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Het bepalen en prioriteren van issues 

Vormen en middelen van dialoog  

Een steeds complexer speelveld 

Conclusie: timing en afstemming 163 

 

6 In beweging, vertrek uit de inactieve fase 

De status quo 

Naar een reactieve houding: de wake-upcall 

De schoksgewijze verandering 

- Casus: Koninklijke BAM  

- Casus: Unica  

- Casus: Achmea  

- Casus: Eneco  

- Casus: Desso  

- Geleidelijke verandering  

- Casus: KLM  

- Casus: KPN  

- Casus: Van Gansewinkel  

- Casus: de internationale dimensie PGGM, Tata Steel en Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam 

- Casus: Rabobank  

Uit de inactieve fase: condities en interventies 

 

7 Van reactief richting actief 

Actie en reactie  

Doorgroei in de reactieve fase 

Verlaten van de reactieve fase 

- Casus: FrieslandCampina 

- Casus: Philips  

- Casus: NS 

Samenvattende condities en interventies voor doorgroei naar de actieve fase  

 

8 Ontwikkelen naar de proactieve fase 

Bewegen door de actieve fase 

- Casus: Bavaria en Albron – doorgroei met ISO 26000 en de mvo-prestatieladder  

- Rol van strategisch motto en duurzaamheid in de missie  

- Innovaties en verdienmodellen 

- Keteninitiatieven in gezamenlijkheid  

- Casus: HEMA – ketensamenwerking 

- Klaar voor een proactieve houding 

Doorgroei naar de proactieve fase  

- Casus: Siemens – strategisch portfoliomanagement  

- Casus: Rabobank – opinievorming op nationale en mondiale vraagstukken  

- Casus: Unilever  

Samenvattende condities en interventies voor doorgroei naar de proactieve fase  

 

9 Terug naar de toekomst 

 

Dankwoord 

 

Bijlage 1 - Gouden tips 



Bijlage 2 - In welke fase zit uw bedrijf 

Bijlage 3 - Gesprekspartners onderzochte bedrijven 

 

Over de auteurs  

 

Geraadpleegde literatuur  

 

Register 

 

Stichting Management Studies (SMS) 

 

Eerder verschenen uitgaven SMS 


