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Strategy Beyond the Box©: strategische doorbraken zonder 
concurrentie? 
 

Het Blue Ocean Strategy denken van W. Chan Kim en 
Renee Mauborgne (beide hoogleraar aan Insead)  is 
populair. Zeker in een krimpende of stabiele markt zoals 
we die nu tegenkomen is het immers noodzaak om te 
zoeken naar markten met ruimte voor groei en het liefst 
met zo weinig mogelijk concurrentie. In dit artikel  vat 
Frank Groot RM van Vision>Decision de Blue Ocean 
principes samen en wordt dit aangevuld met  de  eigen 
ervaringen bij het begeleiden van de strategische 
zoektochten bij  klanten.  Zoektochten met behulp van 

de Strategy Beyond the Box© aanpak van Vision>Decision die op het  Blue Ocean denken is 
gebaseerd maar zich daar niet toe beperkt.  Wij bieden u dit graag aan als inspiratiebron voor een  
andere aanpak van strategievorming die wij natuurlijk graag faciliteren. 

	

De	oude	strategieschool.	
	
Strategieontwikkeling leunt sterk op rationele benaderingswijzen.  In principe zijn er eigenlijk maar 3 
gezichtspunten die in elk strategisch plan aan de orde zouden moeten komen: wat kan er in de 
markt, wat kan de onderneming en wat wil de organisatie.  Die dimensies worden over het algemeen 
vanuit de huidige marktsetting en vanuit het huidige business model rationeel en analytisch bekeken. 
De markt zoals die gezien wordt is sterk 
bepalend voor de strategische richting. Stel 
dat de markt krimpt, dan wordt er gezocht 
naar  strategische modellen om concurrenten 
uit de markt te drukken en klanten sterker te 
binden. Het instrumentarium dat daarbij 
hoort is dan vaak zeer voorspelbaar en dus 
gemakkelijk te kopiëren. Zo dicteert de 
marktbeweging de strategie.  De vraag is 
echter of die huidige manier van 
strategieformulering voldoende  Het is meer 
tijd voor een strategie die gebaseerd is op het 
realiseren van doorbraken. De Blue Ocean 
aanpak geeft daarvoor concrete handvatten.  
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De	Blue	Ocean	aanpak:	een	andere	mindset.	

De kern van het Blue Ocean aanpak is gelegen in een andere mindset. Niet het evenaren en verslaan 
van concurrenten staat centraal. Niet het dieper denken en het verder analyseren maar juist 
verbreding aanbrengen in het strategisch denken. Niet op dezelfde manier denken, maar anders 
denken.  Oftewel: je niet laten beperken tot de huidige setting (de rode oceaan) maar juist de ruimte 
opzoeken (de blauwe oceaan). 
Strategisch denken en handelen is 
binnen de meeste organisaties 
echter sterk gericht op juist  op het 
rode gebied met de daarbij 
behorende mindset. Het scheelt 
enorm wanneer je bij 
strategieontwikkeling niet uitgaat 
van de ruimte binnen de context, 
maar juist ruimte zoekt buiten de 
huidige strategische context. 

 

 

“Als  wij hier in de organisatie aan onze strategie werken dan is dit meestal een zuiver rationele 
aanpak gebaseerd op de inzichten na diepgaande analyses. We kijken eigenlijk nooit over de 
schutting. Terwijl daar onze grootste kansen bleken te liggen!” 

 

	

Zes	uitgangspunten	om	een	Blue	Ocean	strategie	te	ontwikkelen.	
 

Een strategie die op het gedachtegoed van de  Blue Ocean aanpak  is gebaseerd,  komt tot stand 
door 6 uitgangspunten  als startpunt voor het denken te nemen.  In de Strategy Beyond the Box©  
aanpak van Vision>Decision combineren wij de manier van denken vanuit de rationele 
strategieaanpak met het vanuit 
klantbehoeften redeneren (de 
marketing aanpak) en  het zoeken naar 
vernieuwende en 
patroondoorbrekende business 
modellen (de  business innovation 
aanpak ). Dit wordt hier verder  
uitgewerkt en voorzien van uitspraken 
uit de praktijk. 
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Kijk	naar	andere	sectoren	en	vooral	naar	
substituten.	
 

