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INLEIDING 

Het creëren van synergieën wordt vaak beschouwd als één van de belangrijkste motieven om 

te diversifiëren. Toch is het begrip synergie meer dan omstreden. Men spreekt soms zelfs over 

de „Heilige Graal‟ van concernstrategie: corporate managers gaan telkens opnieuw op zoek 

naar mogelijke synergieën tussen de verschillende business units van het concern, maar 

niemand weet of winstgevende synergieën überhaupt bestaan of realiseerbaar zijn.  

De negatieve connotatie die aan de woorden synergie en diversificatie kleeft, is vooral 

het gevolg van de vele mislukkingen in de tweede helft van vorige eeuw. Vanaf de jaren 

vijftig kozen vele bedrijven met free cash voor overnames op grote schaal, vooral wanneer 

snelle groei in de eigen industrie moeilijk realiseerbaar was door verzadiging van de markt. 

(Wijers 1994: 16) Opvallend voor deze overnamegolf was dat vele bedrijven kozen voor niet-

verwante diversificatie. (Leontiades 1979: 41) In de jaren zeventig ontstond zelfs een nieuwe 

bedrijfsvorm, het conglomeraat, vertegenwoordigd door bedrijven als Hanson, Textron, ITT,.. 

Deze bedrijven bestonden uit verschillende niet-verwante divisies en business units, die zo 

goed als allemaal via overnames verworven waren. (Grant 2008: 395) Hoewel men vaak bijna 

niet wist over de nieuwe industrieën waarin men toetrad, bestond toch het geloof dat er door 

de transfer van superieure managementmethoden en het delen van activiteiten belangrijke 

synergieën konden gerealiseerd worden. De meeste bedrijven zijn echter in de loop van de tijd 

voor hun al te naïeve visie afgestraft. Het gebrek aan industriekennis belemmerde de transfer 

van managementmethoden en met het delen van activiteiten kwamen vaak heel wat 

onvoorziene kosten kijken. Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig bevonden vele 

conglomeraten zich dan ook in de rode cijfers. (Wijers 1994: 17) Dit falen leidde toen tot een 

hernieuwde focus op de „kernactiviteiten‟ van het bedrijf. Ook kwam het besef dat niet groei, 

maar wel winstgevendheid het belangrijkste doel moest zijn. (Grant 2008: 396) Toch 

betekende dit niet het definitieve einde van synergie en diversificatie. Integendeel, 

diversificatie en synergiecreatie spoken vandaag de dag nog even hardnekkig door het hoofd 

van corporate managers als de gedachte aan de Graal eertijds door de hoofden van de ridders 

van de Ronde Tafel spookte… 

 In deze masterproef willen we aandacht besteden aan de hierboven vermelde 

omstreden begrippen synergie en niet-verwante diversificatie. De vraag die centraal zal staan, 

is welke synergieën mogelijk zijn in het geval van niet-verwante diversificatie, welke 

voordelen hierdoor ontstaan en aan welke beperkingen deze synergieën onderhevig zijn. 

Daarvoor is een overzicht en indeling van mogelijke synergieën onontbeerlijk en daaraan zal 
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dan ook het eerste hoofdstuk van deze scriptie gewijd zijn. Het tweede hoofdstuk richt zich op 

diversificatie. Aan de hand van vijf auteurs/auteurkoppels – Jones & Hill, Grant, Sanchez & 

Heene, Barney & Hesterley en Aaker – willen wij onder andere een beeld schetsen van wat de 

motieven voor diversificatie zijn, wat de mogelijkheden zijn om waarde te creëren en aan 

welke voorwaarden een goede diversificatiestrategie moet voldoen. Een belangrijk punt dat 

ook in dit hoofdstuk aan bod zal komen – en in feite essentieel is voor deze scriptie – is het 

verschil tussen verwante en niet-verwante diversificatie. Daarover bestaat immers geen 

eensgezindheid in de vakliteratuur; er is eerder sprake van een schemerige grenszone dan een 

duidelijke grenslijn. De bedoeling is op basis van de hierboven vermelde auteurs toch een 

duidelijk onderscheid tussen beide vormen van diversificatie vast te leggen zodat een 

eenduidige bespreking van synergiecreatie bij niet-verwante diversificatie hierna, meer 

bepaald in hoofdstuk drie, mogelijk wordt. Naast de mogelijke synergieën zullen ook de 

beperkingen ervan in hoofdstuk drie aan bod komen. Tot slot proberen we in hoofdstuk vier 

de theorie op de praktijk toe te passen met een case-study van het bedrijf Tyco. Daarbij wordt 

aandacht geschonken aan de diversificatiestrategie van de onderneming, de gecreëerde 

synergieën en de vraag of de creatie van synergieën al dan niet tot langdurig succes leidde.   
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HOOFDSTUK 1: SYNERGIE 

1.1. INLEIDING EN ALGEMENE DEFINITIE 

In dit eerste hoofdstuk wordt het concept synergie uitgediept. In het algemeen verwijst men 

met de term synergie naar de creatie van bepaalde voordelen voor de business units van een 

concern. Het gaat om voordelen die de business units enkel genieten omdat ze deel uitmaken 

van het concern, zoals een vermindering van bepaalde kosten, een betere product-

differentiatie, stabielere cash flows of een efficiëntere allocatie van kapitaal en 

arbeidskrachten.  (Sanchez & Heene 2004: 156) Om het effect van synergieën duidelijk te 

maken gebruikt men vaak de formule „1 + 1 = 3‟. Daarmee drukt men uit dat het geheel meer 

is dan de som van de delen of met andere woorden, dat de prestaties van het concern meer zijn 

dan de som van de prestaties van de business units. Indien dit niet het geval zou zijn, zou het 

concern geen reden van bestaan hebben. (Wijers 1994:16).  

 Synergieën kunnen zowel gebaseerd zijn op relaties tussen business units onderling als 

op relaties tussen een business unit en de concerntop. In het eerste geval spreekt men over 

horizontale synergie, in het tweede geval over verticale synergie. (Wijers 1994: 27) Deze  

tweedeling vormt de basis voor onze classificatie van synergieën en in wat volgt bespreken 

wij beide vormen van synergie.  

 

1.2. HORIZONTALE SYNERGIEËN 

Bij horizontale synergie wordt er een meerwaarde gecreëerd door de samenwerking tussen 

business units. Deze samenwerking kan heel verschillende vormen aannemen. Porter 

onderscheidt drie soorten horizontale synergie afhankelijk van het soort relatie tussen de 

business units: synergieën gebaseerd op tastbare interrelaties, op niet-tastbare interrelaties en 

synergieën gebaseerd op concurrentiële interrelaties. (Porter 1985: 323-325)  

 

1.2.1. Synergieën gebaseerd op tastbare interrelaties 

Business units kunnen elkaar ondersteunen door waardecreërende activiteiten gezamenlijk uit 

te voeren. Om de theoretische samenwerkingsmogelijkheden op systematische manier in kaart 

te brengen, maakt Porter gebruikt van het door hem voorgestelde model van de waardeketen. 

De waardeketen geeft een overzicht van alle waardecreërende activiteiten in een onderneming 

of een business unit in het geval van een multi-business unit bedrijf. Daarbij wordt een 

onderscheid gemaakt tussen de primaire en de ondersteunende activiteiten. De primaire 

activiteiten omvatten ruwweg alle activiteiten die te maken hebben met logistiek, de 
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productie, marketing en verkoop van producten, en de diensten na verkoop. De 

ondersteunende activiteiten voorzien de onderneming van het nodige personeel, de 

noodzakelijke infrastructuur, inputs en technologieën om haar primaire activiteiten succesvol 

te kunnen uitvoeren. (Porter 1985: 38) Op de volgende figuur zien we een schematische 

voorstelling van de waardeketen.  

 

Figuur 1 Waardeketen Porter (Porter 1985: 37) 

Wanneer business units besluiten om één of meerdere waardecreërende activiteiten samen uit 

te voeren of met andere woorden te „delen‟, kan dit enerzijds leiden tot een daling van de 

kosten, anderzijds tot betere differentiatiemogelijkheden. Een vermindering van de kosten kan 

enkel tot stand komen indien gedeelde activiteiten gevoelig zijn voor schaal- of leereffecten, 

of als er bereikeconomieën mogelijk zijn. Het is volgens Porter ook belangrijk dat de gedeelde 

activiteit verantwoordelijk is voor een substantieel aandeel van de totale operationele kosten 

van de betrokken business units. Indien dit niet het geval is, zullen de effecten van het „delen‟ 

eerder beperkt blijven en wegen de voordelen misschien zelfs niet op tegen de nadelen zoals 

bijvoorbeeld een beperktere flexibiliteit en coördinatiekosten. (Porter 1985: 328)  

 

 

Figuur 2 Delen van waardecreërende activiteiten (Hill & Jones 2008: 344) 
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Betere differentiatiemogelijkheden kan men op twee manieren verkrijgen: enerzijds 

kan het delen van een waardecreërende activiteit de kost van differentiatie verminderen, 

anderzijds kan het de uniciteit van een activiteit of product doen toenemen. Door 

verschillende producten via hetzelfde verkoopkanaal aan te bieden, kan men er bijvoorbeeld 

voor zorgen dat de klant minder moeite moet doen om de producten aan te schaffen. „Product 

bundling‟ creëert dan een toegevoegde waarde voor de klant. Tegelijkertijd wordt de 

verkoopkost voor de onderneming kleiner doordat meerdere producten via hetzelfde 

verkoopkanaal verkocht kunnen worden. Ook hier geldt dat het delen van activiteiten vooral 

zinvol zal zijn bij die activiteiten die de grootste impact hebben op de differentiatie van een 

product of de perceptie ervan. (Porter 1985: 330)  

Aangezien zowel een aanzienlijke vermindering van de kosten als een beter gedif-

ferentieerd product belangrijke bronnen van concurrentieel voordeel kunnen zijn, is het delen 

van activiteiten een vorm van synergie die de business units van een gedifferentieerd bedrijf 

zeker in acht moeten nemen.  

 

1.2.2. Synergieën gebaseerd op niet-tastbare interrelaties 

Business units hoeven niet noodzakelijk waardecreërende activiteiten gezamenlijk uit te 

voeren om elkaar van dienst te zijn. Ze kunnen ook hun kennis, vaardigheden en ervaringen 

met betrekking tot deze activiteiten uitwisselen. Een business unit met bijvoorbeeld excellente 

marketingvaardigheden kan andere business units met gelijkaardige producten bijstaan. Dat 

was bijvoorbeeld het geval bij Philip Morris. Daar gebruikte men de kennis over de 

positionering en productontwikkeling van tabaksproducten ook voor de promotie van het 

biermerk Miller. (Hill & Jones 2008: 344) Procédés om kosten te verminderen of nieuwe 

technologieën die in de ene business unit gebruikt worden, kunnen ook toegepast worden in 

andere business units. De transfer van know-how kan dus net als het delen van activiteiten aan 

de basis liggen van belangrijke kostenverminderingen of een betere productdifferentiatie en 

kan op die manier bijdragen tot de creatie van concurrentiële voordelen. (Porter 1985: 350)  

 

1.2.3. Synergieën gebaseerd op concurrentiële interrelaties 

Business units van een gediversifieerd bedrijf kunnen tot slot ook nog elkaars concurrentiële 

positie beschermen of versterken door multipoint competition of door het uitbuiten van 

marktmacht.  
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1.2.3.1. Multipoint competition 

Wanneer twee gediversifieerde bedrijven meerdere business units hebben die met elkaar 

concurreren, is er sprake van multipoint competition. De bedrijven beconcurreren elkaar bij 

wijze van spreken op „verschillende punten‟, zoals in onderstaande figuur wordt voorgesteld.  

 

Figuur 3 Multipoint competition (Barney & Hesterley 2008 : 227) 

Een dergelijke situatie kan ervoor zorgen dat de rivaliteit in de industrieën waarin de 

verschillende business units actief zijn, minder intens wordt. Wanneer een business probeert 

om een groter marktaandeel in zijn industrie te verwerven met een agressieve prijsdaling, kan 

dit immers implicaties hebben voor de andere business units van het bedrijf. Het rivaliserend 

bedrijf kan namelijk voor een lik-op-stuk strategie kiezen en op haar beurt een prijsoorlog 

ontketenen in een andere industrie waar beide bedrijven actief zijn. De potentiële dreiging van 

een tweede, niet-gewenste prijsoorlog die de extra winst of het extra marktaandeel, bekomen 

met de eerste prijsoorlog, zou teniet doen, kan beide bedrijven afschrikken en vermindert op 

die manier de concurrentie. Vaak zijn in die situatie van verminderde rivaliteit ook hogere 

marges en dus hogere winsten mogelijk. (Porter 1985: 355) Op gelijkaardige wijze kan een 

bedrijf verhinderen dat een rivaal tot een nieuwe markt toetreedt, namelijk door ermee te 

dreigen tot één van de markten toe te treden waarin het rivaliserend bedrijf op dat moment 

zelf actief is. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de lancering van de Xbox door Microsoft. In 

de late jaren negentig begon Microsoft Sony te zien als een potentiële rivaal. Microsoft 

vreesde immers dat Sony de Playstation 2, die voorzien was van de mogelijkheid om op het 

internet te surfen, mensen weg zou houden van computers met Microsoft besturingssystemen. 

Om Sony‟s ambities in die richting af te remmen of onder controle te houden, lanceerde 

Microsoft de Xbox. De Xbox kent niet dezelfde populariteit als de Playstation, maar maakt 
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toch aan Sony duidelijk dat Microsoft over de capaciteiten beschikt om in game-industrie een 

plaats te veroveren. (Hill & Jones 2008: 340-341)  

 

1.2.3.2. Uitbuiting van marktmacht: Cross-subsidization, predatory en limit pricing 

Een tweede vorm van synergie gebaseerd op concurrentiële interrelaties vinden we wanneer 

een business unit zijn marktmacht uitbuit om de concurrentiële positie van andere business 

units te versterken. Veronderstellen we bijvoorbeeld dat één business unit een 

monopoliepositie verworven heeft. De winst die deze business unit maakt, kan dan deels 

gebruikt worden om andere business units van de gediversifieerde onderneming te 

subsidiëren. Dankzij deze cross-subsidization kunnen de gesubsidieerde business units lagere 

prijzen voor hun producten vragen en op hun beurt een groter marktaandeel verwerven. Soms 

kiest men zelfs voor predatory pricing: men vraagt een prijs die lager is dan de kosten van de 

business unit en waarschijnlijk dus ook lager dan de kosten van het rivaliserende bedrijf. Een 

dergelijke prijsstrategie maakt het onmogelijk voor rivaliserende bedrijven om te overleven. 

Tegelijkertijd worden door de te lage prijzen ook andere bedrijven ontmoedigd om tot de 

markt toe te treden, wat men limit pricing noemt. (Saloner 1987: 165) De gesubsidieerde 

business unit kan nu op haar beurt een monopolie verwerven. Wanneer een gediversifieerd 

bedrijf op die manier misbruik maakt van haar financieel sterke positie – van haar “deep 

pockets” – om financieel zwakkere rivalen met “shallow pockets” uit de markt te drijven en 

een monopoliepositie te verwerven, spreekt men over het „deep pockets model of 

diversification’. (Bolton & Scharfstein in Palich, Cardinal & Miller 2000: 156, Barney & 

Hesterley 2008: 228)  

 

1.2.3.3. Uitbuiting van marktmacht: Reciprocal dealing 

Een gediversifieerd bedrijf kan ook voordeel halen uit reciprocal dealing: wederzijds kopen 

en verkopen. Eenvoudig gezegd komt deze praktijk erop neer dat een bedrijf slechts aankopen 

wil doen bij een leverancier, als die leverancier op zijn beurt producten koopt bij het bedrijf in 

kwestie, een “I‟ll buy from you if you buy from me” afspraak dus. (Grant 2008: 411) Zo 

wilde autoproducent ABC enkel staal kopen van staalfabrikant USX op voorwaarde dat USX 

zijn vrachtwagens bij ABC zou kopen. (Cavanagh 2001: 633) Een bedrijf dat actief is in 

meerdere productmarkten en aankopen doet bij veel verschillende leveranciers, heeft 

natuurlijk meer mogelijkheden om van dergelijke afspraken gebruik te maken dan een niet-

gediversifieerde onderneming. (Palich et al. 2000: 156) 
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1.3. VERTICALE SYNERGIEËN 

Bij verticale synergie wordt er door de concerntop een meerwaarde gecreëerd voor de 

business units. Ook hier kan de manier waarop dit gebeurt heel verschillende vormen 

aannemen. Drie grote categorieën kunnen onderscheiden worden: management synergieën, 

financiële synergieën en nog een aantal „andere voordelen‟ die moeilijk onder één noemer te 

vatten zijn.  

 

1.3.1. Management synergieën  

De aanwezigheid van algemene managementcapaciteiten kan een grote invloed hebben op het 

al dan niet succesvol zijn van een concern. Met algemene managementcapaciteiten bedoelt 

men de bijzondere managementvaardigheden waarover het topmanagement van het concern 

beschikt en de structuren en methoden die het beleid van de topmanagers ondersteunen. Hill 

en Jones onderscheiden drie soorten managementvaardigheden die aan de basis kunnen liggen 

van superieure prestaties: ondernemerschap, organisatieontwerp en strategische capaciteiten. 

(Hill & Jones 2008: 341) We overlopen ze hier kort om een duidelijker zicht te krijgen op wat 

het nogal vage begrip „algemene managementcapaciteiten‟ kan inhouden.  

We beginnen met ondernemerschap: als een bedrijf wil overleven, moet het constant 

op zoek gaan naar nieuwe producten of naar manieren om bestaande producten te verbeteren. 

Business unit managers hebben hierbij een grote verantwoordelijkheid, zij moeten immers 

oog hebben voor nieuwe opportuniteiten, met andere woorden zij moeten ondernemend zijn. 

Dit lukt het best als er een bedrijfscultuur is die het ondernemen stimuleert. Dit houdt onder 

andere in dat men business unit managers aanmoedigt om risico‟s te nemen, hen de tijd en 

middelen geeft om nieuwe ideeën uit te werken, en het falen van een nieuw idee niet bestraft. 

Tegelijkertijd moeten topmanagers er echter over waken dat de business units niet te veel 

middelen investeren in hopeloze of te risicovolle projecten die geen kans op slagen hebben. 

Organisaties die de juiste balans vinden tussen enerzijds het stimuleren en anderzijds het 

beperken van risico‟s zullen het meest succesvol zijn. (Hill & Jones 2008: 341) 

Naast een juiste bedrijfscultuur speelt ook de manier waarop de organisatie is 

ontworpen een belangrijke rol. Een efficiënte organisatiestructuur geeft voldoende vrijheid en 

autonomie aan de business units en hun managers, maar voorziet ook in de nodige 

controlesystemen die toelaten de geleverde prestaties in het oog te houden. Daarnaast is het 

ook van groot belang dat de controlesystemen verbonden zijn met een goed beloningssysteem, 

zodat business unit managers die de door de topmanagers opgelegde doelstellingen halen, 

beloond worden. Tot slot maakt een goede bedrijfsstructuur ook een free flow of ideas 
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mogelijk. De uitwisseling van ideeën en kennis tussen business unit managers kan immers 

zeer waardevol zijn. Corporate managers die in staat zijn dergelijke systemen te ontwerpen 

zijn hun gewicht in goud waard. (Hill & Jones 2008: 342) 

Corporate managers moeten ten slotte ook nog over bestuurs- en strategische 

vaardigheden beschikken. Zij zijn immers verantwoordelijk voor het managen van de 

business unit managers. Concreet betekent dit dat corporate managers financiële 

doelstellingen aan de business units opleggen, de strategieën van de business unit managers in 

vraag stellen en eventueel bijsturen en de door de business units geleverde prestaties 

beoordelen. Daarnaast moeten (concern)topmanagers ook inzicht hebben in wat de 

onderliggende oorzaak is van problemen die zich in de business units voordoen en moeten ze 

in staat zijn geschikte oplossingen te formuleren, gaande van het aanbevelen van andere 

strategieën tot het vervangen van het business unit management. Op die manier verbeteren ze 

zowel de prestaties van de business units als van de corporate in haar geheel. (Hill & Jones 

2008: 342-343) 

Het spreekt vanzelf dat topmanagers die over bovenstaande eigenschappen beschikken 

niet gemakkelijk te vinden zijn. Daarom moeten concerns continu investeren in de zoektocht 

naar nieuwe talenten. Bij deze zoektocht zijn grote concerns enigszins bevoordeeld ten 

opzichte van kleinere ondernemingen. Door hun omvang bieden ze immers interessante groei- 

en loopbaanmogelijkheden aan en trekken ze sowieso meer getalenteerde werknemers aan. 

Verder hebben grote ondernemingen ook de middelen om interessante management 

ontwikkelingprogramma‟s aan te bieden aan hun toptalent. Ook dit zorgt voor een 

toegevoegde waarde voor de corporate. (Wijers 1994: 27) 

 

1.3.2. Financiële synergieën  

Gediversifieerde bedrijven kunnen ten opzichte van niet-gediversifieerde bedrijven genieten 

van een aantal financiële voordelen. We bekijken in wat volgt hoe diversificatie kan zorgen 

voor een vermindering van de financiële risico’s waaraan bedrijven blootgesteld worden, wat 

de voordelen zijn van interne kapitaalallocatie en van welke belastingsvoordelen een 

gediversifieerd bedrijf kan genieten.  

