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Inleiding 
Bedrijven hebben altijd groei gezocht in concurrentievoordeel, bijvoorbeeld door 
kostleiderschap, meer marktaandeel, differentiatie etc. In de toekomst zullen volgens Kim en 
Mauborgne deze en andere aspecten van concurrentiestrategie geen winstgroei meer 
opleveren. De ‘blauwe oceaan’ is het resultaat van hun ideeën over concurrentie en de 
toekomst van het bedrijfsleven. De auteurs beargumenteren dat concurrentiestrijd alleen nog 
maar leidt tot een ‘bloedige rode oceaan’ van rivalen die als haaien vechten voor een alsmaar 
krimpende winstmarge.  
 
De schrijvers pleiten voor creatie of ontdekking van nieuwe, onontgonnen marktgebieden. De 
metafoor die hiervoor wordt gebruikt zijn ‘blauwe oceanen’. Deze vorm van waarde-
innovatie kan een voorsprong van meer dan 10 jaar op de concurrentie inhouden. De blauwe 
oceaan is gebaseerd op analyse van honderdvijftig grote en kleine bedrijven die een 
dergelijke waarde-innovatie realiseerden. De analyse is omgezet in een degelijk, bondig 
betoog met concrete aanbevelingen om blauwe oceanen te ontdekken of te ontwikkelen. 
 
Het boek ‘De Blauwe Oceaan’ valt in 3 delen uiteen:  
 
1. Blauwe oceanen als strategie, geeft de kaders en analyse-instrumenten van de 

methode; 
 
2. een strategie van blauwe oceanen formuleren, beschrijft de stappen die in het 

strategietraject gevolgd moeten worden; 
 
3. de blauwe-oceaanstrategie uitvoeren, beschrijft het verandertraject dat nodig is om 

van een concurrentiestrategie naar een blauwe oceaan strategie te komen. 
 
Dit boek staat in veel ‘ratings’ als het beste management boek van 2005 / 2006. W. Chan Kim 
is professor Strategie en Internationaal Management en Renée Mauborgne is professor 
Strategie en Management en zijn verbonden aan INSEAD (Frankrijk). 
 
 
Centrale thema van het boek 
Door waarde-innovatie te realiseren, evolueren van een bloedige rode oceaan 
naar nieuwe onontgonnen marktgebieden, nieuwe markten creëren in gebieden 
waar nog niemand actief is: blauwe oceanen 
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Toepasbaarheid en waarde van het boek voor managers 
Het boek geeft niet alleen andere inzichten om op een andere manier te groeien als 
onderneming, maar laat ook stapsgewijs zien hoe je dit kunt doen. Dit maakt het een praktisch 
boek met een heldere lijn dat makkelijk en ‘lekker’ te lezen is mede ook omdat het ‘vlot’ is 
geschreven. Daarnaast brengt het een aantal ‘nieuwe’ en interessante concepten zoals het 
‘visualiseren’ van je strategie en ‘omslagleiderschap’. Met omslagleiderschap kun je hindernissen 
snel en goedkoop beslechten om te komen tot een blauwe oceaan strategie en tegelijkertijd de 
werknemers achter je krijgen.  
 
Ik vind dit boek een aanrader omdat het een hele andere kijk geeft op strategie en 
strategievorming (omdat vanuit een ander perspectief naar strategie wordt gekeken en 
nagedacht). Ik herken een heleboel elementen uit het denken van Porter, Hamel, Prahalad en 
Treacy & Wiersema. Het boek reikt je een andere manier van denken aan over en het uitvoeren 
van strategie om een blauwe oceaan te creëren en je hierdoor los te maken van de concurrentie. 
Mijn advies is om de Engelse uitvoering van het boek te lezen. 
 
Boekverslag 
Bedrijven baseren veel van hun huidige strategieën op grond van militaire modellen en 
ideeën. Deze modellen gaan uit van concentratie op de vijand om positieverbetering en succes 
te realiseren. Deze modellen gaan er ook van uit dat bedrijven in gesloten markten opereren, 
waarin je niet zonder slag of stoot kan winnen. Zonder ‘bloedvergieten’, geen groei of succes. 
Dit denken concentreert zich op het aanvallen van de concurrent en veroorzaakt ‘rode / 
bloederige oceanen’ vol gevechten om marktaandeel, winst en groei. 
 
