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Een empirasche analyse vwm bedrijfssucces in de Nederl~irdsr bedrijktak van 

reclame-adv0swbuseaus~ in de pcriade 1984 - 1994 

Wi'aarom is de erre orrdernerniiig siwccesvoi tenvijl dc andere faalt? Dit is een centrale \traag irr 

de  organisaiiewetertschappen ei1 onderwerp vali het huidige proefschrift Her duel van dit 

onderzoek is het bestuderen van een gemtegreerde verzarnelin~g van f a ~ ~ o i e r i  in relatus tut 

indtvrdueie bedri~fsprestaties, o p  drie niveau's van anaayse de bedii~fstak. de orgsnisittre en het 

lopnnanagementteanz De aiiialyse van de bedrijfstak, het Iiaogste niveau van analjse, is be- 

schrojvend van aard en betreft aspecten van de marktstructuur en de marktdqinriiiniek De twee 

lagere niveau's van analyse worden [behandeld via studres naar de cltaecte eEecten van respec- 

tievelijk orgaiiisatieveranderingen en topmanageii~enttea~i~kenrnen~keni op bedrqlfsprestaties 

Belangl-lik hierbq is dat in de twee studies zowel twee financiele prestat1ei235aten, niet natiie 

omzet en groei, als d e  kans op overleven worden onderzocht CErn inet betrekking tot het ctTect 

vaia argan~satieveranderiagen bet belaug vrril bedrqfsoinvang he belrcliten, zijn de arrnlyses 

bovendie~li apart uitgevoerd onder kieine en grote ondernemingen l-let onderzoek 1s verricht iia 

d e  Nederlandse bedrijfstak van reclame-adviesbureausS in de periode 1984 - l994 

h-Ioofdstuk 1 plaatst d e  verschiillende onderzoeken in eeii raamwerk. Er wordt aangegeven 

w e k e  effecten er precies worden anderzacht en in welke flreoriekn de studies zijn ingebed 

Hoofdstuk 2 beschrijft de contouren wan het databestand en de methode van gegevensverzame- 

ling Tevens worden enkele aspecten van de marktstmctuur Irielicbut, te weteia de concentratie- 

graad en de top-tien van de Nederlandse reclai~tebureaus Het totale databcstaiid besiaai utt 

3 18 reclatne-advieslswre~a.us over maxiaiaal e~lfjani", uitmondend in 232 1 trbscivatier: Hicrmec is 

het belangrijkste deel van het segment van grotere reclainebiirea~iis (inei rariritiirizii~l drie perxc-r- 

neelsleden) gedekt D e  bedrqven die deel uitmaken van liet databesland, riemen zcr'ii 70 

procent van de totale reclame-uitgaven an Nederland voor hlin rekening Eclilter, al6 gevolg van 

sterke ~ a r i a t ~ e  in d e  beschikbaarheid van de benodigde bcdryfsyegetens vei-schilt de nirmvaiíg 

van de steekproef per sterdie Voor het onderzoek is gebruiilk gemaakt van sec~indalrc data, 

afkomstig uit, ander andere, reclairiqaarboeken [Adfbrmatne Bijlage en dc Blauwe 13urogids) 

en van reg~oiiale Kaners  van Koophandel 

Analyse van de rnasktstiuctuui. toont aan dat de Nederlandse bedrijfstak vati reclame- 

adviesbureaus, In de periode 1984 - 1994, wordt gekenmerkt door een gematigde concentratie- 

graad T'erw~ijl in deze jaren het n-iarktaandeel van de vier grooxste ~irdtitrd?reJe ieclamebureaus 

varieert tussen de I l en 13 procent, nemen de vier grootste bureaugrocpen gemiddeld 20 

procent van de totale omzet voor hun rekening. Zawel de top-tien van dc individuelc bureaus 



rnli; die van de Isureaugriolepen blijft opmerkelijk stabiktriel tussen 11484 en 19514 Tem~j I  het 

bijzon~der moeiliijk is om de bureaugroef> top-tien binnen re dnngen, is her enkele individuele 

