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‘Strategisch Management’
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Stelling:

Innoveren heeft alles te maken met techniek 

Stelling:

Innoveren heeft OOK te maken met techniek 

Stelling:

Innoveren zonder sociale innovatie bestaat/lukt niet 
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MANAGEMENT STRATEGEN  
www.managementstrategen.nl 

035 - 3030937  

5 partners / faciliterend adviesbureau: 
Doelstelling:
§ het opzetten en (door)ontwikkelen van ambitie-gestuurde 

vitale organisaties die waarde toevoegen

Werkterrein:
§ Strategie ontwikkeling
§ Transitie Plan
§ Strategie implementatie (begeleiding)
§ Management- en organisatie ontwikkeling
§ Professionaliseren van (commerciële) organisaties
§ Competentie (door)ontwikkeling / OPM (Profilizer®)

§  Industrie, Publiek-Privaat, Sport, Zorg, (Semi-)Overheid, ?
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Naarden-vesting
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Ruud Pullen – visuele cv
Partner bij MANAGEMENT STRATEGEN en  adviseur  à

v/h: werkzaam voor de internationaal georiënteerd industrie

Organisatieontwikkeling

Bedrijfskunde       Organisatie Management

Werktuigbouwkunde
Sales & Marketing

Management Team Business Leader

           1979                     1991                   1994                         1995              2000               2005                 2006                     2013                              idem                                                                                                                                            

•  STRATEGIE- EN ORGANISATIEONTWIKKELING

•  Olie & Gas, Hernieuwbare energie
•  Hydrauliek / (Zware) industrie

•      Halfgeleider Industrie
•     Sales & Marketing

•        Technologie

               PERSOONLIJK                                  VAARDIGHEDEN           VRIJE TIJD

Field Sales Engineer
Cust. Serv,. Mgr.
Sales Manager

Global 
Customer
Service 

Manager

Manager 
Marketing &
Sales EMEA

Sales Manager
Systems & 

Engineering
General
Manager

Adviseur
Raad van 
Bestuur

Consultant
O&G

Plant Manager XL cil. 
Country Mgr. BNL

Executive O&G EMEA

 Key (IRO) clients:

Vertrouwensvol Inspirerend
Gedreven Loyaal
Initiatief Creatief
Aanpassingsvermogen

Sales Professional
Business Development

 Strategie-opzet
Strategie à Strategisch Plan

Implementatie strategie

Adviseur Strategie- & 
Organisatie0ntwikkeling

E: pullen@managementstrategen.nl M: +31 653 398 488 T: +31 547 388 314 P: Naarden-vesting

Landmarks:
Programma’s: Halfgeleiderindustrie

TurnaroundGlobal / Speerhead
FMCG 8 industries

market orientation Strategie
Implementatie

Global Srategy
Operations

Training
Oil & Gas workshops

Strategie – Transitie Plan 
Invoering strategiePorrtfolio
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Samenvatting Olie  & Gas EMEA  
Sub-segmenten, Upstream key, Value Chain, typical relationsships



management strategen © 2019

New player for hydraulic and electric topdrives 

New Hydrokraft 180cc and 250cc business with PpQ pumps, so far 

EUR 74k @ approx 19% (LL50%) 

•  NOV ordered 4 projects with L2 lasercladding 
•  2 projects for Eindhoven plant and 2 for 

Decatur plant 
•  marks a major step forward as these were the 

first projects delivered with Eatonite. 
•  Many outstanding quotes with Eatonite, à very 

positive response from the segment 

 

Workover systems - Used to monitor and control the deployment, operation and retrieval of subsea production equipment. 
We have obtained approved A level supplier status for Eaton Aurora Ohio plant and Gembloux. 
Aker placed first order for Synflex through local distributor Tess who will assemble jumper umbilicals complete with stab plates. Value €400K into 2015. 

Key opportunities. 
Repeat Burullus project 
Potential Aeroquip sales €1,0M 
New Synflex products €500K 

First order from Saipem for umbilicals. BUNDLES OF 300m! To contain: 4 x 3395-08 1/2" ID 5000 PSI working pressure hose with JIC 
37 deg female swivel couplings provided in 316 grade SS on each hose end; 8 x 3395-12 3/4" ID 500 PSI working pressure with JIC 
37 deg female swivel idem. 1 X 3/8“ diameter steel wire rope standard strip back 36" on all hoses both ends bundle provided on a 
114" flange x 78" inside traverse x 48" drum wooden reel. Bundles will have a .300" thick sheath of black urethane over cabled hoses 

First ($385.000) order from Uralmash for 8+3 338 
DBB Airflex brakes. Del. Q1-2013. 

Eaton Hydrowa has been awarded 
approved supplier status at 
Transocean, worlds largest drilling 
company. 
First order for €650K should continue 
into 2015 for a potential 40 more 
cylinders.  

