ, cooching, menselijk kopi-
tool, niet-hiërorchische structuren
(exil commo n d- o nd- control monoge-
ment), e.d. De inlerne huishouding
von ondernemingen, zools Ml die
(voor)ziet, vertoont duideliike porol-
lellen met de externe houding. Ook
nu sloon interoctie en teomwerk cen-
trool, dient de orgonisotie en het per-
soneel (in)gericht te ziin op oonpos-

sing en verondering, goot het om het
bewust geven, nemen èn delen von
verontwoordeliikheden, om het cre-
eren von individuele ontplooiingsmo-
geliikheden voor werknemers, om het
bieden von inspirotie en motivotie
vonuit gemeenschoppelijke identí-
teiiswoorden en gemeenschopsge-
voelens ('emotioneel soloris'). Het
beeld von de onderneming ols werk-
gemeenschop rilst op.

Verontwoordeliikheid en vermoot-
schoppelijking impliceert dot de ex-
lerne betrokkenheid bii ondernemin-
gen toeneemt. Sterker, von onderne-
mers worden gevroogd deze op pro-
octieve wiize te stímuleren. Denken
en doen in termen von buitenstoon-
ders en insiders is een weinig correct
ontwoord op deze vroog, evenols de
opvotting dot er noost shareholders
niet nog ondere stokeholders be-
stoon. Klonten ziin, evenols werkne-
mers, belongriike belonghebbenden.
Consequentie is dot vonuit deze op-
tiek de medezeggenschopsrood, om
het zo te noemen, oonzienlijk ver-
groot wordt en oon belong wint. De
beweeglijke onderneming stoot open
voor omgevingsinvloeden, loot zich
oonspreken op hoor verontwoorde-
liikheden en geeft ruime inhoud oon
wot des ondernemings ís. De bewe-
ging goot von isolement noor so-
menwerking.

12. Netwerken en soÍr€n-
werken

Nelworks constitute lhe new
social morphology of our
societies, ond the diffusion of
n etworkin g I og ic s u bsto ntio I ly
modifies the operolion ond
outcomes in processes of
prod uclíon, experíen ce, power,
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ond culture. (Cosrells, 1998:
4óe)

A clusÍer ollows eoch member
Ío benefií os i{ it hod greaÍer
scole oros rt ir had ioined with
others formolly - wilhout
requiring iÍ lo sacnfice iÍs
flexibility. (Porter, 1998b: 80)

Monoging coalitions (...) often
enloils o coreful baloncing of
competitive ond cooperolive
ogendas over lime. Coolilion
members must be careful lo
keep Íheir competitive instincls
in check or run the rísk of
undermining lhe porlnership
premaiurely. (Hamel&
Proholod, 199ó: 2l l)

Als het bii verontwoordelijkheid en
vermootschoppeliiking eerst en voor-
ol goot om inhoudeliike ospecten,
don ligt bij netwerken en somenwer-
ken de concentrotie op de vorm von
'de nieuwe economische orde' die
somengoot met de opkomst von be-
weegliike morkten.

De items netwerken en somenwerken
worden hier niet zonder reden ols
lootste genoemd. Het betreft kernbe-
grippen von mosso-individuolisering
die in gezomenliikheid ziin te be-
schouwen ols punten woorin het
(lheoretische) denken en (proktische)
doen binnen het Ml-'porodigmo'
culmineert. ln netwerken en somen-
werken vindt Ml hoor uiteindeliike(?)
vorm. Een vorm die is opgewossen
tegen de eisen die beweegliike
morkten en mootschoppiien stellen.

Ook met betrekking tot de begrippen
netwerken en somenwerken zou octn
het gedochtegoed von Ml geen recht
worden gedoon wonneer het met

gebruikmoking von de kwolificotie
'modieus' noor de prullenmond
wordt verwezen. Notuurliik is het zo
dot Ml niet het olleenrecht heeft op
beide termen, moor ze worden wel
op eigen wiize ploois en betekenis
gegeven. "Old concepts ore put to-
gether in new woys", is het motto.
Resultoot is dot Ml licht werpt op be-
stoonde concepten woordoor ondere
nuonces en occenten in beeld ko-
men.