In strategieprocessen bestaat veelal de neiging om scherp naar 
de eigen markt en de spelers daarin te kijken.  Dat is op zich 

verklaarbaar. Ons brein zoekt naar herhaalbare patronen en is eigenlijk wars van alles dat niet zo erg 
goed in het plaatje past.  Dat zorgt voor snelheid in de strategische zoektocht. Kijken naar andere 
markten levert echter enorm veel op: wat  kun je met de manier zoals in andere markten wordt 
gemarket? Wat kun je bijvoorbeeld leren van de manier zoals Apple nieuwe producten introduceert?  
Hoe komt het dat zij blijkbaar altijd in staat zijn om een markt te bouwen op basis van eigenlijk al 
langer bestaande technologie?  Klanten kijken altijd naar alternatieven, organisaties doen dat in de 
praktijk echter zelden. De business definitie is immers bepalend voor de  manier om naar 
concurrenten en de markt te kijken. Klanten verwisselen echter de ene aanbieder voor een in de 
ogen van de markt volstrekt niet logische andere aanbieder uit een andere markt. Kijk dus goed naar 
substituten vanuit klantbehoefte en niet vanuit het eigen business model en de eigen marktdefinitie. 
Dat kan nog wel eens fors verschillen. 

 

“Binnen onze organisatie hebben wij een aantal hooggekwalificeerde mensen rondlopen binnen 
business intelligence. Die zijn constant bezig om de markt te scannen en klantbehoeften in kaart te 
brengen. Zo tegen de start van de plancyclus presenteren zij hun overall visie op de markt als input 
voor onze strategievorming. We hebben ons nooit gerealiseerd dat we zo netjes iedere keer de zelf 
gegraven kuil zijn ingestapt. We weten eigenlijk steeds meer van de vierkante millimeter en missen zo 
net de bredere denkwereld van onze klanten. Dat willen wij nu veranderen zonder de grip op huidige 
markt en huidige klantbehoeften kwijt te raken. Dat is nogal een taai proces.“ 

 

  

Kijk	naar	afwijkende	Strategiegroepen	binnen	
de	markt.	
 

Organisaties  analyseren bewegingen van concurrenten die 
dicht tegen hun eigen manier van opereren aanzitten.  Logisch 
toch? Prijsvechters kijken immers scherp naar andere 

prijsvechters en organisaties die op een meerwaarde strategie zitten kijken naar die concurrenten die 
hen qua meerwaarde op de hielen zitten.  Je hebt immers concurrentie binnen een strategische 
groep (Jaguar kijkt niet naar Opel) en niet daarbuiten.  Het loont echter om juist buiten de eigen 
strategische groep te kijken.   



 

© 2020 Vision and Decision B.V. Maarssen 
 
 

Wat kun je leren van concurrenten die eigenlijk geen concurrent zijn in jouw ogen? Maar misschien 
wel in de ogen van de klant? Dat hoeven geen ellenlange en diepgravende analyses  te zijn, dat kan 
ook bestaan uit een paar dagen rondlopen, praten & vragen en “Googlen”.  Binnen en buiten de 
eigen organisatie. 

 

“Wij analyseren altijd onze directe concurrenten tot op het bot. Als zij qua meerwaarde propositie in 
de buurt komen van onze propositie dan weten we het misschien nog wel eerder dan hun eigen 
mensen. En toch hebben we zo een belangrijke beweging gemist. De huidige marktsituatie zorgde 
ervoor  dat een aantal aanbieders blijkbaar op zoek gingen naar gaten in onze waardepropositie. Dat 
probeerden zij echter niet te overklassen, maar juist nog verder en drastisch te verminderen. Blijkbaar 
vonden onze klanten delen uit onze waardepropositie niet meer interessant genoeg om daarvoor een 
meerprijs te betalen. Dat heeft ons onaangenaam verrast en we weten nog niet goed hoe we daarop 
moeten reageren”.  

 

 

 

Kijk	naar	de	rol	van	de	kopers,	gebruikers,	
beϊnvloeders.	Kijk	verder	dan	de	eigen	
klantengroep.	
 

De huidige klanten zijn misschien niet de kopers van morgen.  
Organisaties  kijken vaak naar een DMU (Decision Making Unit; 

het gezin, de kinderen, de financiële man, de commerciële verantwoordelijke) of juist vanuit een 
eendimensionale  kijk op kopers vanuit het huidige business model.  Probeer daar eens vraagtekens 
bij te zetten en hou vol als de vakspecialisten volhouden dat dit nu eenmaal de diepgaand 
onderzochte heilige Graal   is waaraan helaas niet getornd kan worden.  Sla een DMU over of trek het 
uit elkaar en kijk dan eens waar je uitkomt. Kun je schakels overslaan en een groep aanboren die tot 
nu toe niet als klant werd gezien? Creëren die schakels eigenlijk reële meerwaarde voor klanten of 
blijft de keten in stand omdat niemand daar ooit vraagtekens bij heeft gezet?  
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	Kijk	naar	mogelijkheden	voor	complementaire	
product/services.	
	
