
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Participatieverhoging door gezamenlijke strategiebepaling

Paes, R.P.E.

Award date:
2007

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/ae440f8c-4aa0-4ab2-a050-7230cb395162


Participatieverhoging 

door gezamenlijke 

strategiebepaling 

R.P.E. Paes 
augustus 2007 



ABSTRACT 
This thesis contains a design-oriented study to increase the level ofparticipation ofthe employees of 
Technomed Europe. The design focuses on the joint realization ofthe campany' s strategy. 
Theoretically, by implementation ofthe design, the commitment ofthe employees should increase and 
the effectiveness ofthe organisation should improve. 



VOORWOORD 

De opleiding Technische Bedrijfskunde aan de faculteit Technology Management van de Technische 
Universiteit Eindhoven wordt afgesloten met de uitvoering van een afstudeerproject. Dit project heb ik 
uitgevoerd bij Technomed Europe te Maastricht-Airport. 

De keuze om bij Technomed Europe te gaan afstuderen was wellicht niet zo eenvoudig als menigeen 
zou denken. Ik ken het bedrijf al sinds de oprichting in 1980, en voel me zeer betrokken bij de 
organisatie. Sinds 1997 ben ik zelfwerkzaam bij Technomed Europeen heb velerlei taken gehad, 
variërend van de ontwikkeling van de productcatalogus tot de invoering van een ERP-systeem. Het 
werk vind ik leuk en zinvol, maar vormt tevens de eerste hindemis voor het afstudeertraject Het is niet 
eenvoudig om je taken volledig op een zijspoor te zetten zodra je met afstuderen begint. Ik was me hier 
vooraf weldegelijk van bewust, maar dacht dat enkele momenten van oponthoud gecompenseerd 
zouden worden door het feit dat ik de 'kennismakingsperiode' kon overslaan. In de praktijk bleek dat 
niet helemaal te kloppen, en had hierdoor moeite om me aan alle deadlines te houden. 

Wat me voorafmoeilijk leek, en wat in de praktijk ook moeilijk was, was de samenwerking met 
mijn vader. Niet eerder hadden we zo nauw samengewerkt aan strategische vraagstukken, en het kwam 
dan ook voor dat wij het niet altijd met elkaar eens waren. In het begin van het traject had ik hier grote 
moeite mee, maar gedurende de afgelopen maanden zijn we naar elkaar toegegroeid, en is ons 
wederzijds respect behoorlijk toegenomen. Misschien is dit voor mij wel de grootste opsteker van dit 
project. 

Ik wilde graag iets terugdoen voor de organisatie die mij al die jaren tijdens mijn studie heeft 
gesteund. Technomed Europe vormde gedurende mijn opleiding een perfect klankbord en was een plek 
waar ik de theorie in praktijk kon zien en brengen. Ik ben blij dat ik met dit afstudeerproject een 
bijdrage heb kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. 

Dit rapport was nooit tot stand gekomen zonder de hulp van mijn TUle-begeleider. Dhr. Van Eijnatten 
heeft mij zeer geholpen met het richting geven aan mijn project. Daarnaast heeft hij mij enorm 
gesteund door mij met grote regelmaat materiaal te laten inleveren. Zijn duidelijke planning met veel 
strakke deadlines zorgde ervoor dat ik op koers bleef, en dat was precies wat ik nodig had. Dank u wel! 

Mijn dank gaat ook uit naar mevrouw Gevers. We hebben elkaar niet vaak gesproken, maar 
desondanks waren haar opmerkingen na afloop van de tussentijdse presentatie en haar commentaar op 
mijn conceptverslag helder en hebben er zeker een positieve bijdrage geleverd aan mijn 
afstudeerpro j eet. 
Een woord van dank gaat ook uit naar mijn bedrijfsbegeleider, Ruud Kraan. Alhoewel ik mijn weg wel 
kon vinden bij Technomed Europe was Ruud zeker niet onbelangrijk. Hij heeft mij behoorlijk weten te 
steunen op momenten dat ik vastliep. Onze gesprekken werkten verhelderend en gaf mij nieuwe 
invalshoeken om verder te gaan. 

Vaak wordt op deze plek afscheid genomen van de medewerkers van het afstudeerbedrijf door hun te 
bedanken voor de leuke tijd die men heeft gehad. Ik neem geen afscheid, maar wil wel de gelegenheid 
aangrijpen om mijn collega' s te bedanken voor hun medewerking en plezier tijdens de afgelopen acht 
maanden, en alle jaren daarvoor. 

Ook wil ik mijn familie en vrienden bedanken, die mij aanmoedigden en energie gaven om door te 
gaan. Hierin waren mijn moeder, broerLarsen mijn schoonoudersHenken Maria de grootste 
kartrekkers . Dankjullie wel! 

Speciale dank aan mijn vriendin Ivonne. Bedankt voor je steun en geduld. Ik verheug me op wat komen 
gaat! 

Tenslotte een laatste woord van dank aan mijn vader. Pap, het valt niet mee om een rebellerende zoon 
in de organisatie te krijgen, die meent dat hij alles beter weet. Dank je voor je onvoorwaardelijke 
support. 

Roei Paes 
Spaubeek, augustus 2007. 
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MANAGEMENTSAMENVATTING 
Dit verslag is geschreven in het kader van de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de faculteit 
Technologie Management van de Technische Universiteit Eindhoven. Het verslag is het resultaat van 
het afstudeerproject dat gedaan wordt ter afsluiting van de bovengenoemde studie. Het afstudeerproject 
is uitgevoerd bij Technomed Europe te Maastricht-Airport. 

Bedrijftbeschrijving 

Technomed Europe is ontwikkelaar, producent en leverancier van medische accessoires. Het bedrijf is 
gevestigd op het bedrijventerrein Technoport Europe, gelegen nabij het vliegveld Maastricht-Aachen 
Airport en heeft vier kemcompetenties: ontwikkeling, productie, kwaliteitsbewaking en marketing en 
verkoop. De producten die Technomed Europe produceert zijn voornamelijk naald- en oppervlakte 
elektrodes en sensoren die gebruikt worden in de klinische neurofysiologie. Naast de 
neurodiagnostische accessoires produceert Technomed Europe ook custom-made accessoires, die in 
opdracht van derden worden ontwikkeld. Daarnaast houdt Technomed Europe zich bezig met de 
wederverkoop van aanverwante producten door middel van de vertegenwoordiging van een aantal 
producenten van medische kabels, temperatuursensoren en andere medisch diagnostische accessoires. 

Technomed Europe is actief op de wereldwijde medische markt met als zwaartepunten Noord
Amerika, Europa en het Midden-Oosten. ln deze landen beschikt het bedrijf over een verkoopapparaat 
van een honderdtal distributeurs. Daarnaast heeft Technomed Europe contractuele samenwerkings
verbanden met ongeveer 20 zogenaamde OBM-relaties. 

Technomed Europe heeft in totaal47 werknemers. Bijna de helft hiervan is werkzaam in de 
productieafdeling. Naast de productieafdeling heeft Technomed Europe nog drie andere afdelingen 
georganiseerd rond haar kemcompetenties. Dit zijn de afdeling Ontwikkeling, de afdelingen 
Kwaliteitsbewaking en tenslotte de Marketing-en-verkoopafdeling. De overige medewerkers werken 
op de diverse ondersteunende afdelingen. 

ln Bandung, Noordwest Java, Indonesië is de zusterorganisatie 'Technomed Asia' in 2004 
opgericht. Dankzij het identieke kwaliteitssysteem en de aanwezigheid van een cleanroom is het 
mogelijk om een deel van de productieactiviteiten van Technomed Europe naar Indonesië over te 
hevelen. Inmiddels werken er zo 'n 50 personen. 

Aanleiding tot het onderzoek 

De afgelopen jaren is er veel veranderd voor Technomed Europe. De toetreding van nieuwe 
concurrenten met productiefaciliteiten in China leidde tot een prijzenoorlog, wat Technomed Europe 
dwong om versneld haar productieactiviteiten naar Indonesië te verhuizen. Technomed Europe heeft 
haar markt verbreed en richt zich nu tevens op de ontwikkeling en productie van medische accessoires 
voor zgn. OBM-relaties. Technomed Europe heeft de sterke veranderingen van externe factoren 
onderkend en is momenteel gestart met de herijking van haar strategische uitgangspunten. 

In november 2005 heeft Technomed Europe een strategiesessie doorlopen met hulp van een externe 
consultant. Als conclusie van deze sessie kwamen een aantal zwakten van Technomed Europenaar 
voren. Het advies van de consultant, die deze sessies heeft begeleid, richt zich voornamelijk op het 
opstellen van een plan voor het herdefiniëren van de Performance Indicatoren. Deze Performance 
Indicatoren zouden dan tevens de eerste drie zwakten, samengevat als gebrek aan zelfwerkzaamheid, 
verbeteren. 

Technomed Europe trekt deze conclusie echter in twijfel, mede door de ervaringen van een eerder 
geïntroduceerd Balance-Scorecardsysteem, waarbij toentertijd de aansluiting met de strategie 
onvoldoende bleek. Hieruit volgde de initiële opdrachtomschrijving. 

Initiële opdrachtomschrijving 

Om gehoor te geven aan bovenstaande signalen is besloten om de problemen binnen de organisatie te 
laten analyseren. Daarnaast zou Technomed Europe een voorstel tot verbetering aangedragen willen 
krijgen. Op basis hiervan is een opdrachtomschrijving tot stand gekomen die op te delen is in een 
diagnosefase en een ontwerpfase: 
• Voer een diagnose uit waarbij de werkelijke problemen van Technomed Europe op organisatorisch 

vlak aan het licht komen. Geefhierbij speciale aandacht aan problemen rond planning, 
samenwerking en interne communicatie. Presenteer enkele richtingen voor een herontwerp. 

• Ontwerp en implementeer een methodiek om tot een verbetering te komen van het functioneren 
van de organisatie, teneinde de Technomed Europe een stuk slagvaardiger te maken. 
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Onderzoeksmethode diagnos fase 

De diagnosefase startte met het verzamelen van data. Hiervoor werd het voltallige managementteam en 
vijf medewerkers uit het tweede echelon geïnterviewd. Er is bewust voor deze groep mensen gekozen, 
zodat het draagvlak in de gehele organisatie voor de uitkomst van de analyse zo hoog mogelijk is. 
Bovendien werd hierdoor zowel data verzameld van MT-niveau alsmede van operationeel niveau. 
Tijdens de interviews werd naar knelpunten in de organisatie gevraagd. Vervolgens werden verbanden 
gezocht tussen deze knelpunten waarna er oorzaak-gevolgrelaties tussen deze knelpunten werden 
aangebracht. Middels de Stream Analysis-methode van Porras konden zo de kernknelpunten van de 
symptomen worden onderscheiden. 

Na het laatste interview werden alle knelpunten verzameld waarbij gelijksoortige knelpunten 
werden geclusterd. Na de clustering werden alleen die knelpunten meegenomen, die door de 
meerderheid genoemd werden. Hiertussen werden de onderlinge relaties aangebracht. 

Na het clusteren en het aanbrengen van de oorzaakgevolgrelaties werd een plenaire bijeenkomst 
georganiseerd voor alle geïnterviewden, waarin de clustering van knelpunten werd gepresenteerd, 
toegelicht en ter discussie gesteld. Na het aanbrengen van wijzigingen werd aan de deelnemers 
gevraagd in hoeverre zij zich konden vinden in dit schema, door middel van het geven van een cijfer 
( 1-1 0). Het gemiddelde van deze cijfers staat voor de mate waarin men zich in de diagnose kan vinden 
en of er sprake is van een sterke consensus. In het uiteindelijke oorzaak-gevolgdiagram kunnen 
vervolgens de grondoorzaken en symptomen onderscheiden worden. 

Resultaten van diagnose fase 

Na het afnemen van elf interviews, het clusteren van de knelpunten en het aanbrengen van oorzaak
gevolgrelaties tussen deze knelpunten werd de plenaire sessie georganiseerd. Tijdens deze sessie 
werden enkele wijzigingen in het oorzaak-gevolgdiagram voorgesteld en na een korte discussie 
doorgevoerd. Dit leidde uiteindelijk tot het oorzaak-gevolgdiagram dat in figuur 1 staat weergegeven. 
Uit een kleine enquête bleek dat de geïnterviewden het schema gemiddeld met een 8.4 waardeerden, 
wat aangeeft dat men zich goed in het diagram kan vinden. Uiteindelijk werden twee high-impact, één 
!ow-impact kernknelpunt en een cluster van symptomen onderscheiden. 

Figuur I: Uiteindelijke oorzaak-gevolgdiagram 

IV 



Definitieve opdrachtomschrijving 

Op basis van de gevonden kernknelpunten werd door de onderzoeker een oplossingsrichting 
aangedragen. Hij stelde voor om de koers en strategie van de organisatie te gaan herbepalen, waarbij de 
medewerkers zouden worden betrokken. 

De begeleiders van de universiteit misten echter een link naar de omgeving waarin Technomed 
Europe opereert. Men besprak het vier-fasenmodel van Bolwijn en Kumpe (1990). Deze omgeving 
vereist een flexibele of zelfs innovatieve organisatie (fase 3 of 4), terwijl Technomed Europe nog is 
ingericht als een efficiënte- ofkwaliteits-organisatie (fase 1 of2). In fase drie en vier zullen alle 
medewerkers moeten bijdragen in het flexibeler en innovatiever maken van de organisatie. Deze 
nieuwe manier van werken vergt een cultuuromslag die enige jaren kan duren. Toch is dit de situatie 
waar Technomed Europe naar toe moet groeien. 

Naast een cultuuromslag kregen de communicatieproblemen te weinig aandacht, terwijl dit ook een 
centraal knelpunt is. Op basis van deze nieuwe inzichten is de definitieve opdrachtomschrijving 
bepaald: 

• Ontwerp een methodiek van opener communiceren over de strategie; 
• Draag zorg dat deze methodiek wordt opgenomen in het kwaliteitshandboek van de 

organisatie; 
• Deze nieuwe methodiek moet op den duur een cultuur laten ontstaan, waarbij de 

zelfwerkzaamheid van alle medewerkers wordt vergroot; 
• Deze nieuwe cultuur moet Technomed Europe een stuk slagvaardiger maken. 

Methode van ontwerp 

Om een methodiek te ontwerpen waardoor er opener gecommuniceerd gaat worden en de participatie 
toeneemt, wordt allereerst de literatuur over deze onderwerpen bestudeerd. Deze literatuur vormt de 
basis voor de te ontwerpen methoden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen participatiegraad van 
het management en de participatiegraad van de andere medewerkers. 

Op het niveau van het managementteam is het belangrijk dat de MT-leden volledig betrokken 
worden bij de totstandkoming van de strategie. Daarom vindt de besluitvorming plaats op basis van 
consensus, waarbij iedereen zich moet kunnen vinden in de gekozen strategie. Hierbij is openheid van 
communiceren van groot belang. Niemand mag het gevoel hebben dat hij of zij wordt geremd in het 
uiten van zijn of haar mening. De directeur-grootaandeelhouder neemt een speciale positie in binnen 
het MT. Hij is uiteindelijk eindverantwoordelijke voor de organisatie en heeft daarom de meeste 
invloed op de strategie. 

Op het niveau van de medewerkers worden de personeelsleden ook gevraagd invloed uit te oefenen 
op de strategie. Het gaat echter te ver om ook op dit niveau op basis van consensus te werken. 
Coöptatie is hier een betere vorm van besluitvorming. Alle medewerkers krijgen de kans om de 
voorgestelde strategie aantevullen of om onjuistheden te corrigeren. Coöptatie is een beperktere vorm 
van participatie dan consensus, maar geeft de medewerkers desalniettemin de kans om hun stem te 
laten horen. Daarnaast is voldoende communicatie over de strategie noodzakelijk om eventuele 
weerstand tegen verandering te doen afuemen. 

Resultaten van het ontwerp 

De bovenstaande 'eisen' aan de methoden leidde tot het ontwerp van drie methodieken: 1- ' MT'
strategiebepaling, waarbij de DGA samen met de managementteamleden de strategie bepaalt op basis 
van consensus; 2- 'Organisatie' -strategiebepaling, waarbij de medewerkers inspraak krijgen in de 
strategie op basis van coöptatie, en 3- 'Personeelsbijeenkomsten', waarin het personeel geïnformeerd 
worden over zaken die spelen binnen het bedrijf. 

De eerste twee methoden leiden uiteindelijk een organisatiestrategie waarin alle medewerkers 
participeren bij de totstandkoming ervan. De manier waarop deze strategie bepaald wordt is het beste 
uitteleggen aan de hand van de illustratie in figuur 2. De driehoek stelt de organisatie voor, waarin de 
top van de driehoek bestaat uit de directeur-grootaandeelhouder. Daaronder bevindt zich het 
managementniveau, en aan de voet van de driehoek de andere medewerkers. De DGA bepaalt in eerste 
instantie de koers van het bedrijf, en zet dit uiteen in een zogenaamde 'DGA' -strategie. De koers die 
deze strategie uitzet wordt weergegeven door pijl a in figuur 2. De directeur communiceert de 'DGA'
strategie naar het management, waarna er een discussie volgt. Na enkele sternrondes en aanpassingen 
in de voorgestelde strategie wordt men het uiteindelijk eens, er is consensus over de strategie. Deze 
aangepaste strategie heet de 'MT'-strategie (pijl b). Vervolgens wordt deze 'MT'-strategie per afdeling 
gecommuniceerd aan de medewerkers. Op basis van coöptatie kunnen zij invloed uitoefenen op de 
'MT' -strategie. Belangrijke opmerkingen of argumenten van medewerkers kunnen het management 
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doen besluiten om de strategie aan te passen. Na afloop van alle strategiesessies met de medewerkers 
wordt de 'Organisatie' -strategie defmitief (pijl c in figuur 2). 

Figuur 2: Communicatie over strategie 

Bovenstaande stappen zijn tot in detail uitgewerkt en verwerkt tot een officiële procedure. Deze 
procedure kan, zodra de nodige managementteamleden de procedure hebben goedgekeurd, deel 
uitgaanmaken van het 'Quality System Manual' van Technomed Europe. Dit betekent dat de procedure 
onderdeel wordt van het kwaliteitshandboek, en dat de organisatie volgens de procedure moet gaan 
handelen. 

Naast de methoden om tot een strategiebepaling te komen, is er ook een methode ontwikkeld die de 
mate en openheid van communicatie moet bevorderen en het handelen van de directie transparanter 
moet maken. Deze methode beschrijft het voorbereiden en beleggen van een maandelijkse 
personeelsbijeenkomst, waarbij gekozen is om veel verschillende mensen aan het woord te laten. Dit 
biedt ook de ruimte om niet-MT-leden uit te nodigen om iets te vertellen tijdens de bijeenkomst. Een 
deel van de agenda staat vast. Maar medewerkers kunnen zelf ook punten aandragen voor de 
bijeenkomst, door dit voorstel in de daarvoor bestemde brievenbus te deponeren. 

De agenda wordt bepaald tijdens het eerste MT -overleg van de maand, en aan het begin van de 
tweede week bekend gemaakt via de publicatieborden. Medewerkers kunnen zich dan voorbereiden op 
wat er tijdens de bijeenkomst besproken gaat worden. Tijdens de bijeenkomst wordt elk agendapunt 
door iemand van het managementteam gepresenteerd en na elk agendapunt wordt de gelegenheid 
geboden om vragen te stellen over hetgeen dat zojuist gepresenteerd werd. Het laatste agendapunt stelt 
iedereen in staat om vragen te stellen over overige aangelegenheden. Deze personeelsbijeenkomsten 
moeten in het teken staan van openheid en transparantie en mensen uitnodigen om open met elkaar te 
communiceren. 

Evaluatie van de drie methoden 

Om te beoordelen of de drie methoden het gewenste effect hebben, werden enquêtes afgenomen. Na 
afloop van de strategiebepaling en na afloop van de derde personeelsbijeenkomst in de nieuwe stijl zijn 
enquêteformulieren uitgedeeld. Op deze formulieren stonden stellingen waar de respondenten op 
konden reageren door aantegeven in welke mate zij het eens of oneens waren met de betreffende 
stelling. 

Uit de enquêteresultaten blijkt dat de nieuwe opzet van de personeelsbijeenkomsten een succes is. 
Men voelt zich in voldoende mate uitgenodigd om vragen te stellen tijdens de personeels
bijeenkomsten. Bovendien is men het gedeeltelijk eens met de stellingen dat er voldoende 
gecommuniceerd wordt en dat de openheid verbeterd is. Op de stelling dat de betrokkenheid vergroot is 
reageert men echter neutraal. De medewerkers geven hierin aan dat zij van mening zijn dat de openheid 
verbeterd is sinds de invoering van de nieuwe personeelsbijeenkomsten. Echter uit de resultaten van de 
enquête valt niet af te leiden of de vernieuwde opzet van de personeelsbijeenkomsten ook 
daadwerkelijk geleid hebben tot een toename van de participatie van de medewerkers. Op dit vlak is 
deze nieuwe opzet dus nog niet succesvol gebleken. 

Uit de enquêteresultaten van de evaluatie van de 'MT'-strategiebepaling kan worden geconcludeerd 
dat de mate van participatie hoog is. Ook de openheid van communicatie is groot. Door de aard van de 
enquêtevragen kan echter geen verschil worden aangegeven tussen de situatie voor en na implementatie 
van de 'MT' -strategiebepaling. Er kan hierdoor geen conclusie getrokken worden of de hoge mate van 
openheid en participatie puur te danken zijn aan de invoering van de methodiek. 
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De evaluatie van de 'Organisatie' -strategiebepaling geeft aan dat de medewerkers van mening zijn 
dat hun betrokkenheid bij de organisatie gegroeid is. Men vindt dat men de kans heeft gekregen om een 
bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de organisatiestrategie. Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat, door de invoering van de methodiek, de participatie is toegenomen. 

Dankzij de invoering van drie methodieken zijn voor de medewerkers de mate van openheid in 
communicatie en de mate van participatie beide toegenomen. Of de methode ook heeft bijgedragen in 
de toename van deze aspecten bij de managementteamleden is waarschijnlijk, maar kan niet met 
zekerheid door de enquêteresultaten worden bewezen. Wel is duidelijk dat het doel van het onderzoek 
bereikt is. 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding afstudeeropdracht 
Technomed Europe is ontwikkelaar en producent van medische accessoires, die voornamelijk gebruikt 
worden in de klinische neurofYsiologie. Het bedrijf is opgericht in 1980 en is gevestigd op Maastricht
Airport en heeft een nevenvestiging in Bandung, Indonesië. Op dit moment werken er bij het bedrijf 
104 medewerkers en de producten worden middels een distributienetwerk wereldwijd afgezet. 

De afgelopen jaren is er veel veranderd voor Technomed Europe. De toetreding van nieuwe 
concurrenten met productiefaciliteiten in China leidde tot een prijzenoorlog, wat Technomed Europe 
dwong om versneld haar productieactiviteiten naar Indonesië te verhuizen. Technomed Europe heeft 
zijn markt verbreed en richt zich nu tevens op de ontwikkeling en productie van medische accessoires 
voor zgn. OEM-relaties. 

Technomed Europe heeft de sterke veranderingen van externe factoren onderkend en is momenteel 
gestart met de herijking van haar strategische uitgangspunten. 

In november 2005 heeft Technomed Europe een strategiesessie doorlopen met hulp van een externe 
consultant. Als conclusie van deze sessie kwamen de volgende zwakten van Technomed Europe naar 
voren: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Planning van mensen, materiaal, machines en tijd 
Nakomen van afspraken 
Interne communicatie 
Afdeling R&D niet op kracht 
Gebrek aan meetbare Performance Indicatoren. 
ROl I kostenbeheersing I liquiditeit 

Het advies van de consultant, die deze sessies heeft begeleid, richt zich voornamelijk op het opstellen 
van een plan voor het herdefiniëren van de Performance Indicatoren. Deze Performance Indicatoren 
zouden dan tevens de eerste drie zwakten van de bovenstaande lijst, samengevat als gebrek aan 
zelfwerkzaamheid, verbeteren. 

Technomed Europe trekt deze conclusie echter in twijfel, mede door de ervaringen van een eerder 
geïntroduceerd Balance-Scorecardsysteem, waarbij toentertijd de aansluiting met de strategie 
onvoldoende bleek. 

1.2 Opdrachtomschrijving 
Om gehoor te geven aan bovenstaande signalen is besloten om de problemen binnen de organisatie te 
laten analyseren. Daarnaast zou Technomed Europe een voorstel tot verbetering aangedragen willen 
krijgen. Op basis hiervan is een opdrachtomschrijving tot stand gekomen die op te delen is in een 
diagnosefase en een ontwerpfase: 
• Voer een diagnose uit waarbij de werkelijke problemen van Technomed Europe op organisatorisch 

vlak aan het licht komen. Geef hierbij speciale aandacht aan problemen rond planning, 
samenwerking en interne communicatie. Presenteer enkele richtingen voor een herontwerp. 

• Ontwerp en implementeer een methodiek om tot een verbetering te komen van het functioneren 
van de organisatie, teneinde de Technomed Europe een stuk slagvaardiger te maken. 

Op basis van de uitkomsten van de diagnosefase is het ontwerpgedeelte van de opdracht later 
aangescherpt. Met deze nieuwe inzichten is besloten om dit deel van de opdracht als volgt te 
defmiëren : 

• Ontwerp een methodiek van opener communiceren over de strategie; 
• Draag zorg dat deze methodiek wordt opgenomen in het kwaliteitshandboek van de 

organisatie; 
• Deze nieuwe methodiek moet op den duur een cultuur laten ontstaan, waarbij de 

zelfwerkzaamheid van alle medewerkers wordt vergroot; 
• Deze nieuwe cultuur moet Technomed Europe een stuk slagvaardiger maken. 
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1.3 Leeswijzer 
Volgend op bovenstaande opdrachtomschrijving, wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van 
Technomed Europe. Dit wordt gevolgd door een theoretische achtergrond van dit onderzoek in 
hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de onderzoeksmethoden. Deze bestaan uit de methode 
van dataverzameling en -analyse in de diagnosefase en de methoden van ontwerp, implementatie en 
evaluatie in de ontwerpfase. De resultaten van deze methoden staan in hoofdstuk 5. Deze resultaten 
vormen de basis voor de conclusies en aanbevelingen uit hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 wordt een 
reflectie op het gehele project gegeven. 

2 
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2 BEDRIJFSBESCHRIJVING 
De afstudeeropdracht vindt plaats bij Technomed Europe, ontwikkelaar en producent van medische 
accessoires te Maastricht-Airport. Dit hoofdstuk geeft een beeld van Technomed Europe en haar 
ontwikkeling in de afgelopen jaren .. 

2.1 Missie en doelgroep 
Technomed Europeis ontwikkelaar, producent en leverancier van medische accessoires. Het bedrijfis 
gevestigd op het bedrijventerrein Technoport Europe, gelegen nabij het vliegveld Maastricht-Aachen 
Airport en heeft vier kerncompetenties: ontwikkeling, productie, kwaliteitsbewaking en marketing en 
verkoop. De missie van het bedrijfwordt omschreven als "Herkend worden als de fabrikant en 
leverancier van medische accessoires van hoge kwaliteit, welke tegen marktconforme prijzen 
wereldwijd worden aangeboden". Technomed Europe opereert op basis van de volgende filosofie : 

• Luister naar de markt; 
• Ontwikkel kwaliteitsproducten; 
• Produceer op de meest economische wijze; 
• Maak de producten wereldwijd beschikbaar tegen marktconforme prijzen. 

De producten die Technomed Europe produceert zijn voornamelijk naald- en oppervlakte 
elektrodes en sensoren die gebruikt worden in de klinische neurofysiologie. Daarnaast houdt 
Technomed Europe zich bezig met de wederverkoop van aanverwante producten door middel van de 
vertegenwoordiging van een aantal producenten van medische kabels, temperatuursensoren en andere 
medisch diagnostische accessoires. 

Technomed Europe is actief op de wereldwijde medische markt met als zwaartepunten Noord
Amerika, Europa en het Midden-Oosten. In deze landen beschikt het bedrijf over een verkoopapparaat 
van een honderdtal distributeurs, dat voornamelijk is gespecialiseerd in de verkoop van diagnostische 
apparatuur en de bijbehorende accessoires. De omzet die gerealiseerd wordt via deze distributeurs 
vormt 30% van de totale omzet. Daarnaast heeft Technomed Europe contractuele samenwerkings
verbanden met ongeveer 20 zogenaamde OEM-relaties. Dit zijn voornamelijk apparatuurfabrikanten 
die de door Technomed Europe ontwikkelde en geproduceerde accessoires, onder eigen label, 
toevoegen aan hun eigen verkoopprogramma. Dit aandeel bedraagt 70% van de omzet. 

2.2 Historie 
Technomed Europe begint haar geschiedenis als handelsonderneming en wordt in 1980 opgericht als 
'Technomed Medisch-Technisch Adviesbureau '. Op dat moment acteert het bedrijf als distributeur van 
medische diagnostische accessoires aan de Nederlandse ziekenhuizen. Sinds 1987 beschikt Technomed 
over een Europees distributienetwerk dankzij haar vertegenwoordiging van diverse Europese en Noord
Amerikaanse accessoirefabrikanten. In ditzelfde jaar wordt de rechtsvorm van de particuliere 
onderneming Technomed gewijzigd in een BV en wordt de holdingmaatschappij 'Paes Beheer BV' 
opgericht. 

In 1994 start het bedrijf met de productie van een neurodiagnostische accessoirelijn, waarvoor een 
tweede werkmaatschappij met de naam 'Technomed Engineering BV' wordt opgericht. Door de 
aanhoudende groei buiten Europa acteert het bedrijf sindsdien onder de naam 'Technomed Europe ' . In 
1997 staakt 'Paes Beheer BV' haar verkoopactiviteiten op de Nederlandse markt, en richt zich volledig 
op de ontwikkeling en productie van medische accessoires. De buitenlandse verkoopactiviteiten 
worden overgedragen aan 'Technomed Engineering BV' en de werkmaatschappij 'Technomed BV' 
wordt verkocht. 

In de loop der jaren groeit het aantal OEM-klanten voor het bestaande accessoire pakket, evenals 
voor de custom-made accessoires. In 2004 wordt het joint-venturebedrijf 'Technomed As ia' opgericht, 
waarvan ' Paes Beheer BV' 50% aandeelhouder wordt. Sinds 2005 is 'Technomed Asia' operationeel 
en assisteert haar zusteronderneming Technomed Europe in de uitvoering van de arbeidsintensieve 
productie. 

2.3 Producten 
Het productassortiment valt op te splitsen in drie categorieën. Sinds 12 jaar produceert Technomed 
Europe een breed assortiment neurodiagnostische accessoires ten behoeve van de klinische 
neurofysiologie. Deze productgroep bestaat voornamelijk uit naald- en oppervlakte-elektroden die 
gebruikt worden om hersen- of spieractiviteit te meten. Een groot deel van deze producten wordt 
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afgezet via zogenaamde OEM-klanten. Dit zijn medische apparatuurfabrikanten die deze accessoires 
onder hun eigen label toevoegen aan hun verkoopprogramma. Daarnaast levert Technomed Europe een 
breed gamma van neurodiagnostische accessoires onder hun eigen label, via een netwerk van een 
honderdtal distributeurs, aan de medische eindgebruikers. 

Naast deneurodiagnostische accessoires produceert Technomed Europe ook custom-made 
accessoires. Deze groep vormt de tweede categorie. Het zijn producten die het bedrijf in opdracht van 
derden heeft ontwikkeld. Dit pakket bevat onder andere een uitgebreid gamma aan naaldelektroden die 
wereldwijd worden toegepast bij diverse behandelingen van pijnbestrijding, een serie verlengkabels 
voor katheters en tenslotte een serie hersen- en ruggenmergsondes. Op basis van een licentie 
overeenkomst met de patenthoudende Erasmus Universiteit te Rotterdam werd in 2006 een begin 
gemaakt met de ontwikkeling van een beveiligde lumbaalnaald voor de toepassing bij ruggenmerg 
puncties. 

De derde categorie producten die Technomed Europe verkoopt zijn de zogenaamde 
handelsartikelen. Deze groep producten bestaat deels uit accessoires die het bedrijf nodig heeft om het 
neurodiagnostische accessoirepakket compleet te maken. Het tweede deel van de handelsartikelen zijn 
producten die gebruikt worden bij het meten van vitale lichaamsparameters, zoals de bloeddruk, 
temperatuur, zuurstofsaturatie van het bloed en hartslag. Tabel 2.1 geeft een overzicht van 
bovenstaande productgroepen. 

Tabe/2.1: Producten van Technomed Europe 

Neurodiagnostische Accessoires 
ten behoeve van de Klinische 
Neurofysiologie 

Custom-made accessoires 

Handelsproducten 

2.4 Organisatie 

2.4.1 Paes Beheer BV 

Verkoop onder eigen label via distributienetwerk 

Productie voor en verkoop aan OEM-klanten 

Naaldelectroden t.b.v. pijnbestrijding 

Verlengkabels voor katheters 

Elektrodes t.b.v. stimulatie van ruggenmerg en hersenen 

Ten behoeve van het compleet maken van het pakket aan 
Neurodiagnostische Accessoires 

Voor het meten van vitale parameters (bloeddruk, temperatuur, 
zuurstofsaturatie van het bloed en hartslag). 

