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CONSOLIDATIE E

Consolidatiee is in het VOC-model de basiskracht die verantwoordelijk is voor de efficiency
enn kwaliteit van de operationele processen, voor de beheersing van de kosten en voor een
gestagee ontwikkeling van competenties en vaardigheden. Als zodanig speelt consolidatie een
hoofdroll bij de realisatie van de uiteindelijke resultaten van een organisatie. In dit hoofdstuk
wordtt het begrip consolidatie verder gedefinieerd en uitgewerkt.
8.11

INLEIDING

Hett realiseren van resultaten in een onderneming is gebaseerd op teamwork. Van teamsporten
wetenn velen uit eigen ervaring dat prestaties niet slechts afhankelijk zijn van individueel excellentee spelers, of van een coach met een specifiek spelconcept, maar dat een team pas wedstrijdenn wint wanneer het goed op elkaar is ingespeeld. Dit vergt veel training, oefening op
dezelfdee spelsituaties en eindeloos evalueren van gespeelde wedstrijden. Een optimale beheersingg van het spel vergt herhaling en het opbouwen van routines. Binnen ondernemingen
iss dit niet anders. Ook hier zijn naast leiderschap en excellente medewerkers, teamwork en
routiness essentiële voorwaarden voor succes. Productieprocessen, logistieke en administratievee processen hebben tijd nodig om zich te ontwikkelen tot echt efficiënte mechanismen. Ook
eenn getalenteerde verkoper moet de producten en de markt eerst leren kennen voordat hij echt
gaatt 'scoren' en een nieuwe manager zal moeten wennen aan de gewoontes en de cultuur van
eenn organisatie voordat zijn managementstijl werkelijk effectief is.
Dee processen waarlangs routines vorm krijgen zijn leerprocessen. Deze leerprocessen behorenn tot de basisbouwstenen van het denken over economie en organisatiekunde. Zo kon in de
speldenfabriekk van Adam Smith middels leerprocessen een extreme productiviteitsverbeteringg worden bereikt, welke later door Frederick Tailor nog werd verveelvoudigd door toepassingg van zijn 'scientific management'-principes. De essentie van beide methoden was om
doorr middel van arbeidsdeling de herhaalfactor van de primaire taken substantieel te vergroten,, waardoor leerprocessen radicaal werden versneld. Hieruit ontstond het industriële patroonn dat aan de hedendaagse ondernemingen en aan de westerse welvaart ten grondslag ligt.
Genoemdee leerprocessen worden wel leerprocessen van de eerste orde genoemd of single
looploop learning (Argyris, 1982). Binnen bepaalde denkkaders en structuren worden handelingenn en processen steeds verfijnder. Dit brengt evenwel het gevaar met zich mee dat de denkkaderss en structuren steeds nauwer en inflexibeler worden (Banens, 1995b). Een schoolvoorbeeldd hiervan is Ford, die aan het begin van deze eeuw aanvankelijk groot succes had met het
T-model.. Het continue streven naar grotere productieseries en kostprijsverlaging leidde tot
lagee showroomprijzen voor deze auto, die uiteindelijk nog slechts één type, in één kleur werd
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aangeboden.. In 1921 realiseerde Ford met deze strategie een marktaandeel van maar liefst
55%.. Na verloop van tijd raakten klanten echter op de eenvormige T-Fords uitgekeken en
keerdenn zich massaal naar de grote concurrent General Motors, die zich juist profileerde door
innovatiee van design en diversiteit van merken en typen. Ford reageerde hierop met extra
'toeterss en bellen' op het T-model, maar zag zich in 1927 toch gedwongen het model uit productiee te nemen (Abell & Hammond, 1979).
Consolidatiee in de vorm van single loop learning is een essentiële voorwaarde voor succes,
maarr draagt het risico in zich van het ontstaan van oogkleppen en inertie. Wanneer dit gevaar
zichh aandient is het noodzakelijk, al of niet geforceerd, het consoliderende denken terug te
dringenn en nieuwe visies te ontwikkelen, die ruimte maken voor verandering. Voor een veranderingg van visie is double loop learning nodig, leerprocessen die de bestaande denkkaders
enn structuren zelf ter discussie stellen en fundamenteel nieuwe inzichten, en daarmee het ondernemerschap,, een kans geven (Banens, 1995b).