bu~edus gelukt een plaats re veroveren in de top-tien van individuele bureaus 

In het cerïte deel van Hoofdstilik 3 wordt de dynamiek van de reclme-adviesmarkr in 

termen van toe- en urttreding beschreven Het tweede deel van Iloofdstuk 3 betreft een analyse 

wan de prestaties van nieuwkomers gedurende de jaren volgend up her mament van toetredmg 

en van Glers In de jaren voorafgaaild aan urttreding De resultaten tonen aan dat de Nederland- 

se reclaine-adviesinarkt een vrij dynamische bedr~jfslak is met, in de perrode 1984 - 1994, 

yazinitldeldr. toe- cn w1titredingspercen1tages van 1.espectieviel?jk 7,33 en 4,35 procenl Bedrijven 

die de ima~ kt verlatci?, zijn eriigssiirs grofer dan de organisaties die nieuw toetreden Met name 

de buieaus die ciittreden ten gevolge kan een fuzlcle, zijn gemiddeld vrij groot Hun omvang 

overstijgt zelfs d ~ e  van her gemiddelde overlevende bureau De meeste ilieuwkorners zijn kleine 

zelfqttti~dige ondernernlngeii die in de jaren valgenid op doeti-edtng vrij goed presteren. Negen 

jaar later Iiebben ZIJ veelali de gemiddelde omvang van eerder gevestigde ondernemii~gen 

berelikt, teiwil~l slechts een vry klein percentage de ii-iarkt in de eerste jaren na toetrediirg weer 

verlaat Veel falende reclaaiieb~ireaus zijn, evenals de ïiieuwkamers, klein en gelreel ergendoin 

van de directie Uittreding wordt over her algeineen voorafgegaan door lage productavitcitsnii- 

vcxu's ei1 sierk wisselei~de maten van groet Re~~arnebureaiis die uittreden vla een fusie of 

overriautie vertonen relatlef goecle bedr-ijfsresultaten \n de laren voorafgaand aan deze gebeurte- 

1i1s, ook in vergelijking met overlevende organisaties De goede prestaties maakten deze 

b~lreaitis aaiitrekkelijke kandudaten voor h i e  of overname 

In I-loof(lstzrk 4 staat de relatie tussen organisatleveranderingen en bedri~fsresultaten cen- 

iralil  DI^ onderzoek is gebaseerd op de voluntaristische versus detern?inist~sehe benaderingen 

Nlitrïhar~~w% van IieX eerde perspectief ii.ieiaen dat stralegisclre veratudenngen noodzakei~jk zljn 

clim ir. overlevci~, terwijl voorstiznders van dc twecde opuattung argutrienteren dat inertie een 

vliielule Ie otïl re ovei-icvcri Het eflkct van verandei-ingen in strategie, structuitir en topmanage- 

iiicniiic9u11rcotpl1~os~~ic op de ecrdei genoemde drie prestatliemi.rten wordt apart onderzocht votir 

klciizc cn gioie iecliimeibz~reat~s Geen van belde visies wordt met de resultaten uiianienli 

lievcstigd Dc z~rilkrinasleia tonen aan dat de richtmg en kracht van dc eiTeictcn sterk afiankel~jk 

ziin \*t.in de stlor-8 veianderlrig, de preslattemaat en cte bureaucirnvang De prestaties van klem 

reclt~rliicbcircairs wnrdcn sterker beinvlloed door unganiuatieverarudenngen dan die van grote 

bti~enus \foclr klerrie reclian~eondei-nemingeri blijken rmiuratier in het ropinanagernenttenni en 

naains\teo-anderur7gcn een positief eiFfect te hebben op financrele prestaties, tenvql verliuiztn~ 

naar ten andcrc stad cn toenamen i n  rnedia dierustendiversifiatie een teruggang in financiele 

bcdrijK~resiilltaien tcrr gevolg Iiebben Grote 'bureaus ondervinden nadelige fnancuele effecteii 