 

1.3.2.1. Risicoreductie door diversificatie 

In theorie kunnen bedrijven de financiële risico‟s waaraan ze blootgesteld worden door 

schommelingen in hun opbrengsten verminderen door een gediversifieerde portfolio van 

business units. Ze kunnen daarbij kiezen voor geografische diversificatie, productmarkt 
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diversificatie of voor een portfolio van zeer diverse business units die het niet-systematisch 

risico moet weg diversifiëren. Telkens wil men stabielere inkomsten- en winststromen 

bekomen zodat het bedrijf geen solvabiliteitsproblemen krijgt en investeren in nieuwe 

projecten mogelijk of minder risicovol wordt. (Sanchez & Heene 2004: 182) 

 Bij geografische diversificatie heeft een bedrijf business units in verschillende 

werelddelen om zo minder afhankelijk te zijn van de economie in één regio. Men gaat er 

namelijk van uit dat de verschillende economische regio‟s in de wereld verschillende macro-

economische cycli hebben die elkaar in zekere zin opheffen, met andere woorden als het 

economisch goed gaat in het ene werelddeel en de verkoop daar stijgt, gaat het misschien 

slecht in een andere werelddeel en kent men daar een dalende verkoop. De stijgende verkoop 

neutraliseert de dalende verkoop zodat de cash flows van het bedrijf in het geheel min of meer 

gelijk blijven.  (Sanchez & Heene 2004: 182-183) Dat was bijvoorbeeld het geval in de auto-

industrie in de jaren zeventig en tachtig. De Noord-Amerikaanse economie liep toen 

gemiddeld anderhalf tot twee jaar voor op de West-Europese. Dankzij dit verschil konden 

Ford en General Motors het hoofd bieden aan een aantal fikse dalingen in de Amerikaanse 

verkoop. De Europese verkoop bleef op dat moment namelijk stabiel. Later werd een 

Europese daling van de verkoop gecompenseerd door een heropleving van de Amerikaanse 

markt. (Sanchez & Heene 2004: 183) 

 Een gelijkaardige redenering past men toe wanneer men diversifieert in verschillende 

productmarkten. Op basis van ervaringen uit het verleden weet men soms dat de vraagcycli 

van bepaalde producten elkaar in zekere zin aflossen: wanneer de vraag naar het ene product 

stijgt, daalt de vraag naar het andere product om het simplistisch voor te stellen. Historisch 

gezien wisselen bijvoorbeeld de cycli in de landbouw, de bouw en de industrie elkaar af. 

Daarom diversifieerde het bedrijf International Harvester Corporation in trucks, 

landbouwmachines en bouwmachines. Door te diversifiëren in producten met een 

tegengestelde vraagcycli kon het namelijk schommelingen in de opbrengsten opvangen. 

(Sanchez & Heene 2004: 183) US Steel diversifieerde dan weer in de olie- en gasindustrie om 

zich in te dekken tegen de cyclische dalingen in de vraag naar staal. (Hill & Jones 2008: 347)  

 Tot slot kan men nog een portfolio van zeer diverse business units aanleggen om het 

niet-systematisch risico, met andere woorden, het ondernemingsspecifieke risico, weg te 

diversifiëren. Als de cash flows van de verschillende business units niet (perfect) gecorreleerd 

zijn, zal de schommeling of - in wiskundiger bewoordingen - de variantie van de 

gezamenlijke cash flows immers kleiner zijn dan de variantie van de cash flows van de 
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afzonderlijke business units. Op dit manier zou men in staat zijn het volledige niet-

systematische risico weg te diversifiëren. (Grant 2008: 399) 

 

1.3.2.2. Interne kapitaalallocatie  

Bedrijven zoeken in de regel financiering op externe kapitaalmarkten. Dat geldt ook voor 

gediversifieerde bedrijven; ook zij hebben leningen bij banken en ook zij hebben 

aandeelhouders die geïnvesteerd hebben in het eigen vermogen van de onderneming. Maar bij 

een gediversifieerde onderneming kan er ook sprake zijn van een interne kapitaalmarkt. Het 

corporate management speelt dan de rol van financier en kent geld toe aan de verschillende 

business units. Deze interne kapitaalallocatie kan in sommige situaties efficiënter werken dan 

externe kapitaalallocatie en is een mogelijke bron van synergie. 

 Externe kapitaalmarkten werken soms inefficiënt door informatieasymmetrieën. 

Bedrijven houden immers vaak bewust zowel positieve als negatieve informatie achter in 

verband met hun prestaties en toekomstperspectieven. Negatieve informatie wordt verzwegen 

omdat dit de „cost of capital‟ zou kunnen verhogen. Positieve informatie, bijvoorbeeld 

omtrent een nieuw project waar veel potentieel in zit, wordt dan weer achtergehouden uit 

angst dat een concurrent deze informatie zou misbruiken. Dit zorgt ervoor dat bedrijven 

extern kapitaal in zekere zin ofwel te goedkoop krijgen in het geval van achtergehouden 

negatieve informatie, ofwel te duur moeten betalen of in het ergste geval zelfs niet krijgen in 

het geval van achtergehouden positieve informatie. In beide gevallen werkt de externe 

kapitaalmarkt niet efficiënt. (Barney & Hesterley 2008: 223-224) 

 Het topmanagement van een gediversifieerde onderneming zou in theorie wel moeten 

beschikken over accurate en betrouwbare informatie omtrent de prestaties en 

toekomstperspectieven van de business units zodat het op efficiëntere wijze kapitaal kan 

toekennen aan de business units.  Een efficiënte interne kapitaalmarkt vermijdt dan dat zeer 

interessante projecten geen of te weinig geld krijgen en dat slecht draaiende business units te 

veel krijgen. Op de lange termijn zou deze efficiëntere kapitaalallocatie in de gediversifieerde 

onderneming moeten leiden tot een hogere return on invested capital ten opzichte van 

bedrijven die met externe financiering werken. (Barney & Hesterley 2008: 224) 

 

1.3.2.3. Belastingsvoordelen 

Gediversifieerde bedrijven kunnen in sommige gevallen genieten van een aantal 

belastingsvoordelen. Op de eerste plaats is er de mogelijkheid om (via consolidatie) het 

verlies van de ene business unit te compenseren met de winst van andere business units. De 
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totale winst van de onderneming is in dat geval kleiner, waardoor er minder belastingen 

betaald moeten worden. Op de tweede plaats is er de veronderstelling dat gediversifieerde 

bedrijven een grotere schuldcapaciteit hebben dan niet-gediversifieerde bedrijven. 

Gediversifieerde bedrijven zouden stabielere cash flows hebben, wat het risico op een 

faillissement vermindert en daarom de toegang tot vreemd vermogen vergemakkelijkt. In 

landen waar interesten op schulden fiscaal aftrekbaar zijn, kan het dus voordelig zijn om een 

grotere schuldcapaciteit te hebben. (Barney & Hesterley 2008: 225-226)  

 

1.3.3. Andere voordelen 

Tot slot resten ons nog twee voordelen die moeilijk onder één van bovenstaande noemers te 

plaatsen zijn.   

 

1.3.3.1. Concernimago 

Wanneer het concern over een goed imago beschikt, kan dit belangrijke voordelen creëren 

voor de business units. Op de eerste plaats kan het voor hen immers gemakkelijker worden 

om hun producten op verschillende markten te positioneren en om nieuwe producten te 

introduceren doordat de consument reeds vertrouwd is met het merk of de producent en er 

vertrouwen in heeft. Op de tweede plaats zijn distributeurs vaak vlugger bereid een product te 

verdelen van een groot en gekend concern. Ook leveranciers van grondstoffen en 

halffabricaten tonen zich dikwijls gewilliger ten opzichte van business units van een groot 

concern. Tot slot speelt het concernimago ook een rol op de arbeidsmarkt zoals reeds aan bod 

kwam in 1.2.2.1.. Gediversifieerde bedrijven bieden interessante groeimogelijkheden aan en 

weten daarom vaak schaars toptalent te lokken. (Wijers 1994: 25) 

 

1.3.3.2. Interne arbeidsmarkt 

Net zoals gediversifieerde bedrijven efficiënter kunnen omgaan met kapitaal, kunnen ze ook 

efficiënter omspringen met hun arbeidskrachten. Gediversifieerde bedrijven beschikken 

immers over de mogelijkheid om arbeidskrachten tussen verschillende business units te 

transfereren, waardoor zowel dure ontslagpremies als lange en dure aanwervingprocedures 

vermeden kunnen worden. Volgens Grant zouden gediversifieerde bedrijven daarnaast ook 

nog kunnen genieten van een informatievoordeel ten opzichte van niet-gediversifieerde 

bedrijven: doordat men de werknemer in kwestie al aan het werk zag in een andere business 

unit, zou men een duidelijker beeld hebben van de competenties en prestaties van die persoon. 
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Daardoor zouden gediversifieerde bedrijven in theorie vlugger en met meer zekerheid de 

geschikte persoon voor een specifieke opdracht vinden. (Grant 2008: 405) 

 

1.4. BESLUIT  

In dit hoofdstuk stond het concept synergie centraal. Na een algemene definiëring van het 

begrip, waarbij we synergie omschreven als een bijzonder voordeel dat gecreëerd wordt voor 

de business units van een gediversifieerde onderneming, bespraken we de verschillende 

soorten synergieën. We hebben op de eerste plaats aandacht gehad voor de verschillende 

vormen van horizontale synergie, voordelen die gerealiseerd worden doordat de business units 

van de onderneming samenwerken. Daarnaast bespraken we de verschillende manieren 

waarop het bestaan van de moederonderneming voordelen kon creëren voor de business units.   

Dit noemden we verticale synergieën. Het spreekt vanzelf dat geen enkel bedrijf erin slaagt 

alle hierboven beschreven synergieën te realiseren. Het doel was veeleer een theoretisch 

overzicht te bieden van de mogelijkheden. Het soort synergie dat men kan creëren zal 

grotendeels afhankelijk zijn van de diversificatiestrategie die men volgt. Daarom gaan we in 

het volgende hoofdstuk wat dieper in op het begrip diversificatie.   
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HOOFDSTUK 2: DIVERSIFICATIE  

2.1. INLEIDING 

In dit hoofdstuk willen we het concept diversificatie belichten aan de hand van verschillende 

auteurs. Aangezien het onmogelijk is om alle bestaande visies op diversificatie te bespreken, 

hebben we een keuze gemaakt voor vijf auteurs/auteurkoppels – Hill & Jones, Sanchez & 

Heene, Barney & Hesterley, Grant en Aaker – waarvan de ideeën over diversificatie enerzijds 

voldoende overeenkomsten vertonen om een vergelijking mogelijk te maken en anderzijds 

voldoende verschillen vertonen om de vergelijking relevant te maken. We bespreken 

achtereenvolgens hun visie op het begrip diversificatie, op de motieven en op de voorwaarden 

voor diversificatie. De focus ligt daarbij vooral op de opmerkelijkste gelijkenissen en 

verschillen tussen de auteurs. Daarnaast besteden we ook aandacht aan de manier waarop zij 

verwante en niet-verwante diversificatiestrategieën van elkaar onderscheiden. We kijken met 

andere woorden naar de betekenis die deze auteurs toekennen aan het begrip „verwantschap‟. 

Tot slot onderzoeken we welke synergieën de verschillende auteurs mogelijk achten bij 

verwante en niet-verwante diversificatie. Om het geheel overzichtelijk te houden, zijn de 

belangrijkste definities en kernwoorden in een matrix samengevat, die op de volgende 

pagina‟s wordt weergegeven.  

  



Hill & Jones Heene & Sanchez Barney & Hesterley Grant Aaker

Wat is 

diversificatie? 

(Defintie)

"Diversification is the proces of enterering new 

industries, distinct from a company's core or 

original industry, to make new kinds of products 

that can be sold profitably to customers in these 

new markets." (Hill & Jones 2008:335)

"Diversification is the term used to refer to the 

form of growth that occurs when a firm starts, 

acquires, or merges with a business unit in a 

product market that is different form the 

product market currently served by the firm. In 

effect, diversification occurs when a corporate 

parent creates a portfolio of business units 

pursuing significantly different Business 

Concepts." (Heene & Sanchez 2004: 178)

"A firm implements a corporate diversification 

strategy when it operates in multiple industries 

[product diversification strategy] or markets 

[geographic market diversification strategy] 

simultaneously. [...] When a firm implements 

both types of diversification simultaneously, it is 

said to be implementing a product-market 

diversification strategy." (Barney & Hesterley 

2008: 208)

"Diversification [is] the expansion of companies 

across different product-markets [...]." (Grant 

2008: 395)

"Diversification is the strategy of entering product 

markets different from those in which a firm is 

currently engaged. [...] A diversification strategy 

can be implemented by either an acquisition (or 

merger) or a new business venture." (Aaker 1998: 

222)

Waarom 

diversifiëren?

- Groeistrategie met volgende doeleinden:

- industrieafhankelijkheid verminderen

- winstgevendheid onderneming vergroten   

- veilig stellen van de langetermijn 

winstgevendheid van het bedrijf 

- Creatie van synergieën

- Groeistrategie

- Creatie van synergieën

- Groeistrategie met volgende doeleinden:

- Hoger inkomen, meer macht en prestige voor 

topmanagement

- Creatie van synergieën

- Carrièremogelijkheden bieden aan 

verschillende familieleden bij familiebedrijven

- Groeistrategie met volgende doeleinden:

- industrieafhankelijkheid verminderen

- winstgevendheid onderneming vergroten   

- veilig stellen van de langetermijn 

winstgevendheid van het bedrijf

- Hoger inkomen, meer macht en prestige voor 

topmanagement

- Creatie van synergieën 

- Groeistrategie met volgende doeleinden:

- Winstgevendheid onderneming vergroten 

- Nieuwe stimulansen  geven aan de 

onderneming.

- Hoger inkomen, meer macht en prestige voor 

topmanagement

- Creatie van synergieën

- 'Koopje' doen

- Verdediging tegen overname

- Toegang tot liquide middelen

Voorwaarden 

1.Aanwezigheid van Free cash

2. De ROIC moet groter zijn dan de  mogelijke 

return op een gelijkaardig  gediversifieerde  

aandelenportfolio van investeerders

1. De baten van diversificatie (o.a. verkregen

door synergiecreatie) zijn groter dan de kosten

voor het toevoegen van een nieuwe BU

1.De creatie van waardevolle synergieën tussen 

de verschillende BU's is mogelijk

2.Realisatie van deze synergieën is onmogelijk 

voor de individuele aandeelhouder of kost 

minder voor het bedrijf dan voor de 

aandeelhouder.

1. Nieuwe industrie biedt superieure 

winstmogelijkheden.

2.Toetredekost slorpt niet alle toekomstige 

winsten op.

3.BU/Onderneming verwerft competitief 

voordeel o.m.  door de creatie van synergieën.

4.Baten van gerealiseerde synergieën zijn groter 

dan  additionele managementkosten nodig om 

ze te realiseren.

1. Er zijn gelijkenissen tussen de BU's die 

synergiecreatie mogelijk maken



Hill & Jones Heene & Sanchez Barney & Hesterley Grant Aaker

Wanneer spreekt 

men over 

'verwante 

diversificatie'?

1. BU's vertonen gelijkenissen op het vlak van de 

value chain functies.

2. Synergiecreatie mogelijk door de transfer van 

distinctieve competenties, het delen van 

resources en het bundelen van producten.

1. Significante overeenkomsten tussen de 

waardecreërende activiteiten van de BU's.

2. Synergiecreatie mogelijk door het combineren 

van activiteiten, het transfereren van 

technologieën en competenties, het delen van 

informatie, kennis en de merknaam.

                                                                                                                                     

3. Hoe meer mogelijkheden tot synergie-creatie 

tussen verschillende BU's, hoe groter de 

verwantschap tussen deze BU's 

1. De verschillende BU's zijn "verbonden" met 

elkaar.

   • Related-constrained: de BU's delen allemaal 

een aanzienlijk aantal resources, technologieën, 

competenties.

   •  Related-linked: de BU's hebben slechts een 

paar dimensies met elkaar gemeen, of 

verschillende groepen van BU's hebben 

verschillende dimensies met elkaar gemeen.

Er is verwantschap in de mate dat het 

management verwantschap ziet en er iets mee 

doet.

1. Verwantschap op het operationeel niveau: 

overeenkomsten tussen industrieën op het vlak 

van productie, marketing, distributie,...

die  synergiecreatie  gebaseerd op transfer van 

resources en capaciteiten mogelijk maken

2. Verwantschap op strategisch niveau: 

dezelfde managementsystemen, resource- 

allocatieprocessen, controlesystemen in de 

verschillende BU's.                                                                             

1. Significante overeenkomsten tussen core 

business en de nieuwe  BU's. 

2. Synergiecreatie mogelijk gebaseerd op de 

uitwisseling van resources of competenties.

Wanneer spreekt 

men over 'niet-

verwante 

diversificatie' ?

1. Bedrijven hebben NIET de intentie om 

competenties tussen verschillende BU's te 

transfereren of resources te delen.

2. Nastreven van winstverhoging door gebruik 

van algemene management competenties in 

nieuwe BU's en eventueel door het gebruik van 

multipoint competition.  

BU's hebben geen gemeenschappelijke 

kenmerken die de creatie van traditionele 

synergieën (cf. verwante diversificatie) mogelijk 

maken. 

Verschillende BU's hebben weinig tot geen 

gemeenschappelijke kenmerken.

Grant heeft geen duidelijke definitie van niet-

verwante diversificatie. We keren de definitie 

van verwante diversificatie om: 

Er is geen verwantschap als het management 

geen verwantschap ziet of er niets mee doet. 

1. Er zijn niet genoeg overeenkomsten tussen de 

BU's om synergieën te kunnen creëren door de 

uitwisseling of het delen van resources of 

competenties.

2. Objectieven zijn hoofdzakelijk financieel: 

generatie van grotere of meer stabiele winsten. 

Hoe kan een 

verwante 

diversificatie-

strategie waarde 

creëren? 

1. Competenties transfereren tussen BU's in 

verschillende industrieën

2. Competenties benutten om nieuwe BU's in 

nieuwe industrieën te creëren

3. Resources delen tussen BU's om 

bereikeconomieën te realiseren

4. Product bundling gebruiken

Daarmee wil men een competitief voordeel 

verwerven door lagere kosten of betere 

differentiatiemogelijkheden.

1. Het gezamelijk uitvoeren van waarde-

creërende activiteiten om schaal-, leer- en 

bereikeconomieën te bekomen.

2. Het delen van technologieën en niet-tastbare 

activa zoals informatie, kennis en de merknaam

3. Transfer van competenties

4. Controle verwerven over key inputs en 

diensten door verticale integratie

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Daarmee wil men een competitief voordeel 

verwerven door lagere kosten of betere 

differentiatiemogelijkheden.                                                                                                                                                                            

Operationele synergieën:

1. Het delen van activiteiten en product bundling

2. Transfer van kerncompenties zoals  

management (!) en technische know-how, 

ervaring, wijsheid, de reputatie of merknaam 

van een BU.

Financialë synergieën:

1. Interne kapitaalallocatie                                                                                                             

2. Belastingsvoordelen

Anticompetitieve synergieën: 

1. Multipoint competition

2. Uitbuiting van marktmacht         

Delen van resources

1. Delen van tastbare middelen: faciliteiten zoals 

R&D, distributie- en verkoopkanalen, IT-

systemen; ondersteunende diensten (shared 

service centers) zoals een centrale boekhouding

2. Delen van niet-tastbare middelen: 

technologieën,  merknaam, reputatie van de 

corporatie (brand extension)

3. Delen van algemene managementcapaciteiten

Interne markten

1. Interne kapitaalmarkt

2. Interne arbeidsmarkt

Anticompetitieve synergieën

1. Uitbuiten van marktmacht

2. Multipoint Competition          

3. Product bundling

Delen van (tastbare en niet-tastbare) activa en 

competenties zoals 

- merknaam

- marketingvaardigheden

- distributie- en verkoopkanalen

- R&D

- productiefaciliteiten

- ….

Hoe kan een niet-

verwante 

diversificatie-

strategie waarde 

creëren? 

1. Multipoint competition

2. Gebruik van algemene organisatorische 

competenties die de performantie van alle BU's 

verhogen       

1. Gebruik van algemene 

managementcompetenties 

2. Interne kapitaalmarkt

3. Risicoreductie

Financialë synergieën:

1. Interne kapitaalallocatie

2. Risicoreductie

3. Belastingsvoordelen

Anticompetitieve synergieën: 

1. Multipoint competition

2. Uitbuiting van marktmacht                                                                

Interne markten

1. Interne kapitaalmarkt

2. Interne arbeidsmarkt

Anticompetitieve synergieën

1. Uitbuiten van marktmacht

2. Multipoint Competition          

1. Management en allocatie van cash flows:  

- 'Cash cow' kopen om bestaande BU's van 

financiering te voorzien 

- 'Cash cow' gebruiken om nieuwe BU's op te 

richten/te kopen

Doel hiervan is het garanderen van toekomstige 

winsten.