Een illusirotie hiervon is biivoorbeeld
het subtiele onderscheid tussen net-
werken en ketens. Globool gezien
lilkt er geen wezenliik verschil tussen
beide te bestoon. Bij noder inzien is

te stellen dot ketens, in tegenstelling
tot netwerken, ziin opgebouwd uit
reloties die in hoge mote een voste
vorm hebben. Er worden reloties on-
derhouden mel bepaolde ketenpor-
tiien. Verticole keienintegrotie beves-
tigt het verschil met netwerken eerder
don dot het onderscheid teniet wordt
gedoon. Netwerken doorentegen
kenmerken zich door wisselende
contocten en losse, iiideliike verbon-
den tussen zokeliike portners - of
wellicht is het beter ze met portici-
ponten oon te duiden. Spreken over
beweegliike of flexibele netwerken is
in de context von Ml voorol een ple-
onosme.

Wonneer het begrip netwerk ontdoon
wordt von geformoliseerde verhou-
dingen en verbonden, moor het in-
formele en tijdelilke wordt benodrukt,
is er op bosis hiervon weinig reden
netwerken von clusiers te onder-
scheiden. (Porter suggereert dot net-
werken meer gestructureerd en
structureel von oord ziin.) ln een der-
geliik koder ziln beide termen don ols
equivolent te beschouwen. Voor het-
zelfde geld hod deze porogroof dus
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de titel 'Cluslers en coöperotie' ge-
kregen. Een ondere reden voor deze
geliikschokeling is dot somen-
werking en concurrentie zowel bin-
nen netwerken ols binnen clusters
twee ziiden von dezelfde medoille
ziin in 'de nieuwe economie von be-
weeglilke concurrentieverhoudingen'.
De contominotie' ce competiiion', die
tegenwoordig wel wordt gebruih, is

illustrotief in dit verbond.

Netwerken weerspiegelen de dyno-
mische en interdependente wereld
woorin geopereerd wordt. Deze
complexe oord von nefwerken heeft
consequenties voor inrichting en co-
ordinotie eryon. En het is doorom
hier dot veel von de centrole punten
en themo's uit het voorofgoonde so-
menkomen.

Netwerken ziin open systemen. Dus
somenhongende delen die ols geheel
in directe relotie stoon mei de omge-
ving. Het 'systemische' koroher von
Ml wordt eveneens benodrukt door
hei gegeven dot netwerken betrek-
king hebben op reloties tussen èn
binnen ondernemingen, evenols tus-
sen ondernemingen en consumenten.
Netwerken zijn veelomvottend. Toe-
leveronciers behoren er evengoed toe
ols consumenten, werknemers even-
goed ols single rbsue bewegingen,
oondeelhouders evengoed ols (loko-
l.) overheden, tronsporieurs even-
goed ols onderzoekers. Grenzen die
de omgeving von de onderneming
ofbokenen worden meer en meer or-
tificieel en diffuus.

Door hun complexiteit loten netwer-
ken zich weinig sturen door hiëror-
chische verhoudingen. Netwerken
behoeven 'knooppunien' woor de
verontwoordeliikheid ligt voor coör-
dinotie, woor initiotieven worden ge-

nomen en woor toegong wordt ge-
boden oon interoctiviteit en responsi-
viteit. Deze 'knooppunten' ziin oller-
minst ofhonkelijk von hiërorchie: ze

bevinden zich zowel op directieni-
veou ols, bil voorkeur, op het niveou
von de werkvloer. Een netwerk is een

'odhocrotie' (term Alvin Toffler); zelÍ-
orgonisotie is het credo.