\ ~ l i t u  iasiirtnsvei airrleriilgen Geen van de »iilderzoclite veranderingen r a l  bedsgfshctoren heeft een 

significaiite tiitwerkinx;a op de overlevingskansen van de reclaniebiireaus 



Siss~m~as:)~ itn Ditfi h I H3 

Hoofdstuk 5 betrefl de i-elatie tussen de saiïrenstelling \[ai9 Iiet tailpniai1agenierrttet1r11 ei? 

bureauprestnties Dlr onderzoek berust op de pedaclrtci dat bedrilfistrategieen ei1 1ïrci;tarPes 

medebepaald worden door de agenschappen van d e  inanagers .+\anliangcrs z nn dit st21iidpunt 

argunnenreren dat deniegrafische kennnlerkeri van inensen, zoals hun leeltg,d, amlitster~~zi~~ri en 

opleiding verwijzen naar onderlliygeiide uaardeir en atritiirdes die in belangri~le nlerc strarcigi- 

sche keuze5 c i ~  daarnnee bedr~jfsprestaties be~nvloeden Iti Iiet liluidige prnel's~hrifl woi.dt Ilei 

effect oiiderzoclnt op de drie prestataenaden van tiet top niailrtgeiiient teniais. gttinrtideldc eir 

spreiding in leeftqd en b~ireauarnbcsrerrqn (het aanral jaar dat eera ilirect~~l?ilid i11 een bepat~ld 

buieaii werkzaam 1s) alsn~lede het percentage diiectielederu met J3<~drqfstdkeu-vm111g en aairdzleii 

In het bureau D e  bevindingen toiieri een concave relatie aan van de ge111iddelde R~uica~ianrbls- 

terniiijri van d e  topinaiiagers mei beude Gnatlciele prcstaiueialnailstaY~e~l DL" biircaii-oiaizex belrikt 

haar t n ~  wanrieer de ~iii-ect~cleden gemiddeld O,T jaar iir het buieau ~ ~ e i h ~ d a m  ziln, ter~siijli dc 

bedrijfsgioei bet iiioogst bl~jkt te zgn bg een geinicldelde biireaua~.rzbtslern~11n vagr 8,8 laai Die 
01171zet van bureaus nzet twee of lineer directreleden neemt toe naarmate d e  spreidiiig ~ i i  de 

leeftgd onder de teamleden stijgt en de diversiteit in de rrianagers' buieauainlststci~~~~ji~err 

aiiileennt De groei van deze groterle bureaus wordt vel-volgerrs beiiivloed dooi een imiersctic in 

de gei~iiddelde en spreidinrg in de bureauambtsternrijnen van dc nianagers Dic ~iiitboms~eli g ~ 1 e 1 n  

aan dat wanlieer de gernlddelde beclrtjfsperiode korter dan 12 jaar is, tiomogei~iteit ~n deze 

eigenscirap g r o a  bevordert. terwijl wanneer de geinndclelele bureautcrinijn langer IS dan 12 jazit, 

spreiding in dit kenmerk de groei positief beinvloedt De beviizditlgen tboear tenslotte veiriloe- 

dcn dat un de jaren dat hureailis slecht presteren mairageis die geeii vroegere ervaring bij een 

tol3 bureau hchiben en geen aandelen in het bureau I~ezittan als eerste gedwongen dar1 ue l  

vi 1jw11Yig hun bureau verlaten 

Irr Hoofdstuk 6, tenslotte, worden de conclusies \,an de cender-e IiaoCdstrakken samengevat 

Eercl  wuid dei-^ de einpirisi-tie bevri;-iclrngen gercsurnecrol vooi ucaler van de cczrdcrzricliie elkclen 

Vervolgens wordt Ingegaan op het verlban~cl tussen de diie pieslatietiinalstat~eii cn de gclirririkie 

iilietfrodeii Iran ailalyse Nadat de belangrl~kstc coiacluisiei: fijn I~rhaa ld ,  wordt Ile( ~proefkctrrill 

df~csloten met siiggectus voor toekomstig onderzoek 