2. Risicoreductie

3. Belastingsvoordelen
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2.2. WAT IS DIVERSIFICATIE? 

De definities die de verschillende auteurs van het begrip diversificatie geven stemmen 

grotendeels overeen: we spreken over diversificatie wanneer een bedrijf toetreedt tot een 

nieuwe productmarkt. Sanchez & Heene (2004) beklemtonen in hun definitie nog dat het een 

groeistrategie is en net als Aaker (1998) wijzen ze er op dat een bedrijf diversifieert door een 

ander bedrijf over te nemen of ermee te fusioneren, of door een volledige nieuwe business 

unit op te starten.  

 

2.3. MOTIEVEN VOOR DIVERSIFICATIE 

2.3.1. Groei en onderliggende motieven 

Eén van de hoofdmotieven voor diversificatie is ongetwijfeld groei. Sanchez & Heene zien 

diversificatie als een natuurlijke fase in een groeipatroon dat vele bedrijven doorlopen. 

Volgens dit patroon kiezen bedrijven meestal eerst voor binnenlandse expansie, om 

vervolgens aan internationale expansie en aan horizontale en verticale integratie te doen. In 

een laatste fase kiezen bedrijven voor diversificatie, te beginnen met verwante diversificatie 

om geleidelijk aan te opteren voor minder tot niet-verwante vormen van diversificatie. 

(Sanchez & Heene 2004: 169)  

Hill & Jones en Grant benadrukken dan weer dat groei door diversificatie noodzakelijk 

is om de lange termijn toekomst van de onderneming veilig te stellen. “In the absence of 

diversification firms are prisoners of their industry” schrijft Grant. (Grant 2008: 399) 

Specialisatie maakt een bedrijf afhankelijk van de winstgevendheid en de lotgevallen van één 

industrie. Dat kan erg gevaarlijk zijn als die industrie een slechte periode doormaakt, de markt 

verzadigd is of het product aan het eind van zijn levenscyclus gekomen is. Groei door 

diversificatie is in die zin een vorm van risicoreductie. Daarnaast laat een niet-gediversifieerd 

bedrijf ook een kans liggen om haar winstgevendheid te vergroten. Door haar 

onderscheidende competenties ook in andere industrieën aan te wenden, kan een bedrijf ook 

daar een competitief voordeel verwerven en aanzienlijke winsten boeken. (Hill & Jones 2008: 

333-335)  

Voor Grant is een grotere winstgevendheid zelfs een conditio sine qua non bij groei 

door diversificatie: “The pursuit of growth [must be] consistent with quest for profitability” 

(Grant 2008: 399). Managers streven immers al te vaak groei na zonder daarbij waarde te 

creëren voor de aandeelhouders. Ze worden gedreven door persoonlijke motieven zoals meer 

geld, macht en prestige, zaken die gedeeltelijk gerelateerd zijn aan de omvang van het bedrijf. 

Hoe groter het bedrijf immers is, hoe meer verantwoordelijkheid en dus ook hoe meer macht 
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en prestige de manager krijgt. De vergoeding van het topmanagement werd in het verleden 

bovendien vaak veeleer bepaald door de omvang van de onderneming – meestal uitgedrukt 

aan de hand van de verkochte hoeveelheden – dan door de economische prestaties ervan. Dat 

maakte van diversificatie een verleidelijke manier om een hogere vergoeding te verkrijgen, 

vooral niet-verwante diversificatie door overnames bleek hierbij in trek te zijn. (Finkelstein & 

Hambrick in Barney & Hesterley 2008: 228) Hoewel de beloning van topmanagers vandaag 

de dag meestal wel is afgestemd op de economische prestaties van de onderneming – 

managers krijgen bijvoorbeeld vaak aandelenopties – kunnen persoonlijke motieven nog altijd 

een rol spelen in de beslissing om te gaan diversifiëren. (Barney & Hesterley 2008: 228) 

Volgens Aaker is dit bovendien niet altijd een slechte zaak: “Growth […] introduces vitality 

to an organization by providing challenges and rewards. It is simply more fun and stimulating 

to create growth than to improve productivity by downsizing”. (Aaker 1998: 203) 

 

2.3.2. Creatie van synergieën                        

Naast groei is de creatie van synergieën één van de belangrijkste motieven om aan 

diversificatie te doen. Aangezien we in het eerste hoofdstuk uitvoerig hebben besproken 

welke synergieën gecreëerd kunnen worden, gaan we hier niet verder op in.  

 

2.3.3. Een ‘koopje’ doen 

Het streven naar groei en de creatie van synergieën zijn ongetwijfeld de meest vermelde, maar 

zeker niet de enige motieven die leiden tot een diversificatiestrategie. Aaker vestigt de 

aandacht op een aantal andere mogelijkheden. Soms doet zich bijvoorbeeld een onverwachte 

opportuniteit voor en kan een bedrijf een andere onderneming overnemen voor een relatief 

lage prijs. Het bedrijf kan met andere woorden een koopje doen. Iets dergelijks kan 

bijvoorbeeld wanneer er geen opvolger is in een familieonderneming en de eigenaars kost wat 

kost de onderneming zo vlug mogelijk van de hand willen doen. Of wanneer een bedrijf ten 

koste van alles een sector die stagneert of achteruit gaat wil verlaten. (Aaker 1998: 229) 

Aangezien dergelijke koopjes eerder zeldzaam zijn – zeker bedrijven met publiek verhandelde 

aandelen zijn zelden aan een lage prijs te vinden – vormen ze een opportuniteit die een bedrijf 

niet kan laten schieten.  

 

2.3.4. Verdediging tegen overname  

Wanneer een bedrijf bedreigd wordt door een vijandige overname, kan het zelf een ander 

bedrijf overnemen om zo de overname te bemoeilijken. Diversificatie geldt hier dus als een 
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soort van verdedigingsstrategie. Aaker geeft zelf het voorbeeld van een onderneming die een 

klein bananenbedrijf overnam om een overname door United Fruit te vermijden. Het 

bananenbedrijfje zorgde er immers voor dat United Fruit bij een overname in de problemen 

zou komen met de monopoliewetgeving. (Aaker 1998: 232) Martin Marrieta bleef eveneens 

onafhankelijk door bij een vijandig overnamebod van Bendix de hulp te zoeken van een derde 

bedrijf United Technologies. Samen deden Martin Marrieta en United Technologies een 

vijandig overnamebod op Bendix. Uiteindelijk werd Bendix gekocht door een vierde bedrijf, 

Allied Corportation en bleef Martin Marrietta volledig onafhankelijk. (Aaker 1998: 232) 

 

2.3.5. Toegang tot liquide middelen 

Bedrijven diversifiëren onder andere om gemakkelijker toegang tot liquide middelen te 

krijgen. Zo worden banken en verzekeringsmaatschappijen dikwijls overgenomen omdat ze 

een quasi directe toegang tot cash verschaffen of omdat ze door hun lage debt-to-equity ratio 

schuldfinanciering goedkoper maken. General Electric, een bedrijf dat constant investeert in 

nieuwe projecten, heeft bijvoorbeeld naast zijn industriële activiteiten ook een financiële tak 

om op die manier een lagere cost of capital te bekomen. (Grant 2008: 402) 

                                                                                  

2.3.6. Carrièremogelijkheden bieden aan familieleden en high potentials 

In familiebedrijven kiest men soms voor een diversificatiestrategie om carrièremogelijkheden 

te bieden aan de verschillende familieleden. (Barney & Hesterley 2008: 252) Een dergelijke 

strategie maakt het ook eenvoudiger om na de dood van de huidige bedrijfsleider het bedrijf te 

verdelen onder de kinderen. Maar niet alleen voor familieleden diversifieert men. Sommige 

bedrijven diversifiëren ook om hun topmanagers nieuwe uitdagingen te bieden in de hoop dat 

ze op die manier trouw blijven aan het bedrijf.  

 

2.4. VOORWAARDEN VOOR DIVERSIFICATIE 

We bespreken nu de verschillende voorwaarden waaraan volgens onze groep auteurs moet 

voldaan worden opdat een bedrijf diversificatie kan verantwoorden.  

Voor Hill & Jones moet er op de eerste plaats sprake zijn van free cash, kapitaal dat 

men niet nodig heeft om schulden af te lossen en dat niet op winstgevende wijze kan 

geïnvesteerd worden in de bestaande activiteiten van de onderneming, met andere woorden 

kapitaal dat men „over‟ heeft. Nog belangrijker is echter de tweede voorwaarde: het 

rendement op het kapitaal dat men investeerde in diversificatie (de return on invested capital) 

moet groter zijn dan het rendement dat een individuele aandeelhouder zou kunnen behalen 
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door zelf een gelijkaardige, gediversifieerde portefeuille van aandelen en obligaties aan te 

leggen. (Hill & Jones 2008: 335)  

Sanchez & Heene formuleren een zeer eenvoudige stelregel gebaseerd op het 

optimalisatieprincipe: de marginale baten van diversificatie – met andere woorden de 

voordelen die kunnen voortvloeien uit de creatie van nieuwe synergieën – moeten groter zijn 

dan de marginale kosten die het toevoegen van een nieuwe business unit met zich meebrengt. 

Als de marginale kosten gelijk zijn aan de marginale baten, dan heeft men de optimale graad 

van diversificatie bereikt. Een nieuwe business unit toevoegen zou na dit punt alleen maar 

waarde vernietigen. De optimale graad van diversificatie varieert in de praktijk sterk van 

bedrijf tot bedrijf en is afhankelijk van de mate waarin het management erin slaagt de 

potentiële synergieën zoveel mogelijk uit te buiten en de bijhorende kosten onder controle te 

houden. (Sanchez & Heene 2004: 185-188) 

Volgens Barney & Hesterley kan diversificatie slechts waarde creëren, als de volgende 

twee voorwaarden vervuld zijn. In de eerste plaats moeten er waardevolle synergieën 

gecreëerd worden tussen de verschillende business units van de onderneming. In de tweede 

plaats moet het realiseren van deze synergieën onmogelijk zijn voor de individuele 

aandeelhouder of moet de realisatie ervan minder kosten voor de onderneming dan voor de 

individuele aandeelhouder. Voor de aandeelhouder is het is immers zinloos om te investeren 

in iets dat hij zelf beter of goedkoper kan verwezenlijken. (Barney & Hesterley 2008: 213) 

De eisen die Grant stelt aan een goede diversificatiestrategie zijn geënt op de drie 

essentiële testen die Porter voorstelt om diversificatiemogelijkheden te evalueren: de 

attractiveness test, de cost-of-entry test en de better-off test. (Grant 2008: 400) 

 

 

Figuur 4 De drie essentiële testen van Porter (Porter 1987: 46) 
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We beginnen met de attractiveness test. Als je wil diversifiëren, moet je je volgens Porter op 

de eerste plaats afvragen of de industrie waar je je op wil richten wel aantrekkelijk is. 

Aantrekkelijke industrieën worden door hem gedefinieerd als industrieën met een hoge 

gemiddelde return on invested capital, stabiele concurrentie, weinig substituutproducten, en 

met een beperkte macht voor kopers en leveranciers. Als de industrie an sich niet 

aantrekkelijk is, moeten er mogelijkheden zijn om de industrie te herstructureren zodat hogere 

returns toch mogelijk zijn. (Porter 1987: 46) De cost-of-entry test hangt nauw samen met de 

attractviness test. Aantrekkelijke industrieën worden vaak „beschermd‟ door hoge 

toetredingsbarrières, zoals schaalvoordelen voor de gevestigde spelers en moeilijke toegang 

tot distributiekanalen. Ondernemingen die tot deze industrieën willen toetreden, kunnen 

daaraan wel ontsnappen door een gevestigde speler in de industrie over te nemen, maar lopen 

daarbij het risico dat ze  een veel te hoge overnameprijs moeten betalen. Besluit men toch zelf 

een nieuwe business unit op te richten, dan moet men een manier vinden om de 

toetredingsbarrières te overwinnen en ook daar kunnen heel hoge kosten mee gepaard gaan. 

Indien de hoge kosten alle toekomstige winsten dreigen op te slorpen, raadt Porter af te 

diversifiëren in die industrie. (Porter 1987:49) Tot slot moet een onderneming zich afvragen 

of ze „beter‟ af zal zijn met de nieuwe business unit in haar portefeuille. Dat is wat Porter de 

better-off test noemt. De onderneming moet met andere woorden nagaan welke competitieve 

voordelen er kunnen gecreëerd worden – voor de nieuwe business unit of voor de bestaande 

business units – door het toetreden van de nieuwe business unit tot het concern. (Porter 1987: 

49) Het is natuurlijk in dit kader dat de creatie van synergieën opnieuw aan bod komt. 

Synergieën kunnen immers aan de basis liggen van belangrijke competitieve voordelen. Grant 

zelf benadrukt hier echter wel dat de baten van de gerealiseerde synergieën steeds groter 

moeten zijn dan de additionele managementkosten die nodig zijn om ze te realiseren. Ook 

moet men de kosten en voordelen van synergieën afwegen tegen de kosten en voordelen van 

eventuele samenwerkingsverbanden met andere bedrijven. (Grant 2008: 397)  

Aaker, tot slot, noemt de aanwezigheid van overeenkomsten tussen business units een 

belangrijk punt in de diversificatiebeslissing. Deze overeenkomsten maken de creatie van 

synergieën mogelijk en kunnen een reële impact op de return on invested capital hebben. 

(Aaker 1998: 223)  

 

2.5. WANNEER IS DIVERSIFICATIE VERWANT? 

Een moeilijke kwestie bij de bespreking van diversificatie is het begrip verwantschap. 

Wanneer zijn de activiteiten van twee business units verwant? Tussen een 
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luchtvaartmaatschappij en een organisator van cruisetochten lijkt er op het eerste gezicht geen 

verband te bestaan ware het niet dat de vluchten van Easyjet en de cruisereizen van 

Easycruise hetzelfde type klant aantrekken en men dus dezelfde marketingstrategie kan 

toepassen. Evenmin lukt het om een rechtstreeks verband te leggen tussen de beroemde graaf- 

en wegenbouwmachines van Caterpillar en de vrijetijdsschoenen die het merk lanceerde. 

Wetende dat Caterpillar eerst zijn gamma uitbreidde van machines naar werkschoenen, is de 

stap naar vrijetijdsschoenen al een stuk kleiner. En verbaast het als we zeggen dat de 

reclamecampagnes voor CAT Footwear gretig inspelen op het imago van robuuste 

duurzaamheid dat eigen is aan de machines van Caterpillar? CAT Footwear profiteert 

duidelijk van de goede merknaam van een andere business unit! (Hank 1997) Verwantschap is 

dus duidelijk een relatief begrip. Daarom bekijken we hoe de verschillende auteurs verwante 

en niet-verwante (cf. 2.6.) diversificatie van elkaar onderscheiden. Op basis daarvan zullen we 

aan het eind van dit hoofdstuk het onderscheid in onze eigen bewoordingen definiëren.  

 Hill & Jones definiëren verwante diversificatie als een diversificatiestrategie waarbij 

de verschillende business units overeenkomsten vertonen op het vlak van de value chain 

functies. De sterke gelijkenissen op het vlak van technologie, productie, marketing, 

verkoop,… maken synergiecreatie door het delen van resources, het bundelen van producten 

en de transfer van onderscheidende competenties mogelijk. Hoe meer overeenkomsten de 

verschillende business units vertonen, hoe meer synergieën gecreëerd kunnen worden en hoe 

groter de kans is dat men de competitieve voordelen en de winstgevendheid van de business 

units en het moederbedrijf kan verhogen. (Hill & Jones 2008: 344) Verwantschap wordt bij 

Hill & Jones dus duidelijk gedefinieerd op basis van de soorten synergie die gerealiseerd 

kunnen worden. 

 Ook bij Sanchez en Heene worden de grenzen tussen verwant en niet verwant gelegd 

op basis van de mogelijke synergieën. Wanneer significante overeenkomsten tussen de 

business units het mogelijk maken om activiteiten gezamenlijk uit te voeren zodat schaal-, 

leer- of bereikeconomieën gerealiseerd worden, spreken we over verwante diversificatie. Ook 

synergiecreatie door de transfer van capaciteiten of het delen van kennis, informatie of de 

merknaam, behoort tot het domein van verwante diversificatie. Tot slot beschouwen Sanchez 

& Heene verticale integratie ook als een vorm van verwante diversificatie. Hoe verwant 

business units zijn, met andere woorden de graad van verwantschap, wordt bepaald door het 

aantal synergieën dat gecreëerd kan worden. Hoe meer mogelijkheden er zijn om 

bovenstaande synergieën te creëren, hoe meer verwant de business units in de corporate 

portfolio zijn. (Sanchez & Heene 2004: 178-179)  
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 Barney en Hesterley onderscheiden twee vormen van verwante diversificatie: related- 

constrained en related-linked.  

 

Figuur 5  Verwante diversificatie (Barney & Hesterley 2008: 209) 

 

Wanneer alle business units van een concern een significant aantal elementen uit de value 

chain delen – ze gebruiken bijvoorbeeld allemaal dezelfde resources, dezelfde 

productietechnologieën, hetzelfde distributiekanaal, of ze hebben dezelfde klanten – dan is er 

sprake van beperkte, verwante diversificatie (related-constrained). Een nieuwe business unit 

zal enkel toegevoegd worden aan het concern als hij een aanzienlijk aantal kenmerken 

gemeen heeft met de bestaande business units. Door de strenge voorwaarden zijn er slechts 

beperkte mogelijkheden om nieuwe business units aan de bestaande portfolio toe te voegen. 

Vandaar dus dat deze vorm van verwante diversificatie constrained – „beperkt‟ – heet. Barney 

& Hesterley geven Pepsico als voorbeeld van een bedrijf met beperkte, verwante 

diversificatie. Pepsico specialiseerde zich volledig in snacks en (fris)dranken en maakte in al 

z‟n business units gebruik van de competentie om sterke merknamen op te bouwen. (Barney 

& Hesterley 2008: 211) Wanneer de business units slechts een beperkt aantal overeenkomsten 

vertonen, of wanneer er eerder clusters van business units met gemeenschappelijke 

kenmerken bestaan, spreken Barney & Hesterley over een related-linked strategie. Stel 

bijvoorbeeld dat een onderneming drie business units heeft. Business unit één en twee maken 

gebruik van dezelfde productietechnologie, business unit twee en drie hebben dezelfde 

klanten. Business unit één en drie hebben daarentegen quasi niets gemeen. (Barney & 

Hesterley 2008: 212) Het hierboven besproken voorbeeld van Caterpillar kan hier als concrete 

illustratie gelden. Bij het maken van werkschoenen en vrijetijdsschoenen zullen wel 

gedeeltelijk dezelfde technologieën gebruikt worden. De werkschoenen en de machines 

worden dan weer aan hetzelfde type klant verkocht. Maar tussen de vrijetijdsschoenen en de 

machines bestaat er geen direct verband.  

 Grants definitie van verwantschap onderscheidt zich duidelijk van de andere definities 

in die zin dat hij duidelijk oog heeft voor de vaagheid van het begrip. Voor Grant is er sprake 
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van verwantschap wanneer het management verwantschap tussen de business units ziet en er 

iets mee doet. Hij wijst erop dat business units zowel op operationeel als op strategisch vlak 

met elkaar verwant kunnen zijn. Traditioneel wordt verwantschap gekoppeld aan 

overeenkomsten op operationeel niveau – overeenkomsten op het vlak van productie, 

marketing, distributie,… –  die de transfer van resources en competenties mogelijk maken. 

Verwantschap op strategisch niveau, zoals gelijkaardige management-, controle- of resource 

allocatiesystemen, kan echter eveneens aan de oorsprong liggen van synergieën die een 

belangrijke bron van waardecreatie zijn. (Grant 2008: 407)  

 Voor Aaker ten slotte is er sprake van verwante diversificatie als er significante 

gelijkenissen zijn tussen de core business van de onderneming en de nieuwe business units. 

Deze gelijkenissen maken synergiecreatie door uitwisseling van resources en competenties 

mogelijk. (Aaker 1998: 223)  

 

2.5.1. Conclusie in verband met verwante diversificatie 

We zien dus dat  de verschillende auteurs verwantschap steeds impliciet of expliciet 

koppelen aan overeenkomsten tussen business units op het vlak van de waardeketenfuncties 

en aan de synergieën die op basis van deze overeenkomsten gecreëerd kunnen worden.  Er 

wordt ook duidelijk gemaakt dat er gradaties in verwantschap zijn. Barney & Hesterley doen 

dit met het onderscheid tussen related-constrained en related-linked diversificatiestrategieën. 

Voor Hill & Jones en Sanchez & Heene zijn business units meer verwant naarmate ze meer 

synergieën gebaseerd op het delen van activiteiten of op de transfer van competenties en 

kennis kunnen realiseren. Grant wijst niet op de verschillende gradaties van verwantschap 

maar wel op het bestaan van verschillende soorten verwantschap. Ook overeenkomsten op 

strategisch vlak kunnen volgens hem als verwantschap gezien worden. Hij kiest dus als enige 

voor een bredere definitie van verwantschap. 