Innovatie bij bedrijven moet dus vooral komen van ‘blauwe oceaan’ strategieën. Bedrijven die 
dit kunnen zijn erin geslaagd innovaties te doen die nieuwe waarde introduceren, in het boek 
‘waarde-innovatie’ genoemd. Het wordt waarde-innovatie genoemd omdat je niet probeert de 
concurrent te verslaan, maar buitenspel te zetten door flinke waarde te creëren voor zowel de 
afnemers als de onderneming, en zo een nieuwe, onbetwiste markt opent.  
 
Waarde zonder innovatie is gericht op het creëren van steeds een beetje meer waarde. 
Innovatie zonder waarde komt vaak voort uit technologie en marktpionieren en is vaak 
futuristisch. Van waarde-innovatie is alleen sprake wanneer bedrijven de innovatie afstemmen 
op de klantwaarde, de prijs en een kostenpositie. 
 
 

Waarde-
innovatie

klantwaarde

Kosten

 
Figuur: waarde-innovatie 
 

Waarde-innovatie wordt gecreëerd op het terrein waar de 
activiteiten van de onderneming een gunstige invloed 
hebben op de kostenstructuur en het waarde-aanbod aan 
klanten. Het spaart kosten door de factoren waarop de 
sector concurreert te schrappen of af te zwakken. De 
klantwaarde wordt verhoogd door elementen die de sector 
nooit heeft geboden, te versterken of te creëren. In de loop 
van de tijd worden de kosten nog lager wanneer 
schaalvoordelen op gang komen door de hoge afzet die het 
gevolg is van de superieure waarde. 
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De essentie van rode- versus blauwe-oceaanstrategie 
Rode oceaanstrategie 
 

Blauwe oceaanstrategie 

Concurreren in bestaande markt Concurreren in onbetwiste markt 
De concurrentie verslaan De concurrentie buitenspel zetten 
Bestaande vraag uitbuiten Nieuwe vraag creëren en veroveren 
Waarde-kostenafweging maken Waarde-kostenafweging doorbreken 
Het hele systeem van de activiteiten van een 
bedrijf afstemmen op de strategische keuze 
van differentiatie of lage kosten 

Het hele systeem van de activiteiten van een 
bedrijf afstemmen op het streven naar 
differentiatie en lage kosten 

 
Het gaat zich bij blauwe oceanen, zoals ook hierboven aangegeven, om het doorbreken van de 
afweging tussen differentiatie en lage kosten om een nieuwe waardecurve te creëren. In het 
boek wordt het ‘vier-actiekader’ toegelicht (klantwaarde analyse instrument) dat zicht richt op 
vier belangrijke vragen om klantwaarde opnieuw op te bouwen: 
 
1. Welke in de branche vanzelfsprekende factoren moeten wij schrappen? 
2. Welke factoren moeten wij afzwakken tot een stuk onder de branchenorm? 
3. Welke factoren moeten wij versterken tot een stuk boven de branchenorm? 
4. Welke factoren die de branche nooit heeft geboden, moeten wij creëren?  
 
Cirque de Soleil wordt in het boek vaak als voorbeeld aangehaald als ‘blauwe oceaan’ succes. 
Cirque de Soleil introduceerde een nieuwe vorm van live entertainment gebaseerd op de 
gedachte van het traditionele circus. Hiermee slaagde ze erin groepen toeschouwers aan te 
trekken die voorheen theater boven het circus prefereerde en die ook bereidwillig waren 
hogere toegangsprijzen te betalen. In minder dan 20 jaar groeide Cirque de Soleil uit tot een 
bedrijf met meer omzet dat alle grote circussen samen zonder ooit direct in competitie te 
treden met deze traditionele circussen. 
 
Zes principes om een strategie van blauwe oceanen te formuleren.  
 
1. Marktgrenzen opnieuw afbakenen 
Reconstrueer op welke punten er in je markt wordt geconcurreerd zoals bijvoorbeeld 
voorkeuren van de klanten, productkwaliteit, prijs en industriestandaarden. Bestudeer je 
belangrijkste concurrenten. Bepaal hun beperkingen. Welke elementen van hun aanbod kun je 
weglaten, minimaliseren, verbeteren of toevoegen? 
 
• Kijk naar andere sectoren (Wat zijn de alternatieve sectoren voor de bedrijfstak? 

Waarom kiezen klanten tussen die twee?) 
• Kijk naar andere strategische groepen binnen sectoren (Wat zijn strategische groepen 

binnen de sector? Waarom kiezen klanten voor het (minder) luxe alternatief?) 
• Kijk naar de rol van kopers (Wat is de keten van kopers in de sector? Op welke groep 

kopers richt de sector zich doorgaans? Hoe kan waarde worden ontsloten door je te 
richten op andere kopers in de sector?) 