Technomed Europeis 100% eigendom van 'Paes Beheer BV'. Deze holdingmaatschappij is in 
particulier bezit. De eigenaar is tevens directeur en oprichter van Technomed Europe. Daarnaast is Paes 
Beheer BV 50% eigenaar van 'PT Technomed As ia' . De Indonesische joint-venturepartner AbidiNusa 
is eigenaar van de andere helft. Figuur 2.1 geeft een schematische weergave van deze constructie. 

Paes Beheer BV 

L 

1 1 
Pt Technomed Asia Technomed Europe 

(Joint venture, 50% eigendom) (geregistreerd onder de naam 
Technomed Engineering BV) 

Figuur 2.1: Paes Beheer BV 
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2.4.2 Technomed Europe 

Technomed Europe heeft in totaal47 werknemers. Bijna de helft hiervan is werkzaam in de 
productieafdeling. Naast de productieafdeling heeft Technomed Europe nog drie andere afdelingen 
georganiseerd rond haar kerncompetenties. Dit zijn de afdeling Ontwikkeling, de afdelingen 
Kwaliteitsbewaking en tenslotte de Marketing-en-verkoopafdeling. De overige medewerkers werken 
op de diverse ondersteunende afdelingen. Tabel 2.2 is een overzicht van het aantal werknemers per 
afdeling. 

Tabel 2.2: Aantal werknemers per afdeling 

Research & Development 
Production 
Quality Assurance 
Sales & Marketing 
Purchasing, Logistics, Administration, etc. 

7 
21 
3 
8 
8 

Technomed Europe kent een functionele organisatiestructuur. In figuur 2.2 staat een weergave van het 
organigram van Technomed Europe. 

President 

Quality Assurance Secretary to the Board 
MT-Representati ve Human Resource Management 
Reguiatory AfTairs Facility Management 

l l l l 
Sales & Research & Finance & Logistics & I Production 

11 
Purchasing 

Marketing Development Administration Material 

I 
Management 

• • 
Marketing I Sales I Communications 

Figuur 2.2: Organigram van Technomed Europe 

2.4.3 Technomed Asia 

Technomed Asia is in 2004 opgericht als eenjoint-venture tussen ' Paes Beheer BV' en haar 
Indonesische partner AbidiNusa. Medio 2004 werd een aanvang gemaakt met de bouw van de fabriek 
in Bandung, Noordwest Java, Indonesië. Het gebouw werd op 30 april 2005 door de Indonesische 
Minister van Gezondheid geopend. Hier produceert Technomed Asia infuuszakken ten behoeve van de 
afzetmarkt in de Zuidoost Aziatische regio . Bovendien is deze moderne fabriek door TNO 
gecertificeerd. Het kwaliteitssysteem, dat gelijk is aan dat van Technomed Europe, en de aanwezigheid 
van een cleanroom maakt het mogelijk om een deel van de productieactiviteiten van Technomed 
Europenaar Indonesië over te hevelen. Inmiddels werken er zo' n 50 personen. 

2.5 Kernactiviteiten 
Tot de kernactiviteiten van Technomed Europe zijn ontwikkeling, productie, kwaliteitsbewaking en 
marketing&verkoop. In onderstaande paragrafen worden deze activiteiten verder toegelicht. 

2.5 .1 Ontwikkeling 

Sinds 1997 beschikt Technomed Europe over haar eigen ' Research & Development' -afdeling. Tussen 
de acht en tien procent van de totale omzet wordtjaarlijks besteed aan productontwikkeling. De 
afdeling heeft, naast het ontwikkelen van nieuwe producten, de taak om bestaande producten en 
productieprocessen te verbeteren en hulp te verlenen bij een eventuele klacht. De zeven personen die 
werkzaam zijn op deze afdeling beschikken over een arsenaal aan testapparatuur en een volledig 
ingerichte werkplaats ten behoeve van het maken van productiehulpmiddelen en testgereedschap. 

5 
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2.5.2 Productie 

Het productieteam vormt de grootste groep medewerkers. De productiemanager en twee teamcoaches 
hebben de dagelijkse leiding over ongeveer twintig medewerkers. Zij houden zich bezig met het 
aansturen van het productiepersoneel, de productieplanning en de training van de 
productiemedewerkers. De productie is onder te verdelen in twee gebieden. Het eerste gebied is de 
normale productieomgeving, waar het grootste deel van de productieactiviteiten plaatsvindt. Het 
tweede gebied bevindt zich in de zogenaamde 'cleanroom' . Deze geconditioneerde ruimte biedt 
Technomed Europede mogelijkheid om steriele producten, voorafgaande aan het sterilisatieproces, 
onder volledig stofvrije condities te reinigen en te verpakken. 

2.5.3 Kwaliteitsbewaking 

Het produceren van medische producten vereist verregaande aandacht aan kwaliteitszorg. Met deze 
reden wordtjaarlijks zo ' n tien procent van de omzet uitgegeven aan kwaliteitsbewaking. Zowel 
Technomed Europe alsook Technomed Asia voldoen aan de wereldwijd geldende eisen om kwaliteit te 
borgen en zijn door TNO geaccrediteerd met ISO 9001:2000 en ISO 13485:2003. De ontwikkel- en 
productie processen zijn omschreven in het kwaliteitsmanagementsysteem, waardoor alle producten 
voorzien zijn van de Europese CE markering. Bovendien is Technomed Europe in 2003 door de 
Amerikaanse ' Food and Drug Administration' (FDA) gevisiteerd en is het bedrijfsindsdien FDA 
geregistreerd. De meeste producten hebben hierdoor een zogenaamde ' 51 OK', de benodigde 
importtoestemming voor de Noord-Amerikaanse markt. Sinds 2006 is Technomed Europe tevens 
geregistreerd als geaccrediteerd producent ten behoeve van de Japanse markt. 

2.5.4 Marketing en verkoop 

Technomed Europe heeft in haar ruim 25 jarig bestaan alle verkoopactiviteiten buiten Nederland via 
OEM-relaties en distributeurs verzorgd. Dit is zeer gebruikelijk in de medische branche. Door de 
complexe regelgeving, kennis van specialisme en specifieke marktgerichte aanpak verdient het de 
voorkeur om per land of regio een geschikte distributeur of vertegenwoordiger te contracteren. 
Technomed Europe biedt hen marketingondersteuning aan tijdens symposia en congressen en neemt 
actief deel aan vakbeurzen en lokale seminars. De keuze van en ondersteuning aan deze distributeurs 
behoort tot de kerncompetenties van deze afdeling. 

2.6 Bedrijfsresultaten 
Najaren van constante groei (gemiddeld 20% in de periode 2000-2004) werd Technomed Europe 
begin 2005 geconfronteerd met een drietal problemen waardoor in het bijzonder haar afzet op de 
Amerikaanse markt behoorlijk onder druk kwam te staan. In februari 2005 leidde een technisch 
probleem bij een van de Amerikaanse toeleveranciers van connectoren tot een kwaliteitsprobleem 
waardoor honderdduizenden naaldelektroden vervangen moesten worden. Bovendien kocht in maart 
2005 de grootste klant (goed voor 20% van onze omzet) de grootste concurrent en kan sindsdien in zijn 
eigen behoefte voorzien. Tenslotte bleek in juni 2005 dat een andere Amerikaanse klant (goed voor 
10% van onze omzet) een van Technomed Europe' s productlijnen in China had laten kopiëren. 

Om deze problemen het hoofd te bieden heeft Technomed Europe haar verkoopprijzen drastisch 
verlaagd (hierdoor werd 40% van de marge ingeleverd) en heeft zodoende haar marktaandeel (in 
aantallen) weten te behouden. Hiervoor is een groot deel (40%) van haar arbeidsintensieve 
productieactiviteiten naar Technomed Asia overgeheveld om zodoende de kosten te drukken. 

Door bovengenoemde problemen en corrigerende maatregelen bleef de verwachte omzetgroei van 
5.5% achterwege en daalde zelfs met 22%. Ondanks kostenbesparende maatregelen sloot Technomed 
Europe hierdoor het jaar 2005 af met een groot verlies. Tabel 2.3 geeft een overzicht van de 
bedrijfsresultaten van de afgelopen drie jaar. 

In het jaar 2006 heeft Technomed Europe de kostenbesparende maatregelen verder voortgezet, 
mede door het collectieve ontslag van 15 medewerkers en uitbreiding van de outsourcing-activiteiten 
naar Technomed Asia. Technomed Europe is erin geslaagd om de omzet weer te doen groeien; 30% in 
aantallen, 10% in Euro's. De kosten zijn ruim 16% minder dan in het vorige jaar. Het netto resultaat 
vóór belasting is omgezet in een positiefbedrag, een bescheiden winst. Tevens is in hetjaar 2006 fors 
geïnvesteerd in de voorbereiding van een aantal projecten, waardoor extra omzet in de volgende jaren 
kan worden gegarandeerd. 
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Tabel 2.3: Bedrijfsresultaten 
(Getallen zijn geïndexeerd) 

2004 2005 2006 
Omzet 1.000 777 -22% 852 10% 
Inkopen 430 389 426 
Bruto Winst 570 388 -32% 427 10% 
Kosten 530 484 -9% 405 -16% 
BW - Kosten 40 -96 22 
Over. opbrengsten -5 11 11 
Resultaat 35 -79 34 
Renten -44 -47 :ll 
Resultaat voor VPB -10 -126 5 

2.7 Toekomst 
De markt waarin Technomed Europe opereert is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. In korte tijd 
zijn nieuwe concurrenten ontstaan, en heeft import vanuit China de prijzen behoorlijk onder druk gezet. 
Om een nieuwe prijsdaling het hoofd te bieden en de winstgevendheid ook voor de toekomst zeker te 
stellen zullen de kostprijzen verder moeten dalen. Deze kostprijsverlaging mag echter geen gevolgen 
hebben voor de kwaliteit van de producten. Dit wordt bewerkstelligd door verdere uitbesteding van alle 
arbeidsintensieve productieprocessen naar het zusterbedrijf 'Technomed As ia'. Hiertoe zijn in de loop 
van 2006 in totaal 56 medewerkers bij 'Technomed Asia' aangenomen en door het management van 
Technomed Europe opgeleid. 

Tevens heeft 2006 zich gekenmerkt door de versterking van de innovatieve aanpak; een drietal 
nieuwe projecten (vernieuwde monopolaire naaldelectrode, een hypodermie naaldelectrode en een 

nieuwe naald voor pijnbestrijding) alsmede de verbreding van het bestaande productenpakket zorgen 
voor een evenwichtige risicospreiding. In het kader van deze innovatieve aanpak werkt de 
onderneming steeds meer samen met kenniscentra en werkt momenteel aan een licentieovereenkomst 
met de ErasmusUniversiteit te Rotterdam. Deze samenwerking resulteert in de ontwikkeling en het 
vermarkten van een beveiligde lumbaalnaald voor ruggenmergpuncties bij oncologische 
behandelingen. 

Verdere vormen van risicospreiding uiten zich in een voortdurende oriëntatie op nieuwe 
geografische markten (o.a. Japan en Zuid-Amerika) alsmede de invulling van nieuwe 
toepassingsgebieden voor de bestaande productgroepen. Deze doelstellingen bepalen momenteel de 
markttoegangstrategie van de onderneming. 

2.8 Strategie 
Technomed Europe is zich bewust van de sterke veranderingen van externe factoren en is inmiddels 
gestart met de herijking van haar strategische uitgangspunten. Alvorens deze te defmiëren en verder uit 
te werken zal de onderneming een diepgaand onderzoek instellen naar haar kansen en bedreigingen. 
Hierbij staan de volgende vragen centraal : 
1. Welke knelpunten beïnvloeden deze kansen en hoe kunnen deze worden weggenomen? 
2. Welke product-marktcombinaties bieden het hoogste rendement en dragen bij aan een 

evenwichtige risicospreiding? 
3. Hoe kan de organisatie worden gestructureerd ten einde nieuwe bedreigingen te voorkomen en 

nieuwe kansen te creëren? 
4. Welke hulp heeft Technomed Europe nodig bij het aftasten en invullen van haar nieuwe koers? 
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3 THEORETISCHE ACHTERGROND 
Organisaties bevinden zich in een snel veranderende omgeving. Het is belangrijk dat bedrijven leren 
om zich snel aan te passen. Het beleid krijgt vorm door het definiëren van de missie, de visie en de 
strategie. Hier is een duidelijke functie weggelegd voor het management. Succesvolle verandering ligt 
in het participeren in de besluitvorming. Hogere performance wordt bereikt door het stellen van 
doelen. Bij het realiseren daarvan speelt ondernemerschap een belangrijke rol. 

De manier waarop het management de weg wijst, bepaalt de cultuur en de wijze waarop werknemers 
de cultuur ervaren. De wijze waarop met elkaar gecommuniceerd wordt, kent ook veel variaties, net 
zoals de manieren van besluitvorming. De mens heeft een natuurlijke weerstand tegen verandering. 
Organisaties moeten leren hiermee om te gaan. 

3.1 Bedrijfversus omgeving 
Door de jaren heen zijn de eisen die de markt stelt aan een organisatie toegenomen. Bolwijn en Kumpe 
( 1990) beschrijven deze eisen in hun fasemodeL Zij stellen dat iedere nieuwe markteis voortkomt uit de 
voorgaande markteis en daarbij deze versterkt. Bij het ontstaan van nieuwe markteisen verdwijnen de 
'oude ' dus niet. Integendeel, de concurrentiestrijd speelt zich op steeds meer fronten tegelijkertijd af en 
de markteisen worden steeds harder. 

Bolwijn en Kumpe geven aan dat ondernemingen zich idealiter richten op de markteis die als laatste 
is opgekomen. In de jaren zestig was dit het streven naar efficiency, gevolgd door het leveren van 
kwaliteit in de jaren zeventig. De snelle technologische ontwikkelingen in de jaren tachtig zorgden 
ervoor dat het tempo waarin producten en diensten aangepast worden, steeds hoger werd en de 
complexiteit van de te leveren producten meer en meer toenam. Organisaties zagen zich steeds meer 
geconfronteerd met een dynamische en onvoorspelbare omgeving. Snelheid en de grootte van het 
assortiment werden, naast het efficiënt totstandbrengen van kwalitatief goede producten, steeds 
belangrijker. De levertijden en productlevenscycli werden steeds korter en het streven naar flexibiliteit 
was een feit. 

Het samenspel van efficiency, kwaliteit en flexibiliteit werd vervolgens in de jaren negentig 
aangevuld met de markteis dat men uniek en onderscheidend zou moeten zijn ten opzichte van de 
concurrent. De weg hiertoe liep veelal via technologische ontwikkelingen, om deze vervolgens tot 
uiting te laten komen in een nieuw proces en/ of producten pakket. Onder druk van kritische klanten en 
intensieve concurrentie moest men het steeds meer hebben van nieuwe, grensverleggende producten, 
die toegesneden waren op de specifieke wensen en eisen van een bepaalde doelgroep. Deze innovatieve 
onderneming Iaat zich volgens Bolwijn en Kumpe onder andere karakteriseren door openheid, denken 
in alternatieven, kennis als maatstaf en de aanwezigheid van organisatorische Ieermechanismen. Tabel 
3.1 toont een overzicht van deze markteisen en de bijbehorende prestatiecriteria. 

Tabel 3.1: Markteisen, prestatiecriteria en ideaaltypische ondernemingen. 
Bron: vertaald uit Bolwijn & Kumpe (1990), p. 48 

Jaren Markteisen Prestatiecriteria Bedrijf (ideaaltype) 
' 60 Prijs Efficiency De efficiënte onderneming 
' 70 Prijs, kwaliteit Efficiency + kwaliteit De kwaliteits onderneming 

' 80 Prijs, kwaliteit, Efficiency+ kwaliteit+ De flexibele onderneming 
keuze/levertijd flexibiliteit/snelheid 

'90 Prijs, kwaliteit, Efficiency + kwaliteit + De innovatieve onderneming 
keuze/levertijd, flexibiliteit/snelheid + 
uniekheid innovativiteit 

Bedrijven zijn geneigd om vast te houden aan een voor hen bestaande vertrouwde aanpak waarmee ze 
successen boekten. Veranderingen verlopen daarom traag (inertie) en in fasen. Volgens Bolwijn en 
Kumpe is het bovendien nagenoeg onmogelijk om een fase over te slaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat 
een organisatie flexibiliteit pas zou moeten nastreven, als ze haar kwaliteit op orde heeft. Men kan zich 
pas de karakteristieken van een bepaalde fase eigen maken (Tabel3.2), als men de voorafgaande fase 
volledig beheerst. Deze evolutionaire stappen vormen een leerproces voor de organisatie. De aandacht 
van het management gaat bij een faseovergang afwisselend naar stuctuur- en cultuurveranderingen. 
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Tabel 3.2: Organisatiekarakteristieken per ideaaltypische onderneming. 
Bron: vertaald uit Bolwijn & Kumpe (1990) , p. 54 

Bedrijf (ideaa ltype) 
De efficiënte onderneming 
De kwaliteits onderneming 

De flexibele onderneming 

De innovatieve onderneming 

3.2 Organisatiebeleid 

3.2.1 Missie, doel en strategie 

Organisatiekarakteristieken 
Specialisatie en Hiërarchie 
Communicatie en Coöperatie 

Integratie en Decentralisatie 

Participatie en Democratisatie 

Van Lierop (1994) onderscheidt drie bouwstenen voor het beleid van een organisatie: missie, doel en 
strategie. De missie defmieert de bestaansgrond van een bedrijf: ' Waarom doen we wat we doen?' De 
missie dient een ' wij-gevoel' te creëren, een gevoel van 'daar wil ik bij horen' . Het succes van een 
missiestatement hangt volgens Lierop af van twee elementen: Ten eerste de geloofwaardigheid van de 
missie in woord en daad, en ten tweede de mate waarin de formulering bij een groot aantal 
belanghebbenden binnen en buiten een organisatie een echte emotionele binding weet te creëren. Een 
missie-statement legt de context van toekomstige beleidsbeslissingen vast en kan worden gebruikt om 
' alle neuzen in dezelfde richting te doen wijzen '. Het ' hogere doel' dat een missie bevat, is niet direct 
gebonden aan tijd en hoeft daarom niet elke keer opnieuw te worden geformuleerd als de organisatie 
haar concretere doelen, of de manier waarop zij die denkt te bereiken, wijzigt. De missie kan vaak 
gedurende een hele lange periode (in ieder geval meer dan tien jaar) een anker van rust, stabiliteit en 
vooral duidelijkheid voor het bedrijfsbeleid vormen. 

Een goede missie biedt ruimte voor de volgende, iets meer concretere bouwsteen van het beleid: het 
doel. Het doel behoort een inspirerende verklaring van het topmanagement te zijn over een ambitieus, 
maar binnen redelijke termijn te realiseren toekomstbeeld van het bedrijf. Wat erdoor beantwoord 
wordt, is de vraag: "Waar gaan we naar toe?" Een duidelijk doel geeft aan waar men naar toe wil en 
creëert voor een periode van vijftot tienjaar de randvoorwaarden voor het beleid. 

Strategie is de derde stap bij een naderende concretisering van het ondernemingsbeleid. De strategie 
beschrijft hoe het gestelde doel bereikt gaat worden en geeft een geïntegreerde reeks acties aan voor het 
behalen van concurrentievoordeel op lange termijn. Vaak vormen die acties gedurende een periode van 
drie tot acht jaar de dagelijkse handleiding voor de bedrij fsvoering. 

Het gevaar bestaat dat de strategie berust op de ideeën van het topmanagement zonder binding te 
hebben met degenen die uiteindelijk voor de implementatie moeten zorgdragen. Een goede 
ondernemingsleiding zorgt ervoor dat er sprake is van zo een binding: in het gehele proces van missie, 
visie en strategieontwikkeling behoort de top van de onderneming goed te luisteren naar signalen van 
onderaf. Daarnaast dient de leiding de juiste voorwaarden te creëren waaronder de strategie kan worden 
uitgevoerd. Tenslotte dient de leiding voortdurend een ondersteunende en stimulerende rol te spelen. 
Voor een succesvolle invulling van de strategie vindt Lierop het raadzaam om rekening te houden met 
de drie R' s: 
• Relevantie: Het is noodzakelijk dat iedere werknemer doordrongen is van de relevantie van de 

strategie. Er dient op elk afdelingsniveau duidelijk te worden gemaakt wat de organisatie nu 
precies wil, wat er zou gebeuren bij een ongewijzigd beleid en welke acties daarom noodzakelijk 
zijn; 

• Repeteren: Het continu herhalen van de strategie in consistente bewoordingen en acties, dient 
ervoor te zorgen dat de bedrijfsicleeën over strategie een tweede natuur van iedere werknemer 
wordt; 

• Reageren: De bedrijfsleiding dient ruimte te creëren voor de strategie-invulling en voor bijstelling 
van onderaf. Daar vindt immers het echte contact met de markt plaats en heeft men dus unieke 
informatie. 

3.2.2 Doelformulering 

Hatch (1997) onderscheidt twee soorten doelen: Officiële doelen en operationele doelen. Officiële 
doelen treft men aan in bedrijfsrichtlijnen, jaarverslagen en in publieke uitingen van de organisatie. Ze 
zijn vaak vager en algemener dan operationele doelstellingen. Rationeel bekeken vormen officiële 
doelen het raamwerk waarbinnen de operationele doelen geformuleerd worden. De breed 
geformuleerde officiële doelen vormen de focus voor alle activiteiten van de diverse eenheden die 
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samen de organisatie vormen. Vanuit symbolisch oogpunt hebben officiële doelen een tweede taak. Zij 
informeren en inspireren belanghebbenden in de organisatie, en geven een gevoel van commitment en 
sociaal bestaansrecht. Mede daarom worden deze doelen breed geformuleerd, om relevant gevonden te 
worden bij een zo breed mogelijk publiek. Dit is hetzelfde type doel als Van Lierop (1994) over 
spreekt. 

Operationele doelstellingen zijn daarentegen een stuk specifieker en geven richting aan operationeel 
beleid en procedures. Zij vestigen de aandacht op de kwesties die aandacht nodig hebben, en wijzen 
afdelingen en individuen de weg. Een veel gebruikte techniek om tot correct geformuleerde 
operationele doelen te komen is de zogenaamde SMART-methode. SMART is een acroniem, 
bestaande uit de eerste letter van de vijfaspecten waaraan een goed geformuleerd doel behoort te 
voldoen (Soete, 2005): 1- Specifiek: Het doel moet gericht zijn op de prestatie, niet vatbaar voor 
verschillende interpretaties, duidelijk en concreet zijn met daarbij de vermelding van beperkingen en 
verplichtingen; 2- Meetbaar: Het doel moet worden uitgedrukt in meetbare eenheden; 3- Aanvaard: 
Beide partijen, manager én medewerker moeten zich kunnen vinden in het gestelde doel ; 4- Relevant: 
Het doel moet zinvol zijn in de bredere context van de bedrijfsdoelstellingen; 5- Tijdgerelateerd: Er 
moet worden gespecificeerd wanneer de doelstelling volbracht moet worden, eventueel met een 
stapsgewijze planning om de voortgang te meten. Als een operationeel doel voldoet aan deze vijf 
criteria, is de kans groter dat er in de praktijk iets van terecht komt. 

Op alle niveaus van een organisatie wordt aan doelformulering gedaan, waarbij de doelen op een 
hoger hiërarchisch niveau als randvoorwaarden gelden voor te formuleren doelen op een lager niveau 
Weggeman ( 1996). Doelen komen nooit geïsoleerd voor, maar nemen steeds een plaats in als schakel 
in een keten van gebeurtenissen; een doel-middelenhiërarchie. Wat de een een doel noemt, is voor de 
ander een middel. Op productdivisieniveau kan bijvoorbeeld 'Terugdringen van productiekosten' een 
doel zijn, terwijl dit op concernniveau het middel vormt om het doel ' verhoging van het rendement' te 
bereiken. 

3.3 Participatie en autonomie 
De mate van participatie in de totstandkoming van de bedrijfsvisie en de mate van autonomie in de 
uitvoering van het werk hebben effect op de productiviteit van medewerkers. 

3.3 .1 Participatieve democratie 

Emery (1989) schrijft dat een investering in kennis alleen niet zalleiden tot verbetering van de 
productiviteit. Zolang er bij de medewerkers zelf geen behoefte gevoeld wordt om hun vaardigheden 
uit te breiden, zal de opgedane kennis weer snel wegsijpelen. Hiervoor is een vorm van taakorganisatie 
nodig, waarbij zowel de vraag naar, en de creatie van nieuwe vaardigheden zal leiden tot een hogere 
productiviteit. 

Deze nieuwe vorm van taakorganisatie is democratisering van het werk. Dit houdt in dat de 
beslissingen over taakcoördinatie zouden moeten liggen bij diegene die de taak ook daadwerkelijk 
uitvoeren, dus niet door bijvoorbeeld het management. Doordat de medewerkers een stem hebben in 
het organiseren van hun arbeid, zal deze vorm van taakorganisatie leiden tot een hoger commitment 
van de medewerkers. Omdat ze gevraagd worden beslissingen te nemen over hun werk, voelen ze zich 
ook verantwoordelijk voor dat werk. Door dit comrnitment zullen werknemers eerder bereid zijn om 
een extra tandje bij te zetten en ernaar streven om organisatiedoelstellingen te realiseren. Dit is 
uiteindelijk merkbaar aan de productiviteit en de kwaliteit van de arbeid. 

Het oorzakelijk verband tussen democratisering van het werk, comrnitrnent en een hogere 
productiviteit is in figuur 3.1 weergegeven. 

Democratisering _.. 
van het werk 

Hogere 

< productiviteit 
Toename 
commitrnent 

Toename 
kwaliteit 

Figuur 3.1: Relatie tussen inhoud van het werk en productiviteit. Bron: Emery ( 1989) p. 7. 
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3.3 .2 Organisatieontwikkeling 

Senge (1995) schetst in zijn boek een situatie waarin een directeur zijn visie op papier zet, en deze 
enthousiast communiceert naar zijn medewerkers. Deze manier van werken leidde echter niet tot 
succes, en de directeur klaagt over het gebrek aan initiatiefbij zijn personeel en dat hij hen altijd moet 
vertellen wat ze moeten doen. De ondergeschikten daarentegen zeggen op hetzelfde moment:"Het is 
wel duidelijk dat de organisatie niet geïnteresseerd is in onze inbreng in de koers voor de toekomst". 
Wanneer medewerkers op alle niveaus van de organisatie wel de gelegenheid krijgen actief te 
overwegen welke visie en welk doel werkelijk iets voor hen betekenen, zal dit hun betrokkenheid 
( commitment) vergroten, wat een positief effect zal hebben op de productiviteit en de kwaliteit van de 
arbeid. Senge beschrijft een strategie voor het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie binnen 
een bedrijf. Deze strategie moet zich richten op ontwikkeling, waarbij elke fase van het proces de 
Juistervaardigheid van de leiders moet stimuleren en de leidersvaardigheden in de rest van de 
organisatie moet aanwakkeren. Senge onderscheidt vijffasen in deze ontwikkeling: 1- Vertellen: Het 
management beslist wat de visie moet zijn en de organisatie moet deze slechts opvolgen; 2- Verkopen: 
Het management weet wat de visie moet zijn, maar moet deze aan de organisatie verkopen, voordat 
men aan de slag kan; 3- Testen: Het management heeft een idee of meerdere ideeën; men wil weten 
hoe de organisatie hierop reageert; 4- Raadplegen: Het management werkt aan een visie en wil 
creatieve inbreng van de organisatie; 5- Samen creëren: Het management en de leden van de 
organisatie bouwen in samenwerking een gemeenschappelijke visie. Deze fasen zijn weergegeven in 
figuur 3.2. 

r 
Vereiste 
capaciteit 
voor 
richting 
bepalen 
en 
leren 

Afhankelijkheid van de 
leidinggevende eigenschappen van 
de baas 

Testen 

Verkopen 

Vertellen 

Raadplegen 

Samen 
creëren 

Vereiste leidinggevende 
capaciteiten van het voetvolk 

Mate van actieve betrokkenheid 

Figuur 3.2: Vijf aanpakken met betrekking tot visieontwikkeling. Bron: Senge (1995), p. 271. 

Naarmate men verder naar links gaat in het figuur, des te sterker de organisatie afhankelijk is van een 
krachtig leider die de medewerkers zijn visie oplegt. Hoe meer men naar rechts gaat in de figuur, des te 
meer leiderschap, inspraak en leercapaciteit de organisatie als geheel moet opbrengen. Het 
management is dan niet diegene die altijd het antwoord heeft, maar meer de begeleider van het proces. 

Volgens Senge zal iedere organisatie zonder een formeel gezamenlijk visieproces geleidelijk de 
weg van de minste weerstand gaan volgen en terugvallen naar links. Het management wordt steeds 
autoritairder en de rest van de organisatie steeds passiever. Echter naarmate men de trap naar 
samenwerking beklimt, versterkt elke trede het vermogen om het volgende stadium te bereiken. De 
Juistervaardigheden van het management en het vermogen van de organisatie om aspiraties te 
ontwikkelen, versterken elkaar en vullen elkaar aan. 

Voor elke organisatie is een van de stadia geschikt, maar waar men ook start op de trap, het heeft 
altijd intrinsieke voordelen om het vermogen om samen een gemeenschappelijke visie te creëren, uit te 
bouwen. "Mensen zeggen steeds weer hoe bevredigend het is om mee te doen aan een bruisend creatief 
proces waarin zij hun individuele en collectieve toekomst vorm kunnen geven" (Senge, 1995). De 
diepe drang tot samenwerken binnen een gemeenschap wordt zo bevredigd. Het kan zijn dat 
medewerkers genoegen nemen met minder medezeggenschap. Maar het concurrentievoordeel van een 
lerende organisatie is onmogelijk te behalen zonder de volledige deelname van iedereen bij het 
uitzetten van de koers en het stellen van de prioriteiten. 
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3.3.3 Management by objectives 

In 1954 introduceerde Drucker het concept 'management by objectives and self-control '. Het centrale 
idee hiervan is medewerkers niet voortdurend te vertellen wat ze moeten doen en hoe ze het moeten 
doen, maar om ze specifieke doelen te geven, met de daarbij behorende middelen en bevoegdheden, en 
ze zelf te laten bepalen hoe die doelen zo effectief en efficiënt mogelijk gerealiseerd kunnen worden 
(Soete, 2005). Drucker wil ons laten zien dat de concentratie van de managers op de doelstellingen en 
strategie, gecombineerd met het verleggen van de beslissingsbevoegdheid over de manier van werken 
naar de uitvoerenden, een efficiënte organisatie oplevert. Wanneer managers zich bemoeien met de 
manier van werken, lijken ze de einddoelen uit het oog te verliezen en komen de uitvoerenden niet tot 
volledige ontplooiing. 

De essentie van MBO ligt in het proces van het gemeenschappelijk doelen stellen. 
Organisatiedoelen worden vervolgens systematisch vertaald naar afdelingsdoelstellingen. MBO wordt 
in de top van de organisatie geïnitieerd. Dat het management achter de implementatie van MBO staat, 
is een vereiste. Zij nemen de eerste stappen door het defmiëren van de bedrijfsdoelstellingen. Deze 
doelstellingen worden vervolgens gecommuniceerd naar de rest van de organisatie. Vervolgens gaan 
afdelingshoofden samen met hun medewerkers de afdelingsdoelstellingen bepalen, die worden afgeleid 
van de organisatiedoelstellingen. Hierbij wordt gelet of de doelen verifieerbaar zijn. "De kosten 
terugbrengen met vijf procent" is verifieerbaar. "Je best doen" niet. Vervolgens wordt gekeken of er 
voldoende middelen voor de medewerkers beschikbaar zijn om hun doelen te realiseren. Dit proces 
wordt vervolgens herhaald op een lager niveau binnen de organisatie, totdat iedereen binnen de 
organisatie bekend is met de eigen doelen. 

Gedurende de periode die gesteld is om de doelen te realiseren, komen leiding en medewerkers 
geregeld bijeen om de voortgang te bespreken. Daar waar nodig worden doelstellingen aangepast en 
bijgesteld en worden benodigde hulpmiddelen beschikbaar gemaakt. Aan het eind van de gestelde 
periode worden de doelen geëvalueerd en wordt feedback gegeven. Hierin wordt besproken in welke 
mate de doelen gehaald zijn en wat daar de redenen van zijn. Vaak wordt deze evaluatie ook gebruikt 
als prestatiemeting en kunnen salarisaanpassingen worden getroffen of vormen van bonussen worden 
uitgekeerd. 

3.3.4 Intern ondernemerschap 

Steeds meer bedrijven laten werknemers projecten uitvoeren met een grote mate van autonomie. Deze 
verantwoordelijkheid stimuleert medewerkers om actief initiatieven te nemen en vergroot hun 
daadkracht en creativiteit. Deze manier van organiseren heet intern ondernemerschap, en brengt de 
persoonlijke doelstellingen van medewerkers en organisatiedoelen dichter bijeen (Weggeman, 1996). 
Het stimuleren van intern ondernemerschap kan beschouwd worden als een effectief middel om de 
productiviteit van een organisatie te vergroten. Velen zijn bereid om de laatste trap in de 
behoeftenhiërarchie van Maslow te bereiken, namelijk die van zelfactualisatie, en zijn daarom bereid 
veel energie te steken in het behalen van hun persoonlijke doelen. Een intern ondernemerschap 
bevorderend klimaat zorgt ervoor dat medewerkers er -nog meer- zin in hebben én houden om hun 
energie in te zetten voor de organisatie waarin zij zich thuis voelen. Zo 'n klimaat kan volgens 
Weggeman (1996) gerealiseerd worden door de werkomgeving zo in te richten dat zij voldoet aan de 
volgende kenmerken: 
• Management stuurt dominant op output; 
• Wat het proces betreft 'beperkt' het management zich tot het conditioneren en faciliteren van het 

werk van de operationele kern; 
• Management investeert in interne relaties en verticale face-to-face communicatie (management by 

wandering around); 
• Intern ondernemen is verankerd in het wervings-, selectie-, beoordelings- en beloningssysteem 
• De organisatie heeft een groot integrerend vermogen gebaseerd op een inspirerend ' mission 

statement '. 