 

2.6. WANNEER IS DIVERSIFICATIE NIET VERWANT?  

Na verwante diversificatie nemen we nu ook niet-verwante diversificatie onder de loep bij de 

verschillende auteurs. Hill & Jones spreken over niet-verwante diversificatie wanneer 

bedrijven niet de intentie hebben om synergieën te creëren door de transfer van competenties 

of het delen van resources. Dergelijke bedrijven proberen daarentegen hun winsten te 

verhogen door in hun verschillende business units gebruik te maken van algemene 

managementvaardigheden of door gebruik te maken van de voordelen van multipoint 

competition. We zien dus dat niet-verwante diversificatie bij Hill & Jones – net als bij 
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verwante diversificatie – gedefinieerd wordt op basis van de mogelijke synergieën. Al gaat 

het hier deels om een negatieve definiëring: niet-verwante diversificatie wordt ten dele 

gedefinieerd op basis van wat niet mogelijk is. (Hill & Jones 2008: 344) 

 Dat is bij Sanchez & Heene eveneens het geval. Zij spreken over niet-verwante 

diversificatie wanneer er onvoldoende overeenkomsten zijn tussen de verschillende business 

units om de creatie van traditionele synergieën mogelijk te maken. Met traditionele 

synergieën worden de synergieën bedoeld die mogelijk zijn bij verwante diversificatie. 

(Sanchez & Heene 2004: 179)  

 Barney en Hesterley blijven vaag in hun definitie van niet-verwante diversificatie. 

Wanneer de verschillende business units van de corporatie weinig tot geen elementen gemeen 

hebben, is er sprake van niet-verwante diversificatie. Ze verduidelijken dit wel met het 

bekende General Electric voorbeeld. GE is actief in heel uiteenlopende sectoren, gaande van 

olie- en gasproducten tot gezondheidszorg, vastgoed en financiële dienstverlening. De 

verschillende divisies hebben vaak niets met elkaar gemeen en worden volledig onafhankelijk 

van elkaar gemanaged, wat volgens Barney en Hesterley eigen is aan een niet-verwante 

diversificatiestrategie. (Barney & Hesterly 2008: 213) 

 Grant geeft geen expliciete definitie van niet-verwante diversificatie. Zoals we bij de 

bespreking van verwante diversificatie zagen, hangt verwantschap volgens Grant af van het 

vermogen van het management om overeenkomsten te zien tussen de verschillende business 

units en er gebruik van te maken. Als managers er dus niet in slagen om gelijkenissen tussen 

business units te vinden en uit te buiten, is er dus sprake van niet-verwante diversificatie. 

(Grant 2008: 407) 

 Tot slot definieert ook Aaker niet-verwante diversificatie aan de hand van wat niet 

mogelijk is. Bij niet-verwante diversificatie zijn er te weinig overeenkomsten om synergieën 

te kunnen realiseren gebaseerd op het delen van resources of het transfereren van 

competenties.  

 

2.6.1. Conclusie in verband met niet-verwante diversificatie 

We zien dus dat de definities van de verschillende auteurs opnieuw grotendeels 

overeenstemmen. En net als bij de definities van verwante diversificatie staat in de definities 

van niet-verwante diversificatie het begrip synergie centraal. Opvallend is echter dat er in 

deze definities niet zozeer gezegd wordt welke synergieën mogelijk zijn bij niet-verwante 

diversificatie, maar vooral welke niet mogelijk zijn. De definities die gegeven worden, zijn 
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daarom in zekere zin het spiegelbeeld of de negatie van de definitie van verwante 

diversificatie.  

 

2.7.  HOE KAN DIVERSIFICATIE WAARDE CREËREN?  

De creatie van synergieën is ongetwijfeld de belangrijkste bron van waardecreatie bij 

diversificatie. In dit laatste deeltje van hoofdstuk twee willen we bestuderen welke synergieën 

de verschillende auteurs nu precies mogelijk achten bij de verschillende vormen van 

diversificatie. Bij vele auteurs zit het antwoord op die vraag al voor een stuk in de hierboven 

besproken definities vervat. Daarom blijven we soms kort en verwijzen we naar de vorige 

delen 2.5 en 2.6. en het overzicht in de matrix om onnodige herhaling te vermijden.  

 

2.7.1. Hill & Jones 

Hill & Jones maken – zoals we reeds besproken hebben – het onderscheid tussen verwante en 

niet-verwante diversificatie louter en alleen op basis van de synergieën die kunnen 

gerealiseerd worden. Het is dan ook niet moeilijk te bepalen welke synergieën zij mogelijk 

achten bij de verschillende soorten diversificatie. Bij verwante diversificatie gaat het om 

synergieën die gebaseerd zijn op het delen van resources en de transfer van competenties. Om 

dergelijke synergieën te kunnen realiseren zijn overeenkomsten op het vlak van de waarde-

ketenfuncties noodzakelijk. Niet-verwante diversificatie kan waarde creëren door het 

transfereren van algemene managementcapaciteiten en eventueel door de voordelen van 

multipoint competition uit te buiten.  

 

2.7.2. Sanchez & Heene 

Ook bij Sanchez & Heene bevat de definitie van verwante diversificatie de synergieën die zij 

mogelijk achten bij deze vorm van diversificatie. Het gaat om synergieën die gebaseerd zijn 

op de transfer van kennis en capaciteiten en op het delen van waardecreërende activiteiten 

waardoor schaal-, bereik- en leereconomieën verwezenlijkt kunnen worden. Bij niet-verwante 

diversificatie kunnen volgens hen niet-traditionele synergieën gerealiseerd worden door 

succesvolle managers en managementmethoden van de ene business unit naar de andere te 

transfereren. Zij – de managers en de methoden – zouden er moeten in slagen de prestaties 

van de business units te verbeteren. Sanchez & Heene geven het voorbeeld van Hanson Trust. 

Dit Britse bedrijf nam een reeks bedrijven over uit niet-gerelateerde industrieën. Telkens werd 

het managementteam van de overgenomen onderneming vervangen en implementeerde men 

de eigen managementmethoden die zaken als continue verbetering, effectieve 
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beloningssystemen en duidelijke doelstellingen benadrukten. Een tweede mogelijkheid is het 

creëren van een interne kapitaalmarkt die zorgt voor een efficiëntere kapitaalallocatie. Tot slot 

behoort ook risicoreductie tot de mogelijkheden om waarde te creëren bij niet-verwante 

diversificatie. (Sanchez & Heene 2004: 179-185) 

 

2.7.3. Barney & Hesterley 

Barney & Hesterley maken een onderscheid tussen drie soorten synergieën: operationele, 

financiële en anticompetitieve. Operationele synergieën kunnen enkel gerealiseerd worden bij 

verwante diversificatie. Concreet gaat het hier om synergieën gebaseerd op het delen van 

waardeketenactiviteiten, product bundling en de transfer van kerncompetenties. 

Kerncompetenties omvatten voor Barney & Hesterley zaken zoals technische know-how, 

ervaring, een sterke merknaam maar ook management know-how. (Barney & Hesterley 2008: 

214) Dat is opvallend omdat zowel Hill & Jones als Sanchez & Heene het gebruik van 

algemene management competenties expliciet tot het domein van niet-verwante diversificatie 

rekenen. Barney & Hesterley vermelden zelf dat ondernemingen die deze kerncompetenties 

delen, maar geen activiteiten gezamenlijk uitvoeren, vaak aanzien worden als ondernemingen 

met een niet-verwante diversificatiestrategie. De Virgin Group is daar volgens hen een 

sprekend voorbeeld van. Hoewel de groep actief is in zeer uiteenlopende industrieën en de 

verschillende business units of divisies quasi geen activiteiten delen, maken ze allemaal 

gebruik van twee fundamentele kerncompetenties: de sterke merknaam „Virgin‟ en de 

excentrieke marketing- en managementmethoden van de CEO Richard Brandson. Dat maakt 

van de Virgin Group volgens hen wel degelijk een voorbeeld van verwante diversificatie. 

(Barney & Hesterley 2008: 221-222) 

Onder de financiële synergieën rekenen Barney & Hesterley de synergieën die steunen 

op interne kapitaalallocatie, risicoreductie en belastingsvoordelen. Interne kapitaalallocatie 

wordt mogelijk geacht bij beide vormen van diversificatie, al merken de auteurs op dat in het 

geval van niet-verwante diversificatie hogere eisen gesteld worden aan het management. Het 

management moet immers voldoende kennis hebben van de verschillende industrieën waarin 

de onderneming actief is, om op efficiënte wijze kapitaal te kunnen toekennen. Als de 

verschillende business units in erg uiteenlopende industrieën actief zijn is dit minder 

vanzelfsprekend. (Barney & Hesterley 2008: 224) Beperking van het financiële risico 

veronderstelt dan weer dat men actief is in industrieën waarvan de cash flows niet, zo weinig 

mogelijk of perfect negatief gecorreleerd zijn. Dat is veeleer het geval bij niet-verwante dan 

bij verwante diversificatie, al vermelden de auteurs dit niet expliciet. Financiële voordelen 
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door verminderde belastingen kunnen ten slotte zowel bij verwante als niet-verwante 

diversificatie voorkomen. En dat geldt tot slot ook voor de anticompetitieve synergieën, 

gebaseerd op het uitbuiten van marktmacht of multipoint competition. (Barney & Hesterley: 

223-226) 

 

2.7.4. Grant 

Grant maakt zelf geen expliciete indeling tussen synergieën die mogelijk zijn bij verwante en 

niet-verwante diversificatie. Gecombineerd met een ruime definitie van verwantschap maakt 

dit het moeilijk om sommige vormen van synergiecreatie die hij bespreekt in een hokje te 

steken.  

Synergiecreatie door het delen van tastbare resources vormt natuurlijk geen probleem. 

Wanneer business units zaken als distributienetwerken, informaticasystemen, R&D 

faciliteiten, administratieve diensten,… delen, vereist dit toch een zekere mate van 

verwantschap op het operationele niveau. Maar business units kunnen ook niet-tastbare 

resources delen zoals procestechnologieën, kennis, informatie. Daarnaast kunnen ook de 

reputatie van de corporate parent en merknamen getransfereerd worden. Grant vermeldt in dit 

verband Starbucks als voorbeeld. Het merk dat vooral gekend is voor zijn koffiewinkels 

breidde zijn gamma uit naar roomijs, espresso machines en zelfs boeken. Net zoals in het 

Virgin voorbeeld is de sterke merknaam de essentiële schakel tussen deze uiteenlopende 

producten. De merknaam zorgt met andere woorden voor de verwantschap tussen de soms 

weinig verwante producten. Als we de definitie van Grant volgen – er is verwantschap 

wanneer het management verwantschap ziet en er iets mee doet – is er hier dus sprake van 

verwante diversificatie. Toch voelen we aan dat we hier ergens een schemerzone tussen 

verwant en niet-verwant betreden.  

Dat geldt ook voor de transfer van organisatorische capaciteiten. Grant denkt daarbij 

zowel aan het vermogen van LVMH om zeer diverse luxegoederen te managen door juiste 

marktanalyses, efficiënt retail management, goede marketingcampagnes en een continue 

kwaliteitscontrole als aan GE, die dankzij uitstekende algemene managementcapaciteiten op 

corporate niveau tot één van de meest succesvolle gediversifieerde bedrijven wist uit te 

groeien. Het transfereren van managementmethoden en managers vereist op z‟n minst een 

zekere strategische verwantschap tussen de verschillende business units, maar in het geval van 

GE hebben de business units voor de rest weinig gemeen. Opnieuw bevinden we ons dus 

ergens in een grenszone tussen verwante en niet-verwante diversificatie. (Grant 2008: 401-

403)  
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Diversificatie kan volgens Grant verder nog waarde creëren door de creatie van interne 

markten. Grant denkt daarbij zowel aan interne kapitaalallocatie als aan een interne 

arbeidsmarkt. Beiden zouden moeten zorgen voor een grotere efficiëntie ten opzichte van 

externe kapitaal- en arbeidsmarkten. Om deze voordelen te creëren is verwantschap voordelig, 

maar niet verplicht. (Grant 2008: 404-405)  

Tot slot kunnen gediversifieerde ondernemingen voordelen halen uit een grotere 

marktmacht. Grant noemt ondere andere predatory pricing en multipoint competition. Ook 

kan een bedrijf gebruik maken van zijn monopoliepositie in de ene markt om de verkoop of 

het gebruik van een gerelateerd product te stimuleren. Microsoft bundelde zo de webbrowser 

Internet Explorer aan het gebruik van Windows, maar kwam daarbij wel in aanraking met de 

Europese commissie. Grant laat dan ook niet na te vermelden dat er duidelijk legale grenzen 

zijn aan het uitbuiten van marktmacht. (Grant 2008: 410-411) Over de noodzaak van 

verwantschap bij het uitbuiten van marktmacht laat hij zich niet uit, al kunnen we voorstellen 

dat product bundling enige verwantschap vereist.  

 

2.7.5. Aaker 

In tegenstelling tot Grant maakt Aaker wel een strikte scheiding tussen wat mogelijk is bij 

verwante en bij niet-verwante diversificatie. Uit zijn eerder besproken definities bleek al dat 

synergiecreatie door het delen van tastbare en niet-tastbare activa en competenties enkel 

mogelijk is bij verwante diversificatie. Daaronder begrijpt hij concreet het delen van 

distributie- en verkoopkanalen, R&D- en productiefaciliteiten, marketingvaardigheden als ook 

het transfereren van de merknaam. In tegenstelling tot de andere auteurs gaat hij op dit laatste 

wat dieper in, wat interessant is gezien de vragen die het gebruik van de merknaam – denk 

aan het Starbucks voorbeeld – in zekere zin opriep.  

Aaker merkt terecht op dat aan het exporteren van merknamen bepaalde voorwaarden 

verbonden zijn. Mensen associëren een merk vaak met bepaalde eigenschappen, kwaliteiten. 

Je kan dus niet zomaar om het even welk product onder een bestaande merknaam brengen. Er 

moet een fit zijn tussen het merk en het nieuwe product. (Aaker 1998: 224) Coca Cola sloeg 

de bal mis toen het een eigen kledinglijn ontwierp: mensen zagen geen verband tussen kleren 

en frisdrank. (Agnew 1987) Starbucks daarentegen koos voor producten die allemaal kunnen 

geassocieerd worden met koffie en ruimer, met „een gezellige pauze‟ en is wel succesvol. 

(Grant 2008: 403) In die zin vereist het transfereren van de merknaam wel degelijk een vorm 

van verwantschap, al gaat het soms – om het dan weer in Grants woorden te zeggen – eerder 

om “perceived relatedness” dan “actual relatedness” (Grant 2008: 408).  
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Bij niet-verwante diversificatie is het doel van synergiecreatie vooral het bekomen van 

meer stabiele of grotere winsten. Dit bereikt men door aan risicoreductie te doen of door 

gebruik te maken van belastingsvoordelen. Aaker oppert ook nog de mogelijkheid een “cash 

cow” te kopen om de bestaande business units van financiering te voorzien of om nieuwe 

business units op te richten of te kopen. (Aaker 1998:  223) 

 

2.7.6 Conclusie  

In dit deel wilden we nagaan welke synergieën de verschillende auteurs nu precies mogelijk 

achten bij verwante en bij niet-verwante diversificatie. Uit de bespreking van de verschillende 

visies blijkt enerzijds dat over sommige vormen van synergiecreatie een duidelijke 

eensgezindheid bestaat. De creatie van synergieën op basis van het delen van resources 

behoort bijvoorbeeld zonder twijfel tot het domein van verwante diversificatie. Anderzijds 

zien we ook dat over sommige vormen van synergiecreatie de meningen uiteen lopen. Zij 

kunnen niet eenduidig tot het domein van verwante of niet-verwante diversificatie toegewezen 

worden. Deze vormen van synergiecreatie bevinden zich in een soort van schemerzone tussen 

beide. Dat geldt bijvoorbeeld voor de transfer van algemene managementcapaciteiten.  

Omdat een strikte tweedeling tussen verwant en niet-verwant dus niet mogelijk is, 

hebben we de verschillende vormen van synergiecreatie op een continuüm geplaatst dat gaat 

van verwante naar niet-verwante diversificatie. Synergieën die zich aan de uiteinden van het 

spectrum bevinden, zijn deze die met zekerheid aan een verwante of niet-verwante 

diversificatiestrategie kunnen toegewezen worden.  Synergieën in het midden bevinden zich 

veeleer in een schemerzone.  

 

Figuur 6 Continuüm van verwantschap op basis van mogelijk synergieën (Eigen werk) 

Helemaal links van het continuüm vinden we de synergieën die kunnen gerealiseerd worden 

wanneer de business units op operationeel vlak met elkaar verwant zijn. Dat wil met andere 

woorden zeggen dat de business units overeenkomsten vertonen op het vlak van de 
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waardeketen activiteiten. Deze overeenkomsten maken het delen van resources en het 

gezamenlijk uitvoeren van waardecreërende activiteiten mogelijk. Daarnaast kunnen ook niet-

tastbare zaken zoals kennis, informatie, en specifieke vaardigheden tussen business units 

getransfereerd worden. Meer naar het midden toe vinden we het transfereren van merknamen. 

Hiervoor is een abstracte en moeilijk definieerbare vorm van verwantschap noodzakelijk. 

Consumenten moeten de verschillende producten die de onderneming produceert met elkaar 

kunnen associëren. Er moet een soort van perceived relatedness tussen de producten bestaan. 

Daarnaast – nog steeds in het midden maar nu aan de rechterkant – vinden we de transfer van 

algemene managementcapaciteiten. Het transfereren van algemene managementcapaciteiten 

vraagt om een zekere vorm van strategische verwantschap tussen de verschillende business 

units. Verder hoeven de business units echter bitter weinig met elkaar te maken hebben, 

vandaar dat dit item zich in het midden rechts bevindt. Vervolgens vinden we een groep met 

uiteenlopende vormen van synergiecreatie. Eigen aan de synergievormen van deze groep is 

dat ze zowel bij verwante als niet-verwante diversificatie kunnen voorkomen, maar dat we 

eerder te maken hebben met een niet-verwante diversificatiestrategie als er geen andere 

vormen van waardecreatie zijn. Een interne kapitaalmarkt is bijvoorbeeld niet uitgesloten bij 

verwante diversificatie, maar als binnen de onderneming de enige vorm van synergie de 

creatie van een interne kapitaalmarkt is, dan hebben we eerder te maken met niet-verwante 

diversificatie. Aan het meest rechtse uiteinde van het spectrum vinden we uiteindelijk 

risicoreductie. Deze vorm van waardecreatie eist per definitie dat de business units – of beter 

de cash flows ervan – niet gerelateerd zijn.   

  

2.8. BESLUIT 

In dit hoofdstuk bespraken we het concept diversificatie aan de hand van verschillende 

auteurs. Daaruit bleek ten eerste dat groei en de creatie van synergieën de belangrijkste 

motieven voor diversificatie zijn. Onder de voorwaarden voor diversificatie viel vooral op dat 

de return van de onderneming groter moet zijn dan de return van de individuele 

aandeelhouder met een gediversifieerde portfolio. De bespreking van de definities van 

verwante en niet-verwante diversificatie maakte vervolgens duidelijk hoe onlosmakelijk de 

begrippen synergie en diversificatie met elkaar verbonden zijn. Verwante en niet-verwante 

diversificatie werden in de meeste gevallen immers gedefinieerd op basis van de realiseerbare 

(of net niet realiseerbare) synergieën. Toch bleek dat we daarmee niet alle synergieën 

eenduidig tot het kamp van verwante of niet-verwante diversificatie konden toewijzen. Om dit 

weer te geven stelden we een continuüm op waarop de verschillende synergieën een plaats 
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kregen in het spectrum tussen verwant en niet-verwant. In het volgende hoofdstuk gaan we 

verder met de rechterhelft van het continuüm.  
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HOOFDSTUK 3: DIVERSIFICATIE  

3.1. INLEIDING 

Nu we bepaald hebben welke synergieën mogelijk zijn bij niet-verwante diversificatie, wordt 

het tijd om deze synergieën aan een kritische blik te onderwerpen. Want naast de voordelen 

die de creatie van synergieën met zich mee kan brengen, zijn er ook een aantal beperkingen 

die we onder ogen moeten zien. We bespreken nu achtereenvolgens de specifieke voor- en 

nadelen van concurrentiële, management- en financiële synergieën bij niet-verwante 

diversificatie. Tot slot bespreken we ook nog een aantal bijkomende beperkingen en 

moeilijkheden bij niet-verwante diversificatie.  

 

3.2. CONCURRENTIËLE SYNERGIEËN  

3.2.1. Multipoint competition 

In hoofdstuk 1 zagen we hoe multipoint competition de rivaliteit in een industrie kan milderen 

en op die manier hogere marges en winsten mogelijk maakt. Een niet-verwante diversificatie 

strategie levert daarbij een aantal specifieke voordelen op. Als twee bedrijven elkaar 

beconcurreren in een aantal niet-verwante industrieën, betekent dit dat er meer mogelijkheden 

zijn om elkaar signalen te geven, elkaar te bedreigen, af te remmen of „wraak‟ te nemen. 

(Porter 1985: 357) Er zijn met andere woorden meer mogelijkheden om elkaar onder controle 

te houden omdat er meer mogelijkheden zijn om elkaar schade toe te brengen.  Dit zou er toe 

moeten leiden dat er vlugger een evenwichtssituatie bereikt wordt in de verschillende 

industrieën. (Stephan, Murmann, Boeker & Goodstein 2003: 404) We proberen dit aan te 

tonen met een eenvoudig voorbeeldje. Vergelijken we daarom de verschillende situaties in 

onderstaande tabel.  

