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Upgrade voor uw ‘Survival Kit’
Crisis alom? Niet waar het de kopijtoevoer naar dit blad betreft. Iedere deskundige wil de
wereld kond doen van zijn of haar analyse van de problemen en de aanpak die hem of haar
voor ogen staat. En wel meteen, want morgen staan de zaken er misschien weer anders voor.
Jammer dat we maar om de twee maanden verschijnen? Misschien. We kunnen daardoor
niet met de snelheid van een dag- of weekblad reageren op alle dagdagelijkse volatiele
ontwikkelingen. Anderzijds beleven we er deugd aan om u via wat langere lead times artikelen
aan te kunnen bieden die ook op de lange termijn hun nut behouden.
Omdat de recessie op zo’n indringende wijze het complete economische landschap, het hele
zakelijke en maatschappelijke leven beheerst, hebben we ook bijna heel dit nummer hieraan
gewijd, en gevuld met crisisgerelateerde en crisisbezwerende bijdragen, als aanvulling op het
‘Handboek Overleving’ in het vorige nummer.
Je moet stil zitten als je geschoren wordt, maar niets doen is in crisistijd tamelijk funest.
‘Keep on going and the chances are you will stumble on something, perhaps when you
are least expecting it. I have never heard of anyone stumbling on something sitting down.’
(Charles Kettering, 1876-1958). Maar welke keuzes maakt u gaandeweg? We hebben het in
dit nummer voor u zo gemakkelijk mogelijk gemaakt: licht uw strategie door (Strikwerda),
houdt u rekening met de vier scenario’s die Bryan en Farrell schetsen, maakt u uw keuze
uit de zes marsroutes die De Waal en Mollema u voorhouden, en daar gaat u! Zorgt u er
daarbij wel voor dat u uw financiële zaken op orde heeft en houdt (Heinz, Niebuhr en Petit),
zet uw marketinginstrumenten effectief en efficiënt in (Leeflang) en verras uw klanten met
provocerend nieuwe ideeën voor de oplossing van hun problemen (Lay, Hewlin en Moore).
Een crisis die zich wellicht wat verder van uw bed afspeelt, is die in organisatietheorie en
-onderzoek.
Laten we beginnen met het organisatieonderzoek. Onlangs werden we opgeschrikt door een
paar publicaties die het onderzoek waarop Jim Collins bestseller Good to Great is gebaseerd,
behoorlijk onderuit schoffelden. Eén daarvan, een artikel van Niendorf en Beck, hebben we in
dit nummer opgenomen, en we hebben Hans Strikwerda en André de Waal gevraagd om hun
commentaar. Onlangs zijn we ook nog op een bron gestuit die het buitengewoon langdurige
succes van bepaalde ondernemingen toeschrijft aan de factor geluk. Die bron houden we voor
onszelf, want als u daar geloof aan hecht, dan leest u straks dit blad misschien niet meer, en
verkeren we alsnog in crisis.
Dan wat betreft de organisatietheorie: dat vakgebied is volgens Heugens al ruim een halve
eeuw tevergeefs op zoek naar een integrale theorie over de effectiviteit van organisaties op basis
van breed gedragen vooronderstellingen. Hoe kunnen organisatietheoretici hun vakgebied
vlot trekken?
Gelukkig doen alle genoemde auteurs ook voorstellen om uit de impasse van respectievelijk
organisatieonderzoek en -theorie te komen. Dat is niet onbelangrijk waar het gaat om
een hulpwetenschap die toch als een van de toeleveranciers mag worden beschouwd van
Strategisch Management, een vakgebied waarop we (mede) onze hoop stellen als het erom
gaat de recessie te boven te komen.
We hopen dat de survival equipment die u in dit nummer wordt aangereikt uw survival trip
verlicht, en nog beter: dat de survival rate onder u als lezers van dit blad mag stijgen, alsook de
performance van uw organisaties.
Peter Schramade
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