Naast het intrapreneurvriendelijke klimaat moeten medewerkers zich bovendien als interne 
ondernemers willen gaan gedragen, wat het belang van de verankering van intern ondernemen in de 
HRM-systemen aangeeft. 

Voorwaarden voor het succes van intern ondernemen zijn een gedragen mission statement en 
duidelijk gestelde organisatiedoelen. Wordt intern ondernemerschap bevorderd in een organisatie waar 
chaos heerst, dan ontstaat een vorm van anarchie. Alleen als er een grote overeenkomst is tussen 
persoonlijke- en organisatiedoelen, kunnen de managementacties om tot een intrapreneurvriendelijke 
organisatie te komen, het beoogde effect bereiken. 
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Samengevat: Ondernemerschap in huis halen, hebben en houden betekent voor de ondernemer dat 
hij ofzij : 
• Risico's nemen stimuleert; 
• Goede ideeën direct laat uitvoeren; 
• Mensen kansen geeft en dus fouten laat maken; 
• Doelen heeft afgeleid uit een gedragen mission statement; 
• Zelf duidelijk in de organisatie aanwezig is; 
• Voor stilstaande of overbelaste managers nieuwe mogelijkheden zoekt. 

3.4 Cultuur, klimaat, organisatieverandering en weerstand 
De cultuur en het klimaat binnen een organisatie hebben invloed op een organisatieverandering. 

3 .4.1 Cultuur en klimaat 

Vaak worden de termen klimaat en cultuur door elkaar gebruikt, alsof ze uitwisselbaar zijn in 
betekenis. VolgensLandyen Conte (2004) is er echter een verschil. Klimaat is de gemeenschappelijke 
perceptie die medewerkers hebben van hun organisatie. Klimaat ontstaat in de lagere lagen van de 
organisatie en vormt de perceptie van de medewerkers hoe zij hun werk ervaren. Klimaat wordt niet 
alleen door organisatiestructuur bepaald, maar vooral ook door de doelstelling van de groep. Het komt 
voor dat er binnen een organisatie meerdere klimaten aanwezig zijn. 

Cultuur kan worden gedefinieerd als de gedeelde waarden en overtuigingen die door management 
en leiders worden ontwikkeld en gecommuniceerd naar de rest van de organisatie. Cultuur wordt 
duidelijk top-down gecommuniceerd en vaak geassocieerd met meer cognitieve variabelen (overtuiging 
en waarden), terwijl klimaat meer geassocieerd wordt met een affectieve gemoedstoestand, zoals 
gevoel. Klimaat gaat over de context waarin bepaalde acties plaatsvinden en welk het effect deze acties 
hebben op de medewerkers, terwijl cultuur gaat over de intentie en gevolgen van deze actie. 

De sterkte van het klimaat of de cultuur is de mate waarin leden van een organisatie dezelfde 
perceptie hebben (klimaat) en dezelfde gemeenschappelijke waarden aanhouden (cultuur). De sterkte 
van klimaat en cultuur bepaalt mede hoe succesvol de percepties en waarden worden omgezet in acties 
en gedrag. 

3.4.2 Organisatieverandering 

Bij organisatieverandering blijkt de organisatiecultuur vaker de reden van mislukking dan klimaat. De 
voornaamste reden van deze mislukking is volgens Schneider (1996) het feit dat het ' gevoel' (cultuur 
en klimaat) niet mee is veranderd. De cultuur van een bedrijfkan worden veranderd door meer 
aandacht te besteden aan het klimaat. Het klimaat laat immers de tastbare zaken van een cultuur zien 
(werkprocedures, beloningsprogramma's etc.). Klimaat en cultuur zijn dus met elkaar verbonden. Een 
organisatieverandering kan alleen succesvol zijn als zowel het klimaat als de cultuur van een bedrijf 
verandert. 

Er zijn vele modellen en methoden ontwikkeld om een bedrijf te laten veranderen. Echter deze 
methoden zijn vaak gebaseerd op het zgn. ' si I ver bullet' -principe. Het ' silver bullet' -principe betekent 
dat de nadruk op slechts één aspect van de verandering ligt. Het doorvoeren van de verandering mislukt 
omdat: I) er geen rekening gehouden wordt met de vele andere gebieden waar de verandering 
betrekking op heeft; en 2) de verandering geabsorbeerd wordt door het bestaande klimaat van het 
bedrijf. Als deze methoden meer nadruk zouden leggen op het klimaat en de cultuur van het bedrijf, 
dan zou de verandering die het bedrijf wil doorvoeren, beter verlopen en structureler zijn. 

Om een organisatieverandering goed te kunnen uitvoeren moet een bedrijfvolgens Schneider 
( I996) de volgende stappen volgen: Stap 1: Zorg ervoor dat het bedrijf voorbereid is om grote 
veranderingen te kunnen doorstaan. In het artikel wordt een aantal barrières opgesomd onder de 
noemer: ' weak management': Effectiviteit van het besluitvormingsproces, de infrastructuur van de 
organisatie, communicatie met lager personeel, waarde van in het verleden genomen beslissingen en 
tenslotte de mate van vasthoudendheid, moed en kracht van het management. Alleen als er sprake is 
van géén 'weak management' dan pas kan men een verandering doorvoeren; Stap 2: De verandering 
moet geanalyseerd worden met behulp van de vier dimensies van klimaat binnen een bedrijf: aard van 
relaties, aard van hiërarchie, aard van het werk en tenslotte focus op ondersteuning en 
beloningssystemen. Deze vier dimensies beïnvloeden de cultuur van het bedrijf. Vooral de laatste 
dimensie is belangrijk om een verandering blijvend te laten zijn; Stap 3: De verandering moet gepland 
worden. Vervolgens communiceert het management de verandering aan de hele organisatie zodat 
iedereen begrijpt waarom de verandering gaat plaatsvinden; Stap 4: De juiste bronnen en middelen 
moeten vrij gemaakt worden om de verandering te kunnen starten en doorvoeren; Stap 5: Regelmatig 
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moet worden gecontroleerd of de verandering binnen het bedrijf ook daadwerkelijk plaatsvindt. Er 
wordt gekeken of het klimaat binnen het bedrijfverandert en hiermee ook de cultuur beïnvloedt. Deze 
vijf stappen moeten blijven plaatsvinden totdat de gewenste verandering heeft plaatsgevonden en het 
klimaat en de cultuur van het bedrijfblijvend is veranderd. 

3.4.3 Weerstand tegen verandering 

Kotter en Schlesinger ( 1979) beschrijven enkele tactieken in het omgaan met weerstand tegen 
verandering. De weerstand tegen verandering kan worden verkleind door te communiceren met 
medewerkers. Hierbij gaat men uit dat oorzaak van de weerstand ligt in slechte communicatie. Als men 
alle feiten kent en alle misvattingen kunnen worden opgehelderd, zal de weerstand tegen verandering 
afuemen. Een voorwaarde hierbij is dat de management-medewerkerrelatie gekarakteriseerd wordt 
door wederzijds vertrouwen en geloofwaardigheid. 

Een andere manier om de weerstand tegen verandering te verlagen, is door middel van het laten 
participeren van medewerkers in het veranderproces. Het idee hierachter is dat het erg lastig is voor 
iemand om zich te verzetten tegen een veranderbesluit, dat hij/zij zelf mede-vormgegeven heeft. 
Aangenomen dat de deelnemer een betekenisvolle bijdrage kan leveren, leidt zijnihaar betrokkenheid 
niet alleen tot een lagere veranderweerstand, maar ook tot een groter commitment en verhoogt het de 
kwaliteit van de verandering. Nadelen zijn het risico op een slecht besluit, en de hoeveelheid tijd die dit 
proces kost. 

Een derde vorm die besproken wordt is coöptatie. Hierbij wordt een veranderbesluit gepresenteerd 
aan de 'leider' van de groep tegenstanders en wordt zijnihaar mening en advies gevraagd. Dit heeft niet 
als doel om tot een beter besluit te komen, maar om zijn/haar instemming te krijgen. Door de 
tegenstander een belangrijke rol te geven in het besluitproces, wordt hij/zij als het ware ' omgekocht' 
om toch achter het besluit te gaan staan. 

3.5 Besluitvorming en communicatienetwerken 
In een organisatie kunnen meerdere besluitvormingsmetboden en communicatienetwerken aanwezig 
zijn, elk met hun eigen kenmerken. 

3.5.1 Besluitvorming 

Er zijn verscheidene manieren waarop een besluit genomen kan worden (lnfomil, 2007). Een van deze 
manieren is op grond van autoriteit: Het besluit wordt genomen door degene, die verantwoordelijk is 
voor de gevolgen (al of niet na peiling van de mening van de groep). Dit werkt snel en efficiënt. Deze 
wijze is geschikt voor eenvoudige regelzaken. Bij belangrijke zaken of bij een besluit dat een breed 
draagvlak vereist, wekt deze werkwijze verzet. Een tweede manier is door een meerderheid die beslist: 
De helft plus één of een 2/3 meerderheid is nodig voor het nemen van het besluit. Op zich is deze wijze 
bruikbaar, maar er bestaat het risico dat de argumenten te weinig worden gewogen. Dan is het in feite 
een machtsbesluit, waarbij de minderheid zich onvoldoende gehoord voelt. Ten derde bestaat er een 
besluit op basis van consensus (overeenstemming): Een voorstel wordt aangenomen als niemand 
principieel bezwaar heeft, al hoeft niet iedereen het er helemaal mee eens te zijn. Wel moet iedereen 
gehoord zijn en het gevoel hebben dat zijn argumenten serieus genomen zijn. Iedereen neemt 
medeverantwoordelijkheid voor het besluit. Een besluitvormingsproces op basis van consensus vereist 
een actieve deelname van alle teamleden (Amason, 1995). Het is uitermate belangrijk dat de teamleden 
een gemeenschappelijk begrip/inzicht hebben van wat ten grondslag ligt aan het besluit. Enkel door dit 
gemeenschappelijke begrip is elk individu in staat onafhankelijk van elkaar te werken, op een manier 
die consistent is met de acties van de andere teamleden. Met andere woorden, men werkt allen in lijn 
met het gedachtegoed van het gekozen besluit. Daarnaast is het van groot belang dat de teamleden zich 
verbonden voelen met het genomen besluit. Deze verbondenheid is noodzakelijk om de kans op 
weerstand tegen het besluit te verkleinen. Inzicht en verbondenheid zijn belangrijke factoren die de 
kans op een effectieve implementatie van het genomen besluit doen vergroten. 
(Amason, 1995). Deze vorm vraagt veel tijd en is moeilijk werkbaar in grote groepen. Consensus is van 
belang bij ingrijpende beslissingen. Tenslotte kan er ook een beslissing worden genomen bij 
unanimiteit: Er wordt pas een besluit genomen als iedereen er vóór is. Dit is slechts zelden haalbaar, 
zeker in grote groepen. Het heeft alleen zin bij heel centrale beslissingen, waarbij iedereen sterk 
betrokken is (of moet zijn). Bij bovenstaande manieren neemt de participatiegraad toe. Een autoritair 
wordt genomen door één persoon, en kent geen participatie van de rest van de groep. Bij het nemen van 
een besluit op basis van consensus is de participatie daarentegen groot. 

Een andere manier om een beslissing te nemen met hoge mate van participatie, waarbij ook nog 
eens de ideeën van alle groepsleden gehoord worden, is de Nominale Groepstechniek. Deze techniek 
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stelt de individuele groepsleden in staat om ideeën te genereren en kenbaar te maken aan de groep. 
Vervolgens vindt er een stemming plaats, waarbij uiteindelijk het beste idee gekozen wordt (Nauta, 
2007). De methodiek verloopt in een aantal stappen: 1- Allereerst worden in een groepssessie de ideeën 
gegenereerd en opgeschreven op een zelfklevend notitievelletje (Post-it). Dit gebeurt individueel en in 
stilte; 2- Vervolgens maakt elke deelnemer zijn ideeën bekend aan de groep, door ze op een bord te 
plakken. Tegelijkertijd wordt ieder idee toegelicht; 3- Gelijksoortige ideeën kunnen in overleg met de 
groep geclusterd worden; 4- Tenslotte kiest iedere deelnemer de vijfbeste ideeën en rangschikt deze 
naar belangrijkheid. Het idee met de hoogste score wordt uiteindelijk gekozen. Op deze manier worden 
twee soorten outputs verkregen, namelijk meningen die van belang zijn voor het probleem, en 
gekwantificeerde metingen van het relatieve belang van de verschillende meningen (Vogel & 
Verhall en, 1983 ). 

Bij besluitvormingsprocessen in een groep, bestaat er het risico van 'Groepsdenken' (in het Engels: 
Groupthink). Dit is een psycho-sociaal fenomeen, waarbij een groep van op zich zeer bekwame 
personen zodanig wordt beïnvloed door groepsprocessen, dat de kwaliteit van groepsbesluiten 
vermindert. Het ontstaat als groepsleden primair letten op het behoud van overeenstemming en 
eensgezindheid bij een beslissingsproces in plaats van een kritische overweging van de feiten 
(Wikipedia 2007). Ook kan een beslissingsproces, waarbij participatie van alle deelnemers verwacht 
wordt, verstoord worden door de aanwezigheid van een autoritair persoon. De kans bestaat dat deze 
persoon het proces (onbewust) stuurt en dat de uitkomst van het groepsproces daardoor niet zuiver is. 
Doordat bij de Nominale Groepstechniek de ideeën in stilte en individueel worden gegenereerd, is er 
geen kans of Groepsdenken of dat een sterke persoonlijkheden het proces gaan overheersen en een te 
sterk stempel drukt op de uitkomsten. 

3.5.2 Communicatienetwerken 

Communicatie binnen een organisatie kan in veel vormen voorkomen. De informatie wordt binnen de 
organisatie doorgegeven via een netwerk van personen. Hier worden drie soorten netwerken 
onderscheiden (Robbins & Judge, 2007) 

Een ketting-netwerk volgt strikt de hiërarchische structuur; Informatie wordt zowel naar een lager 
als naar een hoger niveau in de organisatie doorgegeven. Deze vorm van communicatie is geschikt 
voor eenvoudige taken, waarbij weinig interactie tussen de deelnemers nodig is. Bij een wiel-netwerk 
staat één persoon centraal, die het centrale aanspreekpunt vormt voor de groep. Eenvoudige roblemen 
worden in dit netwerk snel opgelost, omdat de informatie snel op de juiste plek is. Een alle-kanalen
netwerk heeft daarentegen geen centrale persoon en communiceren alle deelnemers vrij met elkaar. Bij 
complexe problemen blijkt dit het meest doeltreffende netwerk te zijn. 

Er worden vier kenmerken onderscheiden, waarmee de netwerken getypeerd kunnen worden 
(Robbins & Judge, 2007). Dit zijn de snelheid en de nauwkeurigheid waarmee een probleem wordt 
opgelost. In welke mate een leider aanwezig is in het netwerk. En tenslotte de tevredenheid van de 
deelnemers in het betreffende netwerk. Dit laatste kenmerk is afhankelijk van de mate van deelname 
aan het proces. Een medewerker die deeluitmaakt van een alle-kanalen-netwerk is veel betrokkener bij 
de totstandkoming van een oplossing, dan een medewerker in een wiel-netwerk. Deze kenmerken 
geven de voor- en nadelen van elke type communicatienetwerk aan. In tabel3.3 worden de kenmerken 
van ieder type netwerk overzichtelijk weergegeven. 

Tabel 3.3: Diverse communicatienetwerken en hun kenmerken. 
Bron: Vertaald uit Robbins & Judge (2007), p. 375. 

Aanwezigheid van Tevredenheid 
Snelheid Nauwkeurigheid een leider deelnemer 

Ketting Matig Hoog Matig Matig 
Wiel Hoog Hoog Sterk Klein 

Alle-kanalen Hoog Matig Niet Groot 

Als we een onderscheid maken tussen eenvoudige taken en complexe taken, dan blijkt uit 
onderzoek dat gecentraliseerde netwerken uitblinken in eenvoudige taken (Huczynski & Buchanan, 
2007). Dit komt doordat alle benodigde informatie snel bij één centrale persoon is, die de taak in zijn 
eentje snel kan uitvoeren. Bij een gedecentraliseerd netwerk is de benodigde informatie verspreidt 
onder meerdere personen, waardoor geen enkel individu over alle benodigde informatie beschikt. In het 
geval van een complexe taak is het gecentraliseerde netwerk een stuk minder krachtig. De centrale 
persoon raakt overladen met informatie en raakt het overzicht kwijt. Dit leidt tot een slechtere 
performance dan het gedecentraliseerde netwerk. Hier verspreidt de informatie zich over alle leden van 
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het netwerk, waardoor niemand overladen raakt en de taak uitgevoerd kan worden. Deze 
performancekenmerken worden in tabel 3.4 overzichtelijk weergegeven. 

Tabel 3.4: Type taak en performance van communicatienetwerk. 
Bron: J-Juczynski & Buchanan (2007), p. 324. 

Gecentraliseerd netwerk 
(Ketting- en wiel-netwerk) 

Gedecentraliseerd netwerk 
(alle-kanalen-netwerk) 

3.6 Kenmerken per bedrijfstype 

Eenvoudige taak Complexe taak 

Hoog Laag 

Laag Hoog 

In paragraaf 3.1 is een aantal ideaaltypen bedrijf besproken. Elk van deze typen heeft zijn eigen 
kenmerken. In tabel 3.5 staat een overzicht van deze typen en enkele van hun kenmerken. 

Tabel 3.5: Ideaaltype bedrijf en haar kenmerken 

Bedrijf (ideaaltype) Mate van Aanpak van Sturing Communicatie- Besluitvorming 
participatie visieontwikkeling op netwerk 

De efficiënte 
Niet Vertellen Taak Wiel 

Op basis van 
onderneming autoriteit 

De kwaliteits-
Laag Verkopen Resultaat Wiel 

Op basis van 
onderneming coöptatie 

De flexibele 
Middel Raadplegen Outcome All-channel 

Op basis van 
onderneming participatie 

De innovatieve 
Hoog Samen creëren Idee All-channel 

Op basis van 
onderneming eartici~atie 

3.7 Veranderen in een flexibele en innovatieve onderneming 
Om een efficiënte- ofkwaliteitsonderneming te veranderen in een flexibele en innovatieve 
onderneming, zal een aantal zaken moeten wijzigen. Er zullen activiteiten ondernomen moeten worden 
om van A naar 8 te geraken en te blijven. 

Zo zal onder andere de mate van participatie vergroot moeten worden. Een verandering van een 
organisatie die geen participatie kent naar een organisatie met volledige participatie vindt niet in één 
keer plaats. Dit proces gaat geleidelijk en kost tijd. Ook is deze verandering niet gelijk voor alle 
betrokkenen. De mate van participatie zal voor het management hoger worden dan voor andere 
medewerkers. Bovendien zal, als binnen een onderneming de participatiegraad wordt verhoogd, dit in 
eerste instantie gelden voor het management. Er zal eerst een adaptatiefase plaatsvinden voordat het 
management de participatieve manier van werken kan overdragen op hun medewerkers. De participatie 
van medewerkers zal pas in een later stadium gevraagd worden. De vergroting van participatie en het 
tijdspad voor beide groepen is weergegeven in figuur 3.3 . 

Volledige 
participatie 

Coöptatie 

Geen 
participatie 

Management 

Medewerkers 

tijd 

Figuur 3.3: Mate van participatie in de tijd 
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Om een toename van de participatie te realiseren, worden nieuwe manieren van besluitvorming 
toegepast. In organisaties zonder participatie vindt besluitvorming met name plaats op basis van 
autoriteit. Het besluit wordt genomen door degene, die verantwoordelijk is voor de gevolgen, vaak de 
directeur of de leidinggevende. De groep moet zich schikken naar dit besluit. Als de mate van 
participatie in de organisatie toeneemt, vereist dit ook een besluitvormingsproces dat deze participatie 
waarborgt. Een voorbeeld hiervan is besluitvorming op basis van consensus, waarbij ieders mening 
gehoord wordt en er uiteindel ijk pas een voorstel wordt aangenomen als iedereen zich erin kan' vinden. 
ledereen neemt medeverantwoordelijkheid voor het besluit. Een kenmerk van een innovatieve 
organisatie is de hoge participatiegraad. Als een organisatie wil veranderen van een efficiënte of 
kwaliteitsondememing naar een innovatieve onderneming, zullen zulke manieren van besluitvorming 
dus geïntroduceerd moeten worden. 

Deze participatieve manieren van besluitvorming dienen niet alleen te worden toegepast in de 
dagelijkse bedrijfsvoering, maar met name ook in de totstandkoming van de doelstelling en de strategie 
van de organisatie. Immers deze bouwstenen voor het beleid van de organisatie vormen het 
uitgangspunt voor de verdere invulling van de acties. Als de doelstelling en strategie op een 
participatieve wijze tot stand zijn gekomen, dan zijn medewerkers meer betrokken bij hun taken. Dit 
komt de productiviteit van de organisatie ten goede. 

In een organisatievorm zonder participatie en met besluitvorming op basis van autoriteit vindt de 
communicatie plaats in een keten- of wielcommunicatienetwerk Het management ontvangt informatie 
van haar ondergeschikten, en delegeert taken. De communicatie vindt dan plaats in een centrale vorm. 
In een flexibele en innovatieve organisatie is het management niet diegene die informatie ontvangt en 
toereikt, maar meer de begeleider van het proces. Er wordt gestuurd op output in plaats van op de taak. 
Dit brengt met zich mee dat medewerkers meer onderling moeten gaan communiceren. Om een 
organisatie succesvol te laten veranderen in een flexibel en innovatiefbedrijfmoet deze decentrale 
vorm van communiceren aangemoedigd worden. 

Het sturen op output in plaats van op taken houdt ook in dat medewerkers zelfkeuzes hebben in hoe 
zij hun werk inrichten. Managers hoeven medewerkers niet langer te vertellen wat zij moeten doen en 
hoe zij hun werk moeten doen, maar geven nu doelen aan en maken de benodigde middelen 
beschikbaar om deze doelen te bereiken. Medewerkers bepalen zelf hoe zij deze doelen zo effectief en 
efficiënt mogelijk denken te realiseren. Deze manier van managen door het stellen van doelen en de 
nadruk op zelfcontrole (management by objectives and self-control) vergroot het intern 
ondernemerschap van de medewerkers. Dit vergroot het commitment en daarmee de productiviteit en 
kwaliteit van de arbeid. 

Om een efficiënte- of kwaliteitsonderneming te veranderen in een flexibele en innovatieve 
onderneming, zal dus een aantal activiteiten genomen moeten worden: 1- Besluitvorming op basis van 
consensus in plaats van autoriteit; 2- Participatie van medewerkers bij de totstandkoming van de 
organisatiestrategie; 3- Mogelijkheden creëren voor decentrale communicatie; 4- Invoeren van 
management by objectives en zelfcontrole. 
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4 METHODEVAN ONDERZOEK 
In dit hoofdstuk worden de methoden van onderzoek beschreven. Allereerst worden de methoden 
besproken uit de diagnosefase. Bekeken wordt hoe de data tijdens deze fase worden verzameld en hoe 
deze data worden geanalyseerd. Vervolgens komen de methoden van de ontwerpfase aan bod. 
Besproken wordt hoe het ontwerp tot stand komt, hoe dit ontwerp vervolgens wordt geïmplementeerd 
en tenslotte wordt geëvalueerd. 

4.1 Diagnosefase 

4.1 . 1 Methode van dataverzameling 

Ten behoeve van de dataverzameling wordt gebruikgemaakt van de diagnosetechniek 'Stream 
Analysis' van Porras ( 1987). Deze methodiek kenmerkt zich door het participatieve karakter. Bij deze 
analyse worden, samen met leden van de organisatie, knelpunten geïnventariseerd, waarbij 
gebruikgemaakt wordt van enkele vooraf gedefinieerde categorieën. Tussen de knelpunten leggen de 
medewerkers eventueel aanwezige oorzaak-gevolgrelaties aan. Hierdoor kunnen de eigenlijke 
grondoorzaken van de zichtbare problemen geïdentificeerd worden. 

De informatie die nodig is voor de analyse komt voort uit interviews. In bijlage I staat het 
interviewschema dat gebruikt wordt tijdens deze interviews. Voorafgaand aan deze vraaggesprekken 
wordt de afstudeeropdracht toegelicht, waarbij geen aandacht wordt gegeven aan de hierin genoemde 
problemen om beïnvloeding te voorkomen. Tevens wordt het confidentiële karakter van het interview 
benadrukt, om zo openheid en eerlijkheid te stimuleren. Eventuele vertrouwelijke informatie wordt in 
overleg geherdefmieerd in algemenere termen op een hoger abstractieniveau. Als detailinformatie 
echter noodzakelijk blijkt voor de analyse, zal in de verslaglegging de essentie gewaarborgd blijven, 
maar de bron niet herkenbaar zijn. 

Aan de geïnterviewde wordt gevraagd welke knelpunten hij of zij ziet bij Technomed Europe, 
waarbij men zich niet hoeft te beperken tot zijn of haar takenpakket. Daarna worden er oorzakelijke 
verbanden gezocht tussen de diverse knelpunten. Omdat het schema tijdens het gesprek groeit, kan het 
voorkomen dat men tot nieuwe inzichten komt, of dat knelpunten in een nieuwe context komen te staan 
en hun betekenis enigszins verliezen. Daarom wordt het hele schema doorgelopen om te kijken of de 
geïnterviewde zich kan vinden in de manier waarop het is weergegeven. Daar waar nodig, wordt een 
knelpunt hergedefmieerd en informatie toegevoegd aan het schema. 

In totaal worden elfpersonen geïnterviewd (tabel4.1). Deze groep bestaat uit het voltallige 
managementteam plus een aantal andere medewerkers uit het tweede leidinggevende echelon van de 
organisatie. Aangenomen wordt dat medewerkers die deel uitmaken van het managementteam een 
brede kijk hebben op de organisatie. Hun kennis van het bedrijf reikt verder dan alleen hun eigen 
afdeling, waardoor zij over informatie beschikken welke belangrijk is voor dit onderzoek. Het 
betrekken van alle leden van het managementteam vergroot bovendien het draagvlak dat nodig is bij de 
keuze en implementatie van een oplossing. De overige geïnterviewden beschikken over de nodige 
operationele kennis, kennis van de markt, de diverse procedures, kortom informatie over de dagelijkse 
praktijk bij Technomed Europe. Het betrekken van deze groep personen draagt ertoe bij dat er geen 
eenzijdige analyse plaatsvindt die puur is gebaseerd op de optiek van het management. Hierdoor is de 
informatie over de organisatie afkomstig uit het gehele bedrijf en zal een beter en objectiever beeld 
scheppen. Bovendien draagt het betrekken van deze groep mensen bij aan het scheppen van draagvlak 
voor ondermeer de uitkomst van de analyse. 

Tabel 4.1: De elf personen die worden geïnterviewd 

Het managementteam: 
President 
Di rector of Sales 
Manager Finance & Administration 
Manager Human Resources, Secretary to the board 
Manager Quality Assurance & Reguiatory Affairs 
Manager Research & Development 

Medewerkers uit het tweede echelon: 
Account Manager 
Materials Manager 
New Business Development Manager 
Production Manager 
Team coach 
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Elk interview wordt uitgewerkt tot een digitale versie van het oorzaak-gevolgdiagram. Daarna worden 
alle genoemde knelpunten samengevoegd in één tabel, waarbij knelpunten met dezelfde betekenis 
geclusterd worden. Hierbij kan het voorkomen dat knelpunten naar een hoger abstractieniveau worden 
getrokken om clustering mogelijk te maken. De essentie van het knelpunt blijft, ook in de geclusterde 
variant, behouden. 

Na het clusteren worden alleen die knelpunten meegenomen, die door de meerderheid genoemd 
zijn. Hiertussen worden, met behulp van de uitgewerkte interviewgegevens, de onderlinge oorzaak
gevolgrelaties aangebracht, waarbij de grootste gemene deler de aanwezigheid en de richting van de 
relatie bepaalt. 

Na het clusteren van de knelpunten tot één oorzaak-gevolgdiagram wordt een plenaire bijeenkomst 
georganiseerd voor alle geïnterviewden. De clustering van knelpunten wordt gepresenteerd, toegelicht 
en ter discussie gesteld. Hierbij bestaat de mogelijkheid om de lijst met knelpunten en de onderlinge 
oorzaak-gevolgrelaties aan te passen. Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen wordt aan de 
deelnemers gevraagd in hoeverre zij zich kunnen vinden in dit schema, door middel van het geven van 
een cijfer ( 1-1 0). Het gemiddelde van deze cijfers staat voor de mate waarin men zich in de diagnose 
kan vinden en of er sprake is van een sterke consensus. Als er geen sprake van een sterke consensus is, 
wordt het schema opnieuw besproken en eventueel aangepast, net zolang totdat men er zich wél in kan 
vinden. 

In het definitieve oorzaak-gevolgdiagram kunnen vervolgens de grondoorzaken en symptomen 
onderscheiden worden. 

4.1.2 Methode van data-analyse 

4.1.2.1 Clusteren van data 

Na het afnemen van de elf interviews worden de genoemde knelpunten opgenomen in een Excel-tabel. 
In deze tabel worden de knelpunten van één persoon naast elkaar in één rij geplaatst. In totaal worden 
dus elfrijen gevuld met knelpunten. De volgorde waarin de knelpunten naast elkaar worden geplaatst is 
in dit stadium niet relevant. Vervolgens wordt de tabel uitgebreid met elf rijen, wederom één per 
geïnterviewde, om ruimte te maken voor de geclusterde knelpunten. Ook deze rijen worden voorzien 
van persoonnummers. Tabel4.2 geeft een voorbeeld van deze indeling. 

Geïnterviewde 
Persoon I 
Persoon 2 
Etc ... 

Persoon I (geclusterd) 
Persoon 2 (geclusterd) 
Persoon 3 (geclusterd) 
Etc .. . 

Tabel 4.2: Voorbeeld van knelpuntentabel 

Knelpunt I 

Geclusterd 
knelpunt I 

Knelpunt 2 

Geclusterd 
knelpunt 2 

Etc ... 

Geclusterd 
knelpunt 3 

Nu wordt het eerste knelpunt van persoon 1 verplaatst naar de eerste lege cel in de rij van geclusterde 
knelpunten van persoon 1. Vervolgens wordt bij de knelpunten van persoon 2 gekeken of hij of zij een 
knelpunt heeft genoemd met dezelfde betekenis. In dat geval wordt dit knelpunt weggenomen in rij 2 
en onder het knelpunt van persoon 1 geplaatst. Deze handeling wordt herhaald voor alle ander 
geïnterviewde. Uiteindelijk komen alle overeenkomstige knelpunten onder elkaar te staan, in de rij van 
de persoon die dit knelpunt genoemd heeft. 

Tijdens het selecteren en verplaatsen van knelpunten is het belangrijk om die knelpunten bijeen te 
zetten die dezelfde betekenis dragen. Het kan voorkomen dat een persoon meerdere knelpunten heeft 
genoemd, die bij een ander worden vertegenwoordigd door één ruimer gekozen knelpunt. In deze 
situatie worden de twee 'krappe' knelpunten beiden verplaatst naar één cel, zodat de oorspronkelijk 
genoemde knelpunten wel zichtbaar blijven. 

Vervolgens wordt aan elke kolom met knelpunten een naam toegekend, die de betekenis van de 
onderstaande knelpunten vertegenwoordigd. Hier kan het voorkomen dat de betekenis van de 
knelpunten naar een hoger abstractieniveau worden getrokken. Het blijft echter belangrijk dat de 
essentie van de knelpunten, ook in de geclusterde variant, behouden blijft. 
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Tenslotte wordt per kolom, dus per geclusterd knelpunt, geteld hoeveel geïnterviewden een cel 
hebben gevuld. Dit aantal vormt de score voor dit geclusterde knelpunt. Enkel knelpunten die door de 
meerderheid zijn genoemd (score > 5) worden meegenomen in de verdere analyse. 

4.1 .2.2 Oorzaak-gevolgrelaties 

Na het clusteren en selecteren van de knelpunten wordt gekeken of er door de geïnterviewden oorzaak
gevolgrelaties zijn aangegeven, en zo ja, in welke richting deze lopen. Hiertoe wordt een 
combinatiematrix opgesteld waarbij de geselecteerde knelpunten zowel in de eerste rij als in de eerste 
kolom worden weergegeven. Tabel 4.3 geeft een voorbeeld van zo een matrix. 

ledere cel in deze matrix vormt een combinatie van twee knelpunten, knelpunt A en knelpunt B. Per 
cel wordt aangegeven hoe vaak een oorzaak-gevolgrelatie werd genoemd, respectievelijk van knelpunt 
A naar knelpunt B, van B naar A en hoe vaak er géén relatie werd genoemd. In het voorbeeld is te zien 
dat er door de geïnterviewden tweemaal een relatie werd gelegd van knelpunt 1 naar knelpunt 2, zes 
maal van knelpunt 2 naar knelpunt 1, en drie maal werd er géén relatie tussen deze twee knelpunten 
gelegd. Het grootste getal van deze drie bepaalt de uiteindelijke relatie tussen twee knelpunten. 