• Kijk naar andere complementaire product- en serviceaanbiedingen (In welke context 
worden de producten en diensten gebruikt? Wat gebeurt voor, tijdens en na dit gebruik? 
Wat zijn de probleempunten? Hoe zijn deze het beste te elimineren door een 
complementair product- of service-aanbod?) 
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• Kijk naar andere functionele of emotionele aantrekkingskracht van gebruikers 

(Concurreert de sector op functionele of emotionele aantrekkingskracht? Welke 
functionele elementen kunnen worden geschrapt als er geconcurreerd wordt op 
emotionele aantrekkingskracht? Als er geconcurreerd wordt op functionaliteit, welke 
elementen kun je dan toevoegen om het emotioneel te maken?) 

• Kijken naar een andere tijd (Welke trends zullen naar alle waarschijnlijkheid 
consequenties hebben voor de sector, zijn onomkeerbaar en volgen een duidelijk traject? 
Wat is het effect van deze trend op de sector? En hoe kan op basis daarvan ongeëvenaarde 
klantwaarde worden gecreëerd?) 

 
In het voorbeeld van Cirque de Soleil werd er gekozen minder ster-performers en wilde dieren 
te laten optreden (daling van kosten). Toegevoegde elementen waren de introductie van een 
thema door de hele show, meer artistieke dans en muziek toe te voegen en de kwaliteit van de 
tenten en de zitplaatsen te verhogen. 
 
 
Van frontale concurrentie naar het creëren van blauwe oceanen 
 Rode oceanen: frontale concurrentie 

 
Creëren van blauwe oceanen  

Sector Richt zich op concurrenten in de 
sector 

Kijkt naar alternatieve sectoren 

Strategische 
groep 

Richt zich op de concurrentiepositie 
binnen strategische groep 

Kijkt naar andere strategische 
groepen in de sector 

Afnemersgroep Richt zich erop om de afnemersgroep 
beter te bedienen 

Herdefinieert de afnemersgroep van 
de sector 

Bereik van 
product- of 
service-aanbod 

Richt zich op de maximale waarde 
van het product- of service-aanbod 
binnen de grenzen van de sector 

Kijkt naar complementair product- en 
service-aanbod 

Functionele / 
emotionele 
gerichtheid 

Richt zich op verbetering van 
prijsprestatie binnen de functionele / 
emotionele gerichtheid van de sector 

Herbezint zich op de functionele / 
emotionele gerichtheid in de sector 

Tijd Richt zich op aanpassing aan externe 
trends wanneer deze plaatsvinden 

Neemt deel aan het vormen van de 
trends in de loop der tijd 

 
 
2. Kijken naar het brede perspectief, niet naar de cijfers 
Concentreer je niet op de data, zoals in de ‘rode oceaan’, maar leer je producten en die van je 
concurrenten te visualiseren op hun verschillende elementen in een ‘strategieplaatje’ (strategy 
canvas). Dit strategieplaatje laat je de (on)mogelijkheden van je markt zien. 
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Het strategieplaatje van vliegtuigmaatschappij Southwest Airlines ziet er bijvoorbeeld zo uit: 
 

 
 
Southwest koos er onder andere voor minder kosten te maken voor o.a. maaltijden, lounges en 
verbindingen, maar snel en ‘extreem’ vriendelijke te werken. Als extra element brachten ze 
een hoge vluchtfrequentie in waardoor ze veel verstokte autoreizigers aan zich konden binden. 
 
3. Verder reiken dan de bestaande vraag 
Focus op potentiële, toekomstige klanten. Niet op de verschillen tussen klanten, maar juist op 
sterke overeenkomsten in wat klanten waarderen. Er zijn drie lagen van ‘niet-klanten’: 
 
1. Eerste laag: ‘weldra’ ex-klanten op de rand van je marktgebied, die wachten op een 

gelegenheid om te deserteren (maken minimaal gebruik van het huidige marktaanbod 
terwijl ze op zoek zijn naar iets beters. Wanneer zij een alternatief hebben gevonden, 
‘lopen’ zij over). Wat zijn de belangrijkste redenen om te deserteren? Kijk naar de 
overeenkomsten in hun reactie. Richt je hierop, niet op de verschillen. Je krijgt zo een idee 
hoe je de kopers kunt ‘desegmenteren’. 

