
Kernactiviteiten
(core business)

De kernactiviteiten van een onderneming zijn die activiteiten waarin de onderneming
een grote rol in haar markt speelt, dit wil zeggen, dat zij daarin structureel beter is of
beter wil zijn dan de beste van de concurrenten.

Toelichting

Kernactiviteiten vormen de basis van de ondernemingen: zij investeert daarin en verkrijgt een
belangrijk deel van haar winst uit die activiteiten. Het zijn niet noodzakelijk de activiteiten
waarmee de onderneming ooit is begonnen, hoewel dat dikwijls wél het geval is. Belangrijk is
de toevoeging 'in haar markt': die markt kan zich beperken tot een stadswijk (een plaatselijke
schoorsteenveger), maar kan ook de wereld betreffen (Philips Professionele Producten).
Steeds zal de onderneming de eerste plaats willen hebben; een tweede plaats of nog minder
is niet langer interessant. In de core business heeft de onderneming belangrijke
concurrentievoordelen die zij 'tot iedere prijs' wil behouden en verder versterken.

Het begrip kernactiviteit wordt niet eenduidig toegepast. De meest voorkomende opvatting
houdt in dat een onderneming met kernactiviteiten:
- daarin in haar markt op allerlei manieren actief is, in gebieden buiten Europa (voorzover

relevant) vaak in een joint venture-vorm;
- investeert in rationalisaties, maar ook in uitbreidingen, in grootschalige installaties;
- voortdurend haar technologische basis verbetert, leidend tot lage kostprijs;
- nieuwe danwel verbeterde producten ontwikkelt, vaak samenwerkend met klanten als

partners;
- zorgt voor goede en goedkope grond- en hulpstoffen, via allianties met leveranciers;
- haar visie duidelijk uitdraagt.

Aan deze zes criteria moet gelijktijdig zijn voldaan. Indien dit niet het geval is, is gerede twijfel
aan de core-status op zijn plaats. Vaak worden om politieke redenen bepaalde activiteiten ten
onrechte tot kern verklaard. Allerlei argumenten kunnen een rol spelen: een vooringenomen
stellingname van de topman, de hoop op een keer ten goede van een favoriete maar zwakke
dochter, een naar verwachting succesvolle uitvinding. In tijden van economische groei kan
deze situatie een tijd voortgaan. Maar vroeg of laat komt het uur van de waarheid en moet
men de kernstatus ter discussie stellen.

Naast deze gevallen engelen hebben vele ondernemingen nog andere onderdelen waarin zij
een minder goede positie hebben; die ook niet op korte termijn zodanig te verbeteren is dat
een kernpositie haalbaar is. Heel vaak besluiten dergelijke ondernemingen zich op enig
moment terug te trekken op de kernactiviteiten ('back to the core') en zich dus te beperken tot
die gebieden waarin zij een machtige positie bekleedt. Alle overige activiteiten worden dan
afgestoten, waarvoor een veelheid van mogelijkheden beschikbaar is, zoals uitruil met
collegaondernemingen, eenzijdige verkoop van de betreffende activiteit(en),
verzelfstandiging, sluiting, enzovoort.

Het tegendeel van de terugtrekking is wat men kan noemen 'extension to the core', het
uitbreiden van een bestaande activiteit met een nauwelijks verwante waarvan men in de
soms verdere toekomst veel verwacht. Als NS Stations ruimte gaat verhuren aan
winkelketens, is er sprake van zo'n extensie. In feite kan het een niet zonder het ander: als
het ene bedrijf (of een overheidsorganisatie) afslankt, wordt het andere dikker!

Voorbeeld

Philips is vanaf het midden van 1996 bezig 'back to the core' te gaan. Vele activiteiten,
meestal (relatief) bescheiden, maar soms ook omvangrijk van afmetingen, werden verkocht
aan andere ondernemingen of verzelfstandigd. Soms werd nog wel (vaak noodgedwongen)
een aandeel in de nieuwe firma gehouden. Enkele van de grotere terugtrekkingsoperaties bij
Philips waren: Grundig (consumentenelektronica; een aandeel moest worden gehouden),
Origin (automatisering; ging samen met BSO; een aandeel bleef bij Philips), Polygram (cd's,
media; een klein aandeel bleef in handen van Philips), ASM Lithography (lithoplaten),
fabricage van printplaten, videoverhuurbedrijven, kabelbedrijven. Daarnaast werden projecten



die in de jaren 1991-1996 gestart waren, zoals DCC (digital compact cassette), cd-i
(interactieve compactdisc) en Sport7 (sportzender; Philips-aandeel 17%) beëindigd. Ook
bestaat veel twijfel aan het digitale betaaltelevisie-project van Philips, KPN en Nethold. Veel
van deze projecten hadden 'software' als noemer: dit zou in de toekomst meer opleveren dan
de productie en verkoop van apparatuur.
Een en ander betekende dat het hoofdkantoor van Philips in Eindhoven aanzienlijk kleiner
kon worden.
Tegelijkertijd startte Philips nieuwe activiteiten die dus kennelijk reeds tot de kern behoren
danwel worden geacht op korte termijn een core-status te bereiken. Een voorbeeld hiervan is
de verkoop van mobiele telefoons met partner (en meerderheidsbelang) Marantz in Japan.
Gaat Philips zich dus specialiseren op apparaten, weg van software en informatie? Zoals ze
vele jaren hebben gedaan? Moet men dus de slogan 'Let's make things better' letterlijk
nemen?
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