Tabel 1 Gebaseerd op Porter (1985: 358) 

  Situatie 1 Situatie 2 Situatie 3 

  
Marktaandeel in 

Industrie 1 
Marktaandeel in 

Industrie 1 
Marktaandeel in 

Industrie 2 
Marktaandeel in 

Industrie 1 
Marktaandeel in 

Industrie 2 

Bedrijf A 50% 48% 53% 70% 15% 

Bedrijf B  50% 52% 47% 30% 85% 

 

Wanneer twee bedrijven ongeveer hetzelfde marktaandeel hebben in één industrie zoals in de 

eerste situatie, zal de concurrentie tussen beide bedrijven heel groot zijn. Ze zullen immers 

allebei proberen hun marktaandeel met agressieve strategieën zoveel mogelijk te vergroten. In 

de tweede situatie beconcurreren twee bedrijven elkaar in twee industrieën. In geen van beide 
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industrieën is het zo dat één bedrijf de markt werkelijk domineert. Beide bedrijven zijn aan 

elkaar gewaagd. De strijd tussen beide bedrijven is dus nog niet beslecht en het is voor beiden 

verleidelijk om naar een groter marktaandeel te streven. Een poging van het ene bedrijf om 

meer marktaandeel te verwerven in de ene industrie, kan echter een harde reactie uitlokken bij 

het andere bedrijf in de andere industrie omdat dat bedrijf zal proberen de vroegere verdeling 

te herstellen of in haar voordeel om te buigen. Uit angst voor een dergelijke reactie kunnen 

beide bedrijven zich tevreden stellen met de bestaande situatie en afzien van agressieve 

concurrentie. Op die manier ontstaat er een evenwicht in beide industrieën.  Dat evenwicht zal 

echter altijd onstabiel zijn omdat de verleiding om toch te streven naar een groter 

marktaandeel te groot is. In de derde situatie daarentegen bezitten beide bedrijven een 

dominante positie in één van de twee industrieën en een zwakke in de andere. Deze 

asymmetrische verhouding zorgt voor een evenwichtige situatie. Beide bedrijven zullen 

immers niet zo vlug proberen hun dominante positie in een industrie te vergroten uit angst 

bestraft te worden in de industrie waar ze slechts een klein marktaandeel hebben. (Porter 

1985: 357) Volgens Porter zijn ““natural equilibrium points for competition […] more 

prevalent” bij multipoint competition tussen bedrijven met niet-gerelateerde business units. 

(Porter 1985: 357) Hoe stabiel het evenwicht is, is voor een stuk afhankelijk van de 

machtsverdelingen in de verschillende industrieën. Wanneer de machtstrijd in een industrie 

echter beslecht is, zorgt multipoint competition voor een stabieler marktaandeel. (Stephan et 

al. 2003: 404) 

 Essentieel bij de werking van multipoint competition is dat de onderneming in haar 

geheel wordt beschouwd en dat de verschillende business units samenwerken om een 

defensieve of offensieve strategie te doen slagen. Als de onderneming echter bestaat uit zeer 

autonome business units, wordt het moeilijk om te profiteren van de voordelen van multipoint 

competition. Een analyse van de competitieve omgeving gebeurt dan op het niveau van de 

business unit waardoor men de mogelijke verbanden tussen de verschillende industrieën over 

het hoofd ziet. (Porter 1985: 358-359) 

 Een probleem van een totaal andere orde is de complexiteit van de relaties die tussen 

multipoint bedrijven kunnen ontstaan. Als twee bedrijven elkaar beconcurreren in een groot 

aantal industrieën, moet elke beslissing goed overwogen worden. Een verkeerde of verkeerd 

geïnterpreteerde beweging kan immers zeer schadelijke gevolgen hebben voor meerdere 

business units. Een mooi bewijs daarvan is het conflict tussen de Walt Disney Company en 

Time Warner in de vroege jaren negentig van vorige eeuw. Beide ondernemingen produceren 

films en televisieprogramma‟s en zijn actief in de pretparkenindustrie. Time Warner is 



35 

 

daarnaast de uitgever van een aantal belangrijke tijdschriften zoals Sports Illustrated, Time, 

People… (Barney & Hesterley 2008: 227) Disney betaalde tussen 1988 en 1993 veertig 

miljoen dollar voor pretparkadvertenties in de tijdschriften van Time Warner. Dit weerhield 

Time Warner er echter niet van om een agressieve reclamecampagne te beginnen die de 

consument moest overtuigen naar de Time Warner in plaats van naar de Disney parken te 

gaan. Disney, die het gebaar niet echt kon appreciëren, annuleerde alle advertenties in Time 

Warner tijdschriften, waarop Time Warner een belangrijke meeting die in Disney World zou 

georganiseerd worden, afzei. Disney weigerde vervolgens om nog langer reclamespotjes uit te 

zenden voor Time Warner op z‟n televisiekanalen. (Barney & Hesterley 2008: 227) We zien 

hier dus duidelijk welk domino-effect een verkeerde beslissing bij multipoint competition kan 

hebben.  

 

3.2.2. Het uitbuiten van marktmacht 

Zoals we zagen in hoofdstuk één beschikken gediversifieerde ondernemingen over een aantal 

mechanismen die in theorie hun marktmacht kunnen vergroten. We denken daarbij op de 

eerste plaats aan predatory en limit pricing. Business units verkopen in dat geval hun 

producten aan een prijs die lager is dan de kostprijs ervan. Dankzij subsidiëring door de 

moederonderneming kunnen ze dit een tijd volhouden. Concurrenten krijgen het daardoor 

moeilijk omdat zij zich die lage prijs op de lange termijn niet kunnen veroorloven. Daarnaast 

worden nieuwe bedrijven ontmoedigd om tot de markt toe te treden. Op die manier zou de 

business unit er geleidelijk aan in slagen een monopoliepositie te verwerven. Een tweede 

manier om marktmacht te verwerven is reciprocal buying. Bedrijven willen dan enkel kopen 

bij een leverancier als die bereid is ook hun producten te kopen. Door gebruik te maken van 

deze mechanismen zouden business units een groter marktaandeel en bijgevolg een grotere 

omzet kunnen verkrijgen.  

De praktijk blijkt echter niet volledig in overeenstemming te zijn met de theorie. Op 

de eerste plaats worden dergelijke mechanismen en in het bijzonder predatory pricing vaak 

door de wet aan banden gelegd, omdat het in zekere zin een vorm van concurrentievervalsing 

is. Zo werd France Telecom, de belangrijkste verzorger van telecommunicatie in Frankrijk, 

door de Europese Commissie veroordeeld tot een boete van tien miljoen euro omdat haar 

dochterbedrijf Wanadoo, een internetprovider, te lage prijzen vroeg voor haar diensten. 

Wanadoo kon zich die lage prijzen enkel veroorloven dankzij de „deep pockets‟ van het 

moederbedrijf France Telecom. (Grant 2008: 411) 



36 

 

Ook zouden er betere manieren bestaan om een monopoliepositie te bemachtigen dan 

via predatory pricing. (Saloner 1987: 165) Zo zouden overnames – voor zover ze toegelaten 

worden door de antitrustwetten – een superieure manier zijn om een groter marktaandeel te 

verwerven. Het achterliggende idee is dat aan predatory pricing een aanzienlijk kostplaatje is 

verbonden en dat een overname of fusie een meer winstgevende manier is om hetzelfde doel 

te bereiken. (McGee, Telser & Bork in Saloner 1987: 165) Kiezen voor predatory pricing met 

het oog op de overname van een rivaal, wordt eveneens afgeraden omdat de prijscompetitie 

die aan de overname voorafgaat de waarde van het rivaliserend bedrijf vermindert. (Saloner 

1987: 165)  

De validiteit van deze argumenten kan echter in twijfel getrokken worden, aangezien 

een overname zelden een goedkope zaak is en predatory pricing voorafgaand aan een 

overname van een bedrijf, de overnamecondities positief kan beïnvloeden voor de overnemer. 

(Yamey in Saloner 1987: 165) Bovendien bouwt de overnemer door het gebruik van 

predatory pricing ook een zekere reputatie op. Potentieel toekomstige rivalen zullen twee 

maal nadenken voor ze de markt betreden. Uit het huidige agressieve gedrag, kunnen ze 

immers afleiden dat het bedrijf in kwestie niet zal terugdeinzen om  predatory pricing toe te 

passen wanneer zij de markt willen betreden. (Yamey in Saloner 1987: 165) Hoewel Yamey‟s 

argumenten overtuigend klinken, is er weinig empirisch bewijsmateriaal voor. (Saloner 1987: 

166)  

En dat is misschien wel het grootste probleem bij de verschillende marktmacht-

mechanismen: empirisch onderzoek heeft weinig concrete bewijzen gevonden die de 

theoretische associatie tussen diversificatie en het hierboven beschreven anticompetitief 

gedrag kunnen hard maken. (McCutcheon in Palich et al. 2000: 157) Er is ook niets dat niet-

gediversifieerde bedrijven belet om aan predatory pricing of reciprocal buying te doen, al zijn 

ze misschien meer beknot in hun mogelijkheden. (Scherer in Palich et al. 2000: 157) De 

laatste jaren worden motieven in verband met marktmacht daarom minder vaak gebruikt om 

diversificatie te verantwoorden.   

 

3.3. MANAGEMENT SYNERGIEËN  

Sommige bedrijven danken hun succes aan uitstekende algemene managementvaardigheden. 

Eén van de best gekende voorbeelden is ongetwijfeld General Electric, dat in de jaren tachtig 

en negentig van vorige eeuw onder de CEO Jack Welch een enorme groei kende en een zeer 

gediversifieerde portfolio van wel meer dan 100 business units verwierf. (Sanchez & Heene 

2004: 180) Het succes van GE steunde ongetwijfeld voor een groot stuk op de 
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organisatiestructuur en -cultuur: Welch streefde naar een “boundary-less organization” die 

een free flow of ideas zou mogelijk maken. “Hate bureaucracy” en “Be open to new ideas, 

regardless of the course” waren Welchs stelregels. (Franke, Mento, Prumo & Edlund 2007: 

138) Business unit managers werden aangemoedigd om hun kennis te delen en zoveel 

mogelijk te leren van elkaar: “Make your organization a learning organization […] The 

biggest competitive advantage that a company can have is creating an environment where 

people can learn from each other”. (Welch in Kornick 2006) Ook wist het topmanagement de 

business unit managers te stimuleren met extreem uitdagende (financiële) doelstellingen, 

“goal[s] that, by definition, you don't know how to reach" maar die mensen wel lieten 

uitstijgen boven zichzelf.  (Franke et al. 2007: 138) 

Een ander bekend voorbeeld is 3M. Daar vormt het stimuleren van ondernemerschap 

ongetwijfeld één van de belangrijkste pijlers van succes. Innovatie wordt aangemoedigd door 

de beroemde 15% regel: werknemers mogen vijftien procent van hun werktijd besteden aan 

de uitwerking van eigen, nieuwe ideeën en projecten. De uitvinding van de Post-it is 

ongetwijfeld het meest beroemde resultaat ervan. Het nemen van risico‟s wordt niet bestraft, 

maar juist aangemoedigd en mislukking van een project of idee wordt als een natuurlijk 

onderdeel van het innovatieproces gezien. Verder zorgen IT-systemen ervoor dat kennis 

tussen business units gemakkelijk gedeeld kan worden en worden er geregeld meetings 

georganiseerd waarbij mensen uit verschillende business units ideeën kunnen uitwisselen.  

Ook  de financiële doelstellingen moedigen innovatie aan:  40% van de omzet moet afkomstig 

zijn van producten die maximum vijf jaar op de markt zijn. Dat vereist een continue stroom 

van nieuwe producten. Tot slot bestaat er een goed uitgewerkt beloningssysteem: mensen of 

teams die een nieuw product of nieuwe technologie ontwikkelen komen in de “corporate hall 

of fame” terecht en daarnaast zijn er natuurlijk ook financiële vergoedingen.  (Hill & Jones 

2008: 338)  

 Bovenstaande voorbeelden maken duidelijk dat ondernemerschap, organisatiecultuur 

en –structuur en competente corporate managers een sleutelrol kunnen spelen in het welslagen 

van een gediversifieerde onderneming. Weinig ondernemingen slagen er echter in het 

successverhaal van GE of 3M na te doen. Dat heeft te maken met een aantal specifieke 

moeilijkheden. Op de eerste plaats vraagt het enorm veel kennis en inzicht om aan de top te 

staan van een gediversifieerde onderneming bestaande uit business units die actief zijn in zeer 

uiteenlopende sectoren. Mensen zoals Jack Welch bezitten het vermogen om veel 

verschillende business modellen en strategieën te begrijpen en te doorzien, maar zulke 

individuen zijn zeer zeldzaam. (Campbell 1996: 893)  Het gevaar is dan ook dat het welslagen 
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van de onderneming voor een groot stuk afhankelijk is van die ene persoon. (Collis & 

Montgomery 2008: 145) Wat zou er bijvoorbeeld met Virgin gebeuren zonder het 

begeesterende leiderschap van Richard Brandson om nog een voorbeeld te noemen? 

  Bovendien hebben ook de beste leiders nog steeds hun beperkingen en kunnen ook zij 

waarde vernietigen als ze beslissingen moeten nemen over bedrijven met organisatiemodellen 

die niet aansluiten bij hun manier van denken. (Campbell 1996: 893) Prahalad en Bettis 

noemen deze „manier van denken‟ de „dominante algemene management logica‟ of kortweg 

de „dominante logica‟ van het topmanagement. Iets wat ze zelf omschrijven als “the repertoire 

of tools that top managers use to identify, define, and make strategic decisions” . (Prahalad & 

Bettis 1986: 490) Het gaat om de mentale schema‟s die topmanagers in de loop der jaren door 

ervaring ontwikkelen en die hun visie op de onderneming, haar business units en de 

beslissingen die genomen moeten worden, bepalen. Wanneer business units op strategisch 

vlak veel overeenkomsten vertonen, hoeft het management slechts gebruik te maken van één 

dominante logica. (Prahalad & Bettis 1986: 490) Dat is bijvoorbeeld het geval bij grote 

bedrijven die zich slechts tot één industrie beperken zoals General Motors en gediversifieerde 

bedrijven met strategisch verwante business units zoals Proctor & Gamble. Vaak is die 

dominante logica grotendeels beïnvloed door wat historisch gezien de „core business‟ was van 

de onderneming. Wanneer een onderneming echter business units overneemt die duidelijke 

strategische verschillen vertonen met de bestaande zoals bij General Electric, moeten 

concernmanagers leren omgaan met verschillende dominante logica‟s. (Prahalad & Bettis 

1986: 490) Indien ze er niet inslagen hun dominante logica aan te passen, zal dit 

hoogstwaarschijnlijk tot mislukking leiden. Dat gebeurde in elk geval bij Texas Instruments. 

De dominante logica die succesvol was voor de productie van halfgeleiders, werkte niet voor 

de nieuwe business activiteiten. (Prahalad & Bettis 1986: 495) De complexiteit van het top 

managementproces wordt volgens Prahalad en Bettis dan ook niet bepaald door het aantal 

business units in de onderneming of de grootte ervan, maar wel door  de strategische variëteit 

die de business units vertonen. (Prahalad & Bettis 1986: 490)  Een goede organisatiestructuur 

kan een belangrijk hulpmiddel zijn om met deze complexiteit om te gaan: bedrijven zoals 

Genereal Electric, Textron, 3M groeperen business units met gelijkaardige strategische 

kenmerken in „sectoren‟. Er wordt op die manier een intermediair niveau gecreëerd met aan 

het hoofd een manager met diepgaande kennis van de sector. Toch kunnen niet alle 

beslissingen gedecentraliseerd worden. Het corporate management blijft verantwoordelijk 

voor de allocatie van kapitaal en resources, het formuleren van financiële doelstellingen en de 

beoordeling van de business unit managers. En dat vereist nog steeds een goed begrip van 
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elke sector, zodat het uiteindelijke welslagen van de gediversifieerde onderneming afhangt 

van de mate waarin het topmanagement zijn dominante logica weet aan te passen aan nieuwe 

industrieën. (Prahalad & Bettis 1986: 496) En zoals reeds vermeld, zijn managers die daar toe 

in staat zijn, eerder dun gezaaid. 

 Tot slot moet er ook rekening mee gehouden worden dat de corporate parent wel 

degelijk een prijskaartje heeft. De voordelen die ontstaan door de superieure 

managementprocessen moeten steeds groter zijn dan de overheadkosten die de corporate 

parent veroorzaakt. (Sanchez & Heene 2004:180) 

  

3.4. FINANCIËLE SYNERGIEËN  

3.4.1. Risicoreductie door diversificatie 

In het eerste hoofdstuk zagen we hoe een gediversifieerde portfolio van business units het 

financiële risico dat ondernemingen lopen door wisselende kasstromen, kan verminderen. Als 

voor een niet-gediversifieerde onderneming het risico bestaat insolvabel te worden en failliet 

te gaan door een tekort aan omzet, dan is dat risico bij een gediversifieerde onderneming toch 

kleiner. (Levy & Sarnat 1970: 801) Diversificatie vangt schommelingen in de omzet op en 

vermindert de kans op een bankroet. Diversificatiestrategieën worden dan ook vaak vanuit dit 

oogpunt verdedigd. Maar is risicoreductie echt wel een valabel motief voor diversificatie?  

 

3.4.1.1. Geografische diversificatie 

Geografische diversificatie met het oog op risicoreductie heeft vandaag de dag steeds minder 

zin omdat de verschillende economische regio‟s in de wereld steeds afhankelijker van elkaar 

worden en steeds meer economisch geïntegreerd raken. Daardoor verdwijnen de historische 

lags of vertragingen tussen de macro-economische cycli van economische regio‟s. (Sanchez 

& Heene 2004:182) De vertraging van de Europese markt ten opzichte van de Amerikaanse 

markt bedraagt bijvoorbeeld geen 18 tot 24 maanden meer. In tegendeel, gebeurtenissen in 

Amerika hebben bijna onmiddellijk een impact op de Europese markten.  

 

3.4.1.2. Productmarkt diversificatie  

Naast geografische diversificatie zagen we ook hoe managers diversifiëren in verschillende 

productmarkten om de afhankelijkheid van één product of één technologie te verminderen. 

Dit wordt ook wel de „three-legged stool’ strategie genoemd. Men veronderstelt dat de kans 

om failliet te gaan verkleint als men extra „benen‟ – business units – aan de onderneming 

toevoegt. Als de onderneming meer benen heeft, staat ze immers steviger en is ze minder 
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gevoelig voor cyclische schommelingen in de vraag naar producten. (Lubatkin & Chatterjee 

1994: 114) Zoals we zagen investeert men idealiter in producten met min of meer 

tegengestelde vraagcycli zodat de variërende inkomstenstromen zoveel mogelijk geneutra-

liseerd worden. (Sanchez & Heene 183) Het probleem is echter dat tegengestelde vraagcycli 

moeilijk te vinden zijn, onder andere door de complexe relaties die tussen de verschillende 

economische regio‟s in de wereld bestaan. In de meeste gevallen vindt men vraagcycli die 

ofwel voor- of achterlopen op de economie, ofwel vraagcycli die minder cyclisch zijn dan de 

economie zelf, zoals bijvoorbeeld de vraag naar tabaksproducten en consumentengoederen. 

(Salter & Weinhold 1978: 169) Vraagpatronen kunnen wel min of meer uit het verleden 

afgeleid worden, maar de afgeleide patronen vormen eerder een indicatie, dan een garantie dat 

het in de toekomst ook zo zal zijn. (Sanchez & Heene 2004: 184) Er te veel op berusten is dus 

gevaarlijk: als dan tegen de verwachtingen in de vraag naar bepaalde producten toch daalt, 

kan een onderneming in grote problemen komen. Dat overkwam bijvoorbeeld International 

Harvester in de jaren zeventig. Toen daalde onverwacht zowel de vraag naar vrachtwagens als 

naar bouw- en landbouwmachines en zag het bedrijf zich genoodzaakt de bouw- en 

landbouwafdeling van de hand te doen. (Sanchez & Heene 2004: 184) Het is daarnaast ook 

niet evident om een portfolio van business units samen te stellen waarvan de variabele returns 

elkaar precies compenseren, zelfs als de producten ervan tegengestelde vraagcycli hebben. Er 

kunnen bijvoorbeeld verschillen in groei optreden tussen de business units waardoor de 

corporate verplicht zal zijn haar portfolio opnieuw in balans te brengen door nieuwe 

overnames. (Salter & Weinhold 1978: 169) Tot slot is er nog het feit dat het weinig zinvol is 

voor investeerders om geld te pompen in dergelijk gediversifieerde ondernemingen omdat ze 

zelf een gelijkaardige gediversifieerde portfolio van aandelen kunnen aanleggen. Dat verklaart 

ook waarom aandeelhouders meer geïnteresseerd in groei en in de productiviteit van het 

geïnvesteerde kapitaal dan in de stabiliteit van de winsten van de onderneming. (Salter & 

Weinhold 1978: 169) 

 

3.4.1.2. Portfolio van zeer diverse business units 

Het feit dat aandeelhouders zelf een gediversifieerde portfolio van aandelen kunnen 

aanleggen, is ook het voornaamste argument dat pleit tegen de derde vorm van risicoreductie, 

namelijk het geval van de pure conglomeraat waarbij een zeer gediversifieerde portfolio van 

niet-verwante business units aangelegd wordt om het niet-systematisch of ondernemings-

specifiek risico weg te diversifiëren. Investeerders kunnen zelf een gediversifieerde portfolio 

van aandelen aanleggen om het niet-systematisch risico weg te diversifiëren en dit aan een 
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veel lagere kost dan de gediversifieerde onderneming. De transactiekosten die beleggers 

betalen voor de aankoop van aandelen en de samenstelling van hun portefeuille zijn een 

peulenschil vergeleken met de transactiekosten die gediversifieerde ondernemingen moeten 

betalen bij een overname. Want naast een hoge overnamepremie, moeten bedrijven ook 

investeringsbanken, advocaten en financiële adviseurs betalen. (Grant 2008: 399) Bovendien 

kunnen investeerders een portefeuille samenstellen, die precies beantwoordt aan het risico- en 

rendementsprofiel dat ze voor ogen hebben. Over de samenstelling van gediversifieerde 

bedrijven hebben ze echter niets te zeggen. (Byrd, Hickman & Hunter 1997: 40) 

Gediversifieerde bedrijven kunnen enkel waarde creëren voor de aandeelhouder als ze 

voordelen kunnen creëren die de individuele aandeelhouder zelf niet kan realiseren. Bij een 

portfolio van totaal niet-verwante business units zijn de mogelijkheden daarvoor eerder 

beperkt. Risicoreductie an sich creëert in elk geval geen waarde voor de individuele 

aandeelhouder.  

