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WAAR JE ZIT IS WAAR JE STAAT 
Posities als antecedenten van management-denken over concernstrategie 

 

ACHTERGROND (H. 1-3) 

Concernstrategie heeft betrekking op de manier waarop een concern zijn portfolio van 

bedrijfseenheden beheert. De vraag of het mogelijk is voor het concern om waarde toe te voegen 

aan haar business units is een essentiële vraag in het strategische besluitvormingsproces, en 

daarmee een hoofdthema binnen strategisch management. Strategische beslissingen worden 

genomen door en hebben invloed op individuen, die hun eigen perspectieven mee nemen in het 

proces. Sinds lange tijd wordt het belang van overtuigingen en assumpties als basis van 

besluitvorming benadrukt door cognitieve wetenschappers. Juist in de laatste decennia is zowel 

de populariteit als de relevantie van cognitief onderzoek sterk gegroeid binnen het vak strategisch 

management. 

Het belang van de cognitie van managers in het strategieproces is het hoofdargument binnen 

upper echelons theory (Hambrick and Mason, 1984; Hambrick, 2007): managers handelen op 

basis van gepersonaliseerde interpretaties van strategische situaties. Deze theorie gaat er van uit 

dat de demografische karakteristieken van de managers als valide proxies gelden voor hun 

denken. De cognitieve raamwerken en de effecten die deze hebben op de management 

beslissingen worden dan ook gezien als een ‘black box’. De individuele eigenschappen van 

managers, in het bijzonder hun verschillende achtergronden, zouden dan als indicatoren kunnen 

dienen voor hun strategische keuzes. 

Naast deze upper echelons theory, die zich duidelijk richt op de achtergrond van managers, 

kunnen twee andere perspectieven op menselijke besluitvorming worden geidentificeerd, die 

andere antecedenten van strategisch denken en dus keuzes voorstellen. Agency theory (Fama and 

Jensen, 1983; Jensen and Zajac, 2004) gaat er van uit dat managers hun verschillend persoonlijk 

belang mee nemen in hun denken, terwijl uit social influence theory (Blumer, 1969; 

Chattophadhay et al., 1999) volgt dat het denken van managers wordt ingegeven door de sociale 

interactie met hun collega’s. Tot nu toe is geen poging gedaan deze drie perspectieven te 

combineren. Dit onderzoek is dan ook een bijdrage aan het academisch veld rond cognitie en 

concern-strategie, door upper echelons theory, agency theory en social influence theory te 

integreren. 

Het kennen, accepteren en omarmen van verschillende management overtuigingen kan een 

positief effect hebben op waardecreatie van de onderneming. Zoals Grant (2002) het omschrijft: 

“die bedrijven die een stabiele consensus kennen over hun ‘dominant logic’ zijn beter in staat een 



fit te behalen tussen middelen, strategie, structuur, systemen en stijlen”.  Het belang van cognitie 

in concernstrategie wordt door Goold and Campbell (2000) als volgt verwoordt: “het behalen van 

synergie is lastig. Instinctieve en intuitieve overtuigingen van ervaren managers zouden veel 

gewicht moeten krijgen. Een gestructureerde benadering die consensus teweeg brengt is dan ook 

vaak nodig”. Deze dissertatie poogt een bijdrage te leveren aan deze benadering, door allereerst in 

kaart te brengen waar de verschillen in denkwijzen vooral vandaan lijken te komen. Hierbij, zeker 

met het oog op concern-strategie, hypotiseert het onderzoek dat deze verschillen vooral 

gerelateerd zijn aan de verschillende posities die managers hebben, naast hun achtergrond. 

 

PROBLEEMSTELLING 

Omdat managers in organizaties zich begeven binnen verschillende ‘cognitive communities’ 

(cognitieve kringen - Porac and Thomas, 2002), met verschillende belangen en sociale interactie, 

zullen de persoonlijke overtuigingen van deze managers gerelateerd zijn aan die antecedenten 

waar cognitive communities een belangrijke rol spelen: de posities van managers. Het onderzoek 

op basis van upper echelons theory, veelal gebaseerd op secundaire Amerikaanse data,  heeft tot 

nu toe echter die karakteristieken die voortkomen uit de organisatiestructuur genegeerd 

(Carpenter et al, 2004). Hier valt bijvoorbeeld te denken aan de functie die een iemand heeft (e.g. 

in marketing, HRM, finance,R&D), zijn positie in de formele hierarchie en of hij/zij een positie 

bekleedt op het hoofdkantoor of juist in een van de businesses.  

Dit onderzoek beantwoordt de volgende onderzoeksvraag:  

 

 
Wat is de relatie tussen het denken van managers over concernstrategie en hun positie 
binnen hun bedrijf? 

Met het beantwoorden van deze vraag poogt deze dissertatie de volgende leemtes in het 

academisch onderzoek naar strategische besluitvorming te adresseren: 

1. inzicht in de waarde van de integratie van UE-theory met andere theorieën. 