Tabel4 3: Voorbeeld van combinatiematrix en notatie van oorzaak-gevolgrelaties 

A B 
Knelpunt 1 
Knelpunt 2 
Knelpunt 3 
Etc ... 

Knelpunt 2 
2, 6, 3 

Knelpunt3 
0, 0, 11 
3, 0, 8 

4.1.2.3 Consensus over het oorzaak-gevolgdiagram 

Knelpunt 4 
6, 0, 5 

0, 0, 11 
0, 0, 11 

Etc ... 

Nadat het oorzaak-gevolgdiagram is gepresenteerd, toegelicht en daar waar nodig aangepast, wordt de 
vraag gesteld in welke mate men zich kan vinden in het schema. Alle aanwezige geïnterviewden 
beantwoorden deze vraag door een rapportcijfer (1-10) te geven. Als deze rapportcijfers aan een norm 
voldoet, is er sprake van consensus. 

De norm die wordt gehanteerd is de volgende: Het gemiddelde van deze cijfers moet minimaal 7 
zijn, en er mag geen enkele onvoldoende (kleiner of gelijk aan 5) worden gegeven. Als aan deze norm 
is voldaan is er voldoende consensus voor het oorzaak-gevolgdiagram. 

4.1.2.4 Kernproblemen en symptomen onderscheiden 

In het oorzaak-gevolgdiagram staan alle geselecteerde knelpunten en hun onderlinge oorzaak
gevolgrelaties. Echter niet alle knelpunten zijn gelijk. Binnen dit diagram kunnen grondoorzaken en 
symptomen worden onderscheiden. Als er bijvoorbeeld een oorzaak-gevolgrelatie van knelpunt A naar 
knelpunt B loopt, wil dat zeggen dat A de veroorzaker is van B. De oorzaak wordt gevonden door de 
pijl in omgekeerde volgorde te volgen. In het oorzaak-gevolgdiagram, dat vele knelpunten bevat, 
kunnen de relatiepijlen gevolgd worden tot men niet verder komt. Dit knelpunt is de grondoorzaak van 
alle gekoppelde knelpunten. Zo een grondoorzaak kenmerkt zich in het diagram, doordat dit knelpunt 
enkel uitgaande pij !en bevat (Porras, 1987). Door alle knelpunten te toetsen op het feit of ze enkel 
uitgaande pijlen heeft, worden de grondoorzaken snel gevonden. 

In het bovenstaande voorbeeld is knelpunt B het gevolg van A. B is in dit geval vaak niet het 
eigenlijke probleem, maar wel het probleem dat vaak het zichtbaarst is (Porras, 1987). Daarom wordt 
knelpunt B aangeduid als het symptoom. In het oorzaak-gevolgdiagram kunnen de relatiepijlen gevolgd 
worden, die uiteindelijk eindigen bij de symptoomknelpunten. Symptomen kunnen herkend worden aan 
het feit dat zij enkel ingaande pijlen kennen. 

4.2 Ontwerpfase 

4.2.1 Literatuuronderzoek 

Door middel van een literatuuronderzoek wordt gezocht naar methoden die gehanteerd kunnen worden 
om het participatieniveau in de organisatie te laten toenemen. Er wordt gekeken naar welk 
participatieniveau voor elk deel van het bedrijf interessant is en hoe deze participatie gerealiseerd kan 
worden. Er wordt aandacht besteed aan besluitvormingsprocessen op basis van consensus in plaats van 
autoriteit, maar ook aan de participatie van medewerkers bij de totstandkoming van de 
organisatiestrategie. 
Bovendien wordt gekeken naar de communicatievormen die bij een grotere mate van participatie nodig 
zijn. Naast de invoering van participatie in de besluitvorming wordt ook gekeken naar de stuur- en 
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controlemethodiek om productiviteit en kwaliteit van de arbeid te verhogen. De literatuur vormt de 
basis voor het ontwerp, zoals dit hieronder besproken wordt. 

4.2.2 Ontwerp op het niveau van het management 

Om het participatieniveau van alle werknemers te verhogen zijn er twee afzonderlijke 
ontwerpprocessen nodig. Er wordt een methode ontworpen voor medewerkers op managementniveau 
en daarnaast een methode voor de andere leden van het bedrijf. 

De mate van participatie ligt voor leden van het managementteam een stuk hoger. Zij worden als 
eerste betrokken bij de totstandkoming van een nieuwe strategie. De strategie beschrijft hoe een 
organisatie een gesteld doel wil gaan bereiken. Belangrijk hierbij is dat de strategie niet enkel berust op 
ideeën van de directeur-grootaandeelhouder, maar dat er ook een binding is met diegene die 
uiteindelijk voor de implementatie moeten zorgdragen door goed te luisteren naar signalen van onderaf 
(Van Lierop, 1994). 

Echter goed luisteren volstaat niet in een participatieve organisatie. De medewerkers, en vooral de 
leden van het managementteam, moeten daadwerkelijk betrokken worden bij de totstandkoming van de 
strategie. De strategie moet samen gecreëerd worden, zodat er een gemeenschappelijke visie ontstaat, 
waarbij men sneller eigen initiatieven ontplooit en men actiefbetrokken is (Senge, 1995). Het 
management van de organisatie is het eerste echelon dat in aanraking komt met de strategie. De 
strategie bepaalt de verdere acties voor de onderneming, en bepaalt dus in zeer hoge mate de taken van 
de leden van het managementteam. Als deze leden een stem krijgen in het bepalen van de strategie, 
kunnen zij ook invloed uitoefenen op hun uiteindelijke taken wat zal leiden tot een hoger commitment 
(Emery, 1989). 
Een participatieve manier van besluitvorming, die geschikt is om de gezamenlijk de strategie vorm te 
geven, is besluitvorming op basis van consensus. Hierbij wordt een strategie aangenomen als niemand 
principieel bezwaar heeft, al hoeft niet iedereen het er helemaal mee eens te zijn. Bij een 
besluitvormingsproces met zulke ingrijpende beslissingen is consensus van belang (Infomil, 2007). 
Consensus betekent dat iedereen het over het betreffende onderwerp eens is. Dat wil zeggen, dat men 
het erover eens is dat een bepaalde keuze, alle omstandigheden in aanmerking genomen, de beste 
oplossing is. Die oplossing hoeft niet ideaal te zijn; het kan gaan om een compromis waarin niet 
iedereen volledig zijn zin krijgt, maar waarmee iedereen kan leven (Wikipedia 2007). Echter in het 
geval van een strategisch managementbesluit is consensus méér dan eenvoudigweg instemmen met een 
voorstel. Hier vereist consensus actieve deelname in het besluitvormingsproces van alle teamleden 
(Amason, 1995), waarbij inzicht en verbondenheid belangrijke factoren zijn die de kans op een 
effectieve implementatie van het genomen besluit doen vergroten. 

In zulke besluitvormingssituaties is het belangrijk dat iedereen in de gelegenheid is om vrijuit te 
spreken. Een bedrijf dat wordt kenmerkt als een effectieve- ofkwaliteitsorganisatie zal waarschijnlijk 
een autoritaire manier van besluitvorming kennen. Het risico bestaat dat, ondanks dat een bedrijf 
hogere mate van participatie nastreeft, de autoritaire manier van handelen niet verdwenen is . Dit zou 
een besluitvormingsproces op basis van consensus in de weg kunnen staan. Daarom is het belangrijk 
dat niemand de mening van een ander blokkeert. Iedereen moet zich vrij voelen om zijn of haar mening 
te geven. Om dit te bevorderen kunnen er sternrondes georganiseerd worden, waarbij de deelnemers 
anoniem en zonder druk van de groep hun mening kenbaar kunnen maken. De resultaten van de 
sternronde worden dan in de groep besproken, waarbij iedereen uitgenodigd wordt om aan de discussie 
deel te nemen. 

De directeur-grootaandeelhouder neemt het initiatiefbij het bepalen van de strategie. Hij is 
uiteindelijk de eindverantwoordelijke voor de organisatie, en neemt hierdoor toch een andere positie in 
dan het management. In een organisatie met een mindere mate van participatie is de DGA vaak de 
enige die de koers bepaalt. In een bedrijf waar de participatiegraad toeneemt, geeft de DGA wellicht 
nog altijd de richting aan, maar biedt vervolgens ruimte om zijn voorstel aan te passen. Deze 
aanpassingen zullen zijn koers niet 180 graden laten draaien, maar wellicht net genoeg, zodat het 
voltallige managementteam er mee in kan stemmen. 

4.2.3 Ontwerp op het niveau van de uitvoering 

Het is noodzakelijk dat iedere werknemer doordrongen is van de relevantie van de strategie. Er dient op 
elk afdelingsniveau duidelijk te worden gemaakt wat de organisatie nu precies wil, wat er zou gebeuren 
bij een ongewijzigd beleid en welke acties daarom noodzakelijk zijn (Van Lierop, 1994). De nieuwe 
strategie zal waarschijnlijk voor veranderingen gaan zorgen die de medewerkers direct treffen. Om 
weerstand tegen de veranderingen te verkleinen, is het belangrijk dat er veelvuldig over wordt 
gecommuniceerd (Kotter en Schlesinger, 1979). 
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Maar communicatie alleen is niet genoeg. Een innovatieve organisatie kenmerkt zich onder andere 
door de mate van participatie (Bolwijn & Kumpe, 1990). Naast de managementteamleden moeten ook 
de medewerkers betrokken worden bij de totstandkoming van de strategie. Het gaat echter te ver om 
met alle personeelsleden door middel van consensus een besluit te nemen. Naast het feit dat dit 
praktisch niet uitvoerbaar is, beperkt de kennis van veel medewerkers zich tot hun eigen afdeling. Door 
hen een stem te geven in de strategievorming van de gehele organisatie, worden de personeelsleden 
geacht een mening te vormen over onderwerpen waar ze de details niet van kennen. 

Om deze reden is coöptatie een betere manier om de betrokkenheid van de medewerkers bij de 
totstandkoming van de strategie te vergroten. Coöptatie is een vorm van communiceren waarbij een 
veranderbesluit wordt gepresenteerd aan de ' leider' van de groep tegenstanders. Hierbij wordt zijnihaar 
mening en advies gevraagd. Dit heeft niet als doel om tot een beter besluit te komen, maar om zijnihaar 
instemming te krijgen (Kotter en Schlesinger, 1979). 

Bij Technomed Europe wordt echter niet alleen een 'leider' aangesproken, maar de gehele groep. 
Het hoofddoel van het communiceren van de strategie aan de medewerkers is inderdaad om 
instemming van hen te krijgen. Echter, men wordt ook aangespoord om onjuistheden in de strategie te 
corrigeren en het ontbrekende aan te vullen. Hier zien we coöptatie dus als een beperktere vorm van 
participatie, waarbij de medewerkers toch de kans wordt gegeven om hun invloed uit te oefenen op de 
strategie. 

4.2.4 Implementatie 

In deze paragraafwordt beschreven welke stappen ondernomen worden om de implementatie van de 
ontworpen methoden in goede banen te leiden. 

4.2.4.1 Implementatie van methode tot 'MT'-strategiebepaling 

Om met de implementatie van de ontworpen methode te kunnen starten wordt allereerst met de 
directeur-grootaandeelhouder gesproken. De ontworpen methodiek wordt besproken en de taken van de 
DGA worden uiteengezet. De voorgestelde methodiek verzoekt de DGA namelijk om zijn visie 
kenbaar te maken. De onderzoeker stelt daarom de DGA voor om zijn ideeën over de strategie van de 
onderneming op papier te zetten en in een presentatie samentevatten. Voorafgaand aan de eerste 
bijeenkomst wordt deze strategie met de onderzoeker doorgenomen, zodat hij zich kan voorbereiden op 
zijn rol als voorzitter en discussieleider. Deze voorgestelde strategie heet de 'DGA'-strategie en zal met 
het managementteam puntsgewijs besproken dienen te worden. Vervolgens worden, met hulp van de 
' Secretary ofthe Board', drie data gekozen waarop het volledige managementteam bijeenkomt. Deze 
data worden bij voorkeur aan het einde van de werkdag gepland, en elke bijeenkomsten zal ongeveer 
drie uur in beslag nemen. De managementteamleden zijn tijdens een MT-overleg reeds op de hoogte 
gebracht van het doel van de bijeenkomsten. 

De onderzoeker bereidt de eerste bijeenkomst voor. Hij bespreekt de strategie met de DGA en 
brengt de vergaderruimte in gereedheid (opstellen van beamer, laden van laptop met presentatie van 
DGA, etc). Bij de aanvang van de eerste bijeenkomst wordt het doel van de bijeenkomst en de te 
volgen werkwijze door de onderzoeker toegelicht, waarbij speciale aandacht wordt gegeven aan het 
belang van een open discussie. Tijdens de presentatie van de DGA houdt de onderzoeker de tijd in de 
gaten, en leidt na afloop ervan de discussie . Eventuele wijzigingen in de strategie worden direct door 
de onderzoeker in de presentatie aangepast. Na afloop van deze bijeenkomst maakt de onderzoeker 
enquêteformulieren, waarbij elk strategiepunt getoetst wordt op de mate waarin de MT-leden zich erin 
kunnen vinden. Deze formulieren worden door de onderzoeker verdeeld onder de MT-Ieden, en twee 
dagen later weer opgehaald en verwerkt. De resultaten worden in een presentatie verwerkt, en vormen 
de basis voor de agenda van de tweede bijeenkomst, die door de onderzoeker wordt opgesteld. 

Aan het begin van de tweede bijeenkomst bespreekt de onderzoeker de enquêteresultaten, waarbij 
duidelijk wordt over welke punten nog geen consensus is bereikt. Deze punten vormen de 
discussiepunten voor de tweede bijeenkomst. Wederom neemt de onderzoeker de rol van 
discussieleider op zich. Bovendien heeft hij stembiljetten voorbereid die tijdens deze bijeenkomst 
gebruikt worden. Tijdens de anonieme stemronde verzamelt de onderzoeker de ingevulde biljetten en 
presenteert terplekke de resultaten. 

Ook leidt de onderzoeker de derde bijeenkomst. Hier worden de strategiepunten besproken 
waarover men tijdens de tweede bijeenkomst nog geen consensus heeft bereikt. Wijzigingen in deze 
punten worden door de onderzoeker ter plaatse aangebracht waarna een stemronde kan plaatsvinden. 
De onderzoeker houdt de scores bij en presenteert het resultaat. 
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4.2.4.2 Implementatie van methode tot 'organisatie '-strategiebepa/ing 

Op het niveau van de medewerkers worden twee acties ondernomen die de betrokkenheid bij de 
organisatie moeten vergroten. Ten eerste worden er maandelijks personeelsbijeenkomsten 
georganiseerd om de openheid in communicatie en transparantie van de organisatie te vergroten. 
Daarnaast worden alle medewerkers betrokken bij de totstandkoming van de 'Organisatie' -strategie. 

Implementatie van Personeelsbijeenkomsten 

Ter voorbereiding van de implementatie van de personeelsbijeenkomsten heeft de onderzoeker enkele 
dagen voorafgaand aan de managementteamvergadering van 10 april2007 bij de 'Secretary to the 
board' een verzoek ingediend om een agendapunt toe laten voegen voor deze vergadering. Bij de 
behandeling van dit agendapunt werd de onderzoeker uitgenodigd om het initiatief om 
personeelsbijeenkomsten te organiseren toetelichten en meetehelpen bij het vormgeven ervan. 

Tijdens het MT-overleg heeft de onderzoeker eerst uiteengezet waarom het volgens hem verstandig 
is om regelmatige bijeenkomsten te organiseren met het personeel. Hij lichtte toe dat open 
communicatie tussen MT en medewerkers gewenst is, als men de participatie wil trachten te vergroten. 
Enkele MT-Ieden (DGA, Director of Sales en Secretary to the Board) waren al op de hoogte van het 
voorstel en steunden het initiatief. De andere MT-leden konden zich prima in het voorstel vinden en 
waren het ook eens met de plannen. 

Vervolgens is bekeken welk moment het meest geschikt is om de personeelsbijeenkomsten te 
organiseren en met welke frequentie deze bijeenkomsten gehouden dienen te worden. Het advies van 
de onderzoeker werd hier gevolgd en de datum en het tijdstip voor de eerste bijeenkomst werd geprikt. 
Tevens werd met de MT-leden afgesproken dat zij tijdig aan hun afdeling kenbaar zouden maken dat 
de betreffende bijeenkomst gepland staat, en dat iedereen geacht wordt aanwezig te zijn. 

Ook werd tijdens het MT-overleg bepaald wat er tijdens de komende en volgende 
personeelsbijeenkomsten besproken zou gaan worden. De onderzoeker deed een aantal voorstellen, 
waarna er een korte discussie volgde. Uiteindelijk werd een agenda vastgesteld voor de komende 
personeelsbijeenkomst, en een stramien bepaald voor de agenda' s van de bijeenkomsten in de 
toekomst. Bovendien is afgesproken dat, in het bijzijn van de onderzoeker, deze agenda tijdens het 
MT-overleg dat voorafgaat aan de bijeenkomst definitiefwordt gemaakt. 

Met de MT-leden die een aandeel hadden in de komende bijeenkomst werd afgesproken dat zij een 
Powerpoint-presentatie zouden voorbereiden en deze enkele uren voor aanvang aan de onderzoeker 
zouden overhandigen. De onderzoeker voegde de presentaties samen tot een geheel, en bereidde samen 
met de DGA de inleiding van de bijeenkomst voor. Tevens zorgde de onderzoeker voor het 
gereedmaken van de ruimte waar de presentatie gehouden werd (o.a. beamer en laptop opstellen, 
presentatie laden, etc.). 

Implementatie van 'Organisatie '-strategiebepaling 

Om de medewerkers te betrekken bij de totstandkoming van de 'Organisatie ' -strategie plant de 
onderzoeker per afdeling een vergadering. Hierbij zijn, naast de onderzoeker, de directeur
grootaandeelhouder en het MT-Iid dat verantwoordelijk is voor de afdeling, alle medewerkers van de 
betreffende afdeling aanwezig. Voor elke bijeenkomst wordt drie uur uitgetrokken, bij voorkeur aan het 
einde van de werkdag. Dit moet voldoende tijd bieden om alle delen van de strategiebepaling rustig te 
doorlopen. De onderzoeker treft de nodige voorbereidingen om de bijeenkomst effectief en efficiënt te 
laten verlopen. De vergaderruimte wordt in gereedheid gebracht, de beamer geïnstalleerd en de 
presentaties op de laptop geladen. Daar waar nodig helpt de onderzoeker het MT-Iid met het 
samenstellen van zijn of haar presentatie. Tijdens de bijeenkomst heeft de onderzoeker de rol van 
gespreksleider, en geeft na zijn eigen inleiding achtereenvolgens de DGA en het MT-Iid het woord en 
houdt tijdens de presentaties de tijd in de gaten. Ook tijdens de tweede helft van de bijeenkomst, 
waarbij er vragen worden gesteld en er een eventuele discussie volgt, is de onderzoeker gespreksleider 
en helpt met het maken van notities op de flip-over. Na afloop van de laatste bijeenkomst verzameld de 
onderzoeker alle argumenten die pleitten voor een wijziging van de voorgestelde strategie. Vervolgens 
plant de onderzoeker een bijeenkomst voor het gehele managementteam, waarbij deze opmerkingen uit 
de organisatie worden besproken. 
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4.2.5 Evaluatie 

In deze paragraaf zal worden beschreven hoe de methoden en de implementatie ervan geëvalueerd gaan 
worden. 

4.2.5.1 Evaluatie personeelsbijeenkomsten 

Sinds april vindt er bij Technomed Europe iedere tweede donderdag van de maand een 
personeelsbijeenkomst plaats. Deze personeelsbijeenkomsten zijn in het leven geroepen om open 
communicatie en transparantie te bevorderen. Om te bepalen of de nieuwe opzet van de 
personeelsbijeenkomsten het beoogde effect heeft, wordt na afloop van de bijeenkomst in juni een 
kleine anonieme enquête gehouden onder de aanwezigen. Deze enquête bestaat uit een viertal 
stellingen, waarover de geïnterviewden hun mening kunnen geven op een vijf-punts-likertschaal. Door 
gebruik te maken van deze antwoordmethode kunnen moeilijk te kwantificeren gegevens toch worden 
gevraagd en voorzien worden van een ordinaal meetniveau. 

Tabel 4.4: Stellingen in enquête over personeelsbijeenkomst 

Ik vind dat er tijdens de personeelsbijeenkomsten in voldoende mate gecommuniceerd 
wordt over wat er speelt bij Technomed Europe. 

2 Ik voel mij in voldoende mate uitgenodigd om op deze personeelsbijeenkomsten 
vragen te stellen. 

3 Ik vind dat de openheid verbeterd is door deze nieuwe opzet van de 
personeelsbijeenkomst. 

4 Ik voel mij meer betrokken bij Technomed Europe door de nieuwe opzet van de 
personeel sbijeenkomsten. 

De vier stellingen staan weergegeven in tabe14.4. Elke stelling kan beantwoord worden door een keuze 
te maken uit een van de vijfantwoordmogelijkheden: 1- Helemaal mee oneens; 2- Gedeeltelijk mee 
oneens; 3- Neutraal ; 4- Gedeeltelijk mee eens; 5- Helemaal mee eens. Van de gegeven antwoorden 
wordt per stelling de modus en het bereik berekend. 

4.2. 5.2 Evaluatie 'MT'-strategiebepaling 

Na afloop van de drie bijeenkomsten op managementteam-niveau wordt een enquête gehouden om te 
peilen of de gevolgde procedure het gewenste effect heeft gehad. Het doel van de methode was om de 
participatie van de MT-Ieden te vergroten bij de totstandkoming van de strategie. Hiervoor moet er 
sprake zijn van een situatie waarin voldoende inspraak mogelijk was en iedereen zich vrij voelt om zijn 
mening te geven. Om te peilen of aan deze eisen is voldaan is een vijftal stellingen opgesteld, waarover 
de managementteamleden hun mening kunnen geven. 

Deze vijf stellingen zijn bewust niet persoonlijk gemaakt, dus in de 'ik' -vorm geschreven zoals 
bijvoorbeeld in tabel 4, maar algemeen gehouden. De enquête wil namelijk het proces van de groep in 
kaart brengen. Als bijvoorbeeld één persoon consequent genegeerd werd tijdens een discussie, dan zou 
dat bij een persoonlijke enquête resulteren in slechts één negatieve respons, terwijl het groepsproces 
niet succesvol zou zijn geweest. Door de stellingen algemeen te houden, kijken de geïnterviewden naar 
het proces als geheel, en zouden ook een situatie als in het voorbeeld wordt geschetst veroordelen in de 
enquête. 

De vijf stellingen staan weergegeven in tabel 4.5 . Elke stelling kan ook hier beantwoord worden 
door een keuze te maken uit een van de vijf antwoordmogelijkheden: 1- Helemaal mee oneens; 2-
Gedeeltelijk mee oneens; 3- Neutraal ; 4- Gedeeltelijk mee eens; 5- Helemaal mee eens. Van de 
gegeven antwoorden wordt per stelling de modus en het bereik berekend. 

Tabe/4.5: Stellingen in enquête over 'MT '-strategiebepaling 

Iedereen heeft zijn bijdrage kunnen leveren aan de 
totstandkoming van de strategie. 

2 Er heerste een open manier van communiceren. 
3 Er werd naar elkaar geluisterd en ieders mening werd 

gerespecteerd. 
4 Besluitvorming vond plaats op basis van participatie in 

plaats van autoriteit. 
5 Mate van participatie van de managementteamleden was 

hoo . 
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4.2.5.3 Evaluatie 'Organisatie '-strategiebepaling 

Na afloop van de strategiesessies op afdelingsniveau en de vaststelling van de definitieve 'Organisatie'
strategie wordt een anonieme enquête gehouden onder alle werknemers. Deze enquête moet antwoord 
geven op de vraag of de methode van 'Organisatie ' -strategiebepaling succesvol is geweest. Hierbij 
wordt enkel gelet op het de kwaliteit van het proces (bijvoorbeeld: was er sprake van participatie?) en 
het effect van het proces (bijvoorbeeld: is door de werknemers te laten participeren de betrokkenheid 
vergroot?). De uitkomst van het proces, de uiteindelijke strategie, is van minder belang en wordt 
daarom niet meegenomen in de enquête. 

De vier stellingen staan weergegeven in tabel 4.6, waarbij vraag I en 2 zich richten op de kwaliteit 
en vragen 3 en 4 op het effect van het proces. Elke stelling kan wederom beantwoord worden door een 
keuze te maken uit een van de vijfantwoordmogelijkheden: 1- Helemaal mee oneens; 2- Gedeeltelijk 
mee oneens; 3- Neutraal; 4- Gedeeltelijk mee eens; 5- Helemaal mee eens. Van de gegeven antwoorden 
wordt per stelling de modus en het bereik berekend. 

Tabe/4.6: Stellingen in enquête over 'Organisatie '-strategiebepaling 

Ik heb de kans gekregen om een bijdrage te leveren in de totstandkoming van de 
strategie. 

2 Ik vind dat er goed geluisterd werd naar elkaar en dat men elkaar serieus nam. 
3 Mijn vertrouwen in Technomed Europe is toegenomen door de manier waarop 

gezamenlijk de strategie is bepaald. 
4 Ik voel mij meer betrokken bij Technomed Europedoorde manier waarop 

gezamenlijk de strategie is bepaald. 
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5 RESULTATEN 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Allereerst worden de resultaten 
van de diagnose besproken, waaruit een oplossingsrichting is gedefinieerd. Vervolgens worden de 
resultaten van het ontwerptraject gepresenteerd. Hier worden twee methoden ontwikkeld en 
geïmplementeerd. Bovendien worden de resultaten van de implementatie gegeven en worden de 
methoden geëvalueerd. 

5.1 Diagnose 
Tijdens de gesprekken bij Technomed Europe waarin de voorlopige opdrachtomschrijving werd 
opgesteld, is een aantal problemen van Technomed Europe besproken. In het verleden zijn al enkele 
malen pogingen ondernomen om deze problemen op te lossen, echter zonder bevredigend resultaat. Het 
effect van de maatregelen die genomen werden, was vaak van korte duur, waarna het probleem zich 
opnieuw, of in een andere vorm, voordeed. 

Het lijkt alsofhier symptomen bestreden worden, terwijl het daadwerkelijke dieper liggende 
probleem niet bekend is en geen aandacht krijgt. Om te voorkomen dat tijdens deze afstudeeropdracht 
alle aandacht uitgaat naar symptomen in plaats van de eigenlijke kernproblemen, is een grondige 
analyse van de genoemde problemen van Technomed Europe nodig. 

Gedurende de voorbesprekingen kwam een aantal knelpunten in de organisatie naar voren: Het 
herijken van haar strategische uitgangspunten, het slecht nakomen van afspraken, slechte interne 
communicatie en slechte planning. Op basis daarvan zijn de vier organisatiedimensies, de categorieën 
('Streams') zoals ze genoemd worden door Porras (1987), bepaald. De eerste categorie heeft de naam 
Cultuur gekregen, en staat voor alle organisatieknelpunten die verband houden met de 
organisatiecultuur, -klimaat en stijlen van leiderschap. De tweede categorie is Strategie en omvat alle 
knelpunten die van doen hebben met de strategie, de doelstellingen en de product-marktcombinaties. 
De derde categorie is Methoden gedoopt, en behelst de knelpunten die betrekking hebben op de 
systemen, methoden en procedures binnen de organisatie. De vierde categorie heeft de naam Middelen 
gekregen, en bevat de middelen die Technomed Europe ter beschikking staan. Hieronder vallen naast 
knelpunten met betrekking tot materialen en hulpmiddelen ook mensen, kennis en tijd. 

5.1.1 Resultaten van interviews 

Voorafgaand aan het eerste interview werd een flip-over voorzien van vier kolommen, waarbij elke 
kolom een bovengenoemde stroom vertegenwoordigt. Tijdens het eerste interview bleek dat veel tijd 
verloren ging aan het kiezen van de juiste kolom. Bovendien werden eerder genoemde knelpunten 
herschreven om zodoende, enigszins geforceerd, in één van de kolommen te passen. Omdat deze 
manier van werken de analyse niet ten goede kwam, is besloten om de vier stromen tijdens de 
interviews achterwege te laten, zodat alle aandacht kon uitgaan naar het benoemen van knelpunten en 
het leggen van de oorzaak-gevolgrelaties. Tijdens het tweede interview is besloten een poging te wagen 
om de stromen toch te gebruiken, maar ook hier werkte het verwarrend. Bij de overige interviews zijn 
de stromen niet ter sprake gekomen. 

Opvallend was dat voornamelijk de geïnterviewden uit het eerste echelon in eerste instantie zeer 
operationele knelpunten benoemden. Vaak werden knelpunten aangedragen in de vorm van een 
praktijkvoorbeeld. In deze gevallen was het aan de interviewer om uit dit voorbeeld het knelpunt te 
destilleren. Door middel van een controlevraag werd gewaarborgd dat het knelpunt dat werd 
opgeschreven ook daadwerkelijk hetgeen was dat bedoeld werd. Opmerkelijk was dat na enige tijd de 
medewerker ook zelf zijn genoemde voorbeelden al begon te abstraheren. Enkele van deze genoemde 
praktijkvoorbeelden en de knelpunten die vervolgens werden gedestilleerd staan in tabel 5.1. 

Een tweede opmerkelijk feit was dat er veel overeenkomsten waren tussen de als eerste genoemde 
knelpunten. De knelpunten die met name als eerste genoemd werden, zijn: "Eilandjescultuur", "We 
doen niet wat we beloven" en "Vergaderingen/Meetings niet effectief/efficiënt". Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat deze problemen door verschillende medewerkers en functies ervaren 
worden. Markant was het feit dat bijna alle geïnterviewden vervolgens deze algemene knelpunten 
betrokken op hun eigen werkzaamheden. Dit geeft goed aan hoe een algemeen organisatiebreed 
knelpunt gevolgen heeft in meerdere takken van het bedrijf. Zo werd bijvoorbeeld het gevolg van "We 
doen niet wat we beloven" enerzijds uitgelegd als "De engineers beloven voor het einde van de week 
een oplossing, maar daar kan ik vervolgens twee weken achteraan rennen", maar anderzijds ook als "Ik 
moet materialen bestellen, maar die forecast laat maar op zich wachten." 
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Tabel5.1: Enkele praktükvoorbeelden en het hieruit gedestilleerde knelpunt 

Voorbeeld, aangedragen door geïnterviewde 
"Ik zit te wachten op de specificaties van een onderdeel voor de SMK's, 
terwijl R&D de ontwikkeling van de nieuwe Monopolair op dat moment 
belangrijker vindt." 

"Vorige maand hadden we dat issue met de vergulding, toen liet de goudlaag 
ineens los van de naalden, met als gevolg dat de volledige planning moest 
worden aangepast. We begonnen hetjaar dus al met flinke backorders." 

" Ik heb bijvoorbeeld het gevoel dat we drie van de elf concentrische naalden 
continu tegen verlies produceren en verkopen, maar kan dit niet aantonen." 

Knelpunt( en) 
Prioriteiten verschillen 
per afdeling 

Slechte toelevering van 
materialen + Vertraging 
in productie 

Geen inzicht in exacte 
kostenfbaten 

Tijdens het aanbrengen van relaties tussen de knelpunten kwamen veel mensen tot nieuwe inzichten. 
Bijvoorbeeld op de vraag "Hoe komt het, denkt u, dat Technomed niet weet welke product
marktcombinaties (PMC's) afgestoten zouden moeten worden?" was na enig nadenken het antwoord: 
"Dat heb ik me eigenlijk nooit zo gerealiseerd, maar ik denk dat we gewoonweg niet weten hoe we dat 
zouden moeten bepalen. Volgens mij weten we niet eens wat bijvoorbeeld de winstbijdrage is per 
productgroep." Een ander opmerkelijk citaat was: "Om eerlijk te zijn beschuldig ik altijd de QA
afdeling van het feit dat ze niet willen meewerken, maar nu besef ik dat zij helemaal niet weten 
waarom mijn verzoek aan hen zo belangrijk is. Ik weet immers ook niet waar zij mee bezig zijn. 
Misschien is dat gebrek aan interesse wel een belangrijke oorzaak van de slechte samenwerking." 

Hier en daar werden nieuwe knelpunten gedefmieerd en verbonden met de rest van het diagram. 
Vaak werden voomarnelijk nieuwe oorzaken aangedragen, wat lijkt op het feit dat men genegen is om 
in eerste instantie voornamelijk symptomen te noemen. Door regelmatig het gehele diagram door te 
lopen, werd voorkomen dat men te lang stil bleef staan bij één onderwerp en te diep in details werd 
getreden. 

Tot slot werd het interview afgesloten met een laatste controle van hetgeen dat op de flip-over 
stond. Alle knelpunten en relaties werden door de interviewer nogmaals omschreven om te controleren 
of het daadwerkelijk was wat de geïnterviewde had bedoeld. Na afloop van het vraaggesprek heeft de 
interviewer het oorzaak-gevolgdiagram uitgewerkt en digitaal gemaakt. De knelpunten werden hier en 
daar anders gerangschikt, zodat een overzichtelijker geheel ontstond. Deze digitale uitwerkingen van 
de individuele flip-overs staan in de bijlagen 2-a tot en met 2-k. 