8.22

CONSOLIDATIE ALS ONDERDEEL VAN HET VOC-MODEL

Dee basiskracht consolidatie wordt in het VOC-model opgevat als de factor die tracht een organisatiee door middel van single loop learning zo efficiënt en effectief mogelijk te laten
functioneren.. Consolidatie wordt als volgt gedefinieerd.
ConsolidatieConsolidatie staat voor de (collectieve) inspanningen binnen een organisatie, gericht op beheersing,heersing, efficiency en verbetering van een organisatie en haar operationele processen.
MiddelsMiddels consolidatie wordt getracht de huidige koers tot een succes te maken.
Consolidatiee brengt een zekere rust binnen de organisatie, waardoor systemen en processen
dee kans krijgen zich uit te ontwikkelen, en waardoor medewerkers in staat zijn hun taken op
eenn consistente wijze uit te voeren. Waar visie 'slechts' een bewustzijn is van een gewenste
koersontwikkelingg en ondernemerschap de vernieuwingen in de koers realiseert, zorgt consolidatiee voor de uiteindelijke institutionalisering van deze vernieuwingen, waardoor nieuwe
productenn en diensten kunnen worden gerealiseerd en aan de klant aangeboden. Het genererenn van inkomsten en winsten is dus voor een aanzienlijk deel het gevolg van consolidatie.
Inn de praktijk kan consolidatie gemakkelijk worden opgevat als een zuiver conservatieve
factor,, die erop uit is alles bij het oude te laten en veranderingen tegen te werken. Consolidatiee wordt snel geassocieerd met bureaucratie, procedurehandboeken en strikte beheersing van
processenn en budgetten. Dit is slechts ten dele juist. Zo kan niet beweerd worden dat Ford
uitsluitendd een conservatief en behoudend beleid voerde. Integendeel, Ford's aanpak was
uiterstt vooruitstrevend, gebaseerd op een heldere en agressieve strategie en gebruikmakend
vann de nieuwste inzichten in productietechnologie en marketing. Pas na verloop van tijd
bleekk deze vorm van vooruitstrevendheid ook nadelen te hebben. Consolidatie kan dus, naast
eenn reactieve factor, weerstand tegen verandering, eveneens een pro-actieve factor zijn, die
binnenn bestaande kaders tracht verbeteringen aan te brengen en resultaten te boeken.
Inn het VOC-model wordt consolidatie in drie vormen uitgewerkt:
procesconsolidatie; gericht op beheersing en verbetering van de operationele processen,
budgettaire consolidatie; gericht op financiële planning en control, en
strategische consolidatie; gericht op het handhaven van gemaakte keuzen ten aanzien van
dee koers van de organisatie.

72 2

hethet VOC-model van koersvorming

8.2.11

Procesconsolidatie

Consolidatiee richt zich deels op de operationele processen van de organisatie.