Mensen en organisaties zijn onderdeel van een groter systeem. 
En binnen dat systeem worden er keuzes gemaakt en worden er 
totaaloplossingen voor vraagstukken gevonden. Je kunt als 
bedrijf een onderdeel zijn van de enkelvoudige oplossingen of 

van het geheel.  Bied je een product aan of bied je een totaaloplossing?  Binnen welke omgeving of 
context wordt er eigenlijk tegen jouw product aangekeken. Wat gebeurt er allemaal rondom jouw 
propositie? Redeneer dus eens vanuit de totaaloplossing en daag de organisatie uit om vanuit die 
visie met ideeën te komen. 

 

“Kijk …als verzekeraar boden we altijd polissen aan. Als er dan iets fout ging dan betaalden we als er 
een rekening kwam. Die tijd is toch echt over. We kijken vanuit de totale keten naar een totale 
oplossing voor onze klanten. Dat kan betekenen dat we straks tevens woningen voor ouderen 
exploiteren die zelfstandig willen wonen maar wel over een netwerk aan beschikbare hulp willen 
beschikken. Ons businessmodel gaat dan ook volledig op zijn kop” 

 

	

Kijk	verder	dan	functionele	of	emotionele	
factoren	voor	kopers.	Zet	vraagtekens!?	
	
Als je als bedrijf een basispropositie hebt binnen een 
functionele marktsetting dan voed je klanten ook zo op. Zij 
verwachten immers een uitgeklede propositie met een lage 

prijs. De transactie is zuiver rationeel.   Het merk kan krachtig zijn maar bevat functionele 
merkwaarden. Aan de andere kant van het spectrum vinden wij bedrijven die juist op de emotie 
scoren. Het merk wordt dan geladen met emotionele elementen die soms nog maar weinig te maken 
hebben met de intrinsieke eigenschappen  van het product. En ook hier is de aanpak vrij simpel: zet 
eens vraagtekens bij die uitgangspunten.  Probeer eens met elkaar een  totaalervaring rondom een 
functionele propositie te bouwen en kijk dan waar je uitkomt. Andersom geredeneerd is dit tevens 
het geval: strip, elimineer en wijzig een op emotie gebaseerde totaalervaring en kijk dan eens waar je 
uitkomt.  
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“Ja, dat betekent wel iets binnen onze organisatie. Van een organisatie waar we constant bezig 
waren om de kerstboom nog mooier  op te tuigen hebben we nu de tegengestelde richting opgezocht. 
Op basis van die exercitie hebben wij nu een compleet andere lijn in de markt gezet die puur op 
functie concurreert. En het aardige is dat die lijn vele malen sneller loopt dan onze meerwaarde lijn.” 

 

	

Kijk	vanuit	een	andere	tijdsdimensie.	Breng	
macrotrends	in	kaart,	pak	de	echte	trends.	
 

We hebben binnen strategievorming meestal de neiging om 
niet achterom te kijken, behalve om trends te duiden.  Vooruit 

is immers het adagium. En toch zitten daar vaak verrassende elementen in.  Kijk eens terug in de tijd 
en kijk naar de trends van 10 of 20 jaar geleden: de flashback methode.  Waarom reageert de markt 
nu zoals zij reageert? Wat zegt dat over de ontwikkeling? Hoe zou je niet alleen de huidige trend 
door kunnen trekken maar ook die van de langere termijn?  Wat voor antwoorden zitten er 
verborgen in de historie van een organisatie en  een markt? Trends te pakken krijgen is essentieel. 
Zonder visie op trends is het onmogelijk om een gezond en vitaal business model te bouwen. 
Trendgoeroes verdienen een goed belegde boterham aan dikke en mooie vormgegeven rapporten.  
Het is een hele industrie op zichzelf geworden. En dat is mooi want een aantal publicaties naast 
elkaar levert tegen relatief geringe kosten een helder beeld op waar het naar toegaat. Combineer dit 
met de  flashback  methode en je hebt een goed beeld van de trends. Check vervolgens op 
consistentie, robuustheid en impact van die trends.  