5.1.2 Resultaten van de data-analyse 

Na afloop van het elfde en laatste interview zijn alle genoemde knelpunten overgenomen in één grote 
tabel. Hierin staan alle uitspraken van één persoon in eenzelfde kolom. Door verticaal te schuiven met 
de knelpunten, heeft de onderzoeker knelpunten met gelijke betekenis op dezelfde hoogte gebracht. 
Hierdoor beschrijft iedere regel in de tabel een apart knelpunt. Af en toe kwam het voor dat een 
bepaald knelpunt ruimer geïnterpreteerd moest worden, zodat een clustering mogelijk was. In dat geval 
werd een nieuwe beschrijving aan de groep knelpunten gegeven. Deze omschrijving werd in een 
nieuwe kolom, links van de genoemde knelpunten, genoteerd. Het belangrijkste deel van deze tabel is 
terug te vinden in bijlage 3. 

Per regel is vervolgens gekeken hoeveel personen het desbetreffende knelpunt genoemd hebben. 
Dit aantal vormde de score per knelpunt. Indien het knelpunt door meer dan de helft van de 
geïnterviewden werd genoemd, was het knelpunt belangrijk genoeg om mee te nemen in het 
uiteindelijke oorzaak-gevolgdiagram. In het geval van elf interviews moest de score van een 
geselecteerd knelpunt dus zes ofhoger zijn. Tabel 5.2 geeft een overzicht van de knelpunten die aan 
deze score voldoen. De scores van de overige knelpunten zijn terug te vinden in bijlage 4. 

De oorzaak-gevolgrelaties in de individuele diagrammen vormden de basis voor de relaties tussen 
de bovenstaande knelpunten. In de individuele diagrammen werd gekeken of beide knelpunten 
genoemd werden en of er een directe of indirecte relatie bestond tussen deze twee geselecteerde 
knelpunten. De grootste gemene deler bepaalt of er een relatie wordt gelegd in het uiteindelijke 
diagram, en in welke richting deze relatie loopt. Hiervoor werd de aanwezigheid van een dergelijke 
relatie bekeken in elk van de elf individuele diagrammen waarbij drie mogelijkheden zich voordeden: 
1- er is géén relatie gelegd; 2- de relatie loopt van knelpunt A naar knelpunt B; 3- de relatie loopt van 
knelpunt B naar knelpunt A. Vervolgens werd geteld hoe vaak elk van de mogelijkheden zich 
voordeed. De mogelijkheid met de hoogste score bepaalde de aanwezigheid en de richting van de pijl. 
Het oorzaak-gevolgdiagram op basis van de elfinterviews staat weergegeven in bijlage 5. 
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Tabel 5.2: Scores van de geselecteerde knelpunten 

Knelpunt score 
Doen niet wat we beloven I komen afspraken niet na I 0 
Er worden te weinig I foute keuzes gemaakt 9 
Geen afweging kosten/baten, geen meetmethodiek 9 
Slechte samenwerking 9 
Te weinig tijd I hoge werkdruk 9 
Slechte onderlinge communicatie/informatie/coördinatie 9 
Te weinig informatie om keuze I beleid te maken 8 
Lagere omzet 7 
Vergaderingen/meetings niet effectief I efficiënt 7 
Strategie/koers niet duidelijk 6 
TE kan moeilijk 'nee' zeggen 6 
Prioriteiten veranderen te frequent I zijn niet duidelijk 6 
Prioriteiten verschillen per afdeling 6 
Eilandjescultuur 6 
Te veel PMC's I speerpunten 6 
Slechte aanwezigheid materialen 6 

5.1.3 Consensus over het oorzaak-gevolgdiagram 

Tijdens de plenaire sessie waren acht van de elf geïnterviewden aanwezig. De drie afwezigen waren de 
'Manager Finance & Administration', de 'New Business Development Manager' en de 'Manager 
Research & Development'. Hun redenen van afwezigheid waren respectievelijk urgente andere 
werkzaamheden, een buitenlandse reis en ziekte. Aan de aanwezigen heeft de onderzoeker zijn 
werkwijze toegelicht. ledereen kreeg zijn of haar persoonlijke oorzaak-gevolgdiagram aangereikt, 
waarna de tabel met knelpunten (bijlage 4) werd besproken. Hierbij werd de mogelijkheid geboden om 
wijzigingen aan te brengen in de lijst van geselecteerde knelpunten. De 'President' van Technomed 
Europe wilde graag een duidelijker onderscheid aanbrengen tussen Omzet en Cashflow. Zijn reden 
hiervoor was dat het gebrek aan cashflow de dagelijkse besturing van het bedrijf beïnvloed. Hij zag dit 
duidelijk als een van de belangrijkere knelpunten, en vond de score van dit knelpunt (de score was vier, 
zie bijlage 4) aan de lage kant. Na overleg met de andere aanwezigen werd besloten om dit knelpunt op 
te waarderen en op te nemen in het uiteindelijke oorzaak-gevolgdiagram. 
Vervolgens werd het voorlopige oorzaak-gevolgdiagram getoond (Figuur 5.1), dat zijn basis vindt in de 
elf interviews. De totstandkoming van dit diagram is aan de aanwezigen toegelicht. Bovendien is aan 
elke aanwezige een matrix met de oorzaak-gevolgrelaties uitgedeeld. Deze matrix is terug te vinden in 
bijlage 6. 

Bij de bespreking van het oorzaak-gevolgdiagram werd door een aantal personen de opmerking 
gemaakt dat zij het verschil niet zagen tussen "Eilandjescultuur" en "Slechte samenwerking". Om te 
controleren dat er geen fout was gemaakt bij het clusteren van de knelpunten heeft de onderzoeker de 
tabellaten zien waarin alle afzonderlijke knelpunten van de geïnterviewden bijeen stonden (Bijlage 3). 
Hieruit werd duidelijk dat de clustering correct heeft plaatsgevonden en dat de aanwezigheid van beide 
knelpunten in het diagram door de scores werd bekrachtigd. Uiteindelijk is in overleg met de 
aanwezigen besloten dat de twee knelpunten konden worden samengevoegd. 

Naast het samenvoegen van twee knelpunten zijn tijdens de plenaire sessie ook nog twee 
knelpunten toegevoegd. Hoewel deze knelpunten niet tot de geselecteerde problemen behoorden, is 
tijdens de plenaire sessie besloten om ze ter verduidelijking erbij te plaatsen. Het merendeel van de 
aanwezigen was van mening dat er een relatie bestond tussen "Strategie/koers niet duidelijk" en 
"Prioriteiten veranderen te frequent I zijn niet duidelijk". Echter dit was volgens hen geen directe 
relatie, maar een indirecte, ten gevolge van een slechte communicatie over de strategie en koers. Het 
was echter niet mogelijk om het knelpunt "Slechte onderlinge communicatie I informatie I coördinatie" 
hiervoor te gebruiken, aangezien dat de overige oorzaak- en gevolgrelaties met dit knelpunt zou 
verstoren. Uiteindelijk werd besloten om een nieuw knelpunt te defmiëren dat tussen "Strategie/koers 
niet duidelijk" en "Prioriteiten veranderen te frequent I zijn niet duidelijk" kon worden toegevoegd. Dit 
knelpunt kreeg als naam: "Gebrek aan strategische communicatie I rapportage". 
Het tweede knelpunt dat in deze fase van de plenaire sessie werd toegevoegd, is "Te weinig aandacht 
voor relatiebeheer met leveranciers". Dit knelpunt is in overleg met de aanwezigen toegevoegd om de 
relatie tussen "Slechte aanwezigheid materialen" en "Slechte onderlinge communicatie I informatie I 
coördinatie" te verduidelijken. 
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Ondanks dat de matrix (bijlage 6) nu niet volledig overeenkwam met het aantal geselecteerde 
knelpunten, werd er toch gebruik van gemaakt bij de beoordeling van de oorzaak-gevolgrelaties. Alle 
aanwezigen hebben de ontbrekende knelpunten handmatig aan de matrix toegevoegd. Vervolgens heeft 
iedereen de relaties in zijn matrix gecorrigeerd, daar waar hij of zij dit nodig achtte. Tenslotte heeft de 
onderzoeker alle knelpunten één voor één nagelopen, en hebben de aanwezigen aangegeven of zij de 
bijbehorende relaties hebben aangepast. In het geval van tegenstrijdige meningen bepaalde uiteindelijk 
de grootste gemene deler het resultaat. Deze inspanning heeft geleid tot enkele wijzigingen in het 
oorzaak-gevolgdiagram. Het uiteindelijke diagram staat weergegeven in figuur 5.2. 
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Figuur 5.1: Oorzaak-gevolgdiagram vóór de plenaire sessie 

Ter afsluiting van de plenaire sessie werd aan alle aanwezigen een formulier uitgereikt. Hierop stond 
de vraag: "In hoeverre kunt u zichzelfvinden in het uiteindelijke oorzaak-gevolgdiagram. Geef een 
rapportcijfer (1-10)." Het resultaat van deze kleine enquête was een gemiddelde beoordeling van 8.4, 
met een standaard deviatie van 0.5 . Dit betekent dat men, met het diagram zoals weergegeven is in 
figuur 5., tot een zeer duidelijke consensus is gekomen. 
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Figuur 5.2: Uiteindelijk oorzaak-gevolgdiagram 

5.1.4 Kernknelpunten identificeren 

Als we goed kijken naar het uiteindelijke oorzaak-gevolgdiagram, zien we dat er vier grondoorzaken 
kunnen worden aangegeven. Dit zijn knelpunten met enkel uitgaande pijlen. Het zijn achtereenvolgens 
'Strategie I koers niet duidelijk', 'Technomed Europe kan moeilijk nee zeggen ', 'Geen afweging kosten 
I baten, geen meetmethodiek' en 'Vergaderingen I meetings niet effectief I efficiënt' . In tabel 5.3 staat 
een overzicht van de vier kernknelpunten. 

Tabel 5.3: Overzicht kernknelpunten 

' Strategie I koers niet duidelijk' 
'Technomed Europe kan moeilijk nee zeggen' 
' Geen afweging kosten I baten, geen meetmethodiek' 
'Vergaderingen I meetings niet effectief I efficiënt' 

' high impact' kernknelpunt 
wordt buiten beschouwing gelaten 
'high impact' kernknelpunt 
'low impact' kernknelpunt 

Het kemprobleem 'Technomed Europe kan moeilijk nee zeggen' ligt buiten het beïnvloedingsgebied 
van de onderzoeker. Volgens de knelpuntenanalyse ligt de kern van dit knelpunt bij de handels
mentaliteit van de DGA en de noodzaak om omzet te genereren. Beide factoren zijn niet direct te 
beïnvloeden. Met die reden wordt deze grondoorzaak buiten beschouwing gelaten. 
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De overige drie kernknelpunten hebben direct of indirect invloed op een groot deel van het totale 
schema. De verschillende arceringen geven weer welk deel van het oorzaak-gevolgdiagram beïnvloed 
wordt door de betreffende knelpunten (Figuur 5.3). Het is duidelijk dat het beïnvloedingsgebied van het 
knelpunt ' Vergaderingen I meetings niet effectief I efficiënt' veel kleiner is dan de andere twee 
kernknelpunten. Met die reden noemen we dit knelpunt een 'low impact' knelpunt. 

Figuur 5.3 : Uiteindelijk oorzaak-gevolgdiagram met beïnvloedingsgebieden 

In het definitieve oorzaak-gevolgdiagram is geen duidelijk symptoom te herkennen. Een symptoom 
onderscheidt zich van andere knelpunten in het diagram, vanwege het feit dat het enkel ingaande pijlen 
heeft. Geen enkel knelpunt in het diagram voldoet aan deze beschrijving. Daarom moet het symptoom 
ruimer genomen worden. De onderste vier knelpunten vormen een 'loop' . Als we deze ' loop' als één 
geheel beschouwen, zien we dat dit geheel wél enkel ingaande pijlen heeft. Daarom defmiëren we de 
groep, bestaande uit de volgende vier knelpunten, als het symptoom: 

• We doen niet wat we beloven I komen afspraken niet na; 
• Slechte aanwezigheid materialen; 
• Lagere omzet; 
• Cashflow probleem. 

Deze vier knelpunten samen vormen de wijze waarop het oorzaak-gevolgdiagram zich uit binnen 
Technomed Europe. 
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5.1.5 Initiële oplossingsrichting 

Tijdens de tussentijdse presentatie gaf de onderzoeker aan zich te willen gaan richten op het high
impact knelpunt ' Strategie I koers niet duidelijk '. 
Bij het maken van een keuze welk kernknelpunt aangepakt dient te worden, valt op basis van de impact 
van het knelpunt 'Vergaderingen I meetings niet effectief I efficiënt' af. Immers, als met dezelfde 
hoeveelheid energie een van de high-impact knelpunten kan worden aangepakt, is het effect van deze 
maatregel veel effectiever. 

Beide high-impact knelpunten beïnvloeden een even groot deel van het oorzaak-gevolgdiagram. Op 
basis hiervan zou er geen voorkeur mogen bestaan welk van beide knelpunten als eerste zou moeten 
worden aangepakt. Echter de missie, visie en strategie zijn de bouwstenen voor het beleid van een 
organisatie (Van Lierop, 1994). Zonder deze bouwstenen zou een organisatie stuurloos zijn. 
Bovendien, het kernknelpunt ' Geen afweging kosten I baten, geen meetmethodiek' komt via het 
knelpunt 'Te weinig informatie om keuze I beleid te maken' het verdere diagram binnen. 
Zonder een duidelijke strategie en koers is het nog steeds niet mogelijk om een juiste keuze te maken. 
Immers, als men over voldoende informatie beschikt, maar niet weet waar men deze informatie aan 
moet spiegelen, is het nog steeds niet mogelijk om een weloverwogen keuze te maken. 

De onderzoeker stelt voor om de strategie en koers van Technomed Europe te (her-)bepalen. De 
DGA is uiteindelijk de eindverantwoordelijke voor de resultaten van het bedrijf. Het is dan ook niet 
vreemd dat deze persoon de richting van de organisatie uiteenzet. Immers hij of zij heeft een 
'droombeeld' (visie) van waar de organisatie naar toe moet groeien. Het is echter onverstandig om de 
strategie volledig te laten bepalen door de DGA zonder binding met diegenen die uiteindelijk voor de 
implementatie moeten zorgdragen (Van Lierop, I 994). 

Hierbij is het noodzakelijk om samen met de medewerkers van Technomed Europe een 
gemeenschappelijke visie op te bouwen. Het actiefbetrekken van de medewerkers bij het bepalen van 
een gemeenschappelijke visie draagt bij aan een slagvaardigere organisatie. De actieve betrokkenheid 
bij de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie leidt tot een betere samenwerking (Senge, 1995). 
Bepaal naast de algemene bedrijfsdoelstellingen ook afdelingsdoelen, om zo een klimaat te scheppen 
dat de medewerkers aanspoort om hun energie in te zetten voor de organisatie en richt hierbij de 
werkomgeving dusdanig in, dat zij voldoet aan de kenmerken van een intrapreneurvriendelijke en 
doelgerichte organisatie, waardoor de zelfwerkzaamheid van de medewerkers zal toenemen 
(Weggeman, 1996). 

Houd bij deze veranderingen rekening met de organisatiecultuur. Een verandering van 
organisatiesystemen heeft gevolgen voor het klimaat en de cultuur van de organisatie (Landy en Conte, 
2004). Door meer aandacht te geven aan het klimaat van de organisatie en rekening te houden met de 
genoemde voorwaarden uit het artikel van Schneider (I 996) is de slagingskans van de 
organisatieverandering een stuk groter. 

5. I .6 Uiteindelijke oplossingsrichting 

De bedrijfsbegeleider van Technomed Europe kon zich in de bovenstaande oplossingsrichting vinden. 
De begeleiders van de universiteit merkten echter op dat zij de relatie tussen Technomed Europeen 
haar omgeving misten. Er werd gesproken over de vier functie-eisen die aan de huidige organisatie 
gesteld worden: Kosten, Kwaliteit, Flexibiliteit en Innovativiteit. 

Bolwijn en Kumpe (1990) beschrijven deze eisen in hun fasemodeL Zij schrijven dat iedere nieuwe 
markteis voortkomt uit de voorgaande en deze versterkt. Bij het ontstaan van nieuwe markteisen 
verdwijnen de ' oude ' dus niet, integendeel, de concurrentiestrijd speelt zich op steeds meer fronten 
tegelijkertijd af en de markteisen worden steeds harder". 

Tijdens de bespreking die volgde op de tussentijdse presentatie werd duidelijk dat Technomed 
Europe opereert in fase drie of vier (flexibiliteit of innovativiteit), terwijl de organisatie nog ingericht is 
volgens fase een of twee (efficiency of kwaliteit). Fase drie en vier kunnen echter niet alleen door het 
managementteam worden gedragen. In fase drie en vier zullen alle medewerkers moeten bijdragen in 
het flexibeler en innovatiever maken van de organisatie. Deze nieuwe manier van werken vergt een 
cultuuromslag die enige jaren kan duren. Toch is dit de situatie waar Technomed Europe naar toe moet 
groeien. 

Daarnaast werd opgemerkt dat het knelpunt "Slechte onderlinge communicatie I informatie I 
communicatie" een centrale positie inneemt. Bovendien is de richting van de oorzaak-gevolgpijl erg 
zwak. Er waren bijna net zoveel personen die de pijl de andere kant op lieten wijzen. Dit houdt in dat 
dit knelpunt wellicht meer aandacht verdient dan het op dit moment krijgt. Communicatieproblemen 
zijn dus een aandachtspunt voor Technomed Europe. 
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Met deze nieuwe inzichten is uiteindelijk besloten om een nieuwe oplossingsrichting te definiëren: 
• Ontwerp een methodiek van opener communiceren over de strategie; 
• Draag zorg dat deze methodiek wordt opgenomen in het kwaliteitshandboek van de 

organisatie; 
• Deze nieuwe methodiek moet op den duur een cultuur laten ontstaan, waarbij de 

zelfwerkzaamheid van alle medewerkers wordt vergroot; 
• Deze nieuwe cultuur moet Technomed Europe een stuk slagvaardiger maken. 

5.2 Het ontwerp 
Na het uitvoeren van de diagnose, waarin een aantal kernknelpunten van de organisatie werden 
blootgelegd, werd een oplossingsrichting aangegeven. Deze oplossing behelst het ontwerp van een 
methodiek die de participatiegraad van de medewerkers moet doen vergroten. Naast het ontwerp van de 
methodiek wordt ook gekeken of de methodiek succesvol is geïmplementeerd en of de methodiek het 
beoogde resultaat oogst. 

5.2.1 Resultaten van ontwikkeling van methode 

Om de participatie van de medewerkers te vergroten zijn twee methoden ontwikkeld. De eerste 
methode richt zich op het managementniveau van de organisatie. De tweede methode is ontwikkeld 
voor het niveau van de medewerkers. 

De methode voor het managementniveau richt zich op de ontwikkeling van een organisatiestrategie. 
Kenmerkend voor de ontworpen methodiek is dat het volledige managementteam betrokken wordt bij 
de totstandkoming van de strategie en zich uiteindelijk unaniem moet kunnen vinden in de gekozen 
strategie. Nadat de DGA een strategievoorstel heeft ontwikkeld, wordt deze gepresenteerd aan het MT. 
In een open en participatieve sfeer vindt er een discussie plaats, waarbij iedereen zich vrij moet voelen 
om zijn of haar mening te geven. Een individuele en anonieme stemronde geeft aan of er voldoende 
draagvlak is voor de strategie. Elementen van de strategie, waarover men het niet eens was, worden in 
een tweede bijeenkomst bediscussieerd en daar waar nodig aangepast. Vervolgens vindt er een tweede 
anonieme stemronde plaats. In een derde bijeenkomst wordt net zolang gediscussieerd, elementen uit 
de strategie aangepast en gestemd, totdat consensus is bereikt. 

De methode voor de medewerkers is tweeledig. In het eerste deel van de methode wordt een nieuwe 
opzet voor de personeelsbijeenkomsten ontworpen. Deze bijeenkomsten moet de mate en openheid van 
communicatie tussen het management en de medewerkers vergroten. Dit wordt gerealiseerd door het 
organiseren van maandelijkse bijeenkomsten waarbij een aantal managementteamleden een presentatie 
geven. Medewerkers krijgen hierbij ruim gelegenheid om vragen te stellen en zelf agendapunten aan te 
dragen. Het tweede deel van de methode geeft de medewerkers een stem in de bepaling van de 
organisatiestrategie. De strategie waarover het MT consensus heeft bereikt, wordt per afdeling 
gepresenteerd aan de medewerkers. Allereerst wordt door de DGA de volledige strategie getoond, 
waarop het MT-Iid, dat verantwoordelijk is voor de afdeling, ingaat op die details van de strategie die 
voor zijn of haar afdeling van belang zijn. Na een pauze, waarin de medewerkers onderling overleg 
kunnen hebben, wordt de voorgestelde strategie puntsgewijs ter discussie gesteld. De medewerkers 
krijgen hier de mogelijkheid om onjuistheden in de strategie te corrigeren en het ontbrekende aan te 
vullen. Tijdens een MT-vergadering wordt over alle eventuele wijzigingen gesproken en gestemd. De 
aangepaste strategie wordt vervolgens gedefinieerd als de 'Organisatie ' -strategie en besproken tijdens 
de volgende personeelsbijeenkomst. 

Hieronder worden de twee methoden in detail besproken. 

5.2.1.1 Methode voor managementniveau 

De mate van gewenste participatie ligt op het managementniveau zeer hoog. Om dit participatieniveau 
te bereiken is een methode ontwikkeld waarbij het management van de organisatie een duidelijke stem 
krijgt in de totstandkoming van de strategie. De informatie uit paragraaf 4.2.2 'Ontwerp voor 
managementniveau ' vormt de basis van de ontwikkelde methodiek, die bestaat uit drie stappen: 
Allereerst bepaalt de directeur-grootaandeelhouder zijn visie over de strategie, en communiceert deze 
aan het managementteam. Vervolgens is er gelegenheid tot inspraak van het managementteam. 
Tenslotte vormt het managementteam samen met de directeur-grootaandeelhouder een besluit over de 
te volgen strategie. Hieronder worden deze drie stappen verder uitgewerkt. 
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Stap 1: Strategiebepaling 

De directeur-grootaandeelhouder neemt het initiatiefbij het bepalen van de strategie. Hij heeft een visie 
over de toekomst van het bedrijf en bepaalt mede hiermee het korte termijndoel van de organisatie. Hij 
zet de koers uit op basis van zijn verwachtingen van de nabije toekomst, waarbij hij zich verlaat op zijn 
kennis van de verkoopverwachting, marktontwikkeling en de ontwikkeling van de organisatie. 

De DGA moet zich hierbij ook laten informeren door de medewerkers in zijn organisatie. Een 
goede ondernemingsleiding zorgt ervoor dat er sprake is van een binding met de medewerkers op de 
vloer: in het gehele proces van missie, visie en strategieontwikkeling behoort de top van de 
onderneming goed te luisteren naar signalen van onderaf(Van Lierop, 1994). Deze koers vertaalt hij in 
een aantal duidelijke doelstellingen voor de komende periode. Dit noemen we de ' DGA'-strategie en 
wordt in figuur 5.4 weergegeven met pijl a. 

Tijdens een bijeenkomst van het managementteam zal de directeur-grootaandeelhouder zijn ideeën 
over de koers van de organisatie uiteenzetten. In figuur 5.4 is dit weergegeven met de pijl van de 
bovenste driehoek (DGA) naar de middelste driehoek (Management Team). Het volledige 
managementteam moet hierbij aanwezig zijn. Het is zeer belangrijk dat de strategie ondubbelzinnig 
wordt uitgelegd, zodat ieder MT-Iid goed weet wat de DGA voor ogen heeft. Tevens moet er rekening 
worden gehouden met het feit dat de juiste voorwaarden gecreëerd worden, waaronder de strategie kan 
worden uitgevoerd. 

Figuur 5.4: Corrununicatie over strategie 

Stap 2: Inspraak over strategie 

Nadat de strategie door de DGA uiteen is gezet, wordt er binnen het managementteam over deze 
voorgestelde strategie gediscussieerd. Hierbij moet er sprake zijn van volledige participatie. Dat houdt 
in dat iedereen zich vrij moet voelen om zijn of haar mening te geven. Hierbij moet de spelregel in acht 
worden genomen dat niemand de mening van een ander blokkeert, waardoor iedereen vrij is om vrijuit 
te spreken. 

Voorafmoeten echter de 'spelregels' duidelijk worden gemaakt. Zo heeft elk MT-lid een stem in 
het bepalen van de strategie. Maar, gezien de uitzonderlijke positie van de DGA, doordat hij de 
eindverantwoordelijke is voor de resultaten van het bedrijf, wordt afgesproken dat de hij ten alle tijden 
een vetorecht heeft. Een vetorecht wordt hier gebruikt als laatste redmiddel als in een persoon een stem 
moet hebben die belangrijker is dan een democratisch besluit. De persoon met vetorecht kan een 
besluit, dat met meerderheid van stemmen wordt genomen, toch nog verbieden (Wikipedia 2007b ). 

Ook de te volgen procedure, die uiteindelijk zal moeten leiden tot een gemeenschappelijk gedragen 
strategie, moet voor iedereen helder zijn. Zo zal er een norm afgesproken moeten worden, waaraan 
voldaan moet zijn om te kunnen spreken van consensus. Ook moet er een discussieleidèr worden 
aangewezen. Bovendien moet duidelijk zijn wat de vervolgstappen worden, als deze norm niet blijkt te 
zijn gehaald. Deze stappen worden hieronder besproken. 

Stap 3: Besluitvorming over strategie 

Om te bepalen of het volledige managementteam zich kan vinden in de gekozen strategie, wordt 
bekeken of er sprake van consensus is. Hiertoe vindt er een individuele stemming plaats. Alle MT
leden wordt gevraagd om de onderdelen van de 'DGA' -strategie te beoordelen met een rapportcijfer (1-
1 0). Dit cijfer geeft antwoord op de vraag: "In hoeverre kunt u zich vinden met dit onderdeel van de 
voorgestelde ' DGA' -strategie?" Deze stemming vindt afzonderlijk plaats, dus niet in de gelegenheid 
van de groep. Dit is om te voorkomen dat er een vorm van groepsdenken zou kunnen plaatsvinden. Het 
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feit dat de stemming in een groep plaatsvindt, zou dus invloed kunnen hebben op de uitkomst van de 
stemming. Om dit te voorkomen, vindt de stemming één of enkele dagen later afzonderlijk plaats. 
Hierdoor heeft iedereen de tijd gehad om eens rustig natedenken over de voorgestelde strategie en zal 
een MT-lid zich minder gehinderd voelen om zijn mening te geven. 

Pas als de cijfers voldoen aan de voorafafgesproken norm (bijvoorbeeld: het gemiddelde van alle 
cijfers hoger ligt dan een 7, en er geen enkele onvoldoende is gegeven) is er sprake van consensus. De 
strategie waarover consensus is bereikt, wordt nu vastgelegd als de strategie gedragen door het 
voltallige MT. Dit noemen we de 'MT'-strategie en wordt in figuur 5.4 weergegeven als pijl b. 

Mocht de uitkomst niet aan de norm voldoen, dan volgt er een nieuwe groepsbijeenkomst. Tijdens 
deze bijeenkomst worden punten uit de strategie, waarover men het niet eens is, nogmaals ter discussie 
gesteld. Omdat anonimiteit nu moeilijker te waarborgen valt, is het belangrijk dat er een sfeer heerst 
waarin men vrijuit mag spreken. Tijdens deze discussie wordt eerst geïnventariseerd over welk deel 
van de voorgestelde strategie men het nog niet eens is. Vervolgens vindt er enkel over deze punten een 
discussie plaats. De strategie wordt daarna, daar waar nodig, aangepast. Wellicht verandert ook de 
mening van enkele MT-leden, na het horen van nieuwe argumenten. Daarom is het belangrijk dat na de 
discussie opnieuw gestemd wordt. Deze stemming vindt weliswaar in aanwezigheid van de groep 
plaats, maar is anoniem. ledereen schrijft het rapportcijfer dat hij of zij wil geven op een velletje 
papier, en reikt dit gevouwen aan de discussieleider. De resultaten worden bekend gemaakt, waarbij 
direct duidelijk wordt of de mate van consensus is toegenomen. Mocht de vereiste norm nog niet 
bereikt zijn, dan wordt de bijeenkomst één of enkele dagen opgeschort. ledereen heeft dan de 
gelegenheid om alles te laten bezinken. Bij de continuering wordt enkel gekeken naar die delen van de 
strategie waarover men het nog niet eens was. Na een discussie volgt op dezelfde wijze een nieuwe 
stemming. Dit wordt net zolang herhaald totdat alle MT-leden zich kunnen vinden in de voorgestelde 
strategie waardoor de 'MT' -strategie een feit is. 

5.2.1.2 Methode voor medewerkers 

De methode die ontwikkeld is om de participatie van de medewerkers te vergroten is tweeledig. 
Enerzijds wordt een nieuw instrument in het leven geroepen in de vorm van regelmatige 
personeelsbijeenkomsten. Daarnaast worden alle medewerkers betrokken bij de totstandkoming van de 
nieuwe 'Organisatie' -strategie. 

Personeelsbijeenkomsten 

Om de participatie van de medewerkers te verhogen, is allereerst een methode ontwikkeld die met 
name de mate en openheid van de communicatie tussen management en medewerkers moet vergroten. 
Dit gebeurt door het organiseren van personeelsbijeenkomsten. 

In het verleden vonden er bij Technomed Europe wel personeelsbijeenkomsten plaats, maar deze 
werden zeer sporadisch georganiseerd. Enkel als er een belangrijke mededeling gedaan werd, die het 
volledige personeel aanging, werd zo een bijeenkomst belegd. De bijeenkomst bestond uit een 
toespraak van de directie, waarna aan het einde van de bijeenkomst de gelegenheid werd gegeven om 
vragen te stellen. Van deze gelegenheid werd zelden gebruik gemaakt. 

Om de openheid van communicatie te vergroten, en het handelen van de directie transparanter te 
maken, wordt nu met regelmaat een personeelsbijeenkomst gepland. Deze bijeenkomst wordt iedere 
tweede donderdag van de maand om 11.30 uur in de kantine gehouden en zal zo 'n drie kwartier tot een 
uur duren. Voor dit tijdstip is bewust gekozen, omdat dan de meeste medewerkers aanwezig zijn. 

De bijeenkomst bestaat niet langer uit een monoloog van de directie. Er is gekozen voor veel 
verschillende mensen aan het woord te laten. Dit biedt ook de ruimte om niet-MT-leden uit te nodigen 
om iets te vertellen tijdens de bijeenkomst. Een deel van de agenda staat vast. Terugkerende onderdelen 
zijn: 1- Strategie van de organisatie; 2- Resultaten van de afgelopen maand, 3- Mededelingen vanuit 
het MT; 4- Voorstellen van nieuwe medewerkers; 5- Human-Resourceaangelegenheden; 6-
Achtergrondinformatie van een specifiek onderwerp (zoals bijvoorbeeld een nieuw product dat in 
ontwikkeling is of een opendag die gepland staat); 7- Algemene vragen. 

De agenda wordt bepaald tijdens het eersteMT-overleg van de maand, en aan het begin van de 
tweede week bekend gemaakt via de publicatieborden. Medewerkers kunnen zich dan voorbereiden op 
wat er tijdens de bijeenkomst besproken gaat worden. Bovendien wordt aan de werknemers de 
gelegenheid geboden om zelf punten op de agenda te plaatsen. Zij kunnen dit doen door, desnoods 
anoniem, een verzoek in de daarvoor bestemde brievenbus te deponeren. 

Tijdens de bijeenkomst wordt elk agendapunt door iemand van het managementteam gepresenteerd 
met behulp van een powerpoint-presentatie. De totale presentatie wordt na afloop van de bijeenkomst 
op de publicatieborden opgehangen ter inzage. Na elk agendapunt wordt de gelegenheid geboden om 
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vragen te stellen over hetgeen dat zojuist gepresenteerd werd. Het laatste agendapunt stelt iedereen in 
staat om vragen te stellen over overige aangelegenheden. 

Deze personeelsbijeenkomsten moeten in het teken staan van openheid en transparantie en mensen 
uitnodigen om open met elkaar te communiceren. Dit wordt benadrukt door de DGA, die aan het begin 
van de eerste personeelsbijeenkomst een statement afgeeft dat belang van open communicatie 
onderstreept. De directeur zet uiteen hoe belangrijk het management openheid van communicatie en 
transparantie vindt. 

'Organisatie '-strategiebepaling 

Naast het creëren van een open vorm van communicatie door middel van het maandelijks organiseren 
van een personeelsbijeenkomst, wordt de werknemers ook een rol te geven bij de totstandkoming van 
de nieuwe 'Organisatie'-strategie. Verwacht wordt dat door medewerkers te laten participeren in het 
vaststellen van de nieuwe strategie, hun betrokkenheid bij de organisatie wordt vergroot. 