ProcesconsolidatieProcesconsolidatie staat voor de (collectieve) inspanningen binnen een organisatie
richtricht op het bereiken van efficiëntie en kwaliteit binnen de operationele processen.
Procesconsolidatiee speelt zich in principe af binnen de kaders van een bestaande koers. De
consoliderendee inspanningen zorgen ervoor dat processen beheersbaar zijn en bovendien
continuu worden verbeterd. Hoewel consoliderende procesverbeteringen dit niet als doel hebben,, kunnen zij soms leiden tot nieuwe koerselementen. Zo kan een stroomlijning van logistiekee processen in een latere fase herkenbare en naar de klant te communiceren voordelen
bieden,, zoals een gegarandeerd snelle levering. De grens tussen consolidatie en ondernemerschapp is dus niet altijd haarscherp. In essentie echter is procesconsolidatie erop gericht
omm dezelfde dingen beter te doen, terwijl ondernemerschap juist nastreeft de dingen anders te
doen,, of andere dingen te doen.
ProcesbeheersingProcesbeheersing is de basis voor het goed functioneren van de operationele processen.
well de klant als de organisatie hebben er belang bij dat de waarderealisatie met een zekere
matee van voorspelbaarheid verloopt. Het belang voor de klant is dat de vooraf gesuggereerde
waarde,, kwaliteit en duurzaamheid daadwerkelijk worden waargemaakt, terwijl het belang
voorr de organisatie is gelegen in de planbaarheid en efficiency van de operationele processen
zelf.. In de praktijk betekent procesbeheersing veelal dat de processen vooraf worden ontworpen,, gepland en gecalculeerd, en dat de procesgang op basis hiervan wordt gecontroleerd.
Vanwegee de eerder genoemde arbeidsdeling kunnen processen complexe gehelen vormen van
activiteitenn en mensen, waarbinnen veel coördinatie nodig is om een en ander effectief en
efficiëntt te laten verlopen. Mintzberg geeft vijf mogelijke mechanismen voor deze coördinatiee (Mintzberg, 1979):
hiërarchische aansturing; waarbij leidinggevenden mensen direct aansturen,
onderlinge afstemming; bijvoorbeeld door informeel overleg of in projectteams,
standaardisatie van processen; waarbij routinematige processen gecoördineerd worden
mett behulp van systemen, procedures, planningen en afspraken,
standaardisatie van output; waarbij door middel van planningen alleen de uitkomsten van
processenn worden vastgesteld,
standaardisatie van kennis en vaardigheden; een coördinatie vorm op basis van gemeenschappelijkee kennis en vaardigheden, veelal opgedaan in opleidingen.
Zonderr toepassing van een of enkele van deze coördinatiemechanismen is geen enkel operationeell proces beheersbaar, behalve wellicht wanneer dit proces door één enkele persoon van
hett begin tot het eind wordt uitgevoerd. Welke combinatie van mechanismen het meest effectieff is, kan per situatie verschillen (Mintzberg, 1979). Zo lenen industriële organisaties
zichh bij uitstek voor standaardisaties van processen, omdat activiteiten meestal met een grote
herhaalfactorr worden uitgevoerd. Binnen organisaties die eenmalige projecten uitvoeren is
eenn dergelijke vorm van standaardisatie echter zelden mogelijk vanwege het unieke karakter
vann de uit te voeren werkzaamheden. De behoefte aan procesbeheersing wordt dan ingevuld
doorr middel van systemen van projectplanning en -control, dus standaardisatie van output. In
professionelee organisaties, zoals accountancy- en adviesbureaus zijn deze mechanismen daarentegenn weer niet goed toepasbaar en zal men meer gebruik maken van onderlinge afstem-
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mingg en gemeenschappelijke methoden en technieken. Kortom, afhankelijk van het type organisatiee zullen sommige coördinatiemechanismen meer of minder ingezet worden.
Procesbeheersingg heeft daarnaast een nauwe relatie met kwaliteitsmanagement. Deze relatie
wordtt het beste weerspiegeld in de systemen van de ISO-certificering. Met name in de standaardenn van de ISO-9000-serie ligt het accent volledig op het eenduidig vastleggen van alle
taakelementen,, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, die van invloed zijn op de beheersbaarheidd van de operationele processen. Deze vastlegging moet zoveel mogelijk verrassingen
tijdenss de uitvoering van deze processen voorkomen en de uitkomsten ervan zo voorspelbaar
mogelijkk maken. Doel van het ISO-9000-systeem is niet zozeer het realiseren van de hoogst
mogelijkee kwaliteit, als wel het realiseren van een constante kwaliteit.
Bijj procesverbetering gaat het om de bijstelling, verbetering en verfijning van de operationelee processen met het oog op een grotere efficiëntie en een hogere kwaliteit van de output.
Tott deze vorm van procesconsolidatie kan onder meer het scientific management van Taylor
wordenn gerekend. Onder de naam industrial engineering heeft deze denkwijze een enorme
ontwikkelingg doorgemaakt. Productieprocessen zijn in de loop van de tijd verregaand gemechaniseerdd en geautomatiseerd, hetgeen heeft geleid tot enorme verbeteringen in productiviteitt en kwaliteit, overigens niet alleen in de industrie, maar bijvoorbeeld ook in een ondernemingg als McDonald's. Daarnaast heeft, onder invloed van de Japanse industriële successen
vann de laatste decennia, het 'Kaizen'-denken (Imai, 1986) onder de vlag van Total Quality
Managementt een hoge vlucht genomen. Diverse methoden en programma's zijn hiervoor
ontwikkeldd (o.a. Juran, 1992; Crosby, 1982), die allemaal min of meer neerkomen op het
gedetailleerdd analyseren van knelpunten en bottlenecks in de operationele activiteiten en het
vindenn van structurele en preventieve oplossingen hiervoor. Bij dit analyseproces worden in
teamverbandd medewerkers uit de operationele processen betrokken, waarbij zij ondersteund
kunnenn worden door een kwaliteitsmanager en een opleidingsprogramma. Zo gesteld lijkt een
enn ander eenvoudig, maar het succesvol implementeren van een TQM-aanpak vergt weinig
minderr dan een cultuuromslag en neemt doorgaans jaren in beslag.
Eenn specifieke vorm van proces verbetering is 'business process redesign' (Hammer &
Champy,, 1993). Deze vorm wordt met name toegepast bij administratieve en dienstverlenendee organisaties en gaat aanzienlijk verder dan bijstelling en verfijning van de operationele
processen.. Zoals het woord 'redesign' reeds aangeeft, worden bij deze aanpak de processen
radicaall anders ingericht. Met behulp van informatietechnologie wordt een fundamentele
herschikkingg van taken, informatiestromen en bevoegdheden gerealiseerd, zodanig dat tegelijkertijdd een aanzienlijke efficiency-winst én een meer directe serviceverlening aan de klant
wordtt bereikt. Bovendien lijken ook de belangen van de medewerkers ermee gediend, omdat
zijj een breder takenpakket en meer verantwoordelijkheid krijgen. Business process redesign
kann worden gezien als een moderne versie van het scientific management. In vervolg op de
sterkee automatiseringen in de industriële sector, lijken momenteel de grotere dienstverlenendee organisaties een inhaalslag te willen maken met betrekking tot hun productiviteit.
8.2.22