Aquamarine: Eaton XLC will also 
be considered for 2013’s Oyster 
802 

Fugro/Van Oord’s WaveWalker is an 
innovative jack-up that can be 
operated in conventional 4-legged 
mode, or as an 8-legged self-
contained walking jack-up platform, 
capable of safely operating and bi-
directional movement whilst 
elevated.  
 
XL cylinders from Eaton do the 
lifting. 

Enige Olie & Gas projecten en kansen (destijds)
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Infrastructuur 

HRM 

Ontwikkeling   

Inkoop en 
Ingaande 
Logistiek

 

Productie 

Uitgaande 
Logistiek

 

Verkoop &
 

Custom
er

 
 Service 

Strategische inkoop 

M
arketing 

en 
productont
w

ikkeling
 

                       

Wat levert het op? 

Wat dragen wij bij? Wat dragen wij bij
AAN DIENS PARTNER



management strategen © 2019
9

Succesvol veranderen

noodzaak tot 
veranderen
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11-7-2013www.managementstrategen.nl

3

Succesvol veranderen  -  wat houdt  dit in?
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Succesvol veranderen  -  wat houdt  dit in?

vernieuwing gewenst, 
    noodzaak niet (h)erkend
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Succesvol veranderen  -  wat houdt  dit in?

    geen visie
    visie niet helder en/of niet gedeeld
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Succesvol veranderen  -  wat houdt  dit in?

        onvoldoende 
      competent
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Succesvol veranderen  -  wat houdt  dit in?

        

geen plan
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Succesvol veranderen  -  wat houdt  dit in?

                                    Herkenbaar ? à
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Dir.

Ink Eng Prod Assembly M & S After Sales

15

BESTAANSRECHT 
van de organisatie

zingeving à ER TOE DOEN!
zit het MT op één lijn

(even een tipje van de sluier gelicht)

ÉÉN TEAM?
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Dir.

Ink Eng Prod Assembly M & S After Sales

16

BESTAANSRECHT 
van de organisatie

zingeving à ER TOE DOEN!
zit het MT op één lijn

(even een tipje van de sluier gelicht)

GEMEENSCHAPPELIJK BEELD?
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Dir.

Ink Eng Prod Assem
bly M & S After 

Sales

BESTAANSRECHT 
van de organisatie

zingeving à ER TOE DOEN!
zit het MT op één lijn

(even een tipje van de sluier gelicht)

ÉÉN GEDEELDE VISIE?
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Dir.

Ink Eng Prod Assembly M & S After Sales

BESTAANSRECHT 
van de organisatie

zingeving à ER TOE DOEN!
zit het MT op één lijn

(even een tipje van de sluier gelicht)

STANDVASTIG?

STRATEGIE = KEUZES MAKEN
- VEELAL OMTRENT WAT WE NIET LANGER MOETEN / KUNNEN / WILLEN DOEN
- VERDEDIG DEZE
- MET HART EN ZIEL
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Dir.

Ink Eng Prod Assembly M & S After Sales

BESTAANSRECHT 
van de organisatie

zingeving à ER TOE DOEN!
zit het MT op één lijn

(even een tipje van de sluier gelicht)

SAAMHORIG ?

?
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Dir.

Ink Eng Prod Assembly M & S After Sales

BESTAANSRECHT 
van de organisatie

zingeving à ER TOE DOEN!
zit het MT op één lijn

(even een tipje van de sluier gelicht)

Beter: SAMEN NAAR ÉÉN 
GEMEENSCHAPPELIJK DOEL?
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“Oeeeii…..net ernaast” 

‘DE PRAKTIJK’  
hebben we voldoende duidelijkheid?  

(een tipje van de sluier gelicht) 

DÉ EERSTE STAPPEN
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“Applaus gebied” 

DUIDELIJKE FOCUS / DOELGEBIED

‘DE PRAKTIJK’  
hebben we voldoende duidelijkheid?  

(een tipje van de sluier gelicht) 
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‘DE PRAKTIJK’  
hebben we voldoende duidelijkheid?  

(een tipje van de sluier gelicht) 

REKENING HOUDEN MET DE OMGEVING
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Instrueren

WAT/HOE

!?!Huh?!?

Implementeren

De praktijk

Waarom zo?
Waarvoor?

Snappen ze het nou 
echt niet?

Formuleren

24

Hebben we wel 
het juiste 

personeel?



management strategen © 2019

Strategisch managen

Instrueren

Evalueren

Implementeren

Oprechte en eerlijke 
betrokkenheid
van personeel 

bij de uitvoering van het plan 

Hoe

WAT

Communiceren
Dan lossen 

wij dat 
probleem zo 

op!

Formuleren

25

Dan stel ik 
voor dat ik 
het zo ga 

doen?

Yesss!!
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ÉÉN VERTREKPUNT

ÉÉN GEDEELD EN 
GEZAMENLIJK DOEL

Dir.