Dit deel van de methode om de participatie van medewerkers te vergroten verloopt in een aantal 
stappen. Allereerst wordt er per afdeling een bijeenkomst gepland in de vergaderruimte, waar gebruik 
gemaakt kan worden van de beamer en flip-over. Deze bijeenkomst wordt bijgewoond door het 
managementteamlid dat verantwoordelijk is voor de betreffende afdeling, de DGA en de medewerkers 
van de afdeling. In verband met de grootte van de productieafdeling, worden voor deze afdeling twee 
bijeenkomsten gepland, zodat het totaal aantal aanwezigen beperkt blijft tot maximaal tien personen. 

Ter voorbereiding op deze vergadering heeft de DGA een presentatie gemaakt waarin de ' MT'
strategie wordt getoond en toegelicht en over de methode die gebruikt wordt om de 'Organisatie'
strategie te bepalen. Het MT-Iid heeft een presentatie voorbereidt die dieper ingaat op die aspecten van 
de ' MT'-strategie die direct het werk van zijn afdeling beïnvloeden. 

Tijdens deze bijeenkomst wordt allereerst, met behulp van de presentaties, uiteengezet wat het doel 
van de bijeenkomst is, hoe de 'MT'-strategie tot stand is gekomen en welke rol de medewerkers in de 
totstandkoming van de 'Organisatie' -strategie hebben. Vervolgens wordt de 'MT'-strategie door de 
DGA gepresenteerd en toegelicht aan de medewerkers. Hierbij worden de medewerkers aangespoord 
om vragen te stellen als er onduidelijkheden mochten zijn. Vervolgens gaat het verantwoordelijke MT
Iid dieper in op dat deel van de 'MT'-strategie dat met name van toepassing is op zijn of haar afdeling. 
In dit deel van de presentatie wordt uitgelegd hoe de voorgestelde strategie het werk van de afdeling zal 
gaan beïnvloeden. De medewerkers moet duidelijk worden gemaakt wat van hen verwacht wordt om 
het organisatiedoel te kunnen bereiken. 

Na de uiteenzetting van de 'MT'-strategie wordt een koffiepauze van ongeveer 15 minuten 
gehouden, waarbij de medewerkers de gelegenheid krijgen om met elkaar over de 'MT'-strategie van 
gedachte te wisselen. Belangrijk hierbij is dat de DGA en MT-Iid zich tijdens deze pauze afzijdig 
houden, om zodoende een open overleg niet in de weg te staan. De mogelijkheid bestaat dat sommige 
medewerkers hun mening niet snel geven, omdat ze bijvoorbeeld geïmponeerd worden door de 
aanwezigheid van hun bazen of niet in een groep durven te spreken. Door het organiseren van deze 
pauze kunnen deze medewerkers toch hun mening kenbaar maken aan collega's met wie ze op gelijk 
niveau staan. 

Na afloop van de pauze wordt aan de medewerkers de gelegenheid geboden om te participeren in 
het defmitief maken van de strategie. De manier waarop de medewerkers uitgenodigd worden om mee 
te beslissen in de strategievorming is in de vorm van coöptatie. ledereen krijgt tijdens het tweede deel 
van de bijeenkomst de gelegenheid om te reageren op de voorgestelde strategie. Om deze sessie 
gestructureerd te laten verlopen, wordt de strategie per onderdeel ter discussie gesteld. 

Een vraag van een medewerker over de strategie kan direct door het MT-Iid of de DGA beantwoord 
worden. De verwachting is dat de meeste vragen betrekking zullen hebben op de delen van de strategie 
die direct invloed hebben op de taken van de betreffende medewerker. Vaak zullen deze vragen 
beantwoord kunnen worden door het geven van een betere argumentatie van bepaald keuzes, of door 
het verstrekken van achtergrondinformatie die tot deze keuze heeft geleid. 

Men wordt ook aangespoord om onjuistheden in de strategie te corrigeren en het ontbrekende aan te 
vullen. Mocht een medewerker een argument noemen, dat wel degelijk reden kan geven tot het 
wijzigen van het strategievoorstel, dan zullen het MT-Iid en de DGA dit argument moeten meenemen. 
De op- of aanmerking wordt genoteerd op de flip-over en meegenomen als input voor een 
managementteamover leg. 

Nadat alle afdelingssessies zijn afgerond wordt een managementteamoverleg gepland. Hierin 
worden alle argumenten die tijdens de sessies werden aangedragen geïnventariseerd en besproken. Het 
volledige management moet zich per punt uitspreken of het argument sterk genoeg is om de 
voorgestelde strategie te wijzigen. Mocht dit niet het geval zijn, dan moet aan de groep medewerkers 
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waar het argument genoemd werd, worden teruggekoppeld waarom de strategie geen aanpassing 
behoeft. 

Als alle afdelingen de bovenstaande strategiebepalingsessies doorlopen heeft, is de strategie 
definitiefvastgesteld. We noemen deze strategie de 'Organisatie' -strategie en wordt in figuur 5.4 
weergegeven door pijl C. Het feit dat de 'Organisatie'-strategie nu defmitiefis wordt tijdens het 
eerstvolgende personeelsoverleg kenbaar gemaakt. Alle medewerkers van de organisatie zijn betrokken 
geweest bij de totstandkoming ervan. Verwacht wordt dat dit een positief effect heeft op de mate van 
commitment van iedereen binnen de organisatie. 

5.2.1.2 Schematische voorstelling van methoden 

Ter verduidelijking worden de methoden om tot de 'Organisatie' -strategie te komen hieronder in figuur 
5.5 schematisch weergegeven. De methode die leidt tot de nieuwe vorm van personeelsbijeenkomsten 
is hier weggelaten, omdat deze niet direct deel uitmaakt van de strategievorming. 

Het schema toont de stappen die achtereenvolgens doorlopen worden om uiteindelijk de 
'Organisatie' -strategie te bepalen. Het schema is ingedeeld in de drie niveaus waar de strategiebepaling 
plaatsvindt. Het eerste niveau is het directieniveau, waar de DGA de 'DGA'-strategie bepaalt. 

Dan volgt het managementniveau. Dit niveau is op haar beurt opgedeeld in drie delen, die elk een 
van de drie bijeenkomsten voorstellen. De laatste bijeenkomst bevat een bijzonder element in het 
schema. Hier wordt namelijk een lus gemaakt. Zo lang er geen sprake is van consensus blijft het 
managementteam discussiëren over de aangepaste ' DGA'-strategie en past deze net zo lang aan totdat 
er sprake is van consensus. Dan wordt de ' DGA' -strategie officieel hernoemd tot de 'MT'-strategie. 

Tenslotte vindt er per afdeling een (of twee, in het geval van de productieafdeling) bijeenkomsten 
plaats. Dit is het medewerkersniveau. Na het inventariseren van alle argumenten worden deze 
besproken en doorgevoerd in een MT-overleg en wordt de 'Organisatie' -strategie definitief. 

5.2.1.3 Procedure ten behoeve van het kwaliteitshandboek 

Teneinde de ontworpen methoden onderdeel uit te laten maken van de officiële procedures van 
Technomed Europe, is de methode herschreven conform de richtlijnen van Technomed Europe. Hierbij 
is gebruik gemaakt van een template dat gebruikt wordt bij de creatie van dergelijke 
procesdocumenten. Als het document een DCO-( 'Document Change Order')-nummer krijgt, en de op 
het voorblad genoemde managers hebben het document afgetekend, dan is het officieel een procedure 
die jaarlijks moet worden uitgevoerd. Het resultaat is terug te vinden in bijlage 8. 

5.2.2 Implementatie van de methode 

In onderstaande paragrafen wordt uiteengezet hoe de implementatie van de drie methoden verliep. 

5.2.2.I Implementatie van de personeelsbijeenkomsten 

De implementatie van de personeelsbijeenkomsten verliep bijna volledig zoals was gepland. De agenda 
is tijdens het managementteamoverleg in de eerste week van april opgesteld en de onderwerpen werden 
onder de MT-leden verdeeld. Op het laatste moment, zo'n halfuur voor aanvang van de bijeenkomst, is 
besloten om de losse presentaties samen te voegen en te voorzien van één opmaak. Dit zorgde ervoor 
dat de volledige presentatie meer uitzag als een geheel, één presentatie namens het MT voor alle 
medewerkers. 

Alle personeelsleden waren om half twaalf aanwezig. De directeur opende de bijeenkomst met de 
mededeling dat er op een open en transparantere manier gecommuniceerd moest gaan worden. 
Vervolgens werden de onderdelen op de agenda een voor een gepresenteerd. Tussentijds en na afloop 
van de laatste presentatie werd de gelegenheid geboden tot het stellen van vragen. Hier werd volop 
gebruik van gemaakt. 

Het enige waar geen rekening mee gehouden was, was de tijdsplanning. Voor de vergadering was 
maximaal een uur uitgetrokken, maar dit bleek in de praktijk veel te kort te zijn. Omdat voor enkele 
parttimerkrachten de werkdag ten einde was, verlieten enkelen hiervan vroegtijdig de bijeenkomst. 

5.2.2.2 Implementatie van methode voor 'MT'-strategiebepa/ing 

De implementatie van de ' MT'-strategiebepaling verliep niet geheel zoals gepland. Ten eerste bleek het 
voor de DGA niet eenvoudig om een strategie op papier te zetten. Om wat houvast te krijgen werden 
daarom eerst de product-marktcombinaties (PMC's) in kaart gebracht, om hier vervolgens een 
prioritering aan te geven op basis van de verwachtte omzet en potentieel na verdere ontwikkeling. Op 
basis van de prioritering heeft de DGA een bedrijfsplan opgesteld, waarin acties staan opgenomen voor 
de komende tijd. 
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Figuur 5.5: Schematische voorstelling van de methoden 

Tijdens de eerste bijeenkomst met het managementteam bleek dat de PMC-Iijst te uitgebreid en 
daardoor onoverzichtelijk was. Men heeft besloten deze lijst in te korten door een aantal PMC's te 
clusteren. De DGA heeft het nieuwe overzicht voorzien van een prioritering. De MT-Ieden hebben 
vervolgens ook een prioritering aangebracht door middel van een anonieme afzonderlijke stemming. 
Het clusteren van de PMC's kostte veel tijd, waardoor de bijeenkomst veellanger duurde dan gepland. 

Tijdens de tweede bijeenkomst bleek dat MT-leden niet allemaal op dezelfde wijze de prioriteiten 
geïnterpreteerd hadden. Enkele hadden enkel gekeken naar fmanciële verwachtingen per PMC, andere 
keken met het oog op strategisch belang voor de organisatie naar een de lijst met PMC's. Dit leidde 
ertoe dat men de lijst nogmaals individueel heeft ingevuld, maar ditmaal op een eenduidige manier. 

De prioritering van PMC's door de MT-Ieden leidde tijdens de derde bijeenkomst tot een 
defmitieve prioritering. Door middel van een stemming werd gekeken of alle MT -leden zich konden 
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vinden in de prioritering. Om tijd te besparen werd er in het bijzijn van de groep gestemd, en niet 
individueel, zoals de voorgestelde methodiek wordt gedaan. 

Diezelfde bijeenkomst is het bedrijfsplan besproken, zoals die door de DGA was opgesteld. Uit de 
uitvoerige lijst met actiepunten en doelstellingen heeft men gezamenlijk de belangrijkste onderdelen 
gekozen. Deze lijst vormt de ' MT'-strategie, waarover vervolgens gestemd is. Na de stemronde bleek 
dat alle MT-Ieden zich konden vinden in de gekozen strategie. 

5.2. 2.3 Implementatie van methode voor medewerkers 

Na de totstandkoming van de ' MT'-strategie werd per afdeling een bijeenkomst georganiseerd. 
Doordat de DGA niet altijd aanwezig kon zijn, werd in deze gevallen zijn deel van de presentatie 
overgenomen door het MT-Iid dat verantwoordelijk is voor de betreffende afdeling. 

Eerst werd verteld wat de bedoeling van de bijeenkomst was, en vervolgens werd de 'MT'-strategie 
uiteengezet. De hoeveelheid vragen en discussie over dit deel van de presentatie verschilde enorm per 
afdeling. De afdeling Sales & Marketing bijvoorbeeld had veel meer vragen dan de productieafdeling. 
Ook bleek het soms moei lijk om een discussie te bewaren voor de tweede helft van de bijeenkomst, 
wat het eerste deel van de bijeenkomst wat chaotischer maakte dan nodig was. Hierdoor werd soms van 
de hak op de tak gesprongen. Vanwege de hoeveelheid vragen, en de uitgebreide antwoorden hierop, 
werd al snel duidelijk dat de bijeenkomst op een andere dag gecontinueerd moest gaan worden. 

Over het algemeen verliepen de bijeenkomsten echter vrij soepel. De presentaties waren helder, en 
de participatie van de medewerkers was groot. Uiteindelijk is er een klein aantal op- en aanmerkingen 
gekomen op de voorgestelde strategie. 

Tijdens een MT-overleg zijn deze op- en aanmerkingen stuk voor stuk besproken. Het merendeel is 
meegenomen in de 'Organisatie' -strategie. 

5.2.3 Resultaat van de implementatie 

In onderstaande paragrafen worden de resultaten van de drie implementaties beschreven. 

5.2.3.1 Personeelsbijeenkomst 

Op het moment van schrijven hebben drie personeelsbijeenkomsten plaatsgevonden. De eerste 
personeelsbijeenkomst kenmerkte zich door de nieuwe manier van communiceren. Door de DGA werd 
heel helder en duidelijk uiteengezet dat Technomed Europe een nieuwe manier van communiceren wil 
gaan hanteren. Tevens werd verwezen naar de nieuwe opzet van de personeelsbijeenkomsten, waarbij 
de DGA de medewerkers aanspoorde om met suggesties en ideeën te komen om de bijeenkomsten nog 
beter te maken. 

De DGA zette uiteen dat de markt zich steeds sneller ontwikkelt en steeds hogere eisen aan de 
organisatie stelt. Hij vertelde dat de huidige manier van werken verbeterd kan worden en dat 
Technomed moet zoeken naar methodiek, die de organisatie een stuk slagvaardiger zal maken. Hij gaf 
aan dat Technomed de betrokkenheid van haar medewerkers wil vergroten, waardoor eenieder beter in 
staat zal zijn om zijn of haar steentje bij te dragen aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. 
Opmerkelijk en zeer positiefwas zijn volgende opmerking: "Dit vereist een andere manier van werken, 
niet alleen van jullie, maar ook van het management team, en vooral ook van mijzelf. We zullen 
allemaal, ieder van ons, moeten leren hoe we met deze nieuwe situatie moeten omgaan." 

Na dit statement van de directie werden de rest van de agendapunten behandeld. Hierbij werd zo 
open en transparant mogelijk uitgelegd waar Technomed Europe fmancieel staat en wat de plannen zijn 
voor de komende tijd. Ook werd er ruimte gegeven voor enkele luchtigere onderwerpen, zoals nieuwe 
collega' s die zichzelf voorstellen of een engineer die een korte uitleg geeft over een nieuw product dat 
in ontwikkeling is. 

De ervaring is dat de medewerkers de nieuwe opzet van de personeelsbijeenkomsten als erg prettig 
ervaren. Men was zichtbaar enthousiast en er werden meer vragen gesteld dan dat men gewend was van 
eerdere personeelsbijeenkomsten. Na afloop en de dagen erna ontving het management enkele spontane 
positieve reacties. 

5.2.3.2 PMC 's definiëren en prioriteiten bepalen 

De eerste stap om tot een nieuwe strategie te komen, was dat de directeur-grootaandeelhouder de koers 
zou uitzetten en aan het managementteam zou presenteren. Het bleek echter niet eenvoudig om een 
heldere strategie op papier te zetten. Daarom is besloten om eerst de product-marktcombinaties 
(PMC's) in kaart te brengen, om een beter beeld te krijgen van de situatie van de onderneming. Naast 
deze PMC zijn de omzetten en winstbijdrages van de afgelopen twee jaren geplaatst, alsmede de 
verwachtte omzet en winstbijdrage voor ditjaar (zie tabel5.5). Op basis van deze gegevens is per PMC 
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een prioriteit gegeven. Dit is de 'Prioriteit qua omzetverwachting' . Daarnaast werd de 'Prioriteit qua 
potentie ' weergegeven. Deze prioritering is gebaseerd op de verwachting van een bepaalde PMC voor 
de toekomst. Vervolgens kan op basis van deze prioriteitenlijst bepaald worden welke doelstellingen en 
strategie Technomed Europe gaat volgen. 

Echter de DGA achtte het verstandig om eerst het managementteam zich over de prioriteitenlijst te 
laten buigen, alvorens een strategie erop te gaan baseren. 

No. 

1A 
18 
1C 
1D 
1E 
2A 
28 
3A 
38 
4A 
48 
5A 
6A 
68 

7A 
781 
782 
783 

BA 

Tabel 5.5: Prioriteitenlijst van PMC's volgens de DGA 
(Getallen zijn geïndexeerd) 

Omzet Winst Omzet Winst Omzet 
Product 2005 bijdr. 2006 bijdr. 2007 

Huidige productassortiment 
Naaldelektrode KNF (TE label) 109 0 126 25 209 
Naaldelektrode KNF (OEM label) 386 31 377 151 498 
Hyperdermie naaldelectrode (Botoxl 0 0 10 3 64 
Overige KNF producten (TE label) 76 41 68 34 10 
Overige KNF producten (OEM label) 5 3 16 9 15 
Naaldelektrode pijnbestrijding 115 -10 160 26 173 
Naaldelectrode pijnbestrijding Cdisk 0 0 0 0 2 
Interconnectiesystemen (OEM) 162 52 180 61 184 
Interconnectiesystemen (Overige) 24 7 27 9 7 
Sp02 sensoren (reusable) 30 11 30 3 30 
Sp02 sensoren (disposable) 0 0 6 1 12 
Temperatuur sensoren YSI 55 18 56 20 64 
Bra in Probes 19 9 26 15 54 
Pedical screw electrode 0 0 5 2 12 
Ontwikkel ing + productie Technomed 
Spinal Long Luer (Lumbaalnaald) 0 0 0 0 25 
Nieuwe projecten (eigen sales) 0 0 0 0 68 
Nieuwe projecten (geen sales) 0 0 0 0 0 
Doorberekende kosten projecten en submissies 19 7 22 9 35 
Productontwikkeling door derden 0 0 0 0 0 
Oppervlakte electrodes, TE-label 0 0 0 0 19 

OMZET EN WINSTBIJDRAGE TOTALE 
PAKKET 1000 169 1110 369 1480 

Winst Prioriteit Prioriteit 

bijdr. 
qua omzet- qua 
verwachting potentie 

52 4 
224 1 1 
26 8 
5 
7 
26 7 
1 

64 2 
3 
6 
2 

26 9 
27 3 
6 

10 6 2 
27 5 
0 3 
17 
0 
4 

534 

5.2.3.3 DGA & MT herdefiniëren PMC's 

Nadat de DGA de lijst met PMC's heeft toegelicht, wordt besloten om de lijst in te korten en daarmee 
te verduidelijken. De achttien verschillende product-marktcombinaties, worden opnieuw gerangschikt 
tot elf PMC's. Deze nieuwe lijst staat weergegeven in tabel 5.6. 

Tabel5.6: Aangepaste lijst van PMC 's 
(Getallen zijn geïndexeerd) 

PMC PMC omschrijving Omzet Winst Omzet 

Nummer 2005 bij dr. 2006 

1A+1B+1C Naaldelektrode KNF (IE+OEM label) 495 31 513 

1D+1E Overige KNF producten (TE+OEM labe.!L . __ 81 44 84 
2A+2B Naaldelektrode pijnbestrijding 115 -10 160 

Interconnectiesystemen 
3A (katheterverlengkabels) 162 52 180 

38 lnterconnecties}'stemen (Overige) 24 7 27 

4 (A+B) Sp02 sensoren (reusable+disposable) 30 11 37 

5 Temperatuur sensoren 55 18 56 

_§_~)_. .. BrainProbes + PedicaiScrew 19 9 ·-- 31 ............ ---·----·---·------ - -····-·····-------·-

7A Spinal Long Luer (Lumbaalnaald) 0 0 0 
Nieuwe projecten, eigen sales (bijv. 

7B1J~ASE, LowCostDCNE) 0 0 0 ·---·--·-----· 
Nieuwe projecten, geen eigen sa les I 

782 OE~~jv. NihonCoden I PEP) 0 0 0 
Doorberekende kosten projecten en 

783 submissies 19 7 22 

OMZET EN WINSTBIJDRAGE TOTALE PAKKET 
1000 169 1110 

Winst Omzet Winst 

bijdr. 2007 bijdr. 

179 771 302 

44 25 13 ------
26 175 27 

61 184 64 

9 7 3 

4 42 8 

20 64 26 

17 67 33 -·-·-·-------- ------·--·-----

0 25 10 

0 86 31 

0 0 0 

9 35 17 

369 1480 534 
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5.2.3.4 Individuele prioritering van PMC's 

De nieuwe lijst met PMC's is door elk MT-Iid afzonderlijk ingevuld. De resultaten hiervan zijn 
weergegeven in tabel 5.7. 

Tabel 5. 7: Prioriteitlijst van de PMC's van individuele MT-leden 

PMC MT-IId modus range 

Nummer A B c D E F G H 

1A+1B+1C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10+1E 7 7 8 8 7 7 8 8 7;8 2 

2A+2B 4 5 7 4 3 5 5 5 5 4 

3A 5 2 2 2 2 2 6 3 2 4 

3B 10 11 11 11 11 11 10 11 11 1 

4A 11 10 10 10 10 9 11 10 10 2 

5A 9 9 9 9 9 8 9 9 9 1 

SA 6 6 3 3 4 3 7 2 3 5 

7A 8 8 6 7 5 10 4 7 7;8 6 

761 2 4 4 5 6 4 2 4 4 4 ---·· 

7B2 3 3 5 6 8 6 3 6 3;6 5 

Enkele PMC 's verdienen extra aandacht bij de bespreking van de resultaten. Dit zijn de PMC's met een 
hoge spreiding. 

Tijdens het bespreken van de resultaten bleek dat men verschillende opvattingen had over de juiste 
betekenis van de PMC. Sommigen keken met een financiële bril naar de producten, en gaven een 
prioriteit op basis van de verwachtte omzet. Anderen keken meer vanuit een strategisch oogpunt. Zij 
gaven bijvoorbeeld de PMC's waarin Technomed Europe zich de komende jaren kan ontwikkelen een 
hoge prioriteit. 

Deze verwarring leidde ertoe dat men ertoe besloten heeft om de lijst met PMC's nogmaals 
individueel in te vullen, waarbij ditmaal een onderscheid werd gemaakt tussen strategische- en 
financiële prioriteit. Het resultaat hiervan staat weergegeven in tabel 5.8. 

Tabel5.8: Uiteindelijke prioriteitenlijst van de PMC 's 

PMC nr. PMC omschrijving 

KNF 
ABC naaldelektroden (TE + OEM) 
DE overige (TE + OEM) 

2 Naaldelektroden pijnbestrijding 
3 Interconnectiesystemen 

A Katheterverlengkabels 
B Overige 

4 Sp02 
5 Temperature probes 
6 Brainprobes 
7 Spin al Long Luer (Lumbaalnaald) 
8 Doorberekenen ro·ectkosten/submissies 

5.2.4 Evaluatie van de methode 

Prioriteit 
Strat isch Financieel 

3 

2 

8 
6 
4 
5 

5 

2 
8 
9 
4 
3 
7 
6 

In deze paragraaf zal worden beschreven wat de resultaten waren van de evaluatie van de methoden. 

5.2. 4.1 Evaluatie de personeelsbijeenkomsten 

Na afloop van de eerste personeelsbijeenkomst waren de medewerkers zichtbaar enthousiast. Ook 
bereikten diverse positieve reacties het managementteam. Het lijkt dat men tevreden is over de nieuwe 
opzet van de personeelsbijeenkomsten. Om te toetsen of deze bijeenkomsten ook hun doel bereiken, 
namelijk het verbeteren van de communicatie en het vergroten van de betrokkenheid, is een enquête 
gehouden onder de medewerkers. 
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Alle 37 aanwezigen hebben het enquêteformulier ingevuld, waarbij ze antwoord gaven op vier 
stellingen. De vijf antwoordmogelijkheden per stelling waren: 1- Helemaal mee oneens; 2- Gedeeltelijk 
mee oneens; 3- Neutraal; 4- Gedeeltelijk mee eens; 5- Helemaal mee eens. 

Tabel 5.9 toont de resultaten van deze enquête. De modus is het antwoord dat het vaakst genoemd 
is. De interkwartielafstand (IQR) geeft de breedte van de 50% middelste waarnemingen weer. Hier 
zijn de uitersten, zowel aan de boven- als onderkant van het bereik, niet meegenomen. 

Tabel 5.9: Enquêteresultaten per stellingen over personeelsbijeenkomst 

Stelling 
Ik vind dat er tijdens de personeelsbijeenkomsten in voldoende mate 
gecommuniceerd wordt over wat er speelt bij Technomed Europe. 
Ik voel mij in voldoende mate uitgenodigd om op deze 
personeelsbijeenkomsten vragen te stellen. 
Ik vind dat de openheid verbeterd is door deze nieuwe opzet van de 
personeelsbijeenkomst. 
Ik voel mij meer betrokken bij Technomed Europe door de nieuwe 
opzet van de personeelsbijeenkomsten. 

Aantal respondenten: 38 personen 

modus 
4 

5 

4 

3 

IQR 
I 

De enquêteresultaten tonen aan dat men zich in voldoende mate uitgenodigd voelt om vragen te stellen 
tijdens de personeelsbijeenkomsten. Bovendien is men het gedeeltelijk eens met de stellingen dat er 
voldoende gecommuniceerd wordt en dat de openheid verbeterd is. Men reageert echter neutraal op de 
stelling dat de betrokkenheid vergroot is. De interkwartielafstand heeft bij elke stelling de waarde 1, 
waaruit afgeleidt kan worden dat de respondenten behoorlijk eensgezind zijn in hun antwoorden. 

5.2.4.2 Evaluatie van de 'MT'-strategiebepaling 

Alle MT-leden hebben het enquêteformulier ingevuld, waarbij ze antwoord gaven op vijf stellingen. De 
vijfantwoordmogelijkheden per stelling waren: 1- Helemaal mee oneens; 2- Gedeeltelijk mee oneens; 
3- Neutraal ; 4- Gedeeltelijk mee eens; 5- Helemaal mee eens. 

Tabel 5.10 toont de resultaten van deze enquête. De modus is het antwoord dat het vaakst genoemd 
is. De interkwartielafstand (IQR) geeft de breedte van de 50% middelste waarnemingen weer. Hier 
zijn de uitersten, zowel aan de boven- als onderkant van het bereik, niet meegenomen. 

Tabel 5.10: Enquêteresultaten per stellingen over 'MT'-strategiebepaling 

Stelling 
Iedereen heeft zijn bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming 
van de strategie. 
Er heerste een open manier van communiceren. 
Er werd naar elkaar geluisterd en ieders mening werd gerespecteerd. 
Besluitvorming vond plaats op basis van participatie in plaats van 
autoriteit. 
Mate van participatie van de managementteamleden was hoog. 

Aantal respondenten: 8 personen 

modus 
4 

5 
5 
4 

4 

IQR 
0 

I 
0 
I 

De enquêteresultaten tonen aan dat de managementteamleden het volledig eens zijn met de stellingen 
dat er een open manier van communiceren heerste en dat er naar elkaar geluisterd werd, waarbij ieders 
mening werd gerespecteerd. Men is het gedeeltelijk eens met de stellingen dat iedereen zijn bijdrage 
heeft kunnen leveren, er sprake was van participatie in plaats van autoriteit en de participatie van de 
MT-Ieden hoog was. Ook bij deze enquête bleek de dat men behoorlijk eensgezind was in hun 
antwoorden. Dat blijkt uit de interkwartielafstand per stelling. Deze heeft bij de eerste en derde stelling 
de waarde 0, en bij stelling twee, vier en vijf de waarde I, wat aangeeft dat de gegeven antwoorden 
respectievelijk gelijk zijn of zeer dicht bijeen liggen. 

5.2.4.2 Evaluatie van de 'Organisatie '-strategiebepaling 

Alle medewerkers hebben het enquêteformulier ingevuld, waarbij ze antwoord gaven op vier 
stellingen. De vijf antwoordmogelijkheden per stelling waren: 1- Helemaal mee oneens; 2- Gedeeltelijk 
mee oneens; 3- Neutraal; 4- Gedeeltelijk mee eens; 5- Helemaal mee eens. 

Tabel 5.11 toont de resultaten van deze enquête. De modus is het antwoord dat het vaakst genoemd 
is. De interkwartielafstand (IQR) geeft de breedte van de 50 % middelste waarnemingen weer. Hier 
zijn de uitersten, zowel aan de boven- als onderkant van het bereik, niet meegenomen. 
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Tabel 5.11 : Enquêteresultaten per stellingen over 'Organisatie '-strategiebepaling 

Stelling 
Ik heb de kans gekregen om een bijdrage te leveren in de 
totstandkoming van de strategie. 
Ik vind dat er goed geluisterd werd naar elkaar en dat men elkaar 
serieus nam. 
Mijn vertrouwen in Technomed Europe is toegenomen door de 
manier waarop gezamenlijk de strategie is bepaald. 
Ik voel mij meer betrokken bij Technomed Europe door de manier 
waarop gezamenlijk de strategie is bepaald. 

Aantal respondenten : 37 personen 

modus 
4 

5 

4 

4 

IQR 
I 

2 

De enquêteresultaten tonen aan dat men van mening is dat er goed naar elkaar geluisterd werd en dat 
men elkaar serieus nam. Daarnaast is men het gedeeltelijk eens met de stelling dat men de kans heeft 
gekregen om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de strategie. Ook is men het 
gedeeltelijk eens met de stellingen dat het vertouwen in Technomed Europe is toegenomen en dat men 
zich meer betrokken voelt door de nieuwe wijze van strategiebepaling. Deze laatste stelling heeft wel 
een grotere interkwartielafstand, wat aangeeft dat de meningen over deze stellingen iets meer uiteen 
liggen dan bij de andere stellingen. Enkele respondenten hebben hier als antwoord ' neutraal' gegeven, 
terwijl enkelen het 'helemaal eens' waren met de stelling. Desalniettemin tonen de enquêteresultaten 
aan dat men het zeker niet oneens is met de stelling dat de betrokkenheid is toegenomen. De 
interkwartielafstand bij de overige stellingen heeft de waarde 1 wat aangeeft dat de gegeven 
antwoorden zeer dicht bijeen liggen. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
In dit hoofdstuk staat de evaluatie van de onderzoeksdoelstellingen Er zal antwoord gegeven worden 
op de vraag of het doel van het afstudeerproject gehaald is. Hierbij wordt er een opdeling gemaakt in 
de doelstelling van de diagnosefase en de doelstelling van de ontwerpfase. Tenslotte worden nog enkele 
aanbevelingen gedaan om de methode te verbeteren. 

6.1 Conclusies 

6.1 .1 Diagnosefase 

In hoofdstuk 1 is de opdracht van de diagnosefase gedefinieerd. Deze opdracht is drieledig: 1- Voer een 
diagnose uit waarbij de werkelijke problemen van Technomed Europe op organisatorisch vlak aan het 
licht komen; 2- Geefhierbij speciale aandacht aan problemen rond planning, samenwerking en interne 
communicatie; 3- Presenteer enkele richtingen voor een herontwerp. Aan de hand van de resultaten in 
paragraaf 5.1 kan geconcludeerd worden dat deze opdracht succesvol is uitgevoerd. 

Er is een uitvoerige diagnose uitgevoerd, die startte met het interviewen van elf personen binnen de 
organisatie. De interviews resulteerden in elfknelpuntenoverzichten met oorzaak-gevolgrelaties. Deze 
gegevens werden geclusterd, waarna er tijdens een plenaire sessie consensus over werd bereikt. 
Uiteindelijk kwamen door deze activiteiten een drietal kemproblemen van de organisatie aan het licht. 

Tijdens de inventarisatie van knelpunten is géén aandacht geschonken aan problemen rond 
planning, samenwerking en interne communicatie om de geïnterviewden niet te beïnvloeden. Deze 
aspecten werden echter spontaan genoemd tijdens de interviews, waardoor ze toch onderdeel uitmaken 
van het uiteindelijke oorzaak-gevolgdiagram. 

Na het uitvoeren van de diagnose heeft de onderzoeker een oplossingsrichting aangedragen. Deze 
werd tijdens de bespreking van de tussentijdse presentatie aangepast. Uiteindelijke leidde dit tot de 
defmiëring van de uiteindelijke oplossingsrichting. 

6.1 .2 Ontwerpfase 

Na de tussentijdse presentatie is de definitieve oplossingsrichting gedefinieerd, en daarmee de opdracht 
voor de ontwerpfase vastgesteld. De kern van de opdracht luidde: Ontwerp een methodiek van opener 
communiceren over de strategie, teneinde de participatie van de medewerkers te vergroten. 

Wat betreft de onderzoeksdoelstelling in de ontwerpfase kan een onderscheid gemaakt worden 
tussen het specifieke doel dat men heeft in het onderzoek, hetgeen dat ontworpen moet worden, en het 
specifieke doel van het onderzoek, dat wat men wil bereiken met dit ontwerp. Het eerste kan benoemd 
worden als de vraagstelling in het onderzoek, en het tweede als de doelstelling ervan. 