Budgettaire consolidatie

Dee tweede vorm van consolidatie levert een bijdrage aan de performance van de organisatie
doorr middel van beheersing van de geldstromen.

BudgettaireBudgettaire consolidatie staat voorde (collectieve) inspanningen binnen een organisa
gerichtgericht op de planning en control van de financiën van een organisatie.
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Beheersingg van financiën door middel van planning en control bestaat zolang als er ondernemingenn bestaan. Zo stond de VOC in haar tijd bekend om een strikte begrotingspolitiek en
geavanceerdee boekhoudsystemen (Gawronski, 1994). In de periode tussen 1930 en 1940
werd,, met name binnen grote ondernemingen, de basis gelegd voor de moderne systemen van
financiëlee planning en budgettering (Van Hoorn, 1992). Na 1945 verspreidden deze zich over
anderee grote en kleinere ondernemingen. Het doel van een budgetteringssysteem is het beheersbaarr en analyseerbaar maken van de inkomsten en uitgaven van de organisatie. Evenals
procesconsolidatiee kan budgettaire consolidatie talrijke vormen aannemen. De gehanteerde
budgetstructuurr laat zien wat een organisatie voor haar financiële beheersing als de meest
essentiëlee posten beschouwt. Zo zullen industriële ondernemingen met name geïnteresseerd
zijnn in de kosten en opbrengsten van concrete producten of productgroepen, bouwondernemingenn in calculaties rond concrete bouwprojecten en organisatieadviesbureaus in de declarabelee uren van hun medewerkers. Budgetstructuren kunnen in de loop van de tijd veranderen,, maar niet gemakkelijk. Een verandering gaat ten koste van de continuïteit van cijferreeksenn en verkleint daarmee de control-mogelijkheden op langere termijn. Bovendien zijn budgettenn nauw verbonden met de administratieve systemen, die vaak uitermate complex zijn.
Veranderingg hiervan brengt risico's met zich mee.
Hett gebruik van budgetten heeft in sommige ondernemingen een sterk beheersmatig karakter.
Datt wil zeggen dat budgetten er een instrument zijn van strakke planning en control, en dat ze
tott in detail 'heilig' worden verklaard. Investeringen die niet in het budget zijn voorzien wordenn niet getolereerd of slechts bij hoge uitzondering goedgekeurd. Omzetdoelstellingen zijn
'hard'' en dienen koste wat het kost te worden gehaald. Productie-, verkoop- en voorraadkostenn zijn aan strakke limieten gebonden en worden frequent gecontroleerd. Deze budgetteringsfilosofieringsfilosofie gaat uit van een vooraf geplande strategie, waarvan de implementatie middels
hett jaarbudget wordt vormgegeven. In andere ondernemingen is de toepassing van budgetten
minderr beheersmatig en wordt het budget meer opgevat als een richtlijn, een houvast bij de
besturingg van de organisatie. Zo kunnen omzetdoelstellingen voor bepaalde onderdelen wordenn overschreden, terwijl zij voor andere onderdelen achterblijven. Investeringen die niet
warenn voorzien kunnen toch worden gedaan en ook operationele kosten worden niet al te
striktt aan budgetten gebonden. Deze vorm van budgettering wordt veelal toegepast door ondernemingenn die er niet op voorhand vanuit gegaan dat activiteiten in alle opzichten planbaar
zijn,, en die bewust ruimte laten voor latere aanpassingen.
Budgettairee consolidatie kan in de praktijk zowel reactief als pro-actief zijn. Niettemin gaat er
altijdd een consoliderende werking uit van financiële budgettering. Budgettering is per definitiee gericht op de bekende en voorziene aspecten van de koers. Hierdoor zijn budgettaire consolidatiee en ondernemerschap soms min of meer tegenpolen van elkaar. Ondernemers die
willenn investeren hebben het liefst maximale armslag om hun ideeën te realiseren. Budgettairee consolidatie daarentegen is er altijd op gericht om, meer of minder strikt, investeringen en
uitgavenn beheersbaar en planbaar te maken. Wanneer de budgettaire consolidatie reactief is,
trachtt zij het ondernemerschap de wet op te leggen via het financiële plannings- en controlproces.. Is de budgettaire consolidatie meer pro-actief, dan zal zij bereid zijn mee te denken
mett de ondernemer, maar daarbij, zij het op meer constructieve wijze, altijd de rol vervullen
vann de 'advocaat van de duivel', die voortdurend op risico's wijst, waarschuwt voor te optimistischee prognoses en hamert op het belang van een goede planmatige aanpak van voorgenomenn innovaties.
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8.2.33