Een ondere koroheristiek von net-
werken die we willen noemen om
oon te geven doi dit concept centrole
ospecten von Ml in zich verenigt, is

de prominente ploots die de
(mede)menseliike foctor kriigt toebe-
deeld. Juist deze wordt noor voren
geschoven ols somenbindende foctor
en een voorwoorde om zelf-
orgonisotie succesvol te loten ziin.
Het is deze foctor die stelt doi inier-
octie om méér gooi don een uitwis-
seling von geld of goederen. Ver-
trouwen en betrokkenheid ziin on-
misboor. Voorol ook in beweegliike
en verzodigde morkten liggen op dit
mentool-culturele vlok konsen om
een speciale betekenis te hebben of
te kriigen voor onderen: onderne-
mers, werknemers of consumenten.
Porínershíp en communrry ziin in dit
verbond trefwoorden.

Netwerken krilgen vorm door so-
menwerking. Zoeken noor somen-
werking is gegeven de snel veronde-
rende en voriërende morktontwikke-
lingen een noodzokelilkheid. Be-

weegliike morkten vrogen om wel-
hoost continue innovoties om
(toekomst) mogel ii kheden te benutten.
De doorlooptiid von die konsen is
bovendien veelol kort. Meegoon in

de voort der volkeren vereist steeds

ondersoortige mens- en denkkrocht.
Omdot deze niet oltiid binnen de ei-
gen gelederen te vinden ziin, is so-
menwerking met diegenen die com-
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plementoire kennis en voordigheden
in huis hebben, de geëigende weg.
Deze somenwerking is in principe
tiidbepoold: ze duurt zolong ols de
gelegenheid zich voordoet. De tilde-
liike oord von de specifieke netwerk-
constructie mookt dot er geen sproke
is von een geïnstítutionoliseerde so-
menwerking, moor von een virtuele
orgonisotie. Het beeld dot is op te
roepen is dot von netwerken díe
meegoon met de golven von be-
weegliike morhen. Of, om in termen
von deze mefofoor te blilven: netwer-
ken stoon in open verbinding met de
woelige boren von de zee.

Netwerken is somenwerken, óók met
concurrenten (wot horizontole so-
menwerking betekent). D" noodzo-
keliikheid von (tiideliike) somenwer-
king in beweegliike morkten is dus-
donig dot coöperotie en concurrentie
ín ofnemende mote elkoor uitsluiten-
de begrippen ziin. Coöperotie is de
norm om de concurrentieslog in be-
weeglijke morhen oon te goon. So-
menwerking met concurrenten is ol-
lesbeholve uitgesloten. Het is nodig
dot wordt ingezien dot somenwerking
niet zelden de beste konsen geeft op
succes voor de betrokkenen. Het be-
holen von korte termiinsucces ten
koste von de onder, stroft zich in snel
veronderende morkten gemokkeliik
of. De reolisotie dot de morkiom-
stondigheden zodonig ziln dot ie op
het volgende moment de onder wel
eens bíizonder hord nodig kunt heb-
ben, relotiveert het rotionoliteitsge-
holte von een horde oonpok von
concurrenten. Om te porticíperen in
een beweeglilke morkt is het geen
vereiste een ollemonsvriend te ziin,
wel is het vereist te beseffen dot in
netwerk-verbond en portnerkeuze
somenwerking en concurrentie op in-
gewikkelde wiize door en longs el-

koor heen zullen lopen. De beweeg-
lijke wereld von Ml loot zich niet oltiid
even gemokkeliik begríipen m.b.v.
eenvoudige logico. Leven en werken
in een beweegliike wereld brengt zo
zijn verworring met zich mee...
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Summqry

C.A. de Bruiin en Dr. J.C. Dogevos, Engelse Íilel,The Hogue (The Netherlonds), Notionol
Council for Agriculturol Reseorch (NRLO), 1999. NRLO Report 99/16.
[Originol title: Mosso-individuolisering en de ogrofoodsector]

tVoss-individualisalion and lhe ogro-food complex: o (futurQ exploroÍíon is the title of o re-

seorch proiect initioted by Agri Choin Competence Foundotion, the deporlment of lndustry

& Commerce of the Dutch Ministry of Agriculture, Noture Monogement ond Fisheries, ond

the Notionol Council for Agriculturol Reseorch. This explorotíon is to be seen ogoinst the

bockground of the turnoround processes found in demond oriented morkets. Specificolly,

this study oims to generote o sense of direction with respect to the (required) knowledge in-

frostructure. Underlying questions ore whether moss-individuolisotion (Ml) in theory or

proctice requires specific knowledge ond whether current reseorch progroms oddress these

themes odequotely.