6. 1.2. I Vraagstelling in het onderzoek 

In deze paragraafwordt antwoord gegeven op de vraag of aan de vraagstelling in het onderzoek 
voldaan is. Het doel in het onderzoek was om een methode van opener communiceren over de strategie 
te ontwikkelen. Aan de hand van de resultaten in paragraaf 5 .2.1 kan geconcludeerd worden dat dit 
doel bereikt is. 

Er is een drietal methoden ontwikkeld, die als doel hebben de communicatie opener te maken en de 
mate van participatie te vergroten. De theoretische achtergrond uit hoofdstuk 3 schepten de kaders voor 
de te ontwerpen methoden. De resultaten van de ontwikkeling van de methoden zijn de nieuwe opzet 
van de personeelsbijeenkomsten, de ' MT'-strategiebepaling en de 'Organisatie ' -strategiebepaling. Elk 
van deze methoden is uitvoerig beschreven in paragraaf 5 .2.1 en geïmplementeerd zoals staat 
aangegeven in paragraaf 5.2.2. 

Het vraag om een methode te ontwikkelen heeft dus geresulteerd in deze drie methodieken. Het 
doel in het onderzoek is daarmee gehaald. 

6. 1.2.2 Doelstelling van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek geeft antwoord op de vraag wat men wil bereiken met het ontwerp, de 
waartoe-vraag van het onderzoek. Het doel van de ontwikkelde methode is de openheid in 
communicatie en de participatie van de medewerkers vergroten. Uit paragraaf 5.2.4, de evaluatie van 
de methode, kan geconcludeerd worden dat dit doel bereikt is . 

De personeelsbijeenkomsten hebben ertoe bijgedragen dat de openheid van communicatie verbeterd 
is. Dit valt afte leiden uit de enquêteresultaten, zoals die in paragraaf 5.2.4.1 getoond worden. De 
medewerkers geven hierin aan dat zij van mening zijn dat de openheid verbeterd is sinds de invoering 
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van de nieuwe personeelsbijeenkomsten. Echter uit de resultaten van de enquête valt niet afte leiden of 
de vernieuwde opzet van de personeelsbijeenkomsten ook daadwerkelijk geleid hebben tot een 
toename van de participatie van de medewerkers. Op dit vlak is deze nieuwe opzet dus nog niet 
succesvol gebleken. 

Op het niveau van het MT is de mate van participatie hoog. Ook de openheid van communicatie is 
groot. Dit kan worden geconcludeerd uit de enquêteresultaten van paragraaf 5.2.4.2. Door de aard van 
de enquêtevragen kan echter geen verschil worden aangegeven tussen de situatie voor en na 
implementatie van de ' MT' -strategiebepaling. Er kan hierdoor geen conclusie getrokken worden of de 
hoge mate van openheid en participatie puur te danken zijn aan de invoering van de methodiek. 

De evaluatie van de 'Organisatie' -strategiebepaling in paragraaf 5.2.4.2 geeft aan dat de 
medewerkers van mening zijn dat hun betrokkenheid bij de organisatie gegroeid is. Men vindt dat men 
de kans heeft gekregen om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de organisatiestrategie. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat, door de invoering van de methodiek, de participatie is 
toegenomen. 

Dankzij de invoering van de methodieken zijn voor de medewerkers de mate van openheid in 
communicatie en de mate van participatie beide toegenomen. Of de methode ook heeft bijgedragen in 
de toename van deze aspecten bij de managementteamleden is waarschijnlijk, maar kan niet met 
zekerheid door de enquêteresultaten worden bewezen. Wel is duidelijk dat het doel van het onderzoek 
bereikt is. 

6.2 Aanbevelingen 
In deze paragraafworden enkele aanbevelingen gedaan om de methode te verbeteren. 

6.2.1 Verbetering van evaluatie 

6.2. I. I Meten van participatietoename op MT-niveau 

De mate van participatie op het MT niveau is hoog. Echter het is niet duidelijk of dit te danken is aan 
de invoering van de methodiek 'MT'-strategiebepaling. 

Om te achterhalen of de mate van participatie op het MT niveau gegroeid is dankzij de invoering 
van deze methode, zou een nieuwe enquête gehouden kunnen worden onder de managementteamleden. 
Deze enquête zou kunnen bestaan uit de stellingen zoals weergegeven in tabel 6.1 . 

Tabel 6.1: Additionele stellingen in enquête over 'MT '-strategiebepaling 

De openheid in communicatie is toegenomen dankzij de invoering van de methodiek 
' MT' -strategiebepaling. 

2 Ik ben van mening dat de betrokkenheid van MT-leden bij de totstandkoming van de 
strategie is toegenomen. 

3 De invoering van de methodiek 'MT'-strategiebepaling heeft tot een verhoging van de 
participatie geleid. 

6.2. I.2 Enquêtedata per afdeling 

Na het bepalen van de 'Organisatie'-strategie hebben alle medewerkers een enquêteformulier ingevuld. 
De resultaten hiervan zijn in zijn totaliteit verzameld. Het zou interessant zijn als de enquêtedata per 
afdeling waren verzameld. Dit zou de anonimiteit wel enigszins moeilijker maken, maar kan anderzijds 
wel inzicht verschaffen in eventuele verschillen per afdeling. Het is niet ondenkbaar dat mensen uit 
sommige afdelingen minder betrokken zijn dan uit andere afdelingen. Dit zou kunnen liggen aan de 
aard van hun arbeid of bijvoorbeeld de leiderschapsstijl van de afdelingsverantwoordelijke. Na 
bestudering van eventuele verschillen tussen de afdelingen kan de methodiek wellicht per afdeling 
aangepast worden. 

6.2.2 Aanpassing van methoden op termijn 

Door de invoering van de methoden is de communicatie opener en de participatiegraad groter 
geworden. Als deze toename in openheid en participatie blijft, is het niet ondenkbaar dat op den duur 
de methoden aangepast kunnen worden aan deze nieuwe situatie. 

6.2.2. I Personeelsbijeenkomsten 

Communicatie over de bedrijfsvoering blijft belangrijk. Daarom is het aantebevelen dat de 
maandelijkse personeelsbijeenkomsten gehandhaafd blijven. Echter door toename van participatie van 
de medewerkers kan de personeelsbijeenkomst wel een andere opzet krijgen. Een onderdeel dat kan 
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veranderen is de totstandkoming van de agenda. Deze wordt op dit moment samengesteld door het 
managementteam, waarbij rekening gehouden wordt met eventuele input van de medewerkers via de 
ideeënbus. Door de toename van participatie is het niet onwaarschijnlijk dat er meer gebruik gemaakt 
gaat worden van deze mogelijkheid. De agenda wordt dan meer en meer bepaald door de medewerkers 
zelf. 

Daarnaast kan de vorm van de bijeenkomst aangepast worden. Vooralsnog domineren de 
presentaties van MT-Ieden de bijeenkomst. In de toekomst kan, door de toegenomen openheid van 
communicatie en hogere participatiegraad, de interactie vergroot worden. De presentaties zullen op den 
duur achterwege kunnen blijven en plaats maken voor een dialoog. 

6.2.2.2 'MT'-strategiebepaling 

Ook op het niveau van het MT kan het een en ander wijzigen in de methodiek ' MT'-strategiebepaling. 
Door de toename van openheid in communicatie kunnen bijvoorbeeld de anonieme stemronden 
afgeschaft worden. Bovendien zullen de managementleden sneller geneigd zijn hun mening te geven 
over de voorgestelde strategie. Beide veranderingen kunnen ertoe bijdragen dat de strategiesessies 
sneller verlopen. Het is niet ondenkbaar dat er in de toekomst nog maar twee in plaats van drie 
bijeenkomsten nodig zijn. 

Aan de andere kant bestaat er de mogelijkheid dat door de toename in openheid van communicatie 
de hoeveelheid discussie toeneemt. Dit zorgt ervoor dat de bijeenkomstenjuist langer gaan duren. Het 
is dus vooraf moeilijk te voorspellen of er in de toekomst behoefte bestaat aan een verruiming of aan 
verkleining van de tijd die wordt uitgetrokken voor de strategiesessies. Daarom is aantebevelen dat 
iedere keer dat de methode uitgevoerd wordt, toch drie bijeenkomsten gepland worden, waarbij de 
mogelijkheid bestaat dat niet alle ingeplande tijd nodig blijkt te zijn om tot consensus over de strategie 
te komen. 

6.2.2.3 'Organisatie '-strategiebepa/ing 

Vanwege de toename in openheid in communicatie is het waarschijnlijk dat de medewerkers mondiger 
worden. Dit heeft gevolgen voor de methodiek 'Organsatie ' -strategiebepaling. Werknemers zullen 
meer op- en aanmerkingen uiten over de voorgestelde strategie. Hier dient in de toekomst rekening mee 
te worden gehouden. De bijeenkomsten zullen langer duren, en er zullen meer argumenten komen om 
de voorgestelde strategie aantepassen. 

Een mogelijkheid om hier invulling aan te geven is door het organiseren van een tweede 
bijeenkomst per afdeling. Deze vindt plaats in het bijzijn van alle werknemers van de afdeling en het 
MT-lid dat verantwoordelijk is voor deze afdeling. Tijdens deze bijeenkomst wordt enkel ingegaan op 
die delen van de strategie die voor de afdeling van belang zijn. 

Net zoals in de originele opzet van de methodiek worden alle medewerkers uitgenodigd om delen 
van de strategie ter discussie te stellen. Het aanwezige MT-lid treedt hierbij op als discussieleider. Uit 
deze discussie vloeit vervolgens een wijzigingsvoorstel, dat wordt opgeschreven op een flip-over. Aan 
het einde van de bijeenkomst, als alle onderdelen van de strategie aan bod zijn geweest, volgt een 
stemming. Per wijzigingsvoorstel wordt bekeken of de meerderheid van de aanwezigen het met het 
voorstel eens zijn. Als dat niet het geval is, wordt het voorstel verworpen. Mocht er wel een 
meerderheid bestaan, dan wordt het wijzigingsvoorstel meegenomen naar de MT-vergadering, net zoals 
in de originele opzet van de methodiek. 

6.2.3 Betere tijdscontrole tijdens bijeenkomsten 

Opvallend was dat bijna alle geplande bijeenkomsten langer duurden dan de afgesproken tijd. Dit 
leidde niet alleen tot een tijdconsumptie waarin andere werkzaamheden uitgevoerd hadden kunnen 
worden, maar ook tot verslapping van aandacht waardoor de bijeenkomst aan efficiëntie verloor. 
Daarom is het raadzaam om een betere controle op de tijd te hanteren. 

Om dit te bereiken, zou ten eerste een striktere agenda moeten worden opgesteld, met hierin 
duidelijk aangegeven wat de duur is per agendapunt en welke personen aan het woord zijn. Tevens 
moet er voorafgaand aan de bijeenkomst één persoon verantwoordelijk worden gemaakt voor het in de 
gaten houden van de tijd en ingrijpen indien deze overschreden dreigt te worden. Deze persoon kent de 
te volgen procedure en treedt tijdens de bijeenkomst op als voorzitter/discussieleider. 

Een voorbeeld van zo 'n agenda is weergegeven in tabel 6.2. 
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Tabe/6. 2: Voorstel agenda eerste bijeenkomst 'MT '-strategiebepaling 

Tijd 
14.00 uur 
14.15uur 
15.15uur 
15.30uur 
16.50 uur 
17.00uur 

Agendapunt 
Toelichten doel en werkwijze 
Presentatie 'DGA '-strategie + beantwoorden vragen 
Pauze 
Discussie over voorgestelde strategie 
Uitleg over vervolgstappen 
Einde bijeenkomst 

6.2.4 Concretere doelen formuleren 

Door welke persoon? 
Voorzitter/Discussieleider 
DGA 

DGA & Managementteam 
Voorzitter/Discussieleider 

Doelen die in de strategie voorkomen, zijn vaak te vaag en vrijblijvend geformuleerd als wensen, 
intenties, of goede voornemens. Het zou verstandiger zijn als de doelen concreter zouden worden 
gemaakt. Een goede manier is door de doelen zo te formuleren, dat ze voldoen aan de SMART-criteria: 
Een doel moet specifiek, meetbaar, aanvaard, relevant en tijdgerelateerd zijn. Zie ook paragraaf3 .2.2 
voor meer informatie over doelformulering. 

Een handig hulpmiddel is een formulier met de zes W-vragen, zoals wordt weergegeven in tabel 
6.3 . Door per doel een kort en bondig antwoord te geven op elk van de zes vragen, wordt het doel een 
stuk concreter. In het formulier kunnen ook voorwaarden (financiën/tijd/vaardigheden/begeleiding) in 
de omschrijving worden meegenomen. 

Tabe/ 6. 3: De zes W-vragen 

Per geformuleerde doelstelling: 
WAT gaan we doen? 
(Benoem de activiteiten die nodig zijn om de doelstelling te realiseren) 
WAAROM gaan we het doen? 
(Korte verantwoording) 
Op WELKE manier gaan we het doen? 
(Vertel iets over de aanpak) 
WIE gaat/gaan het doen? 
(Welke personen zijn er bij het plan betrokken en wie is er verantwoordelijk) 
WANNEER gaan we het doen? Het tijdspad (start - einde). 
WAAR gaan we het doen? 
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7 REFLECTIE 
In dit hoofdstuk teruggekeken naar de afstudeeropdracht. In de theoretische reflectie wordt 
aangegeven waarom de ontworpen methoden werken in het licht van de theorieën uit hoofdstuk 3. Dit 
wordt gevolgd door een persoonlijke reflectie. 

7.1 Theoretische reflectie 

7.1.1 Oorzaak-gevolgrelaties van werkzame theorieën. 

Het toepassen van de ontworpen methoden zalleiden tot een hogere slagvaardigheid van de 
organisatie. In onderstaande paragrafen worden de theorieën besproken die hiervoor verantwoordelijk 
zijn. 

7. 1.1.1 Groei van participatiegraad 

Door het invoeren van de methoden is de mate van participatie toegenomen. Op het niveau van het 
management is een besluit genomen over de strategie op basis van volledige participatie. Op het niveau 
van de medewerkers heeft men de gelegenheid gekregen te participeren op basis van coöptatie. 

Deze participatie in de besluitvorming leidt tot een evenwichtige discussie, waarin alle 
medewerkers hun aandeel in hebben. Hierdoor komt men ook tot betere besluiten wat de effectiviteit 
van de organisatie uiteindelijk ten goede zal komen. Deze oorzaak-gevolgrelaties worden in figuur 7.1 
schematisch weergegeven. 

Participatie in 
besluitvorming 

Evenwichtige 
discussie 

Betere 
beslissing 

Figuur 7.1: Gevolgen van participatie in besluitvorming 

7.1.1.2 Nieuw type communicatienetwerk 

Hogere 
effectiviteit 

Tijdens de bijeenkomsten vinden discussies plaats over de strategie. Tijdens deze discussies is er niet 
één centrale figuur aan te wijzen waarlangs alle communicatie verloopt, waardoor hier sprake is van 
een alle-kanalen-netwerk. Kenmerkend hiervoor is de hoge mate van tevredenheid van de deelnemers, 
wat te danken is aan de hoge mate van deelname aan het proces. Een medewerker die deel uitmaakt van 
een alle-kanalen-netwerk is zeer betrokken bij de totstandkoming van de strategie. Deze toename van 
commitment leidt uiteindelijk tot een hogere productiviteit en kwaliteit (zie figuur 7.2). 

Alle-kanalen
communicatie
netwerk 

Grotere deelname~ 
aan het proces ~ 

Grotere ~ 
betrokkenheid~ 

Figuur 7.2: Gevolgen van Alle-kanalen-communicatie-netwerk 

7.1.1.3 Gezamenlijk creëren van strategie 

Hogere 
productiviteit 

Hogere 
kwaliteit 

Door medewerkers een rol te geven in de bepaling van de organisatiestrategie, zijn zij 
medeverantwoordelijk voor de organisatie van hun arbeid. Dit is weliswaar een vrij indirecte 
medeverantwoordelijkheid, maar het mechanisme dat leidt tot een toename van betrokkenheid blijft 
hetzelfde. Omdat men gevraagd wordt beslissingen te nemen over hun werk, voelt men zich ook extra 
verantwoordelijk voor dat werk, en is men eerder geneigd extra zijn best te doen om de doelstellingen 
te realiseren. Dit zou vervolgens merkbaar zijn aan de productiviteit en kwaliteit van de arbeid (zie 
figuur 7.3). 

Samen creëren 
van strategie 

Hogere 
Grotere productiviteit 
betrokkenheid 

Hogere 
kwaliteit 

Figuur 7.3 : Gevolgen van het samen creëren van strategie 

Toename van productiviteit en kwaliteit is in het onderzoek niet gemeten. Waarschijnlijk zijn deze 
aspecten op deze korte termijn nog niet toegenomen. Immers, de ontwikkelde methode is slechts de 
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eerste stap van participatiegroei. Op den duur zullen medewerkers meer directe invloed krijgen op de 
organisatie van hun arbeid, en zal dit wel merkbaar zijn in de slagvaardigheid van de organisatie. 

7. 1. 1.4 Management by objectives en intern leiderschap 

In het theoretisch hoofdstuk worden management by objectives en intern leiderschap besproken. Kern 
van deze twee concepten ligt in het feit dat managers de medewerkers niet voortdurend moeten 
vertellen wat ze moeten doen, maar hen vrij moeten laten in de manier waarop ze hun doelen 
realiseren. Op dit moment is het bij Technomed Europe nog niet het geval dat medewerkers volledig 
vrij worden gelaten om hun arbeid te organiseren. Wel kan men invloed uitoefenen op de vormgeving 
van hun taken doordat men mede de strategie bepaalt. Volgens de theorieën in de genoemde paragrafen 
stimuleert een grotere mate van autonomie de medewerker om actief initiatieven te nemen en neemt de 
daadkracht en creativiteit toe (zie figuur 7.4). Na verhoging van de participatiegraad lijkt dit de 
volgende stap in het democratiseren van de arbeid, teneinde een hogere productiviteit en kwaliteit te 
bereiken. 

Decentralisatie van ~ 
besluitvorming '---V 

Betere 
organisatie 
eigen taken 

Hogere 
effectiviteit 

Figuur 7.4: Gevolgen van decentralisatie van besluitvorming 

7. 1. 1.5 Wegnemen van weerstand tegen verandering 

De weerstand tegen verandering kan worden verkleind door te communiceren, waardoor men alle 
feiten leert kennen en eventuele misvattingen worden opgehelderd. Een voorwaarde hierbij is dat de 
management-medewerkerrelatie gekarakteriseerd wordt door wederzijds vertrouwen en 
geloofwaardigheid. De nieuwe opzet van personeelsbijeenkomsten maakt het mogelijk om regelmatiger 
en veel opener en transparanter te communiceren. Hierdoor wordt bijgedragen aan het vergroten van 
het acceptatievermogen van bijvoorbeeld een strategiewijziging. 

Daarnaast is binnen de nieuwe opzet van de personeelsbijeenkomsten een mogelijkheid tot 
participatie, door gebruik te maken van de ideeënbus of tijdens de bijeenkomst vragen te stellen. 
Participatie verkleint de veranderweerstand, omdat het voor iemand lastig wordt om zich te verzetten 
tegen een veranderingsbesluit dat hij of zij zelfmede heeft vormgegeven. Participatie is overigens het 
belangrijkste element van de andere twee methoden, waarin de medewerkers heel duidelijk een rol 
hebben in de totstandkoming van de organisatiestrategie. De oorzaak-gevolgrelaties voor beide 
aspecten staan schematisch weergegeven in figuur 7.5. 

Open en 

c:::=::> Groter transparante 
vertrouwen ~ Betere 

communicatie acceptatie 
Medeverant-

~ 
van nieuwe 

Participatie c:::=::> woordelijk strategie 
voor 
verandering 

Figuur 7.5: Gevolgen van open communicatie en participatie voor acceptatiegraad 

7. 1.1.6 Cultuur en klimaat 

In de opdrachtformulering werd gesteld dat door het ontwerp en invoering van de methoden op den 
duur een cultuurverandering moet gaan optreden. Het opgangbrengen van een cultuurverandering kan 
door het klimaat te laten wijzigen. Door de ontwikkeling en implementatie van de methodieken is een 
poging ondernomen om dit te laten plaatsvinden. Door op een opener manier te gaan communiceren en 
de medewerkers te betrekken bij de besluitvorming wordt verwacht dat de wijze waarop men tegen hun 
werk aankijkt veranderd. Deze verandering in klimaat zal op den duur de cultuur laten veranderen (zie 
figuur 7.5). 

Open en 
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communicatie 

Participatie 

Verandering 
van klimaat 

Verandering 
van cultuur 

Figuur 7.5: Gevolgen van communicatie en participatie voor cultuur 
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7.1.2 Effect van de methoden in de tijd 

In onderstaande paragrafen worden vier aspecten van de organisatie besproken die elk door de 
invoering van de methoden worden beïnvloed. Bekeken wordt hoe deze aspecten zich ontwikkelen 
gedurende de komende tijd. 

7. 1.2. 1 Communicatie 

Met name door de invoering van de personeelsbijeenkomsten is de openheid in communicatie al direct 
behoorlijk toegenomen. In de korte tijd dat de nieuwe opzet van de personeelsbijeenkomsten van kracht 
is, is de openheid in communicatie meetbaar gestegen. Na verloop van tijd zal deze toename afzwakken 
omdat nog grotere toename van openheid in communicatie niet werkbaar is. Het kost dan meer moeite 
om dezelfde mate van stijging te bewerkstelligen. Dit verloop is grafisch weergegeven in de eerste 
grafiek in figuur 7.6. 

7. 1.2.2 Participatie 
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Figuur 7.6: Ontwikkeling van vier organisatiekenmerken 

De mate van participatie vertoont een vergelijkbaar verloop als de openheid in communicatie. Na 
invoering van de methoden is de participatie meetbaar toegenomen. Echter de toename in participatie 
komt iets moeizamer op gang en vertoont daardoor een minder sterke stijging. De participatie zal net 
als de openheid in communicatie wel blijven stijgen, maar geleidelijker. De organisatie heeft meer tijd 
nodig om te wennen aan deze nieuwe manier van participatief werken. De grafiek in de 
rechterbovenhoek van figuur 7.6 is een weergave van dit verloop. 

7. 1.2.3 Cultuur 

De cultuurverandering vindt zeer langzaam plaats en zal in het begin ook niet merkbaar zijn. Het 
verloop van de cultuurverandering is grafisch weergegeven in de grafiek linksonder in figuur 7.6. Een 
cultuurverandering heeft zijn tijd nodig, en zal niet binnen twee jaar zijn gerealiseerd. 

7. 1.2.4 Autonomie van de medewerkers 

Het democratiseren van de arbeid teneinde een hogere productiviteit en kwaliteit te bereiken is nog niet 
gerealiseerd. Wel kunnen medewerkers indirect invloed uitoefenen op hun arbeid door te participeren 
in de strategiebepaling. Dit is echter minder krachtig als concepten zoals management by objectives en 
intern leiderschap. Het zal enige tijd duren voordat de organisatie hier klaar voor is. Echter dan zal de 
autonomie snel toenemen. In figuur 7.6 is het verloop van de autonomie van de medewerkers grafisch 
weergeven in grafiek 4. 
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7 .1.3 Ideaaltypische ondernemingen 

In het fasemodel van Bolwijn en Kumpe (1990) worden vier functie-eisen besproken die de markt stelt 
aan een organisatie. In paragraaf 5 .1.6 is geconstateerd dat Technomed Europe opereert in een fase 
drie- of vier-omgeving (flexibiliteit of innovativiteit), terwijl de organisatie nog ingericht is volgens 
fase een of twee (efficiency of kwaliteit). Er werd opgemerkt dat fase drie en fase vier niet alleen door 
het management gedragen kunnen worden, maar dat hier de hulp van alle medewerkers voor nodig is. 
Alle personeelsleden zullen moeten bijdragen in het flexibeler en innovatiever maken van de 
organisatie. 

Door de ontwikkeling en implementatie van de methoden is een begin gemaakt met het flexibeler 
en innovatiever maken van het bedrijf. De mate van participatie is toegenomen, de strategie is 
gezamenlijk gecreëerd en communicatie vindt meer decentraal plaats dan voorheen. Kijkend naar de 
kenmerken per ideaaltype zoals gegeven in tabel 3.5, kan worden geconcludeerd dat Technomed 
Europe nu verkeert tussen de fasen ' flexibel' en ' innovatief. Echter om daadwerkelijk getypeerd te 
kunnen worden als flexibele organisatie, moet het hele bedrijf doordrongen zijn met de nieuwe 
manieren van werken. 

Ik ben van mening dat dat nog niet helemaal het geval is. Technomed Europe heeft nu de 
voorwaarden geschapen om te kunnen groeien naar een flexibele organisatie. En als de ontwikkelde 
methoden gehanteerd blijven worden, en het management het gedachtegoed achter de methoden ook op 
andere momenten trouw blijft, is er geen reden om aan te nemen dat dit niet gaat lukken. 
Het zal echter nog enige tijd (> 2 jaar) duren voordat Technomed Europe zich in fase vier, de 
innovatieve organisatie, bevindt. De mate van participatie en decentralisering zal dan nog meer moeten 
toenemen en medewerkers zullen meer autonomie moeten krijgen. Introductie van concepten zoals 
management by objectives of intern leiderschap kunnen hierbij helpen. 

7.2 Persoonlijke reflectie 
Deze paragraafbiedt ruimte voor een persoonlijke blik op de periode waarin ik bij Technomed Europe 
ben bezig geweest met het afstudeerproject. 

7.2.1 Wat is mij opgevallen? 

Als afstudeerder heb je een bijzondere positie binnen de organisatie; enerzijds maak je deel uit van het 
bedrijf, maar anderzijds sta je er ook los van. Je voert een opdracht uit volgens de maatstaven van de 
universiteit, en dat geeft je de mogelijkheid om zaken anders aan te pakken dan men gewend is. 
Deze paragraafbiedt mij de gelegenheid om zaken te bespreken die weinig met mijn afstudeeropdracht 
van doen hebben. Het zijn zaken die mij zijn opgevallen tijdens het project. 

Opvallend vond ik de welwillendheid van de medewerkers om te participeren in het onderzoek. Ik 
wist vooraf niet precies hoe ik de mensen moest overtuigen om actief deel te nemen aan de diverse 
sessies, maar nadat ik had uitgelegd wat de bedoeling was en waarom ik dit van plan was, was iedereen 
vol enthousiasme. Dit enthousiasme motiveert enorm om uiteindelijk iets afte leveren waar men ook 
daadwerkelijk iets aan heeft. 

Naast de welwillendheid en enthousiasme bemerkte ik ook de wil om te veranderen. De organisatie 
heeft een roerige periode achter de rug, en alles wijst erop dat men aan het herstellen is van de 
moeilijke jaren 2005 en 2006. Het is iedereen duidelijk dat er zaken moeten gaan veranderen binnen 
Technomed Europe. De koers is al enige tijd aan het bewegen, waardoor men hier en daar nog 
zoekende is naar houvast. Ik hoop dat mijn opdracht hier een bijdrage aan heeft kunnen leveren. 

Een negatiefpunt dat direct opviel is iets waar volgens mij meer organisaties mee hebben te 
kampen: langdurige en inefficiënte vergaderingen. Ik heb, zeker in het begin van het project, een groot 
aantal bijeenkomsten bijgewoond en ik verbaasde me over de manier waarop zo een vergadering 
plaatsvond. Men kwam vaak te laat en slecht voorbereid naar de bijeenkomst en als er al een agenda 
was opgesteld, werd hier regelmatig van afgeweken. Soms was het niet duidelijk of de meeting puur 
informatiefvan aard was, of dat er een besluit moest worden genomen. Aan het einde van de 
vergadering miste ik een laatste check om te kijken of iedereen wist wat er precies was afgesproken, 
wat ertoe leidde dat afspraken soms niet werden nagekomen, of dat delen van de bijeenkomst bij de 
daaropvolgende meeting moesten worden overgedaan. Ik denk dat hier met weinig moeite veel 
tijdswinst is te behalen en ergemis mee gereduceerd kan worden. 

7.2.2 Wat heb ik geleerd? 

Iets dat ik mij voor de start van deze afstudeeropdracht niet had gerealiseerd, is het enorme belang van 
de ' Human Factor' voor een organisatie. Tijdens de opleiding heb je voornamelijk te maken met 
technische vakgebieden. Echter door te kiezen voor het uitvoeren van een afstudeeropdracht bij de 
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vakgroep Human Performance Management ben ik bewuster geworden van deze kant van Technische 
Bedrijfskunde. Cultuur, klimaat, motivatie, participatie waren allemaal begrippen die ik kende, maar 
waar ik de waarde van onderschatte. 

Uit een zelfanalyse bij het vak Beroepsgerichte Vaardigheden 1 bleek dat ik een overduidelijke 
pragmaticus ben. Deze typering bevestigde mijn zelfbeeld. Ik ben rationeel ingesteld en laat me niet 
snelleiden door mijn gevoel en door een pro-actieve houding neem ik graag het voortouw waarin ik 
graag beslissingen neem en deze toepas. Mogelijke valkuilen daarbij zijn dat ik een verkeerd probleem 
oplos ofte haastig te werk ga. 

Het uitvoeren van de diagnosefase in deze afstudeeropdracht heeft mij laten inzien hoe belangrijk 
het is om deze fase te doorlopen. Als ik zonder verdere analyse de bevindingen van de consultant 
(paragraaf 1.1) had overgenomen, dan waren de kemproblemen van Technomed Europe niet aan het 
licht gekomen, en zou de uiteindelijke oplossing wellicht veel minder effect hebben. 

Daarnaast was ik onbekend met de methodologische manier van werken die de heer Van Eijnatten 
mij heeft aangedragen. Ik moet bekennen dat ik deze aanpak nog steeds lastig en soms verwarrend 
vind, maar begrijp steeds beter hoe de elementen in elkaar samengrijpen. Deze aanpak heeft 
uiteindelijk ook tot een betere structurering van het verslag geleid. 

7.2.3 Wat zou ik in het onderzoek anders doen? 

In het begin van de implementatie van de methoden lag de focus teveel op de strategie, de uitkomst van 
de methode, in plaats van op de methodiek, de methode zelf. Deze situatie is ontstaan doordat men heel 
actief en enthousiast aan de slag ging met de strategiebepaling, waarin ik als het ware werd 
meegezogen. Hierdoor heb ik mijn regiefunctie tijdens de implementatie van de methode enigszins 
losgelaten en heeft de implementatie een andere route gevolgd dan ik had gepland. Dit had ik wellicht 
kunnen voorkomen door bedachtzamer te zijn op het feit dat het niet eenvoudig is om een koers of 
strategie te verwoorden, zeker als men niet gewend is om dat te doen. De diagnosefase leerde mij 
immers dat de strategie/koers niet duidelijk was. Dit had voor mij een duidelijk signaal moeten zijn dat 
ik meer aandacht had moeten schenken aan de totstandkoming van de ' DGA' -strategie. 

Doordat de gepresenteerde strategie niet goed te verhapstukken was, waren we ook genoodzaakt om 
de bijeenkomsten voor de methode van 'MT'-strategiebepaling aan te passen. In plaats van een 
discussie over losse strategiepunten, werd er met name gezocht naar een juiste manier om de product
marktcombinaties in kaart te brengen. Deze discussie kostte veel tijd, en had achterwege kunnen 
blijven als ik me vooraf in voldoende mate had gerealiseerd dat een prioritering van de PMC's op 
meerdere manieren geïnterpreteerd kon worden. 

Daarnaast was het voor mij lastig om in mijn rol als gespreksleider de bijeenkomsten te sturen. Als 
er een discussie ontstond, die wellicht te lang duurde, vond ik het lastig om hierin in te grijpen. 
Hierdoor liepen de bijeenkomsten uit, en werd de beschikbare tijd niet evenredig verdeeld over de 
agendapunten. Ik had in dit soort gevallen sneller moeten ingrijpen, maar vond dat op dat moment 
moeilijk. Ik had het mij waarschijnlijk gemakkelijker kunnen maken, door vooraf duidelijk te maken 
dat we een strakke agenda moesten hanteren, en eventueel bijstand moeten zoeken bij andere 
aanwezigen om mij te helpen om een discussie afte kappen. 

Ondanks de moeizame invoering werden toch positieve resultaten geboekt. De enquête gaf 
duidelijk aan dat de mate van participatie en openheid van communicatie erg groot was. Waarschijnlijk 
komt dat doordat de essentie van de methode gewaarborgd is gebleven. Zo vonden bijvoorbeeld de 
eerste sternrondes anoniem plaats, zonder druk van de groep. Het onderwerp waarover anoniem 
gestemd werd was in dit geval niet de strategieonderdelen, maar de PMC's. Kennelijk heeft dit weinig 
uitgemaakt voor het effect van de strategiebepaling en is wellicht de methode (anoniem stemmen) 
belangrijker dan het onderwerp waarover gestemd wordt. 

Deze en andere enquêteresultaten vormden de belangrijkste onderzoeksresultaten van de 
geïmplementeerde methode. Deze informatie heb ik met name verzameld door het afnemen van 
enquêtes. lk heb de informatie ontvangen die ik nodig achtte, maar heb tevens het gevoel dat ik meer 
met de data had kunnen doen. Bijvoorbeeld: In heb gepeild of men het gevoel heeft dat men een 
bijdrage heeft kunnen leveren aan de totstandkoming van de nieuwe organisatiestrategie. Hierbij heb ik 
echter geen onderscheid gemaakt tussen de resultaten van de diverse afdelingen. Het kan zijn dat in een 
afdeling een geheel andere opvatting leeft, dan bij een andere afdeling. Graag had ik deze informatie 
gespecificeerder gezien, zodat ik hier meer conclusies uit had kunnen trekken, en aanbevelingen had 
kunnen doen. 