Strategische consolidatie

Consolidatiee kan ook rechtstreeks invloed uitoefenen op de koersvorming zelf.

StrategischeStrategische consolidatie staat voor de (collectieve) inspanningen binnen een organi
tie,tie, gericht op de handhaving en verdere exploitatie van de bestaande koers.
Strategischee consolidatie neemt in feite direct stelling tegen het ondernemerschap, niet om
redenenn van budgettaire aard maar uit strategische overwegingen. 'Never change a winning
strategy'' zou het motto kunnen zijn. Vanuit een strategisch consoliderend standpunt hechten
mensenn weinig geloof aan onzekere koersveranderingen en hebben zij des te meer vertrouwenn in de eerder gemaakte strategische keuzen. Zij benadrukken dat de huidige marktsegmenten,, producten en technologieën nog mogelijkheden genoeg bieden en dat er geen overtuigendee argumenten zijn om hiervan af te wijken. Zij vinden dat de organisatie de tijd moet
krijgenn om op de ingeslagen weg resultaten te realiseren of succes verder uit te bouwen.
Ookk strategische consolidatie kent een reactieve en pro-actieve variant. De reactieve is vooral
defensieff georiënteerd op het behoud van klanten, markten en marktaandelen, het vasthouden
vann concurrentieposities, het veiligstellen van machtsrelaties en het in stand houden of opwerpenn van entree-barrières voor eventuele nieuwkomers. De pro-actieve variant van strategischee consolidatie is meer offensief, daarbij vertrouwend op de eigen kracht van de organisatie.satie. Zij stimuleert investeringen waarmee bestaande marktposities kunnen worden uitgebouwd,, bijvoorbeeld door middel van extra promotieactiviteiten, marktbewerking of een
agressieff prijsbeleid.
8.2.44

Consolidatie samengevat

Uitt het bovenstaande blijkt dat alle drie vormen van consolidatie een reactieve en
actievee variant kennen. In onderstaand overzicht (figuur 8.1) worden de elementen
variantenn nog eens bij elkaar gebracht. Ter vergelijking is tevens een kolom
merschapp opgenomen, omdat het onderscheid tussen proactieve consolidatie en
merschapp niet altijd direct duidelijk is.

een provan deze
onderneonderne-

Reactievee consolidatie

Pro-actievee consolidatie

Ondernemerschap p

Proces-consolidatie e

procesbeheersing: :
voorspelbaarheidd en coördinatiee van operationele activiteiten. .

procesverbetering: :
continuee verbetering
('kaizen')) en redesign
(niett direct gericht op
koersverandering). .

procesverandering: :
nieuwee processen
(directt gericht op
koersverandering). .

Budgettaire e
consolidatie e

striktee planning en control
vann financiële stromen.

actieve,, flexibele opstelling
hett 'financiële geweten' van
dee organisatie.

zoektt 'vrije ruimtes' in
hett budget voor vernieuwingen. .

Strategische e
consolidatie e

defensief: :
behoudd van concurrentiekrachtt en marktaandeel.

offensief: :
versterkingg concurrentiekrachtt en marktaandeel
(binnenn bestaande koers).

koersverandering: :
nieuwee activiteiten of
markten n
(buitenn bestaande koers).

figuurr 8.1: reactieve consolidatie, pro-actieve consolidatie en ondernemerschap, een samenvatting.