 

“Dat vond ik toch wel een mooie eyeopener. De combinatie van terugkijken en vooruitkijken leverde 
verrassende resultaten op. Het bijzondere  is eigenlijk dat wij altijd alleen alle resources op 
vooruitkijken hadden ingezet en nooit eens achterom hebben gekeken. En daar zaten nu juist de 
antwoorden! De trend die het meest robuust bleek, bestond in een andere vorm ook al 20 jaar terug.” 
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De	essentie	van	de	Strategy	Beyond	the	Box©	aanpak.	
 

Deze andere manier om met strategie om te gaan lijkt op het 
eerste gezicht veelomvattend, complex en tijdsintensief. Dat 
blijkt in de praktijk echter erg mee te vallen. De grootste barriere 
blijkt  de mindset te zijn: kijk op een andere manier naar de 
markt en het eigen business model. Dat creëert kansen in een 
periode waarin dat echt noodzakelijk is. 

   

De Strategy Beyond the Box© aanpak komt in essentie neer op de volgende 3 punten: 
 
 

 

 

1. Richt je veel meer dan gewoonlijk op het denken buiten de gebaande paden, laat dat leidend 
zijn in plaats van diepgravende analyses van markten, concurrenten en strategieën.  
 
 

2. Richt het strategieproces zodanig in dat outside- in denken centraal staat en niet de eigen 
organisatie.  
 
 

3. Denk expliciet na over de veranderaanpak die deze andere manier van strategieformulering 
vraagt. 
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Dit is een publicatie van Vision and Decision B.V. te Maarssen. 

 
 

 
 

VISION>DECISION HELPT MANAGEMENTTEAMS EN ORGANISATIES BIJ GEZAMENLIJKE VISIE EN 
STRATEGIEONTWIKKELING, BIJ BUSINESS-INNOVATIE, BIJ VERANDERPROCESSEN EN TRAINT & 

COACHT MANAGEMENTTEAMS DIE ALS GAMECHANGER WILLEN EN KUNNEN ACTEREN. 
 
 
 
 
 
Niet het oplossen van de vraagstukken van gisteren met het denken en het gereedschap van vandaag, maar het vormgeven 
van de toekomst met patroondoorbrekend denken en systematische visie- en besluitvorming staat hierin centraal.  
  
Vision>Decision is door Frank Groot in 2006 opgericht om organisaties en managers te ondersteunen bij het realiseren van 
een organisatie die de regels van het spel herschrijft. Co-makership staat centraal in onze aanpak, daarom zetten wij 
interactieve werkvormen in tijdens zorgvuldig ontworpen en geregisseerde workshops als veranderinstrument. Om voor de 
organisatie concrete resultaten te behalen combineren wij in onze aanpak altijd rationaliteit met creativiteit. Rationaliteit 
levert houvast en richting, creativiteit geeft ruimte om paden te verkennen die nog niet zijn platgetreden.  Die combinatie 
zorgt voor de mogelijkheid om echt strategisch te kunnen vernieuwen in de markt en binnen de eigen organisatie. Zo 
combineren wij bekend terrein met onbekende paden: de basis voor GameChange. 
 
Wij richten ons bij GameChanging op Decision Makers binnen organisaties: Bestuurders, Directeuren en Senior Managers 
die richting kunnen geven aan strategische uitdagingen die voor de toekomst van een organisatie bepalend zijn. 
 
Dit White Paper is geschreven door Frank Groot. Frank Groot is oprichter en directeur van Vision>Decision met 25 jaar 
managementervaring en meer dan 20 jaar advieservaring. Een ervaren adviseur, procesbegeleider, coach en trainer die 

weet hoe zorgvuldige voorbereiding en een juiste setting het verschil kan maken. Hij heeft tot nu 
toe meer dan 500 workshops in meer dan 70 adviesprojecten op het gebied van visievorming, 
strategie, business-innovatie en de verdere professionalisering van managementteams mogen 
begeleiden. Faciliterend en adviserend, maar ook duidelijk richting gevend wanneer een gerichte 
interventie kan helpen om concrete eindresultaten te bereiken in boardrooms en daarbuiten. 
 
Frank Groot is een van de 106 door de European Marketing Certification Foundation (EMCF) 
gecertificeerde Register Marketeers, gecertificeerd procesbegeleider van innovatieprocessen, 
gecertificeerd NLP-Mastercoach, gecertificeerd MBTI-coach en gecertificeerd 
intervisiebegeleider.  
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