Dat laatste bevestigt het Capital Asset Pricing Model. Het CAPM geeft de relatie weer 

tussen het rendement dat een investeerder wil op een belegging en het risico dat aan die 

belegging verbonden is. Het rendement of de risicopremie op een belegging wordt uitsluitend 

bepaald door het systematisch risico. Men gaat er immers vanuit dat het niet-systematisch 

risico kan weg gediversifieerd worden – door de individuele aandeelhouder of door de 

onderneming – en dus ook niet beloond hoeft te worden. (Deloof, Manigart, Ooghe & Van 

Hulle 2008: 82) Het enige dat dus invloed heeft op de prijs van een aandeel is het 

systematisch risico en dat kan niet weggediversifieerd worden, noch door de aandeelhouder, 

noch door de gediversifieerde onderneming. Beperking van het niet-systematisch risico 

creëert dus geen waarde. In het beste geval levert een aandeel van een gediversifieerde 

onderneming hetzelfde rendement op als een gelijkaardige portfolio van aandelen. Maar door 

hogere managementkosten en de inflexibiliteit die een gediversifieerde onderneming heeft ten 

opzichte van een aandelenfonds dat gemakkelijk een aantal aandelen van de hand kan doen, is 

dat zelfs niet altijd het geval. (Salter & Weinhold 1978: 167) 

Toch zijn er wel degelijk een aantal voordelen verbonden aan risicoreductie door 

diversificatie, alleen gaat het veeleer om voordelen voor de andere stakeholders van de 

onderneming dan voor de aandeelhouders. (Grant 2008: 400) De verminderde kans op een 

faillissement is in de eerste plaats in het voordeel van de schuldeisers van de onderneming. De 

kans dat ze niet betaald worden is kleiner. Dit geeft ook positieve gevolgen voor de 

onderneming zelf. Leveranciers zullen vlugger de nodige inputs willen leveren (Amit & 

Wernerfelt 1990: 522) en geldschieters zullen kapitaal aan een lagere kost willen lenen. De 
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gediversifieerde onderneming profiteert dus van een lagere cost of debt. (Salter & Weinhold 

1978: 175) Op de tweede plaats is de grotere stabiliteit ook een voordeel voor de werknemers. 

De kans om hun werk te verliezen door faillissement is kleiner en als in één business unit de 

vraag naar werkkrachten daalt, kunnen ze eventueel getransfereerd worden. (Grant 2008: 400) 

Tot slot maken stabielere opbrengsten zware investeringen mogelijk: de kans dat men 

schuldeisers niet kan betalen en failliet gaat is immers kleiner.  

 

3.4.2. Interne kapitaalmarkt 

Bedrijven zijn voor hun financiering vaak afhankelijk van externe kapitaalmarkten. 

Informatieasymmetrieën tussen bedrijven en de externe kapitaalmarkten kunnen echter tot een 

inefficiënte kapitaalallocatie leiden. Interessante projecten vinden  in dat geval niet de nodige 

financiering, bedrijven betalen te veel of te weinig voor het verkregen kapitaal,.... 

Gediversifieerde bedrijven zouden in theorie wel toegang moeten hebben tot de juiste 

informatie om het kapitaal op efficiënte wijze onder de business units te verdelen. Bovendien 

zijn de business units door een interne kapitaalmarkt min of meer verzekerd van de toevoer 

van kapitaal waardoor de uitvoering van lange termijn projecten niet in gevaar komt. 

(Henderson in Liebeskind 2000: 59) Een efficiënte interne kapitaalallocatie kan dan daarom 

op de lange termijn leiden tot een hogere return on invested capital. In de praktijk zijn er 

echter een aantal problemen die de efficiënte allocatie van kapitaal binnen een 

gediversifieerde onderneming kunnen belemmeren.  

 Op de eerste plaats is er bij interne kapitaalallocatie ook een „strijd om kapitaal‟. De 

verschillende business units bekampen elkaar om de nodige financiering voor hun projecten te 

krijgen. Het spreekt vanzelf dat de meest interessante en winstgevende projecten voorrang 

zullen krijgen bij het toekennen van kapitaal. Daarom zijn de business unit managers niet 

altijd eerlijk over de prestaties en  toekomstperspectieven van hun eigen business unit of het 

potentieel van hun projecten. (Sanchez & Heene 2004: 182) Onderzoek heeft aangetoond dat 

sommige gediversifieerde bedrijven systematisch de kapitaalaanvragen met een bepaalde 

factor verdisconteren om daarmee de overdreven toekomstvoorspellingen van de managers te 

corrigeren. (Bethel in Barney & Hesterley 2008: 224)  

 Het corporate management beschikt daarnaast niet altijd over voldoende kennis om 

een juist oordeel te vellen over de voorgestelde projecten. Hoe meer gediversifieerd een 

onderneming is, hoe kleiner de kans is dat de corporate managers voldoende kennis hebben 

van elke sector om de kapitaalaanvragen correct te beoordelen. Gespecialiseerde financiële 
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instellingen met diepgaande kennis over een bepaalde sector zijn in zo‟n geval vaak beter in 

staat de voorgestelde projecten te beoordelen dan het corporate management. De interne 

kapitaalmarkt verliest dan haar informatievoordeel ten opzichte van de externe marken en dus 

ook voor een stuk haar zin van bestaan. (Liebeskind 2000: 62) 

Een bijkomend probleem is bovendien dat kapitaalallocatie binnen een onderneming 

vaak geen neutraal, maar wel een gepolitiseerd proces is. Corporate managers bevoordelen in 

sommige gevallen de business unit managers waarmee zij de beste relatie hebben. 

(Scharfstein & Stein 2000: 2538) Of ze investeren voornamelijk in die industrieën waarmee 

ze zelf de grootste affiniteit hebben. Op die manier wordt hun kennis onmisbaar in de 

onderneming en verzekeren ze hun eigen positie binnen de onderneming. (Shleifer & Vishny 

1989: 124) Een gelijkaardig probleem is dat de persoonlijke betrokkenheid van managers bij 

de uitvoering van een project of het succes van een business unit soms te groot wordt. 

Daardoor oordelen ze niet meer objectief, negeren ze negatieve informatie en blijven ze geld 

stoppen in projecten en business units die het niet waard zijn. (Katz, Simanek, Townsend 

1997: 37) Men noemt dit een „escalation of commitment‟. (Barney & Hesterley 2008: 225) 

Onderzoek wees uit dat niet-winstgevende divisies binnen gediversifieerde ondernemingen 

vaak langer in leven worden gehouden dan in niet-gediversifieerde ondernemingen door 

cross-subsidization. (Byrd et al. 1997: 40) Op die manier wordt waarde vernietigd en worden 

de mogelijke voordelen van interne kapitaalallocatie teniet gedaan.  

Verder kunnen niet alleen de corporate managers, maar ook de business unit managers 

voor problemen zorgen. Zij kunnen namelijk inefficiënt omspringen met het hen toegekende 

kapitaal. Daarom is het van groot belang dat het corporate management naast een goed 

allocatiesysteem, ook een goed beloningssysteem ontwerpt dat de business unit managers 

aanzet tot efficiënt gedrag. (Heider 2001: 68)  

Tot slot moeten we nog wijzen op de nadelen van een interne kapitaalmarkt voor de 

business units die op het vlak van kapitaal eigenlijk„zelfvoorzienend‟ zijn. Deze business 

units moeten de kosten van de interne kapitaalmarkt dragen – we denken daarbij aan 

administratieve kosten, de tijd en het personeel die nodig zijn om dossiers voor het 

hoofdkwartier op te stellen, verlies aan flexibiliteit en de nadelen die de business units 

ondervinden door onderinvesteringen en de traagheid van het corporate management – maar 

putten soms weinig voordeel uit het bestaan van de interne kapitaalmarkt. (Liebeskind 2000: 

64) Ook bij de interne kapitaalmarkt geldt natuurlijk dat de voordelen steeds groter moeten 

zijn dan de nadelen. Indien dit niet het geval is, heeft ze eigenlijk geen reden tot bestaan.  
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 Ondanks de moeilijkheden waarmee het proces van interne kapitaalallocatie gepaard 

gaat, kan een interne kapitaalmarkt een belangrijk competitief voordeel opleveren. Dat geldt 

in het bijzonder voor gediversifieerde ondernemingen in opkomende economieën waar 

institutionele mechanismen, nodig voor de efficiënte werking van geld- en kapitaalmarkten 

niet goed ontwikkeld zijn of gewoon zelfs niet bestaan. (Khanna & Palepu 1997: 43) We 

denken dan aan de afwezigheid van duidelijke regels voor financiële rapportering, aan de 

afwezigheid van controlerende instanties. Investeerders beschikken  niet over dezelfde 

hoeveelheid accurate informatie als in het Westen en zijn dan ook niet happig om te 

investeren in nieuwe, onbekende bedrijven. Veeleer geven ze de voorkeur aan grote, 

gediversifieerde ondernemingen, in de meeste gevallen conglomeraten. Naast hun superieure 

toegang tot extern kapitaal kunnen deze conglomeraten ook gebruik maken van een interne 

kapitaalmarkt om de toetreding tot nieuwe markten te financieren. De combinatie van de twee 

geeft hen een duidelijk concurrentieel voordeel ten opzichte van niet-gediversifieerde 

ondernemingen. (Khanna & Palepu 1997: 43) 

 

3.4.3. Belastingsvoordelen 

We zagen reeds dat ondernemingen het risico op een faillissement kunnen verminderen door 

een portefeuille van niet-verwante business units samen te stellen of door te diversifiëren in 

producten met tegengestelde vraagcycli (cf. 3.4.1.). Dit verminderde financiële risico kan een 

nog niet vermeld fiscaal voordeel met zich meebrengen. Door de lagere kans op een 

faillissement, wordt de toegang tot extern kapitaal vaak gemakkelijker. Met andere woorden 

gediversifieerde bedrijven zouden – althans in theorie – meer moeten kunnen lenen dan niet-

gediversifieerde ondernemingen. (Salter & Weinhold 1978: 175) Doordat intresten op 

schuldfinanciering fiscaal aftrekbaar zijn – in tegenstelling tot dividenden – kan de 

onderneming een deel van de kapitaalkost op de overheid afschuiven. (Lubatkin & Chatterjee 

1994: 111) Op die manier wordt de totale cost of capital verminderd. Dit levert echter maar 

een significant voordeel op als de onderneming een hoog schuld-vermogen ratio heeft. (Salter 

& Weinhold 1978: 175) 

 

3.5. ANDERE VOORDELEN 

3.5.1. Interne Arbeidsmarkt  

Gediversifieerde bedrijven kunnen niet alleen gebruik maken van een interne kapitaalmarkt, 

ze kunnen daarnaast ook een interne arbeidsmarkt creëren. Ook hier is een grotere efficiëntie 

het voordeel. Dure ontslagpremies en aanwervingsprocedures worden vermeden als mensen 
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kunnen getransfereerd worden tussen business units. Talentvolle jonge managers kunnen 

overgeplaatst worden naar de business units waar ze de meeste ontwikkelingskansen krijgen, 

wat vermijdt dat ze de onderneming verlaten en voor specifieke opdrachten heeft men als het 

ware een grote arbeidspoel waarin men de geschikte mensen kan vinden. 

Interne arbeidsmarkten blijken vooral van bijzonder groot belang te zijn in  

opkomende economieën waar goed opgeleid personeel schaars is. Terwijl business schools in 

Europa en de Verenigde Staten dik gezaaid zijn, is dat niet het geval in landen als India, 

Thailand, Maleisië,… (Khanna & Palepu 1997: 44) Grote gediversifieerde bedrijven – in het 

westen worden die weleens spottend dinosaurussen genoemd –  investeren daar zelf in de 

opleiding van hun managers en personeel en kunnen de kosten van de opleiding spreiden over 

de verschillende business units. Het feit dat de onderneming echt investeert in human capital, 

draagt ertoe bij dat men het personeel van een business unit met slechte toekomst-

perspectieven liever transfereert naar andere business units dan ontslaat. Vaak is het personeel 

ook bereid om getransfereerd te worden, zelfs naar minder aangename locaties, omdat de 

onderneming speciale faciliteiten voor het personeel aanlegt in de buurt van het bedrijf. De 

Indische firma Aditya Birla is er bijvoorbeeld voor gekend scholen, ziekenhuizen en 

religieuze gebouwen op te richten in de buurt van haar fabrieken. (Khanna & Palepu 1997: 

46) Nieuwe business units binnen de onderneming kunnen via transfers ook onmiddellijk 

genieten van betrouwbaar en goed opgeleid personeel, en in het bijzonder van talentvolle 

managers, wat hun kans op slagen verhoogt. In India diversifieerde de Wipro Groep succesvol 

van computers naar computer leasing diensten en tot slot naar financiële diensten dankzij de 

transfer van ervaren ingenieurs naar de nieuwe business units. (Khanna & Palepu 1997: 46) 

Kleine, niet-gediversifieerde ondernemingen daarentegen moeten telkens opnieuw via 

aanwervingsprocedures op zoek gaan naar geschikt personeel. In landen waar er grote 

kwaliteitsverschillen bestaan tussen scholen en er geen controlerende institutionele 

organismen bestaan die controle uitoefenen op het niveau van de opleidingen, is dat niet altijd 

vanzelfsprekend. (Khanna & Palepu 1997: 46)  Een interne arbeidsmarkt creëert dan duidelijk 

een competitief voordeel voor het conglomeraat. 

In Westerse landen is het competitief voordeel dat gecreëerd wordt door een interne 

arbeidsmarkt iets minder groot. Door de vele managementscholen en consulting firma‟s is 

managementtalent eenvoudiger te vinden. Opleidingen worden immers gecontroleerd door de 

overheid en diploma‟s en certificaten geven een relatief duidelijk zicht op de kennis en het 

opleidingsniveau van mogelijke werknemers. (Khanna & Palepu 1997: 46)   
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3.6. BIJKOMENDE BEPERKINGEN VAN NIET-VERWANTE DIVERSIFICATIE 

3.6.1. Conglomerate discount 

Op de aandelenmarkt bestaat er een zekere neiging om aandelen van hoog gediversifieerde 

ondernemingen lager te waarderen dan aandelen van niet gediversifieerde ondernemingen met 

gelijkaardige winsten. Er wordt met andere woorden een „conglomerate discount‟ toegepast 

op de aandelen van hoog gediversifieerde ondernemingen. (Scharfstein & Stein 2000: 2537) 

De gediversifieerde onderneming in haar geheel is in dat geval minder waard dan de som van 

haar delen. Uiteenlopende redenen worden aangehaald om dit verschijnsel te verklaren. Hill 

& Jones leggen de oorzaak voor een stuk bij de complexe jaarrekening van de 

gediversifieerde onderneming. Een geconsolideerde jaarrekening geeft niet altijd een duidelijk 

beeld van de prestaties van de afzonderlijke business units, waardoor investeerders kunnen 

twijfelen aan het succes van de multibusiness onderneming. Ze beschouwen de 

gediversifieerde onderneming daardoor als risicovoller dan een onderneming die haar 

activiteiten tot één industrie beperkt en waarvan de jaarrekening gemakkelijk begrijpbaar is. 

(Hill & Jones 2008: 361) Soms gelooft de investeerder volgens Hill & Jones ook niet in het 

succes van een bepaald multibusiness model of twijfelt hij aan de motieven voor 

diversificatie. Managers diversifiëren immers niet altijd om de juiste motieven. Ze streven 

persoonlijke belangen zoals meer geld of meer status na in plaats van de belangen van de 

aandeelhouder. Dit probleem noemt men ook wel het Principal-Agent probleem (cf. 3.6.2.) 

Wat de specifieke reden van de lagere waardering ook is, het leidt er in elk geval toe dat 

gediversifieerde bedrijven vaak besluiten om zich te herstructureren en een aantal business 

units van de hand te doen. (Grant 2008: 396)  

 

3.6.2. Het Principal-Agent probleem 

In elke onderneming, gediversifieerd of niet, waar de CEO en de eigenaar verschillende 

personen zijn, treden er belangenconflicten op. Het Principal-Agent probleem behoort dus niet 

specifiek tot het domein van (niet-verwante) diversificatie. In de literatuur wordt het agency 

probleem echter wel als een belangrijke bron van waardeverlies bij diversificatie gezien. 

Managers kunnen op verschillende manieren de belangen van de aandeelhouders, de 

eigenaars van de onderneming, schaden. We zagen  al dat managers groei nastreven in plaats 

van winstgevendheid. Twee andere vaak voorkomende agency problemen zijn de investering 

van kapitaal in zaken die op geen enkele manier waarde creëren voor de onderneming en de 

risico-aversie van managers. (Barney & Hesterley 2008:248).  
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Managers van grote gediversifieerde ondernemingen hebben zich in het verleden vaak 

schuldig gemaakt aan buitensporige uitgaven voor persoonlijke voordelen zoals een luxueuze 

kantoor, vluchten met private jets, een dure bedrijfswagen, exclusieve uitstapjes,… Ze maken 

misbruik van de complexiteit van de gediversifieerde onderneming en de daaruit vloeiende 

verminderde controle van de aandeelhouders om zichzelf te verrijken ten koste van de 

aandeelhouders. (Katz et al. 1997: 35-36) Zo spendeerde Dennis Kozlowski, voormalig CEO 

van Tyco, een slordige zeshonderd miljoen dollar aan louter persoonlijke pleziertjes. (Barney 

& Hesterley 2008: 248) Niet alle managers vernietigen natuurlijk  in die mate waarde voor de 

onderneming, maar toch moeten aandeelhouders proberen zich zo goed mogelijk te 

beschermen tegen dergelijke misbruiken.  

Belangrijker nog is de risico-aversie van managers die kan leiden tot beslissingen die 

inconsistent zijn met de verlangens van de aandeelhouders. Zoals we zagen in 3.4.1. kunnen 

aandeelhouders zelf het niet-systematisch risico weg diversifiëren door een gediversifieerde 

portfolio van aandelen aan te leggen. Omdat ze zelf voor een stuk het risico kunnen 

verminderen, verlangen aandeelhouders dat managers voor meer risicovolle investeringen 

kiezen omdat die een hoger rendement opleveren. Managers zijn niet altijd geneigd om dit te 

doen. Ze willen namelijk hun eigen job en investeringen in human capital niet in gevaar 

brengen met riskante projecten die tot insolvabiliteit en een faillissement kunnen leiden. 

(Amit & Wernerfelt 1990: 522) Ze kiezen er eerder voor om het niet-systematisch risico 

waaraan hun onderneming nog steeds onderhevig is, te beperken door diversificatie en dat 

creëert natuurlijk geen waarde voor de aandeelhouders. (Amit & Wernerfelt 1990: 522) 

 

3.6.3. Verlies van focus 

Niet elke diversificatiebeslissing is ingegeven door de juiste motieven en als de diversificatie-

poging mislukt, kan dit erg schadelijke gevolgen hebben voor de „core business‟ van de 

onderneming. (Aaker 1998: 233) Managementaandacht en resources gaan immers niet langer 

integraal naar de core business en vaak leidt de zoektocht naar mogelijke synergieën de 

aandacht af van initiatieven die voor meer waardecreatie hadden kunnen zorgen. (Goold & 

Campbell 1998: 132) Diversificatie kan dus een belangrijke opportuniteitskost met zich 

brengen. Dat ondervond bijvoorbeeld Quaker Oats toen het in de jaren zeventig door een 

reeks agressieve overnames de ondernemingsactiviteiten uitbreidde van voeding naar thema- 

restaurants en speelgoed. De nieuwe activiteiten waren geen succes en de core business ging 

achteruit wat zich onder andere vertaalde in een verminderd aantal producten in de 

winkelrekken en een kleiner marktaandeel. (Aaker 1998: 233). Een ander voorbeeld is de 
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Amerikaans retailer Sears, Roebuck en Co. die diversifieerde in vastgoed, verzekeringen en in 

aandelen, en daarbij naliet de nodige investeringen te doen in de Sears winkels om ze 

competitief te houden. (Collis & Montgomery 2008: 148) Het topmanagement van een 

onderneming moet dus oppassen dat het de „kroonjuwelen‟ van de onderneming niet aantast 

door diversificatie.   