76 6

hethet VOC-model van koersvorming
8.33

CONSOLIDATIE EN CULTUUR

Dee cultuur van een organisatie heeft, zoals eerder gesteld, een grote impact op de koersvorming,, omdat zowel het denken als het gedrag van de organisatieleden in hoge mate erdoor
wordenn beïnvloed. Cultuur lijkt daarbij veel gemeen te hebben met consolidatie omdat deze
basiskrachtt een zekere sociale stabiliteit vergt, dat wil zeggen een niet te frequente wisseling
vann mensen en een bereidheid zich aan bepaalde afspraken te houden. Zonder ondersteunendee cultuur is consolidatie feitelijk onmogelijk. Aan de andere kant is cultuur zelf ook een tamelijkk stabiele factor. Cultuur ontstaat volgens Schein (1992) vanuit de dagelijkse activiteiten
vann een organisatie. Hierin ontwikkelen zich vaste denk- en handelingspatronen, en wanneer
dezee patronen een tijdlang succesvol zijn, worden ze langzamerhand beschouwd als de 'juiste'' patronen. Deze kunnen zich na verloop van tijd zodanig vastzetten binnen een organisatie,
datt men ze, zelfs wanneer ze niet meer zo succesvol zijn, slechts met veel moeite kan veranderen.. Cultuurvorming lijkt dus vooral een consoliderend proces te zijn.
Consolidatiee en cultuur hebben dus verwantschap omdat beide een stabiele factor zijn en een
bepaaldee continuïteit nastreven. Toch is de verwantschap uiteindelijk beperkt. Cultuur is
weliswaarr op zichzelf een moeilijk te veranderen fenomeen, maar ten aanzien van de koersvormingg is zij is niet zonder meer een consoliderende factor. Een cultuur van 'vrijheid, blijheid'' zal de consolidatie van een organisatie geen goed doen, maar kan even hardnekkig zijn
alss een 'parafencultuur'. Een cultuur kan stimulerend zijn voor ondernemerschap en innovatie,, zoals bij het 3M-concern. Ook daar zal de cultuur moeilijk om te buigen zijn, maar voor
dee koersvorming is zij niet bepaald consoliderend.
Binnenn het VOC-model wordt organisatiecultuur opgevat als een bindende, sociale factor.
Cultuurvormingg wordt gezien als een autonoom socialiserend proces, waarin mensen zich tot
opp zekere hoogte aanpassen aan gemeenschappelijke manieren van denken en handelen. De
impactt van cultuur op de koersvorming laat zich op vele manieren voelen in de processen van
planvorming,, besluitvorming en operatie, als ook in de visievorming, het ondernemerschap
enn de consolidatie. Een cultuur is in de loop van de tijd door invloeden van buitenaf aan veranderingg onderhevig, maar tevens door invloeden van binnenuit. De leiding speelt hierbij, zij
hett niet altijd even bewust, een centrale rol. Voorbeeldgedrag, het introduceren of juist afschaffenn van patronen met een rituele betekenis, het versterken of afzwakken van specifieke
subculturen,, dit alles kan een cultuur geleidelijk doen veranderen. Belangrijke veranderingen
inn de cultuur komen echter niet gemakkelijk tot stand en kosten veel tijd.
8.44

SAMENVATTING

Binnenn het VOC-model staat de basiskracht consolidatie voor het bevorderen van planning,
beheersingg en verbetering van de organisatie en de operationele processen. Als zodanig levert
zijj een bijdrage aan de exploitatie van de mogelijkheden die de huidige koers biedt. Consolidatiee komt in drie vormen voor. Procesconsolidatie versterkt de beheersbaarheid, efficiëntie
enn kwaliteit van de primaire processen, budgettaire consolidatie leidt de geldstromen van de
organisatiee in goede banen, terwijl strategische consolidatie de organisatie 'op koers' tracht te
houden.. Consolidatie staat op enigszins gespannen voet met ondernemerschap. Waar ondernemerschapp tracht de koers van een organisatie te veranderen, is consolidatie er juist op gerichtricht de bestaande koers uit te bouwen. Consolidatie is soms een conservatieve, reactieve
factor,, maar kan zich daarnaast ook pro-actief opstellen in de verbetering van processen, het
beheerr van financiën en de uitbouw van de huidige strategie.
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