2. Tweede laag: ‘weigerachtige’ niet-klanten die bewust niet voor je markt kiezen (maken 
geen gebruik van je aanbod omdat ze het onaanvaardbaar vinden of het zich niet kunnen 
veroorloven). Ook hier sluimert een oceaan van niet-aangeboorde vraag. Wat zijn de 
belangrijkste redenen om te weigeren? Zoek naar de overeenkomsten in hun reacties (niet 
op de verschillen richten!) 

3. Derde laag: ‘niet-onderzochte’ niet-klanten in markten die ver van je huidige markt af 
liggen. ‘Men’ gaat er doorgaans van uit dat hun behoeften en de daaraan gekoppelde 
kansen voor het bedrijf tot een andere markt behoren. 

 
Er is géén ijzeren wet te geven op welke laag klanten je moet richten en wanneer. 
 
4. Strategie in de juiste volgorde opbouwen (Blue Ocean Index) 
Voor een geslaagde ‘blauwe oceaan’ strategie moet jij je over de vier volgende vragen 
buigen (ook in de aangegeven volgorde): 
 
1. Klantwaarde: Is de klantwaarde uitzonderlijk? Zijn er overtuigende redenen om uw 

product te kopen? 
2. Prijs: Is de prijs toegankelijk voor de massamarkt? 
3. Kosten: Voldoet de kostenstructuur aan de streefkosten (strategische prijs minus de 

gewenste winstmarge)? 
4. Adoptie: Wat zijn hindernissen bij het verwezenlijken van het idee? Zijn de directe 

obstakels aangepakt? 
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Als je op alle vier de vragen een goed en doordacht antwoord hebt, dan heb je een uitstekend en 
commercieel levensvatbaar ‘blauwe oceaan’-idee gevonden. In het boek worden bovenstaande 
items verder praktisch uitgediept. Ik vind persoonlijk dit een belangrijk hoofdstuk. 
 
5. Richt je organisatie echt in op ‘blauwe oceaan’ marktontwikkeling 
Het managen van ‘blauwe oceaan’ strategie vraagt om een ander leiderschap. Managers die 
‘blauwe oceaan’ organisaties leiden of willen creëren moeten vier organisatiehindernissen 
overwinnen: 
 
1. Cognitieve hindernis: medewerkers bewust maken dat een strategische verschuiving nodig 

is. Omslagleiders bouwen voort op de inzichten dat verandering van instelling (houding, 
attitude, ‘mindset’ etc) dient te komen vanuit de mensen zelf. 

2. Hindernis van beperkte middelen: de perceptie doorbreken dat grote veranderingen 
duurder zijn dan kleine (onderzoek toont aan dat dit niet zo is). Op welke acties worden 
goede resultaten geboekt, hoewel er weinig middelen voor worden ingezet?  

3. Motivatiehindernis: ongemotiveerde medewerkers. Het is vooral belangrijk om op 
sleutelfiguren te richten die veel positieve energie op gang brengen. 

4. Politieke hindernis: oppositie van machtige belangen. Om politieke hindernissen te 
overwinnen richten omslagleiders zich op drie disproportionele beinvloedingsfactoren: ze 
roepen de hulp in van engelen (hebben veel te winnen bij strategische verandering), ze 
leggen duivels (hebben veel te verliezen bij verandering) het zwijgen op en zorgen voor 
vertrouwelingen (politiek bekwame, maar zeer gerespecteerde ‘insiders’) in het 
topmanagement. 
 

Om dit te kunnen moet je ‘omslagleiderschap’ (tipping point leadership in het Engelse boek 
genoemd) hanteren. Het principe berust op het inzicht dat in elke organisatie fundamentele 
veranderingen snel tot stand kunnen komen als bepaalde mensen in het idee geloven en er 
energie aan spenderen en zo iedereen aansteken met hun enthousiasme. Omslagleiderschap is 
gebaseerd op de zelden benutte zakelijke realiteit dat er in elke organisatie mensen, 
handelingen en activiteiten zijn die een onevenredige invloed hebben op prestatie. In weerwil 
van de gangbare opvatting moet je bij een enorme uitdaging dus niet een evenredig groot 
aantal acties initiëren, met navenante investering in tijd en middelen. Je moet juist zuinig zijn 
op middelen en tijd. Dit is mogelijk indien jij je richt op de factoren die een onevenredig grote 
invloed hebben op de organisatie en die inzet. Het creëren van een cultuur van vertrouwen, 
betrokkenheid en vrijwillige medewerking is hierbij belangrijk. 
 