 

3.7. BESLUIT 

In dit hoofdstuk stond de rechterhelft van het continuüm dat we zagen in hoofdstuk twee 

centraal. We hadden met andere woorden aandacht voor de synergieën die mogelijk zijn bij 

niet-verwante diversificatie. Op de eerste plaats bespraken we de mogelijkheden en 

beperkingen van multipoint competition, predatory en limit pricing en reciprocal buying. 

Deze mechanismen kunnen voordelen creëren in de vorm van verminderde concurrentie of 

een grotere markmacht. De grootste beperking bij deze concurrentiële synergieën bleek echter 

de praktische uitvoerbaarheid ervan te zijn. Bedrijven kunnen slechts van multipoint 

competition gebruik maken als de corporate parent een competitieve strategie voor de 

onderneming in haar geheel bepaalt. Aan predatory en limit pricing waren vooral legale 

beperkingen verbonden. Op de tweede plaats zagen we hoe de uitstekende management-

capaciteiten van bepaalde topmanagers een belangrijke bron van waardecreatie kunnen zijn. 

Het gevaar is echter dat het succes van de onderneming te veel afhankelijk wordt van de 

capaciteiten van één individu en dat zo de lange termijn toekomst van de onderneming 

gehypothekeerd wordt. Op de derde plaats bestudeerden we enkele financiële synergieën. 

Risicoreductie bleek geen waarde te creëren voor de aandeelhouders, maar bleek wel 

voordelig te zijn voor de andere stakeholders van de onderneming. Bij de analyse van de 

interne kapitaalmarkt bleek dat de incompetentie van managers vaak de efficiënte werking 

ervan verhindert. ¨Toch kan een interne kapitaalmarkt een groot competitief voordeel 

opleveren, vooral in opkomende economieën waar externe kapitaalmarkten slechts gebrekkig 

functioneren. We zagen verder nog dat gediversifieerde ondernemingen vaak kunnen genieten 

van extra belastingsvoordelen doordat ze een grotere schuldcapaciteit hebben. Op de vierde en 

laatste plaats waren er nog de voordelen verbonden aan een interne arbeidsmarkt. Deze bleken 

opnieuw vooral van belang te zijn in opkomende economieën waar goed opgeleid personeel 

schaars is.  

 Naast de moeilijkheden die gepaard gaan met de realisatie van bepaalde synergieën, 

worden gediversifieerde ondernemingen vaak nog met een aantal andere moeilijkheden 

geconfronteerd. Op de eerste plaats is er het feit dat de aandelen van gediversifieerde 
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ondernemingen vaak lager gewaardeerd worden dan niet-gediversifieerde sectorgenoten. Deze 

conglomerate discount leidt vaak tot een herstructurering of opsplitsing van de 

gediversifieerde onderneming. Daarnaast is er nog het Principal-Agent probleem: managers 

handelen uit eigenbelang in plaats van de belangen van de aandeelhouder te behartigen. Door 

de complexiteit van de gediversifieerde onderneming is het moeilijker om misbruik door het 

management op te merken. Tot slot moeten we ook de kosten in rekening brengen die een 

slechte diversificatiebeslissing met zich mee kan brengen. De core business kan bijvoorbeeld 

aanzienlijke schade oplopen, wanneer ze de nodige resources en managementtijd moet delen 

met nieuwe business units.   

 Het creëren van synergieën bij niet-verwante diversificatie blijkt dus een complex 

proces te zijn met vele moeilijkheden en valkuilen. Om na te gaan hoe bedrijven daar in de 

praktijk mee omgaan wagen we ons in het volgende hoofdstuk aan een case-study van Tyco 

International.   
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HOOFDSTUK 4: TYCO INTERNATIONAL  

4.1. INLEIDING  

In dit hoofdstuk toetsen we de theorie aan de praktijk door een nauwkeurige blik te werpen op 

Tyco International, een industrieel conglomeraat dat wereldwijd actief is in uiteenlopende 

sectoren. De keuze voor Tyco International is deels toevallig, deels bewust. Een toevallige 

keuze omdat Tyco natuurlijk niet de enige onderneming is met een niet-verwante 

diversificatie strategie en bijgevolg de keuze voor één bedrijf  zonder alle andere te kennen of 

bestudeerd te hebben altijd een daad van willekeur is. Een bewuste keuze omdat de woelige 

gebeurtenissen die Tyco International in de loop van zijn bestaan onderging relevant zijn in 

het kader van deze masterproef. We beginnen dit hoofdstuk met een grondige voorstelling van 

het bedrijf en een overzicht van de geschiedenis ervan. Daaruit willen we een aantal 

conclusies trekken in verband met de motieven voor diversificatie, de gecreëerde synergieën, 

het soort diversificatie, de bronnen van succes en falen en de mate waarin dit alles aansluit bij 

de hierboven besproken voordelen en beperkingen van synergiecreatie bij niet-verwante 

diversificatie. 

 

4.2. GESCHIEDENIS VAN TYCO  

 

Figuur 7 Tijdslijn Tyco (Eigen werk) 

Tyco‟s bewogen geschiedenis begint in 1960 wanneer dr. Arthur J. Rosenburg een holding 

Tyco opricht, bestaande uit Tyco Semiconductors enerzijds en het Materials Research 

Laboratory anderzijds. In de eerste twee jaar van Tyco‟s bestaan, ligt de focus op 

experimenteel onderzoek voor de overheid. In 1962 fusioneren de twee segmenten. In 

hetzelfde jaar wordt de naamloze vennootschap Tyco opgericht en in 1964 gaat Tyco naar de 

beurs. In de jaren die daarop volgen verschuift Tyco z‟n focus van experimenteel onderzoek 
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voor de overheid naar de commerciële toepassing van z‟n onderzoeksresultaten. Het bedrijf 

wil zich voortaan toeleggen op de productie van hightech materialen en 

energieconversieproducten. Daarom probeert het via een reeks overnames de nodige kennis 

over productontwikkeling, productie en marketing te verwerven en de gaten in zijn 

distributienetwerk op te vullen. Op het eind van de jaren zestig heeft Tyco reeds zestien 

bedrijven overgenomen. 

 In de jaren zeventig vervolgt Tyco z‟n agressieve overnamepolitiek. Succesvolle 

ondernemingen zoals Simplex Technologies, Grinnell Fire Protection Systems, Armin Plastics 

en de Ludlow Corporation worden in die periode overgenomen en dragen bij tot het succes 

van Tyco. In 1973 worden Tyco‟s aandelen voor het eerst genoteerd op de NYSE. Het bedrijf 

is dan goed voor een geconsolideerde omzet van $34 miljoen en een eigen vermogen van $15 

miljoen. Ongeveer tien jaar later, in 1982, zal Tyco dankzij de overnames reeds uitgegroeid 

zijn tot een veel groter en meer gediversifieerd bedrijf met een omzet van $500 miljoen en een 

eigen vermogen van $140 miljoen. Na de periode van snelle groei volgt in de eerste helft van 

de jaren tachtig een periode van interne reorganisatie. Tyco‟s activiteiten worden voortaan in 

drie divisies ingedeeld: Fire Protection, Electronics en Packaging. Het doel is in elke markt 

de producent van hoog-kwalitatieve, lage-kost producten te worden en de positie van 

marktleider steviger uit te bouwen. Het management probeert daarvoor de verschillende 

business units intern te versterken en winstgevender te maken.  

 In de tweede helft van de jaren tachtig, na de reorganisatie, kiest Tyco opnieuw voor 

snelle groei door acquisities. Grinnell Corporation, Allied Tube & Conduit, en Mueller 

Company zijn slechts enkele bedrijven die in die periode overgenomen worden. Tyco‟s 

politiek bestaat er nu in om zoveel mogelijk kost-competitieve, hoog-kwalitatieve en laag-

technologische industriële en commerciële producten aan z‟n productlijnen toe te voegen 

waar mogelijk. De overnames gaan gepaard met een nieuwe herstructurering van de 

onderneming. In plaats van drie zijn er voortaan vier divisies binnen Tyco: Electrical and 

Electronic Components, Healthcare and Specialty Products, Fire and Security Services en 

Flow Control. Dankzij de overnames en de sterke groei van de business units slaagt Tyco erin 

telkens marktleider te worden in de verschillende markten waarin het bedrijf actief is.  

 Vanaf 1992 wordt Dennis Kozlowski de CEO van Tyco. Onder zijn bewind worden 

tussen 1992 en 2001 ongeveer duizend bedrijven over de hele wereld overgenomen. De 

Electronics divisie wordt onder andere uitgebreid met activiteiten gericht op 

telecommunicatie die inspelen op de opkomst van het internet.  In 1993 verandert Tyco zijn 

naam naar Tyco International om zijn wereldwijde aanwezigheid in de verf te zetten. De 
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agressieve overnamestrategie werkt tot in de late jaren negentig. Vanaf eind jaren negentig 

beginnen de prestaties van Tyco achteruit te gaan. Nieuwe overnames zijn minder 

winstgevend dan verhoopt en de schuldenberg wordt steeds groter. In 2001 alleen verdubbelt 

Tyco – op dat moment goed voor een boekwaarde van 110 miljard dollar – zijn lange termijn 

schuld tot 80 miljard dollar. (Hill & Jones 2008: 331) Daarbij kampen verschillende divisies 

met overproductie. In 2002 oppert men het plan de onderneming in vier delen te splitsen om 

op die manier de complexiteit van de onderneming te verminderen. Een val van de 

aandelenkoers verhindert echter dat het plan doorgaat. Ondanks de moeilijkheden, blijft Tyco 

in 2002 ondernemingen overnemen. Deze overnames brengen substantiële verliezen met zich 

mee en Tyco ziet zich genoodzaakt een aantal dochterondernemingen waaronder de financiële 

CIT Group van de hand te doen. Midden 2002 barst de bom pas echt wanneer ontdekt wordt 

dat CEO Dennis Kozlowski en CFO Mark H. Swartz de opbrengsten in de boekhouding 

systematisch hebben overdreven en daarnaast misbruik hebben gemaakt van het 

ondernemingskapitaal om zichzelf te verrijken. Edward D. Breen wordt aangesteld als nieuwe 

CEO van Tyco International. Hij probeert het vertrouwen van de aandeelhouders te herstellen 

en de onderneming te stabiliseren met kordate acties, zoals de vervanging van het volledige 

corporate management team door een nieuw team van absolute topmensen. Een  intern 

onderzoek moet ook uitwijzen in welke mate de fraude van Kozlowski en Swartz de 

jaarrekeningen van de vorige jaren aangetast heeft.  

 Na de afsluiting van het interne onderzoek in 2003, focust Tyco zich op de 

winstgevendheid en „organische‟ groei van de business units. Het management streeft naar 

een verbetering van de kostenstructuur en eenvoudigere operaties en wil een hernieuwde 

focus op de core businesses. Het is dan ook in dat licht dat we de desinvesteringen en een 

nieuwe reorganisatie – er ontstaat een  nieuwe divisie, de Plastics & Adhesives divisie, een 

afsplitsing van de Healthcare & Speciality Products divisie – moeten zien. Een jaar na de 

oprichting ervan, wordt de nieuwe divisie Plastics & Adhesives verkocht omdat ze niet langer 

past in de business portfolio van de onderneming. In 2006 wordt Tyco International tenslotte 

opgesplitst in drie onafhankelijke beursgenoteerde ondernemingen: Tyco Healthcare, vandaag 

de dag beter bekend als Covidien, een gediversifieerde wereldleider op het vlak van 

gezondheidszorg, Tyco Electronics, de grootste producent van elektronische componenten ter 

wereld en Tyco International, wereldleider op het vlak van huis- en brandbeveiliging en 

producent van industriële producten en bijhorende diensten. Deze laatste onderneming bestaat 

vandaag de dag uit vijf divisies: ADT Worldwide, Fire Protection Services, Tyco Safety 
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Products, Flow Control en Tyco Electrical & Metal Products. (Website Tyco International) 

Onderstaande figuur geeft schematisch de nieuwe structuur weer. 

 

 

Figuur 8 Opsplitsing en nieuwe structuur Tyco International 

 

4.3. TYCO’S DIVERSIFICATIESTRATEGIE: NIET-VERWANT? 

Tyco wordt vaak omschreven als een conglomeraat, een holding die een grote hoeveelheid 

bedrijven bezit die actief zijn in zeer uiteenlopende sectoren en industrieën. In handboeken 

vinden we Tyco‟s naam vaak naast andere conglomeraten zoals General Electric of United 

Technologies. (Hill & Jones 2008: 332) Met activiteiten die op een bepaald moment 

uiteenliepen van de productie en verkoop van medisch materiaal, brandveiligheidproducten, 

beveiligingsdiensten en de productie van elektrische circuits en kabels om slechts enkele 

voorbeelden te noemen, lijkt Tyco inderdaad op een conglomeraat met een niet-verwante 

diversificatiestrategie. Toch lijkt het ons interessant om Tyco‟s diversificatiestrategie wat 

nauwkeuriger te bekijken. We koppelen daarbij terug naar wat we in hoofdstuk twee gezien 

hebben. We proberen onder andere te achterhalen wat de mogelijke motieven voor 

diversificatie waren en in welke mate de diversificatiestrategie verwant of niet-verwant was 

op basis van de mogelijkheden tot synergiecreatie. Voor dit laatste gebruiken we het 

continuüm dat we op het einde van hoofdstuk twee samengesteld hebben.  
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4.3.1. Eerste diversificatiegolf 

 

 

Figuur 9 Diversifcatietijdslijn Tyco (Eigen werk) 

 

De tijdslijn en Tyco‟s geschiedenis maken duidelijk dat er verschillende grote 

overnamegolven waren in Tyco‟s bestaan. De eerste vond plaats in de jaren zestig en is ook 

de eerste diversificatiegolf. Tyco besloot toen de overstap te maken van wetenschappelijk 

onderzoek over halfgeleiders en energieconversie naar de commerciële en industriële 

toepassingen ervan. Mule Battery Products was het eerste bedrijf dat Tyco overnam. De 

kennis die Tyco opgedaan had over halfgeleiders en energieconversie, kon zeker van groot 

nut zijn bij de productie van batterijen. Een andere belangrijke overname is die van North 

American Printed Circuits. Ook daarbij kwam de kennis en ervaring met halfgeleiders, 

onontbeerlijk voor de productie van printed boards, goed van pas. We kunnen dus 

veronderstellen dat Tyco in deze eerste fase zijn activiteiten wilde uitbreiden via een strategie 

van verwante diversificatie. Het transfereren van kennis en ervaring behoort volgens het 

continuüm immers tot het domein van verwante diversificatie. Groei lijkt hier het 

belangrijkste motief voor diversificatie te zijn.  

 

4.3.2. Tweede diversificatiegolf 

Een tweede overnamegolf kwam er in de jaren zeventig. Nadien splitste Tyco zijn activiteiten 

op in drie divisies: Fire Protection, Electronics en Packaging. Daaruit kunnen we afleiden dat 

de activiteiten van de overgenomen bedrijven niet langer altijd in het verlengde lagen van de 

oorspronkelijke activiteiten van de onderneming. Tyco koos dus duidelijk voor snelle groei 
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via overnames van minder tot niet-verwante ondernemingen. Een herstructurering in divisies 

bleek nodig te zijn om de complexiteit van de onderneming te reduceren. (Website Tyco 

International) 

 

4.3.3. Derde diversificatiegolf 

Vanaf 1986 breekt een derde periode van continue overnames aan die in zekere zin doorloopt 

tot 2002. Tyco omschrijft deze periode als een periode van “sharply accelerat[ed] growth” 

door “strong organic growth” en “synergistic-strategic, highly-disciplined acquisitions”. 

(Website Tyco Electronics) Er kwamen vier divisies in plaats van drie:  Electrical and 

Electronic Components, Healthcare and Specialty Products, Fire and Security Services en 

Flow Control. Dit laatste wijst opnieuw op een verbreding van de activiteitenbasis van Tyco. 

Toch mogen we er niet van uitgaan dat Tyco in het wilde weg bedrijven overnam en 

diversifieerde. Collis en Montgomery wijzen erop dat de vier divisies telkens in relatief 

mature, stabiele en low-tech markten actief waren. (Collis & Montgomery 1998:  80) Er 

bestond dus een strategische verwantschap tussen de vier divisies, die ook de transfer van 

algemene managementcapaciteiten mogelijk maakte. In elke divisie gebruikte men dezelfde 

financiële controles en dezelfde beloningssystemen voor de divisiemanager, die overigens 

veel vrijheid kreeg van de corporate parent en aangemoedigd werd om zich als een 

ondernemer binnen zijn divisie te gedragen. Volgens Collis en Montgomery diversifieerde 

Tyco niet naar industrieën waar deze vormen van controle en beloning niet mogelijk waren. 

(Collis & Montgomery 1998: 80)  

Binnen de divisies zelf werden overnames zowel op strategisch als op financieel vlak 

aan strenge voorwaarden gekoppeld. Concreet eiste Tyco dat overnamekandidaten actief 

waren in een business die verwant was met een bestaande business van Tyco. Het nieuwe 

bedrijf moest immers in staat zijn tenminste één van Tyco‟s productlijnen uit te breiden of 

moest de productdistributie van een divisie kunnen verbeteren. Als de overnamekandidaat een 

nieuw product of een nieuwe productlijn wilde lanceren, moest dit op basis van een door Tyco 

gekende productie- of procestechnologie zijn. En tot slot moest het nieuwe bedrijf over grote 

groeimogelijkheden op de lange termijn beschikken. (Website Tyco Electronics) Dat is wat 

concreet bedoeld wordt met “synergistic-strategic, highly-disciplined acquisitions”. 

Overnames en diversificatie lijken dus te gebeuren met het oog op synergiecreatie door het 

delen van verkoop- en distributiekanalen en door de eventuele transfer van know-how en 

technologie. Dit neigt dus – als we het continuüm volgen – naar verwante diversificatie.  
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Een analyse van de belangrijkste overnames tussen 1986 en 2005 leert ons effectief 

dat er quasi geen overgenomen bedrijven zijn die niets met de bestaande activiteiten te maken 

hebben. Zo werd binnen de Fire & Security Services divisie een hele reeks bedrijven 

overgenomen die allemaal brandveiligheidproducten produceren of verkopen. Binnen de 

Healthcare divisie werd een reeks bedrijven overgenomen die verschillende soorten 

wegwerpbare medische producten produceren, gaande van pampers tegen incontinentie, 

zelfoplosbare hechtdraden, naalden en wondverzorgingsproducten tot chirurgisch materiaal 

voor specifieke operaties. We zien hier dus meer diversificatie, maar de doelgroep van alle 

producten is wel duidelijk dezelfde, namelijk de medische sector. (Website Tyco 

International) In de andere divisies zien we gelijkaardige patronen. Kozlowski gebruikte 

overnames telkens om een kritische massa in elk van Tyco‟s core businesses te verwerven. Zo 

kon hij schaaleconomieën realiseren bij de aankoop, productie en distributie van goederen en 

bereikeconomieën door product bundling die Tyco een kostenvoordeel gaven ten opzichte van 

kleinere concurrenten. (Persbericht 1998) Tyco bestond dus weliswaar uit vier divisies die 

enkel op strategisch vlak verwant waren, maar binnen de divisies streefde men naar 

synergieën die tot het verwante spectrum behoren. Op basis van het continuüm lijkt Tyco‟s 

diversificatiestrategie dus niet zo ongerelateerd te zijn als men vaak laat uitschijnen.  

Als we het hebben over het belangrijkste motief voor diversificatie, blijkt dat ook in 

deze periode groei te zijn. Toch streefde Tyco met diversificatie ook een zekere vorm van 

risicoreductie na zoals blijkt uit het volgende citaat uit het jaarverslag van 2001.  

Tyco‟s diversified mix of businesses allows us to grow in good and bad economic 

environments. Various operations react differently through a business cycle with 

strength in one area offsetting weakness in another. In addition, many of our 

businesses – such as healthcare, electronic security monitoring and fire protection 

services – have little or no economic volatility. Beyond creating a stable base of 

consistent results, our diversity allows us to accelerate growth by expanding in areas 

where circumstances allow and opportunities abound. (Jaarverslag 2001: 3) 
 

Ook Tyco‟s geografische diversificatie is een vorm van risicoreductie: “Th[e] geographic 

diversity allows us to pursue growth opportunities in every corner of the globe, thus 

enhancing the consistency and stability of our results.[…] And usually, weakness in one 

region is offset by strength in another.” (Jaarverslag 2001: 5)  

 

4.3.4. Einde diversificatieperiode  

In 2002 kwam er een eind aan het Kozlowski sprookje en aan Tyco‟s epische koop- en 

diversificatiewoede. De nieuwe CEO Edward Breen mocht de puinhoop opruimen die 
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duizend overnames in tien jaar opgeleverd hadden. Om de gigantische schuldenberg te 

verkleinen moest hij de Tyco‟s kosten dramatisch verminderen. Daarbij kwam hij tot de 

conclusie dat de zo door Kozlowski bejubelde synergieën vaak slechts mooie woorden waren:   

"Just last week, after our second meeting of this team, we saved $700,000 just by two 

separate businesses talking to each other about real estate and realizing they could 

move into each other's facilities. There's a lot of this stuff," says Breen 

enthusiastically. After he bought a company, Kozlowski had a reputation for 

immediately cutting costs, firing people, and sometimes shuttering facilities. But in 

reality he never did that across companies or business units. Nor did he use the 

spending power of all of Tyco's companies to extract better terms from suppliers, 

something Breen has recently started doing. (Breen in Warner, Fortune (28/04/2003)) 
 

Breen zorgde niet alleen voor een vermindering van de schulden, maar ook voor een de-

diversificatie van Tyco. Overtuigd dat Tyco‟s verschillende businesses apart meer waarde 

zouden kunnen creëren, splitste Breen in 2006 Tyco op in drie bedrijven met elk een eigen 

management team.  