2. inzicht in het denken van managers over concernstrategie 

3. inzicht over de invloed van positionele kenmerken van managers op hun denken 

4. inzicht in de waarde van grote steekproeven van primaire (Europese) data  

 

HET ONDERZOEK (H. 4-5) 

De hypothesen van het onderzoek beschrijven de relatie tussen drie positionele kenmerken van 

managers (hoofdkantoor tegenover business unit positie (de ‘corporate position’), 

managementlaag en functioneel gebied) en hun denken over concernstrategie. Hierbij werd 



gecontroleerd voor de achtergrond-kenmerken van managers vanuit upper echelons theory. De 

hypothesen worden verder toegelicht in hoofdstuk 4 van deze dissertatie. 

Om deze hypothesen te testen is veldonderzoek uitgevoerd door middel van een online 

assessment van de overtuigingen van managers omtrent de strategie van het concern waar ze 

werkzaam zijn. Data is afkomstig van 350 managers in 5 Europese ondernemingen uit 

verschillende industrieën. De dataset is uniek omdat de meerderheid van onderzoeken naar 

cognitie onder managers secondaire data, dan wel beperkte samples van primaire data, meestal 

verzameld onder junior managers of MBA-studenten, heeft gebruikt. De steekproef bestaat dan 

ook uit senior managers, waaronder raden van betuur, managers van business units en 

afdelingshoofden, uit verschillende functionele gebieden, met verschillende achtergronden. 

Statistische analyse (MANOVA) is gebruikt om de onderzoekshypothesen te testen.  

 

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN (H.6) 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de ‘concernpositie’, een positie op hoofkantoor of in de 

businessunit, een significante relatie heeft op het denken van managers over concernstrategie. Dit 

geldt ook voor verschillende managementlagen. De verschillen in onderneming zijn echter de 

belangrijkste verklaring voor de diversiteit in denken. Ook een enkele achtergrond- kenmerken, 

i.e. hun studie richting en tot op zekere hoogte hun functionele ervaring, spelen een rol. Andere 

vormen van ervaring hadden echter geen significant resultaat. 

Oftewel, waar ‘nature’ (aanleg, bijv. demografische achtergrond) en tot op zekere hoogte ook 

‘nurture’ (ervaring, bijv. in functie en studie) van managers proxy kunnen zijn voor hun denken 

over concernstrategie, heeft het ‘nu’ (de onderneming waarvoor ze werkzaam zijn of hun positie 

in die onderneming) een veel belangrijker effect. Met andere woorden: waar je zit is waar je staat. 

 

THEORETISCHE IMPLICATIES (H. 7-8) 

De bevindingen van het onderzoek dragen bij aan de rijkheid van upper echelons theory door een 

aantal variabelen toe te voegen aan de mogelijke indicaties van strategische keuzes, namelijk de 

posities van managers - buiten hun persoonlijke achtergrond. Dit verbreedt het theoretische kader 

en bevestigd de belangrijkste assumpties van upper echelons theory. Echter, uit de bevindingen 

kan ook volgen dat de theorie wellicht toe is aan wat verfijning, met name in haar gerichtheid op 

het top-management, de nadruk op Amerikaanse data en de assumpties over de ervaringen van 

managers als belangrijke indicatie van het denken van managers.  

De bevindingen versterken de notie dat dit denken wordt beïnvloed door de ‘cognitieve 

kringen’ waarin managers zich begeven. De aangetoonde relatie van strategisch denken van 



managers over concernstrategie met hun structurele karakteristieken benadrukt de waarde van het 

uitbreiden van upper echelons theory naar een all echelons theorie. 

 

PRAKTISCHE IMPLICATIES (H. 8) 

De strategische overtuigingen van managers spelen een een belangrijke rol in het strategieproces. 

Dit onderzoek maakt duidelijk waar in de ondermening de verschillen in denken over haar 

concernstrategie waarschijnlijk het grootst zullen zijn. Bijzondere praktische waarde heeft het 

aantonen van deze verschillen in concernposities (i.e. op het hoofdkantoor of op de business unit), 

in verschillende managementlagen, en, met name voor internationale bedrijven, in verschillende 

nationaliteiten. Spanningen kunnen hoog oplopen wanneer er verschillende overtuigingen zijn 

over de toekomstige richting van het concern, terwijl een open strategische dialoog een 

katalysator voor het strategieproces kan zijn. Dit betekent dat de ontwikkeling en implementatie 

van concernstrategie niet alleen de taak kan zijn van het top management team of het 

hoofdkantoor. Het afstemmen van de strategieën van de verschillende bedrijfseenheden met het 

overkoepelende concerndoel is cruciaal in de inhoud van concernstrategie, die zowel waarde 

moet creëren voor de business units als voor het concern als geheel. Voor het strategieproces lijkt 

daarom het afstemmen van verschillende overtuigingen tussen managementlagen, nationaliteiten, 

business units en het hoofdkantoor minstens zo belangrijk. 



 