6. Maak uitvoering een onderdeel van je strategie 
In dit hoofdstuk wordt er gesproken over de kracht van een ‘eerlijk proces’. Een eerlijk proces 
is nodig om alle mensen, van hoog tot laag, betrokken te laten zijn bij de strategie. Er worden 
drie wederzijds versterkende elementen besproken die bepalend zijn voor een eerlijk proces: 
betrokkenheid, uitleg en helderheid.  
 
• Betrokkenheid: mensen betrekken bij strategische beslissingen door hun om input te 

vragen en de kans te geven elkaars ideeën / veronderstellingen kritisch tegen het licht te 
houden. 

• Uitleg: mensen laten / helpen begrijpen waarom bepaalde keuzes zijn genomen. Uitleg 
geven over het denken dat aan de beslissing ten grondslag ligt, geeft mensen het vertrouwen 
dat managers naar hun mening hebben geluisterd en objectief beslissingen hebben genomen 
in het belang van het bedrijf. 
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• Helderheid in verwachtingen: betekent dat managers, nadat een strategie is bepaald, de 

nieuwe regels van het spel duidelijk formuleren. Wat zijn de nieuwe doelstellingen en 
mijlpalen. Wie is voor wat verantwoordelijk? Voor een eerlijk proces is het minder 
belangrijk wat de nieuwe doelstellingen, verwachtingen en verantwoordelijkheden zijn; het 
gaat er vooral om dat ze duidelijk worden begrepen. Wanneer mensen weten wat er van hun 
wordt verwacht, worden ellebogenwerk en vriendjespolitiek tot een minimum beperkt en 
kunnen ze zich concentreren, volgens de schrijvers, op een snelle uitvoering van de 
strategie. 

 
Waarom is een eerlijk proces belangrijk bij het vormen van de houding en gedrag van 
mensen? Uiteindelijk komt het er op neer dat erkenning van iemands verstand en emoties 
belangrijk is. In emotioneel opzicht zoeken werknemers erkenning van hun waarde, niet als 
‘arbeid’, ‘personeel’ of ‘human resources’ maar als mensen die met respect en waardigheid 
worden behandeld en gewaardeerd vanwege hun individuele waarde ongeacht hun 
hierarchisch niveau. In intellectueel opzicht zoeken werknemers erkenning voor hun ideeën 
en willen dat daarover kritisch wordt nagedacht.  
 
Als mensen géén vertrouwen hebben in het proces van strategie-ontwikkeling, hebben ze ook 
géén vertrouwen in de strategieën zelf. Dit is de emotionele kracht die een eerlijk proces kan 
oproepen. Hieronder heb ik het patroon van oorzaak en gevolg beschreven. 
 
• Een eerlijk proces leidt tot intellectuele en emotionele erkenning;  
• intellectuele en emotionele erkenning leidt tot vertrouwen en commitment; 
• vertrouwen en commitment leidt tot vrijwillige medewerking bij uitvoering 

strategie. 
 
 
Samenvatting rode en blauwe oceanen 
 
Rode oceanen Blauwe oceanen 

 
Vertrekpunt: waarde voor de organisatie Vertrekpunt: waarde voor de klant 
Kijk naar concurrenten Kijk naar alternatieven 
Luisteren naar klanten Luisteren naar niet klanten 
Segmenteren:  
zoeken naar de verschillen 

Desegmenteren:  
zoeken naar de overeenkomsten 

Meer maatwerk Minder maatwerk 
Van kosten naar prijs Van prijs naar kosten 
Ivoren toren Betrokkenheid 
Arbitraire toewijzing van massa-middelen Ruilhandel van middelen 
Politiek: richt zich op massa Politiek: richt u op de engelen en duivels 
 
 
Voorbeelden van Blauwe Oceanen 
Southwest Airlines, Starbucks, JCDecaux (buitenreclame mbv straatmeubilair, Bloomburg 
(online analyse-instrumenten voor beurshandelaren), iTunes van Apple, SAP, I-mode van 
NTT DoCoMo (Japan), Swatch horloges, Cirque du Soleil, Ikea, Wal-Mart, CNN, The Body 
Shop, Chrysler (introduceerde de minibus in 1984, voorloper van SUV), Dell (directe 
verkoop aan klant), Multiplexbioscopen, E Bay, Xerox (uitvinder kopieerapparaat) etc.  