 

4.4. BRONNEN VAN SUCCES EN FALEN 

Hoewel Kozlowski in mineur geëindigd is, loont het in het kader van deze masterproef toch 

de moeite om zijn multi-business model van naderbij te bekijken. We vragen ons daarbij af 

welke factoren tot het succes in de jaren negentig leidden en welke factoren bijdroegen tot de 

splitsing van Tyco International in 2006. 

 

4.4.1. Bronnen van succes 

Tyco‟s succes steunde voor een groot deel op een consistente overnamestrategie. We zagen 

hierboven reeds dat overgenomen bedrijven aan strikte strategische en financiële voorwaarden 

moesten voldoen. Kozlowski was er namelijk van overtuigd dat diversifiëren buiten de core 

businesses van de onderneming tot mislukking leidde. (Carey 2000: 149) Daarnaast weigerde 

Kozlowski pertinent om vijandige overnames te doen. Hij ging steeds op zoek naar 

ondernemingen die low-tech basisproducten maakten en een sterk marktaandeel hadden maar 

die toch onderpresteerden door te hoge kosten. (Carey 2000: 147) Eenmaal dat hij een 

mogelijk overnamedoelwit geviseerd had, polste hij bij het management van die onderneming 

naar de bereidheid tot een eventuele overname door Tyco. (Hill & Jones 2008: 331) Als die 

bereidheid er was en de financiële audit de boeken van het doelwit doorgelicht had, deed 

Kozlowski een formeel bod. Na de overname moesten er zo vlug mogelijk manieren 

gevonden worden om de prestaties van de onderneming te verbeteren.  
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Een eerste stap was vaak het ontslag van het oude management en de aanstelling van 

een nieuw managementteam, dat vaak bestond uit mensen die voordien net onder het 

topmanagementniveau werkten: 

“So moving fast and getting the right people in place are extremely important. At 

Tyco, we look to the companies we acquire to provide those people. We present our 

objectives and our philosophy, and we look for the people who respond. Often, it's not 

the top executives but rather the people under them who are the quickest to understand 

and embrace the new philosophy.” (Kozlowski in Carey 2000: 153) 

 

Juergen Gromer, vicepresident of worldwide sales van APM – de grootste producent van 

elektronische componenten ter wereld – werd zo na de overname door Tyco de nieuwe CEO.  

Kozlowski omschreef hem als het prototype leider dat Tyco nodig had. Iemand die niet op de 

job zelf aasde, maar gedreven was om het bedrijf op fatsoenlijke wijze te runnen. En iemand 

die daarnaast ook nog voeling had met de producten en de klanten. (Levine 1999) Kozlowski 

moedigde in het algemeen het personeel van de overgenomen onderneming sterk aan om zelf 

met initiatieven tot verbetering en reorganisatie voor de dag te komen. “The more you can 

create a culture that encourages actions like that, the greater your chances of success. I might 

add that it's almost impossible to build such a culture when you do hostile acquisitions, which 

is why we don't do them.” (Kozlowski in Carey 2000: 153).  

Een tweede stap was een drastische reductie van de kosten door het beperken van het 

aantal arbeidskrachten en de verkoop van niet-winstgevende productlijnen. Ook werden er 

schaal- en bereikeconomieën gerealiseerd door het delen van fabrieken en verkoopskrachten 

met andere bedrijven binnen de divisie en de gezamenlijk aankoop van grondstoffen. Bij de 

overname van AMP wist Tyco binnen enkele maanden ongeveer één miljard aan 

kostenbesparingen te identificeren die op die manier gerealiseerd konden worden. (Hill & 

Jones 2008: 331) Al moet gezegd zijn – iets wat trouwens ook al bleek uit het citaat van 

Breen – dat Kozlowski op het vlak van synergieën zijn eigen prestaties graag overdreef. 

“Kozlowski […] had a knack for putting lipstick on a pig” zei Richard Meelia, manager van 

het healthcare segment in dat verband. (Meelia in Fischer 2010)  

 Na het doorvoeren van de noodzakelijke veranderingen kwam het er op aan het 

nieuwe management zo goed mogelijk te motiveren. Tyco stelde hoge financiële 

doelstellingen aan het nieuwe managementteam, gekoppeld aan een goed beloningssysteem: 

"What's special about Tyco […] are its financial controls, good incentive programs, 

strong manufacturing, and operating managers who are highly motivated by incentives 

and who enjoy working without a whole lot of group support." (Kozlowski in Collis & 

Montgomery 1998: 80) 
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Divisiemanagers konden zich volgens Kozlowski binnen hun divisie gedragen als 

ondernemers en kregen daarbij de ondersteuning van een gevestigde, financieel stabiele 

onderneming zonder de last ervan te ervaren. De structuur van de onderneming werd door het 

management wel eens vergeleken met een kapitalistisch systeem met zeer weinig centrale 

planning: “We don‟t tend tot set up a lot of rules. We develop incentives for our people, and it 

works.” (Collis & Montgomery 1998: 80) Divisiemanagers werden enkel op de financiële 

prestaties van hun eigen divisie beoordeeld. Presteerden ze goed, dan stond er in zekere zin 

geen maat op de bonussen die ze konden krijgen. Bij falen werd er gezocht naar vervanging. 

Opvallend is dat Tyco daarvoor meestal buiten de muren van de onderneming keek en dus 

niet gebruik maakte van de interne arbeidsmarkt waarvan ze in principe wel gebruik konden 

maken. (Collis & Montgomery 1998: 80)  

 Tyco dankt z‟n succes in de jaren negentig dus duidelijk aan de algemene 

managementcapaciteiten waarover Kozlowski en z‟n managementteam beschikten en aan een 

organisatiecultuur en -structuur die ondernemerschap intensief promootten. De vraag is 

natuurlijk nu wat de pijnpunten waren die een eind maakten aan dit succesverhaal.  

 

4.4.2. Bronnen van falen  

Het fraudeschandaal dat in 2002 aan het licht kwam, springt natuurlijk het meest in het oog. 

Onder leiding van Kozlowski zouden een aantal divisies systematisch boekhoudkundige 

trucjes toegepast hebben om de verschillende dochterbedrijven en overnames winstgevender 

te laten lijken dan ze in werkelijkheid waren. (Hill & Jones 2008: 332) Daarnaast verduisterde 

Kozlowski samen met CFO Mark Swartz zo‟n $600 miljoen waarmee hij onder andere zijn 

persoonlijke residenties en kantoren verfraaide en een uitgebreide kunstcollectie aanlegde. Hij 

leverde daarmee een van de mooiste illustraties van het Principal-Agent probleem. De 

verhalen over douchegordijnen van $6000, een paraplubak ter waarde van $15000 en over het 

decadente verjaardagsfeestje van Kozlowski‟s vrouw in Sardinië werden in de pers 

uitgesmeerd en sloegen Tyco‟s imago aan diggelen. (Warner 2003) 

 Het fraudeschandaal mag ons echter niet uit het oog doen verliezen dat er nog een 

aantal andere fundamentele problemen waren die een einde maakten aan het succes van 

Kozlowski‟s multi-business model. Op de eerste plaats ontbrak het het corporate management 

aan een duidelijke langetermijnvisie voor de onderneming en voor de verschillende divisies. 

Dat uitte zich onder andere in een totale desinteresse voor de strategische plannen van de 

verschillende divisies. Meelia, de enige divisiemanager uit het tijdperk van Kozlowski die na 

diens afzetting mocht blijven, zei dat het corporate management de strategische plannen die 
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hij hen voorlegde nooit nazag. In het algemeen had hij zelfs nauwelijks contact met het 

corporate management. (Thottam 2004 (1)) Kozlowski legde de nadruk op korte termijn 

financiële resultaten. Pas onder Breen zouden sommige business units een langetermijn- 

strategie ontwikkelen. Meelia omschreef de mentaliteitswijziging onder Breen dan ook 

treffend als een verandering van "How's the quarter looking?” naar “How are you going to 

continue to grow this business?”. (Thottam 2004 (1))  

 De gebrekkige strategische ondersteuning van het corporate management maakte de 

business units sterk afhankelijk van de managementcapaciteiten van de divisiemanager. 

Richard Meelia wist zijn Healthcare en Speciality Products divisie met relatief succes te 

besturen, maar in andere business units liep het fout. Breens managementteam kwam tot de 

conclusie dat sommige business units jarenlang gerund werden louter op basis van 

boekhoudkundige informatie. “Tyco‟s new management team has to correct years of apparent 

operational neglect” zei David Robinson, de nieuwe CFO. (Thottam 2004 (1)) De Fire & 

Security divisie had bijvoorbeeld door overnames vaak verschillende kantoren in eenzelfde 

stad zonder dat ooit een poging gedaan werd de mogelijke schaal- en bereikeconomieën te 

realiseren. De Healthcare divisie had dan weer 21 verschillende IT-systemen in Europa, 

onder Breen werd dit aantal teruggebracht tot één. Breen zorgde er ook voor dat de 

divisiemanagers in het algemeen een betere ondersteuning kregen door geregeld trainingen en 

meetings over strategie en operational management te organiseren. (Thottam 2004 (1)) Hij 

maakte daarmee een eind aan de “no meetings no memos” filosofie van Kozlowski. (Collis & 

Montgomery 1998: 80)  

 Het fraudeschandaal en het gebrek aan strategische ondersteuning en controle droegen 

bij tot het falen van Kozlowski‟s multi-business model. Maar het waren uiteindelijk de 

aandeelhouders die Breen er toe brachten Tyco op te splitsen in drie onafhankelijke 

ondernemingen. Want ondanks Breens hardnekkige inspanningen om kosten te reduceren, de 

schuldenberg te verminderen en hogere winsten te behalen, bleef de beurskoers van Tyco‟s 

aandelen laag ten opzichte van bedrijven met gelijkaardige activiteiten. In 2005 daalde de 

beurskoers bijvoorbeeld met 25%, hoewel Breen er in geslaagd was in twee jaar tijd de winst 

te verdrievoudigen. (Maurer 2005) De P/E ratio (price-to-earnings ratio) van Tyco was toen 

ongeveer 16, wat laag was ten opzichte van een sectorgemiddelde van 19. (Symonds 2005) 

Tyco kreeg duidelijk af te rekenen met een conglomerate discount. Er kunnen verschillende 

redenen gevonden worden die deze onderwaardering verklaren. Op de eerste plaats hadden 

investeerders na het fraudeschandaal een groot deel van hun vertrouwen verloren. Tekenend 

voor dit wantrouwen is dat vandaag de dag sommige portfoliomanagers nog steeds pertinent 
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weigeren Tyco aandelen in hun portfolio‟s op te nemen omwille van de zware verliezen die ze 

in 2002 geleden hebben. (Brady 2010) Op de tweede plaats was de jaarrekening van Tyco zo 

complex dat het niet evident was voor de aandeelhouders om de prestaties van de business 

units correct in te schatten. Die complexiteit was vooral te wijten aan de discontinuïteit van 

Tyco‟s activiteiten. Door de talrijke overnames en desinvesteringen was het moeilijk om te 

weten wat “the sustainable operating performance of this company [was]”. (Senior analyst 

Dan Mahoney in Symonds 2005) Zelfs jaarrekeningen van twee opeenvolgende jaren waren 

moeilijk met elkaar te vergelijken. Op de derde plaats werden er steeds meer vragen gesteld 

bij het multi-business model van Tyco: 

“[C]ritics are once again asking whether it makes sense to keep Tyco's disparate 

collection of relatively slow-growing units together now that Kozlowski's acquisition-

fueled growth strategy has long been abandoned. […] There's no real synergy among 

Tyco's businesses." (Sonnenfeld in Symonds)  

Berichten over de verkoop van bedrijven of divisies zorgden voor een stijgingen van de koers. 

Op de mogelijke verkoop van de Plastics & Adhesives divisie reageerde de koers bijvoorbeeld 

met een stijging van 4%. Dit leidde er uiteindelijk toe dat Breen in 2006 besloot het 

conglomeraat in drie onafhankelijk bedrijven op te splitsen.  

 

4.5. BESLUIT 

In dit hoofdstuk bestudeerden we Tyco International, een onderneming die bekend staat als 

een conglomeraat met een niet-verwante diversificatiestrategie. Op de eerste plaats 

analyseerden we het diversificatiepatroon van deze onderneming. Uit deze analyse bleek dat 

Tyco in zijn bestaan verschillende diversificatiegolven kende waarin zowel verwante als niet-

verwante diversificatiestrategieën gevolgd werden. Groei was daarbij telkens het belangrijkste 

motief voor diversificatie. Soms was het onderscheid tussen beide vormen van diversificatie 

niet eenduidig te maken. Dit gold vooral voor de derde diversificatiegolf. Tyco bestond toen 

uit vier divisies die op strategisch vlak met elkaar verwant waren, wat de transfer van 

algemene managementcapaciteiten mogelijk maakte, maar waartussen geen synergieën 

gecreëerd werden die wij in ons continuüm als typerend voor verwante diversificatie 

beschouwden. De divisies zelf volgden echter wel een verwante diversificatiestrategie: ze 

namen enkel bedrijven over indien de mogelijkheid bestond om schaal- en bereikeconomieën 

te realiseren. Dit toont aan dat een strikte tweedeling tussen een verwante versus niet-

verwante diversificatiestrategie niet altijd mogelijk is en dat theoretische begrippen vaak 

tekort schieten om de complexe werkelijkheid te beschrijven.  
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 Op de tweede plaats bestudeerden we de bronnen van succes en falen van Kozlowski‟s 

multi-businessmodel. We zagen daarbij dat Tyco in de jaren negentig zijn succes vooral te 

danken had aan de algemene managementcapaciteiten van Kozlowski, en in het bijzonder aan 

zijn consistentie overnamestrategie en aan het systeem van financiële controles en beloningen 

dat ondernemerschap wilde stimuleren. Het gebrek aan een duidelijke langetermijnvisie voor 

de onderneming en de divisies enerzijds en het gebrek aan strategische begeleiding en 

controle van de divisiemanagers anderzijds ondermijnden echter het succes van dit multi-

business model op de lange termijn. Daarnaast zorgden ook het misbruik van het 

ondernemingskapitaal en de vervalsing van de boekhouding voor het failliet van Kozlowski‟s 

model. Toen door een permanente onderwaardering van het Tyco aandeel – een conglomerate 

discount – duidelijk werd dat ook de aandeelhouders niet langer in dit model geloofden, 

besloot Breen dat het beter was om Tyco International op te splitsen in drie aparte bedrijven. 
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HOOFDSTUK 5: CONCLUSIES  

In deze scriptie onderzochten we wat de mogelijkheden en beperkingen zijn bij de creatie van 

synergieën bij niet-verwante diversificatie. Vooraleer wij een antwoord konden bieden op 

deze vraag, moesten we echter een duidelijk beeld krijgen van wat de begrippen synergie en 

diversificatie – meer bepaald niet-verwante diversificatie – inhouden.  

Met de term synergie verwijst men naar de voordelen die business units genieten 

omdat ze deel uitmaken van een gediversifieerde onderneming. Vaak gebruikt men de 

formule „1 + 1 = 3‟ om het effect van synergieën te illustreren. Ze moeten er immers voor 

zorgen dat de prestaties van de onderneming in haar geheel groter zijn dan de som van de 

prestaties van de individuele business units. Verschillende soorten synergieën kunnen 

onderscheiden worden: synergieën gebaseerd op het delen van resources of op de transfer van 

kennis, vaardigheden of de merknaam en verder ook financiële, management-, en 

concurrentiële synergieën. 

Een goed begrip van het concept synergie bleek noodzakelijk te zijn om verwante en 

niet-verwante diversificatie van elkaar te kunnen onderscheiden. Beide vormen van 

diversificatie worden immers in de literatuur gedefinieerd op basis van de soorten synergieën 

die gecreëerd kunnen worden of net niet gecreëerd kunnen worden. Een eenduidige 

scheidingslijn tussen beide vormen bleek echter niet te bestaan, er is eerder sprake van een 

continuüm dat gaat van „zeer verwant‟ naar „op geen enkel vlak verwant‟. In de schemerzone 

tussen beide extremen bevinden zich bedrijven waarvan de business units of de producten 

ervan door middel van een sterke merknaam in de hoofden van de consument met elkaar 

geassocieerd worden en de bedrijven waarvan de business units op strategisch vlak verwant 

zijn met elkaar zonder andere noemenswaardige overeenkomsten. 

Met oog op de ambiguïteit van het begrip verwantschap hebben wij besloten om voor 

de bespreking van synergiecreatie bij niet-verwante diversificatie de grens tussen verwant en 

niet-verwant in het midden van het continuüm te leggen en de synergieën aan de rechterzijde 

te bespreken. Dat zijn meer bepaald de synergieën gebaseerd op algemene 

managementcapaciteiten, financiële voordelen, concurrentiële voordelen of op een interne 

arbeidsmarkt. 

 De transfer van algemene managementcapaciteiten is ongetwijfeld één van de 

belangrijkste bronnen van waardecreatie bij niet-verwante diversificatie. Het stimuleren van 

ondernemerschap, een organisatiecultuur die de uitwisseling van de opgebouwde ervaring 

aanmoedigt en de kennis en het inzicht van een topmanager bieden immers de mogelijkheid 
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om superieure prestaties neer te zetten. Deze vorm van synergiecreatie is echter zeer 

afhankelijk van het kunnen en het aanpassingsvermogen van het topmanagement. Het aantal 

individuen dat zich aan een veelheid van zeer uiteenlopende industrieën kan aanpassen is 

bovendien beperkt. 

 Onder de financiële synergieën rekenen we risicoreductie, belastingsvoordelen en het 

creëren van een interne kapitaalmarkt. Risicoreductie stabiliseert de opbrengsten van de 

onderneming en brengt op die manier zekerheid voor de werknemers en andere stakeholders 

van de onderneming, waaronder de schuldeisers. Uit dit laatste volgt dat de schuldcapaciteit 

van gediversifieerde ondernemingen vaak groter is dan bij niet-gediversifieerde 

ondernemingen en dat maakt het mogelijk om additionele belastingsvoordelen te bekomen. 

Risicoreductie creëert echter geen waarde voor de aandeelhouders die zelf een 

gediversifieerde portfolio kunnen aanleggen. Een interne kapitaalmarkt kan dan weer op de 

lange termijn voor een grotere return on invested capital zorgen doordat het kapitaal in 

theorie efficiënter aan de verschillende business units toegekend wordt. Het allocatieproces is 

echter een moeilijk en gepolitiseerd proces, waarbij de managers zich vaak ook door 

persoonlijke factoren laten beïnvloeden. Ook beschikt het topmanagement niet altijd over de 

nodige kennis om de juiste beslissing te nemen. De kosten die een interne kapitaalmarkt met 

zich meebrengt, gaande van administratieve kosten tot vertragingen en foute investeringen, 

kunnen bovendien aanzienlijk zijn. Managers moeten dus steeds nagaan of de voordelen van 

gecentraliseerde kapitaalallocatie de nadelen overstijgen.  

 De concurrentiële synergieën bieden de mogelijkheid om de concurrentiële positie van 

de business units te versterken of de concurrentie in de markt te verminderen. De praktische 

uitvoerbaarheid ervan is echter klein door de legale beperkingen die aan bepaalde 

mechanismen zoals predatory pricing zijn verbonden of door de complexiteit van de relaties 

die door multipoint competition tussen business units ontstaan.  

Tot slot kan de gediversifieerde onderneming voordelen halen uit de creatie van een 

interne arbeidsmarkt. Vooral in opkomende industrieën waar goed opgeleide arbeidskrachten 

schaars zijn, is het belangrijk om goede arbeidskrachten binnen de onderneming te houden. 

Door mensen te transfereren kan men ook dure ontslagpremies en aanwerfprocedures 

vermijden. Hoe minder de verschillende business units met elkaar te maken hebben, hoe 

moeilijker het echter wordt om mensen van de ene business  unit naar de andere te 

transfereren.  

Aan de hand van een case-study van Tyco hebben we de theorie in de praktijk 

gebracht. Daaruit bleek dat de transfer van algemene managementcapaciteiten de 
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belangrijkste bron van succes was in de jaren negentig.  Deze case confronteerde ons ook met 

twee bijkomende beperkingen van (niet-verwante) diversificatie: het Principal-Agent 

probleem en een conglomerate discount.   

We  besluiten dus dat bedrijven met een niet-verwante diversificatie strategie wel 

degelijk synergieën kunnen creëren. Deze synergieën kunnen een belangrijke bron van 

waardecreatie zijn als het management erin slaagt de talrijke valkuilen en moeilijkheden die 

met de realisatie van deze synergieën gepaard gaan te overwinnen. Tot slot kunnen we nog 

opmerken dat hoewel vele synergieën moeilijk te kwantificeren zijn, een dergelijke studie wel 

interessant zou zijn om deze scriptie aan te vullen en kwantitatief te onderbouwen. 
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