Ink Eng Prod Assembly M & S After Sales

“Applaus gebied” 

‘DUWEN’   óf   ‘TREKKEN’ ?
(aanjagen       of           begeleiden?)
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De Groei Curve

Fase 1

Fase 2
Fase 3

De
Barrière

‘Het Kantelpunt’

Stadium Fase I (Phase I) Fase II (Phase II) Fase III (Phase III)
Aspect Vorming Standaardiseren Integreren

Doel: Wegwezen Doorgaan Vind (opnieuw) uit
Vertrouwen: Ondernemer Systemen Mensen
Klant: Afhankelijk van Onafhankelijk van Afhankelijk van elkaar
Management stijl: Leiden Controle Ontwikkelen
Focus: Goudhaantjes Taak Teams
Taak: Vindt uit / Creëer Verfijn Innoveer / (Her)inrichten
Visie: Drijver Vervaagt Trekker
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VOORBEELD - Strategic roadmap 2018-2023

GOALS 

TRANSITION 

QUALITY / DNA 

Independent Full 
Service Provider  

AMBITION 
Outstanding Performance 

(leading to doubled revenue) 

All Services 
‘Smart’ Organised 

Fulfilled Market and  
Customer Needs Committed Employees 

Optimised Management Information & 
Communication Systems 

Professional 
Organisation Created 

Organisation Structure Improved 

Improved Key Processes  
& Information Systems 

Implemented Key Processes & Information 
Systems 

Optimised Working 
Environment 

Portfolio Requirements 
Reviewed 

Employee Development & 
Employee Recruitment Policy 

Improved 
Leadership 

Key Processes & Information  
Needed Identified 

Strategic Awareness 

Identified Requirements for Added Value 

2  

3  

4  

1 

version 18-04-2017 
28
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RESULTAAT 

DOELEN 

TRANSTIE 

DNA/KWALITEIT 

AMBITIE 

(interne) KLANTEN 

INTERNE PROCESSEN 

KENNIS & INNOVATIE 

IN
S

P
IR

AT
IE

 

Dashboard / ROADMAP 

AMBITIE = VISIE + PASSIE

M
O

TI
VA

TI
E

 

Wat dragen wij bij?
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Strategic roadmap 2017-2022

GOALS 

TRANSITION 

QUALITY / DNA 

Independent Full 
Service Provider  

AMBITION 
Outstanding Performance 

(leading to doubled revenue) 

All Services 
‘Smart’ Organised 

Fulfilled Market and  
Customer Needs Committed Employees 

Optimised Management Information & 
Communication Systems 

Professional 
Organisation Created 

Organisation Structure Improved 

Improved Key Processes  
& Information Systems 

Implemented Key Processes & Information 
Systems 

Optimised Working 
Environment 

Portfolio Requirements 
Reviewed 

Employee Development & 
Employee Recruitment Policy 

Improved 
Leadership 

Key Processes & Information  
Needed Identified 

Strategic Awareness 

Identified Requirements for Added Value 

2  

3  

4  

1 

version 18-04-2017 
30
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met de klant werken aan het 
dashboard, c.q. aan hun ROADMAP 
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Sociale Innovatieà
     twee vliegen in één klap:
          als effect van de invoering van de strategie 

R R’

SOCIALE INNOVATIE:
‘WAT’ en ‘HOE’ scheiden (en meer) 
Medewerker-/Sociaal belang
à CONTRIBUTISME filosofie

TRADITIONEEL:
Economisch belang
RESULTAATGERICHT

Strategisch Managen:
SAMEN ER TOE DOEN
                CREEER
             TOEGEVOEGDE
          WAARDE

HOGER RESULTAAT

 EN/DOOR

GEDEELD STRATEGISCH PLAN!

HOGER RESULTAAT

 DOOR
SOCIALE INNOVATIE =

‘GEDEEELD’ STRATEGISCH PLAN!
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Stelling:

Innoveren heeft alles te maken met techniek? 

Stelling:

Innoveren heeft OOK te maken met techniek? 

Stelling:

Innoveren zonder sociale innovatie bestaat/lukt niet? 
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Stelling:

SUCCESVOL INNOVEREN = TECHNIEK (technologisch aspect) + MEDEWERKER (sociaal aspect) 

34

GRAAG ZULLEN WIJ U HIERBIJ ONDERSTEUNEN? 
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OPERATIONEEL MAKEN VAN DE STRATEGIE / 
= SAMENVATTING

Implementatie / Werk-teams

Presentatie aan personeel

Vaststellen Strategisch (Sub)doelen / 
Strategisch Dashboard

Uitwerken Strategisch Hoofddoelen / 
Workshops van ½ dag 

(Herijken) Visie, Strategisch Hoofddoelen
en KERNWAARDEN/ 2-daagse

Intakes / Interviews

5 stappen

organisatie 
in beweging

35



Dank u !