Before interviewing people working in ond outside the ogri-food business, os well os the re-

seorch world, o study of literoture wos conducted. As o result, the report hos been split in

two ports, which con be seen os independenl but strongly reloted ports. The first port - Re-

port - is lorgely built on the outcomes of the interviews. ïhe second port - Article - oims to

invite interested reoders to toke o glonce ot the future from on ogile point of view. A future

which is, to o lorge extent, olreody there todoy.

Moss-individuolisotion is o relotive new contoiner notion. ln this study it is interpreted os

similor to the Anglo-Soxon term ogility. Formuloted in brood terms, Ml refers to ihe trons-

formotion process of enterprises in developed economies towords business ond production

processes which ore designed to meet the (continuously) vorying ond (quickly) chonging de-

sires ond demonds of (mony ond different) customers. Stoted succinctly, Ml is oll obout cre-

oting odvonced supply systems copoble of (fine) tuning supply to demond. Demond which

is subiect to ever increosing poces of chonge. Roughly, Ml is in mony senses ihe opposite of

moss-production (MP). And os MP hos become dominont in the 20th century Ml is expected

to toke MP's ploce in the course of the 2'l't century.

Sto*ing form this (Ml) perspective on the future, we hove looked for o number of driving

forces behind this process. We hove selected three drivers: chonging consumer behoviour,

ICT-developments, ond shifting potterns of power. Bosed on these three drivers we describe

the "movement" of moss-individuolisotion - or ogility. ln on ogile world, one of ihe key-

words is tronsporency. lmportont resulting developments ore the emergence of new types of
businesses (the so-colled neutrol service providers), new (non-hierorchicol) forms of co-

operotion ond new power ployers. These developments will result in the emergence of
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(region) networks or clusters, which contribute to enoble the required ogílity (see figure be-

low for on overview).

-:"r

ln the study indicotions con be found os to were the Dutch knowledge bose could be forti-

fied, thot is, seen from the brood perspective oÍ Ml. ln this respecf, knowledge domoins ore

formuloted for both (commerciol) businesses ond government. Three importont oreos of

knowledge ond reseorch ore brought up.

The first one is the brood domoin of lCT. lt is importont to develop specific knowledge os to

the woy we con effeciively ond willfully use ICT to increose the tronsporency in networks.

Closely connected to the first domoin is the second domoin which concerns the importonce

to increose our knowledge obout orgonising (non-hierorchicol) networks or clusters. Which

models ore thinkoble? Whot roles or functions need to be fulfilled?

The third field of knowledge involves the quest for developments thot ore chorocterising the

reolm of humon ond sociol dynomics. Knowledge on this subiect will provide importont

clues for woys to orgonise networks, to develop new morketing- ond retoil concepts, to

protect certoin public interests, or how to communicote ond io relote.

From on orgonisotionol perspective, it is suggested to link the development of the Ml

knowledge domoins to the existing knowledge infroslruc"ture. lntegrotion of the mentioned

domoins in the KLICT-progrom, whilst ot the some time using the existing choin ond net-

work science expertise, offers opportunities for increosing the body of knowledge on Ml.
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It is suggested thot lhe use of o cluster opprooch is on oppropriote tool for ioining the

forces of (commerciol) businesses, (public) knowledge infroslruciure, ond government. The

combinotion of know-how, procticol experience, ond focused policp will contribute to on

ogile ogro-food business which fqces lhe future with confidence.
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