Dit is ontstaan doordat ik te weinig tijd heb genomen voor de voorbereiding van de enquête. Ik was 
volop bezig met de verslaglegging van de implementatie, waardoor de voorbereiding van de evaluatie 
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een beetje erbij ingeschoten is. Als ik langer had stilgestaan bij de vraag, welke informatie ik met 
welke reden wilde loskrijgen, had ik hier waarschijnlijk een betere enquête kunnen maken. 

7.2.4 Wat zou ik persoonlijk anders doen? 

Tijdens deze afstudeeropdracht ben ik meerdere malen bewust gemaakt van het feit dat ik bezig was 
met de ontwikkeling van een methodiek, een instrument. Ik had dus gedurende het project een 
' instrumentenmakerspet' op. Ik vond het echter zeer lastig om de verleiding te weerstaan om de 
'adviseurspet' op te zetten. 

Ik ben dan ook met name door de heer Van Eijnatten gecorrigeerd op dit feit. Te vaak week ik af 
van de ontwerpdoelstellingen en was ik mij met andere zaken aan het bemoeien die niet in de scope 
van dit project liggen. Gelukkig biedt dit hoofdstuk mij de gelegenheid om toch iets hiervan op papier 
te zetten. 

Ik, nu in de rol als adviseur, beperk mij hierbij tot één element, namelijk mijn advies om in de 
toekomst meer te gaan sturen op outcome. Een belangrijke stap richting een flexibele en innovatieve 
organisatie is het niet langer sturen op het proces, maar op meer op de outcome op basis van 
afgesproken doelen. Na bepaling van de 'Organisatie' -strategie zou het verstandig zijn om de 
afdelingen zelf doelstellingen te laten opstellen. Deze doelstellingen geven aan hoe men denkt een 
bijdrage te kunnen leveren aan de realisatie van de strategie. De organisatiedoelstellingen kunnen per 
afdeling vertaald worden in afdelingsdoelstellingen. Deze afdelingsdoelstellingen kunnen vervolgens 
vertaald worden naar persoonlijke doelstellingen per werknemer. Een methodiek die op deze manier 
werkt is management by objectives. 

Het centrale idee hiervan is medewerkers niet voortdurend te vertellen wat ze moeten doen en hoe 
ze het moeten doen, maar om ze specifieke doelen te geven, met de daarbij behorende middelen en 
bevoegdheden, en ze zelf te laten bepalen hoe die doelen zo effectief en efficiënt mogelijk gerealiseerd 
kunnen worden. Als managers zich concentreren op de doelstellingen en strategie, en dit combineren 
met het verleggen van de beslissingsbevoegdheid over de manier van werken naar de uitvoerenden, zal 
de organisatie een stuk effectiever worden. Wanneer managers zich bemoeien met de manier van 
werken, lijken ze de einddoelen uit het oog te verliezen en komen de uitvoerenden niet tot volledige 
ontplooiing. Paragraaf3 .3.3 geeft meer details over dit onderwerp. 

Tenslotte wil ik, in mijn rol als adviseur, Technomed Europe aanraden om de ontwikkelde methode 
als een dynamische oplossing te zien. De organisatie is continue in verandering. De omstandigheden 
waarin het bedrijf opereert, veranderen constant en de organisatie zelf ook. Daarom is het van belang 
om de ontwikkelde methoden vóór gebruik tegen het licht van de actuele context te houden. Het is niet 
ondenkbaar dat de methode op enkele plekken aangepast moet worden naar de behoefte van dat 
moment. Paragraaf 6.2.2 geeft een eerste idee van welke aanpassingen nodig zouden kunnen zijn. De 
toekomst leert welke wijzigingen daadwerkelijk nodig blijken. 
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BIJLAGEN 
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BIJLAGE 1 INTERVIEWSCHEMA 

INTERVIEWSCHEMA 

Uitleg afstudeeropdracht 
Voorafgaand aan het interview zal een korte uitleg gegeven worden over de afstudeeropdracht. Hier 
wordt met name uiteengezet dat van een afstudeerder aan de Technische Universiteit Eindhoven 
verwacht wordt dat hij of zij een probleemdiagnose uitvoert. Door uit te leggen welke 
analysemethodiek gebruikt wordt, wordt beter duidelijk welke rol de geïnterviewde hierin heeft. 

Confidentieel 
Alles wat tijdens het interview besproken wordt is confidentieel. Enkel het overeengekomen oorzaak
gevolgdiagram zal worden gebruikt in de verslaglegging. Voor het gebruik maken van citaten en 
eventuele situatieschetsen zal de geïnterviewde te allen tijde toestemming worden gevraagd. 

Uitleg oorzaak-gevolgrelaties 
Aan de hand van een eenvoudig voorbeeld wordt het principe van een oorzaak-gevolgdiagram aan de 
geïnterviewde uitgelegd. 

Vragen 
Onderstaande vragen worden tijdens het interview gebruikt om tot een oorzaak-gevolgdiagram te 
komen. 

• Welke knelpunten ziet u bij Technomed Europe? 
• Welke gevolgen hebben deze knelpunten? 
• Welke oorzaken hebben deze knelpunten? 
• Zijn er nog andere knelpunten bij Technomed Europe aan te wijzen? 
• Wat gaat er minder goed in de organisatie? 

Getracht zal worden om de geïnterviewde zelf het schema aan te laten vullen. 

Nalopen van schema 
Als het oorzaak-gevolgdiagram compleet is, wordt het nogmaals volledig nagelopen door de 
interviewer. De interviewer geeft in zijn eigen woorden weer wat de geïnterviewde bedoeld heeft. 
Hierdoor wordt gewaarborgd dat de interviewer zelfde betekenis geeft aan het schema als de 
geïnterviewde. 
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BIJLAGE2-A 
Oorzaak-gevolgdiagram van de 'President' 

Weinig/slechte Ontbreken van 
marktgegevens/ haalbaarheidsond 

haalbaarheidsstud erzoek (Kosten/ 
ies baten analyse) 

Gebrek aan 
planmatige 

aanpak 

~ 

Onderbouwing 

Slechte I 
projectcoördinatie 

keuzes niet ... 
optimaal 

Vertraging bij 
Slechte I I Alle kansen wil TE I TE kan zich niet 

projectraai isatie 
twijfelachtige benutten permitteren om 

kostprijs-
'nee' te verkopen 

l berekening 

l + 
Tekort I gebrek Te klant vriendel ijk) 

ROl Onvoldoende 
kennis van 

bijdrage per PMC 

J 

l J ~ 
I Marges per PMC TE durft geen Te breed PMC- I 

leeft niet PMCs af te stoten pakket 

TE maakt te 
weinig keuzes 

I 
Onvoldoende Onbekend met 

kennis van elkaars informatiebehoefte 
activiteiten andere afdelingen 

Afstemming I I 
prioriteiten niet 

optimaal 

Onvoldoende Informatie van MT 

I 
onderlinge r- komt niet bij 2e Onvoldoende I 

samenwerking communicatie echelon 

I 

+ Vergaderingen Onvoldoende 

I 
Eilandjes Cultuur 

niet efficient vooroereiding 

~ 
Onvoldoende 
begrip voor 

Gebrek aan andere afdelingen 

coördinatie tussen 
afdelingen Kwaliteitseisen 

onvoldoende 
vertaald naar 

• • • leveranciers 

Inefficiënte inzet Slechte Slechte materiaal I Tekort aan • financiêle 
van middelen productieplanning management 

middelen Onvoldoende 

I 
afstemming R&D 

~ 
I en leveranciers 

~ ... Producten niet 
tijdig Slechte aanvoer Slechte kwaliteit 

geproduceerd/ materialen grondstoffen 
gaten in planning • • Grote voorraden 

Omzetverlies 
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BIJLAGE2-B 
Oorzaak-gevolgdiagram van de 'Director of Sales ' 

DGAgeen DGA krijgt te I 
vertrouwen in weinig informatie 1· 

medewerkers 

I I Competentie MT I 
leden Handelsmental~e~ + 

I I J +sterke H DGA laat zaken I Geen goede 
persoonlijkheid niet los prior~ering 

I Weilig tegengas DGA -t • Niet bewust van 
belang van 

MT I Geen goed •I rommunicatie I I Managen op I tmemanagement m1aon1Veau 

I .. 
I Be~~~~n door I • 

Te drukmet 
andere 

I (makkelijkere) 
zaken .. 

Communicatie 
krijgt niet de 

priornart 

.. 
I iOnduidelijkheid in,, 

Weinigtijdom Niet geverifieerde 
goed te informatie 

informatiebehoefte communiceren verspreiden 

I 
--j We willen te veel .. 

Slechte 

Geen afwegi'lg rommunicatie 

kosten I baten I 

I We maken geen Geen duidelijke 
keuzes koerstrichting 

... ~ 
Wisselende We zijn te 
prioriteiten opportunistisch 

I Foute informatie j Te laat 
geCXlnfronteerd 

We schatten We beloven met problemen 

zaken te r- dingen te 
roo~urigi'l makkelijk 

I 
Versnippering 

capacitert 

... 

I 
Rendement niet We doen niet wat 

optimaal we beloven 

+ 
(intern) 

Bedrijf te klein Doelvan 
Geen goede 

Voorafniet I Teveel kosten tov r- bijeenkomst niet voldoende t.o.v. benodigde voorzitter( -srol) omzet 
overhead bekend geïnformeerd 

We doen niet wat I we beloven 
(extern) 

I Geen budget Cashflow te laag Niet efflciênt 

+ vergaderen 

I l Geremd in dingen 
~ ... 

die we willen doen 

I I Verlies van tijd 
Geen harde 

~ afspraken 

L Vertraging omzet Daling van omzet I 
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BIJLAGE2-C 
Oorzaak-gevolgdiagram van de 'Manager Finance & Administration' 

Men wordt niet 
Uuist) 

geinformeerd 

Niet duidelijk 
welke informatie
verwachtingen er 

zijn 

verzamelen 

Geen voorzitter 
Geen duidelijke 

agenda 
Doel niet duidelijk 

Rol/ taak 
deelnemer niet 

duidelijk 

Laag 
opleidingsniveau 

medewerkers 

~ 
Gebrekaan 

Gebrek aan 

kennis 
(kennis van) IT-

tools 

I I 
• 

Gebrekkige 
tijdigheid + 
kwaliteit+ 

volledigheid van 
informatie 

Beloftes niet na 
t 

kunnen komen Niettijdig 
bijsturen I 
reageren 

Te weinig uitleg 
over 

beweegredenen 

~ 
Geen notie van I 
inzicht in I begrip 

voor elkaars 
drijfveren/ 

beweegredenen/ 
motieven 

... ... 
Men denkt niet Men kan gevolgen 

mee(in 
anderemans 

van eigen acties 

functies) 
niet voorspellen 

R.P.E. Paes, augustus 2007 

I Gebrek aan tijd I 

I 

I Slecht anticiperen I 

.I Geen respect voor I 
Î elkaars functie 

+ 
I 

Elkaar niet 

I informeren 

1 
I 

Geen I slechte I 
communicatie 
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BIJLAGE2-D 
Oorzaak-gevolgdiagram van de 'Manager Human Resources, Secretary to the board' 

Doel is bekend, Geen daadkracht 
Tijdgebrek 

Weg er naar toe in het maken van 
niet keuzes 

Slechte borging/ 
beschikbaarheid 

van kennis/ 

Koers niet Besluit wordt niet informatie 

duidelijk uitgewerkt + 
Gebrek aan 

(markt) kennis/ 
informatie 

( intern+ extern) 

• T echnomed weet 
nietwat 

afgestoten moet 
worden 

Koers niet T echnomed maakt 

hetze~de bij 
te weinig keuzes 

afdelingen 

l 
Afdelingen kiezen Te veel 

eigen prioriteiten speerpunten 

Afdelingen weten + ~ 
niet van elkaar 
waar ze mee Prioriteiten Veel ha~ werk I 

bezig zijn 4 verschillen per zaken worden niet 

afdeling afgerond 

~ l + 
Slechte Afdelingen kennen 

Beoogde doel 

oommunicatie + elkaars prioriteiten wordt niet gehaald 

niet 
(kwaliteit werk 

minder) 

+ • l 
I 

Overdaad 

1 1 

Te weinig 

I I Verlies omzet I I Demotiverend I ilformatie informatie Slechte l (ze~+ omgeving) 
samenwerking 
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BIJLAGE2-E 
Oorzaak-gevolgdiagram van de 'Manager Quality Assurance & Reguiatory Affairs' 

I Te optimistisch I I We komen I Geen agenda bij I 
gepland afspraken niet na 

uitnodiging 

... -~ • I Men houdt zich I 
I 

Achterstallig Afwijken van 

I 
I Onvoorbereide I 

niet aan planning onderhoud agenda deelnemers 

I 
Veel herhaling I Vergadering niet I 

voorbereid 

Geen correcte 

I Te druk samenwerking 

I I 
Niet effiCiënte 
vergadering 

Menwilgeen 
taken van andere L afdelingen invulien Zichze~ vrijwaren. 

Afwachtende 

I 
Onnodige I houding, 

Verantwoordelijk-
vergaderingen 

Prior~eiten MT heid verleggen I 

I I 
Te druk, veel niet overgenomen ,---J 

taken door andere 

r l afdelingen Gemakzucht (niet 
Vertraging I 

l bellen /langs 
tijdsverlies 

gaan, maar e-

Conflicterende 
mail) 

prior~erten per 
afdeling 

I 
Veel onnodige 

I I communicatie 

Eilandjes.gevoel • 
(iedereen werkt Belabberde 
enkel voor eigen communicatie 

afdeling) 

~ 
Cruciale zaken te 

laat 
gecommuniceerd 

I Elke afdeling heeft I L 
eigen doelstelling We kunnen niet 

tijdig ingrijpen 

I 

Afspraken worden 
niet nagekomen 

(intern) 

T 

Afspraken worden I Er wordt niet I 
niet nagekomen efficiënt gewerkt 

(extern) 

I Te hoge kosten I 

• 
r 

Druk op 

I Verlies omzet winstmarge 

61 



Participatie door gezamenlijke strategiebepaling 

BIJLAGE2-F 
Oorzaak-gevolgdiagram van de 'Manager Research & Development' 

Slechte 
toelevering 
materialen 

Onvoldoende 
controle op 
bestaande 
klanten I 

producten 

R.P.E. Paes, augustus 2007 
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BIJLAGE2-G 
Oorzaak-gevolgdiagram van de 'Account Manager' 

Slechte 
samenwerking 

tussen afdelingen 

~. 
Geen 

organisatiebrede 
prioritering 

~ 
Prioriteiten 

verschillen per 
afdeling 

+ 
Acties worden niet 

opgevolgd 

• 
We doen niet wat 

we beloven 
(intern) 

J 

R.P.E. Paes, augustus 2007 

I Doorstroom I 
infonnatie slecht 

• 
tijdgebrek Weinig effectieve I 

meetings 

I Niet bekend welk~ I ~ 
infonnatie nodig is I Geen besluit I 

l Juiste infonnatie 
niet beschikbaar 

om keuze te 
maken 

Technomed kan 
zich financieel niet n_ • ~ Loyaliteit aan I 

pennitteren 
Er worden te 

bepaalde PMC's 
keuzes te maken 

weinig keuzes 
gemaakt 

• 
Geen duidelijke 
koers (wat wil 
T echnomed?) 

~ ~ 
PMC 's niet Te veel PMC's 

volledig omlijnd 

~ + 
Productenpakket 

Te weinig I leder vaart eigen I aandachUtijd voor 
niet competatief 

elk pakket koers 
genoeg volgens 

markt ( cuffs, I 
Sp02s) • • I Minder omzet Om target te halen I Prioriteit verschilt I 

ligt focus op per afdeling 
'makkelijke' 

business 
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BIJLAGE2-H 
Oorzaak-gevolgdiagram van de 'Materials Manager' 

I Geen feedback op Geen rapportage- Niet bekend met 
rapportage methodiek (Hoe informatiebehoefte 

en wat) andere afdeling 

Niet bekend welke 
informatie 

gecommuniceerd 
moet worden 

SI echte I foutieve I 
niet beschikbare 

informatie 

I 

MT slecht Communicatie-
geïnformeerd probleem 

+ 
I Geen lijnikoers in

1
1 MT maakt 

beleid Technomed verkeerde keuzes 

~ 
Prioriteiten Prioriteiten Geen optimale 
veranderen - verschillen per - samenwerking -

continue afdeling tussen afdelingen 

~ 
Zaken zijn niet op 
elkaar afgestemd 

Andere/geen 
_, Taak behoort niet 

prioriteit per 
tot takenpakket 

afdeling 

• t 
Geen tijd voor ~ 

Te weinig 
Slecht project-

aandacht voor 
deze taak 

leveranciers 
management 

I • + + Slechte 
voorbereiding 

Kwaliteit Nietjuiste voordat 
grondstoffen niet leveranciers geproduceerd 

okee gevonden gaat worden 

• ~ . 
Leveranciers r Slechte Problemen tijdens 

slecht betaald 
beschikbaarheid productie 

materialen (operationele fase) 

L • • • • I Hogere voorraad I I Productieplanning 
aanhouden wordt verstoord 

I Slechte I 
leverperformance 

I Hogere kostprijs I 
dan verwacht 

• I Niet tijdig leveren 

_y_ 
I Voorraadkosten I I Leverafspraak niet 

omhoog nakomen 
Omzetverlies I 

I I 
+ 

Cashflow 
problemen 
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BIJLAGEl-I 
Oorzaak-gevolgdiagram van de 'New Business Development Manager' 

Te veel tijd in het 
oplossen van 

problemen 

+ 

Men wordt niet 
afgerekend op 

targets 

Men handelt naar 
urgentie van het 

moment 

energie gestoken 
in onrendabele 

taken 

I Management is ~ 
geen team 

Materialen niet 
tijdig beschikbaar 

~ 
Beloftes van 

l"alles moet" I veel I 
taken 

+ 
Hoge werkdruk 

+ 
Afschuiven van 

taken 

+ 
Eilandjes cultuur 

+ 
Geen 

samenwerking 
tussen afdel ingen 

Geen tijd bij R&D r- operations en 
R&D worden niet 

nagekomen 

... 
We kunnen niet 
nakomen wat we 
beloven (extern) 

+ 
Slechte ~ leverbetrouw-

baarheid I Geen pro-actieve I 
I marktbenadering 

~ + 
Cashflow 

I I Verlies klanten 
problemen 

MT informatie 
komt niet snel bij 

operationeel 
niveau 

Beperkingen van 

I 
Te brave QA-

I 
(kennis van) ERP-

manager pakket 

I 
... 

Onwerkbaar 
technisch I Zware procedures I documentatie-

& Regelgeving systeem 

• 
I onfiexibel I 

I 

~ ~ 
Murw geslagen r Kansen blijven 

I (kan energie niet liggen 
meer opbrengen 
om anderen te 
motiveren om 
kansen te zien 

J 
Sales wil kansen 

niet meer zien 

Veel interne 
communicatie + 

administratie 

~ 
Hoge werkdruk 

+ 
Geen tijd 

I 
~ l 

Trage+ 
Slechte 

J oncomplete 
reactie op kansen 

productkennis 

I 

65 



Participatie door gezamenlijke strategiebepaling 

BIJLAGE 2-J 
Oorzaak-gevolgdiagram van de ' Production Manager' 

l 

Ouderwetse 
Geen goed inzicht 

Technomed grijpt 
marketing- iedere kans op 
gedachte 

van kosten 
omzet 

I I I 

~ 
Technomed zegt 
te gemakkelijk 'ja' 

I 

1 
Productenpal let te 
uitgebreid /divers 

l 
Moeilijk 

beheersbaar (te 
veel hooi op vork) 

l 
Niet genoeg 

aandacht per PMC 
om beslissing te 

maken 

• ~ 
Onvoldoende 

I 
Onvolledige 

I 
onderbouwde 

keuzes 

Men is te ~ optimistisch 

foracast 

Prioriteiten 
veranderen 

continue 

Hoge druk om 
omzet te 

genereren 

i 
Doorzetten 

ondanks geringe 
slagingskans 

~ 
We kunnen niet H Vaak materiaal- I nakomen wat we 

tekorten 
beloven 

~ 
Omzetverlies 

Niemand die 
kosten/baten 
meet, geen 
systeem/ 

methodiek 

~ 
Geen inzicht in 
exacte kosten/ 

baten 

Wemaken te 
weinig keuzes 

Niet bekend waar 
andere afdeling 

mee bezig is 

Geen 
samenwerking 

HRM krijgt weinig 
mee van 

werkelijkheid 

Risico op vertrek 
waardevolle 

medewerkers 

R.P.E. Paes, augustus 2007 

Geen methodiek 
van 

data verzamelen/ 
meten 

Keuzes op basis 
van verkeerde 

cijfers 
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BIJLAGE2-K 
Oorzaak-gevolgdiagram van de 'Team coach' 

Te weinig tijd om 
op vervangend 

materiaal te 
wachten 

y 
1 

Extra kosten 

~ 
Vermindering 

winst 

Weinig 
communicatie MT 

naar rest 
organisatie 

I 

I Slechte kwal~eit 
grondstoffen l 

I 
Saeenen Opv 
terugsturen) 

Gebrek aan 
zelfreflectie 

l 
Openlijke 

discussie tussen 
MT-teden 

Slechte 
continu ·,le~ 

afdeling R&D 
(groot verloop) 

Geen goede 
kosten I baten 

analyse 

Produoeren 
sommige PMG's 

tegen verlies 

Slechte 
toelevering 
materialen 

Te veel taken 

... 
Te druk met 

I 
I Leveranders niet I 

andere taken tijdig betaald 

I Geen inkoper I 

Grote druk om 
omzette 

genereren 

I 

I 
Men richt zich 
enkel tot eigen 

taken 

"Roomser dan de 
Paus" qua Quality-

beleid 

R.P.E. Paes, augustus 2007 

Slechte 
communicatie 

... 
Slechte 

samenwerking 
tussen afdelingen 

~ 
~ Eilandjes cu~uur 

~ 
Niet bekend met 

kosten die 
gemoeid zijn met 
Gorreelive Action 

~ H Teveelonnodige 
Gorreelive Actions 

~ 
Vertragingen in 

productie 

• Komen afspraken 
niet na met klant 

~ 
Ontevreden 

klanten 

~ 
Verlies van omzet 
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BIJLAGE 3-A TABEL MET ALLE KNELPUNTEN 

Er worden 
TE kan Te weinig Prioriteiten 

Strategie/koers 
te weinig I 

moeilijk 
Handelsmentaliteit Geen afweging informatie om veranderen 

Knelpunt: 
niet duidelijk foute 'nee' I Persoonlijkheid kosten/baten, geen 

keuze I beleid continue I niet 
keuzes DGA meetmethodiek 
gemaakt 

zeggen te maken duidelijk 

Score: 6 9 6 4 9 8 6 

TE kan zich Ontbreken van 
Onderbouwing 

niet haalbaarheidsonderzoek 
permitteren (Kosten/baten analyse); keuzes niet 

TE maakt om 'nee' te Slechte I twijfelachtige 
optimaal; 

te weinig 
verkopen; kostprijsberekening; 

Onvoldoende 
keuzes kennis van 

Alle kansen Weinig I slechte 
bijdrage per 

wil TE marktgegevens I 
PMC 

benutten haalbaarheidstudies 

Wemaken Handelsmentaliteit Wisselende 

2 
Geen duidelijke We willen +sterke Geen afweging kosten I prioriteiten; 
koers/richting 

geen 
te veel persoonlijkheid baten Geen goede keuzes 

DGA prioritering 

3 

Koers niet 
Technomed Technomed duidelijk; 
maakt te Gebrek aan (markt) weet niet wat 4 Doel is bekend, 
weinig kennistinformatie 

afgestoten Weg ernaar (intern+extern) 
toeniet 

keuzes moet worden 

5 

Verkeerde 
Onvoldoende Geen duidelijke Geen mensen 
controle op Prioriteiten doelen; keuzes (Marketeers als 6 

Geen duidelijk maken qua beleidmakers); Geen analyses bestaande veranderen 
klanten I continue beleid PMC's Enkel zien van 
producten 

kansen 
Technomed 

Er worden 
kan zich Juiste 

Geen duidelijke 
te weinig 

financieel 
Loyaliteit aan Niet bekend welke 

informatie niet Geen 
7 koers (wat wil keuzes niet 

bepaalde PMC's informatie nodig is beschikbaar organisatiebrede 
Technomed?) 

gemaakt 
permitteren om keuze te prioritering 
keuzes te maken 
maken 

Slechte I 

Geen lijnikoers MT maakt 
Niet bekend welke foutieve I niet 

Prioriteiten informatie beschikbare 8 in beleid verkeerde 
gecommuniceerd moet informatie; MT 

veranderen 
Technomed keuzes worden slecht 

continue 

geinformeerd 
TE maakt Technomed 

Geen richting; 
geen I te kan moeilijk 

Slechte Men handelt 
9 Geen laat 'nee' Handelsverleden Geen afweging van informatie- naar urgentie 

prioriteiten 
keuzes; zeggen; TE DGA elfarts bij een kans 

voorziening van het moment Alles is grijpt alle 
belangrijk kansen 

Wemaken Technomed Niemand die 
Geen inzicht te weinig grijpt iedere kosten/baten meet, 
in exacte 

keuzes; kans op geen systeem I 
kosten/baten; 

Prioriteiten 
10 Keuzes op omzet; TE methodiek; Geen goed 

Weinig inzicht 
veranderen 

basis van zegt te inzicht van kosten; Geen continue 
verkeerde gemakkelijk methodiek van 

in kosten per 

cijfers 'ja' dataverzamelen I meten 
PMC 

Produceren 
Grote druk 

sommige om omzet Geen goede kosten I Slechte 
11 PMC's 

tegen 
te baten analyse informatie 

verlies genereren 
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BIJLAGE 3-B TABEL MET ALLE KNELPUNTEN 

Prioriteiten 
verschillen per 
afdeling 

6 

Afstemming 
prioriteiten niet 
optimaal 

Prioriteiten 
verschillen per 
afdeling; Afdelingen 
kiezen eigen 
prioriteiten; Koers 
niet hetzelfde bij 
afdelingen 

Elke afdeling heeft 
eigen doelstelling; 
Conflicterende 
prioriteiten per 
afdeling 

Suboptimalisatie 
eigen doelen 

Prioriteiten 
verschillen per 
afdeling; leder vaart 
eigen koers; 
Prioriteit verschilt per 
afdeling 

Prioriteiten 
verschillen per 
afdeling; Andere I 
geen prioriteiten per 
afdeling 

Afdelingen weten 
van elkaar niet 
waar ze mee 
bezig zijn 

2 

Afdelingen weten 
niet van elkaar 
waar ze mee 
bezig zijn; 
Afdelingen 
kennen elkaars 
prioriteiten niet 

Niet bekend waar 
andere afdeling 
mee bezig is 

Niet bekend met 
informatiebehoefte 

5 

Onbekend met 
informatiebehoefte 
andere afdelingen 

Onduidelijkheid in 
informatiebehoefte 

Niet duidelijk 
welke informatie-
verachtingen er 
zijn 

(kopie)Niet 
bekend welke 
informatie nodig is 

Niet bekend met 
informatiebehoefte 
andere afdeling 

Prioriteiten I 
doelen van MT 
worden niet 
overgenomen in 
organisatie 
1 

Prioriteiten MT 
niet 
overgenomen 
door andere 
afdelingen 

Eilandjescultuur 

6 

Eilandjescultuur 

MT is geen 
team 

Ei landjes-gevoel 
(iedereen werkt 
enkel voor eigen 
afdeling) 

Eilandjescultuur 

Eilandjescultuur; 
Management is 
geen team 

Eilandjescultuur 
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Slechte 
samenwerking 

9 

Onvoldoende 
samenwerking 

Men denkt niet 
mee(in 
anderemans 
functies) 

Slechte 
samenwerking 

Geen correcte 
samenwerking 

Slechte 
samenwerking 
tussen 
afdelingen 

Geen optimale 
samenwerking 
tussen 
afdelingen 

Geen 
samenwerking 
tussen 
afdelingen 

Geen 
samenwerking 

Slechte 
samenwerking 
tussen 
afdelingen 

Afschuiven 
van taken I 
enkel eigen 
taken doen 

5 

Afschuiven op 
andere 
afdelingen 

Men wil geen 
taken van 
andere 
afdelingen 
invullen 

Taak behoort 
niettot 
takenpakket 

Afschuiven 
van taken 

Men richt zich 
enkel tot 
eigen taken 
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BIJLAGE 3-C TABEL MET ALLE KNELPUNTEN 

Te weinig tijd I Half werk/ 
Slechte ondelinge Doen niet wat we 

Te veel PMC's te weinig 
Geen begrip voor elkaars taken hoge 

I speerpunten aandacht 
communicatie/informatie/coordinati beloven I komen 

werkdruk 
per PMC 

e afspraken niet na 

2 9 6 3 9 10 

Gebrek aan coördinatie tussen 
Producten niet tijdig 

Onvoldoende begrip voor andere Te breed afdelingen; Onvoldoende 
geproduceerd/gaten 

afdelingen PMC-pakket ondertingen communicatie; Slechte 
in planning; 
Vertraging bij 

projectcoordinatie 
projectrealisatie 

Te druk met 
andere 
(makkelijkere) 

Slechte communicatie; Foute We doen niet wat we 
zaken; Weinig 

informatie; Te laat geconfronteerd beloven (intern) I 
tijd om goed 

met problemen (extern) 
te 
communieere 
n 

Geen notie van I inzicht in I begrip Gebrekkige tijdigheid + kwaliteit + 
voor elkaars Gebrek aan volledigheid van informatie; Geen I Beloftes niet na 
drijfverenlbeweegredenenlmotieve tijd slechte communicatie ; Slechte kunnen komen 
n communicatie 

Veel half 
Beoogde doel wordt 

werk/ 
Tijdgebrek 

Te veel 
zaken Slechte communicatie 

niet gehaald 
speerpunten worden niet (kwaliteit werk 

afgerond 
minder) 

Afspraken worden 
niet nagekomen 

Te druk; Te Belabberde communicatie; (intern) I (extern); 
druk, veel Crusiale zaken te laat Men houdt zich niet 
taken gecommuniceerd aan de planning; We 

komen afspraken 
niet na 

Wedoen te 
veel 

Te weinig 
Weinig tijd; 

Te veel PMC's 
aandachVtij 

Acties worden niet opgevolgd 
We doen niet wat we 

Tijdgebrek d voorelk beloven (intern) 
pakket 

Geen tijd voor Communicatie-probleem; Zaken Leverafspraak niet 
nakomen; Slechte 

deze taak zijn niet op elkaar afgestemd 
leverperformance 

We kunnen niet 

Hoge 
nakomen wat we 
beloven (extern); 

werkdruk; Beloftes van 
Geen tijd; "alles moet• I 

Slechte communicatie operations en R&D 
Geen tijd bij veel taken worden niet 
R&D; Hoge 

nagekomen; Slechte 
werkdruk 

Ieverbetrouwbaarthai 
d 

Moeilijk 
beheersbaa 
r(te veel 
hooi op 

Hoge 
Productenpal Ie vork); Niet We kunnen niet 

werkdruk 
t te uitgebreid genoeg nakomen wat we 
/divers aandacht beloven 

per PMC 
om 
besl issing te 
maken 

Te druk met Komen afspraken 
andere taken; niet na met klant; 
R&D afdeling Slechte communicatie 

Kunnen afspraken 
onder druk; niet nakomen 
Te veel taken 
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BIJLAGE 3-D TABEL MET ALLE KNELPUNTEN 

Lagere omzet I 
verlies klanten 

7 

Daling van 
omzet; 
Vertraging van 
omzet 

Verlies omzet 

Verlies omzet 

Minder omzet 

Omzetverlies 

Verlies klanten 

Verlies van 
omzet 

Leveranciers 
slecht 
betaald I 
cashflow 
probleem 
4 

Tekort aan 
financiële 
middelen 
(om 
leveranciers 
te betalen) 

Leveranciers 
probleem; 
Cashflow 
probleem 

Leveranciers 
slecht 
betaald; 
cashflow 
problemen 

Slechte 
aanwezigheid 
materialen 

6 

Slechte aanvoer 
materialen 

Slechte 
toelevering 
materialen 

Slechte 
beschikbaarheid 
materialen 

Materialen niet 
tijdig 
beschikbaar 

Vaak materiaal
tekorten 

Leveranciers Slechte 
niet tijdig toelevering 
betaald materialen 

Vergaderingentmeetings 
niet effectief I efficiënt 

7 

Vergaderingen niet 
efficient 

Niet efficiënt vergaderen 

Vergadering niet 
efficient 

Niet efficiënte 
vergadering 

Weinig effectieve 
meetings; Doorstroom 
informatie slecht 

(kopie)Niet bekend 
welke informatie 
gecommuniceerd moet 
worden 

MT informatie komt niet 
snel bij operationeel 
niveau 

zware 
regulatory-eisen 

3 

Zware impact 
regulatory 

Zware 
procedures & 
Regelgeving; Te 
brave QA-
manager 

"Roomser dan 
de Paus" qua 
Quality-beleid 
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Gebrekkige 
planmatige aanpak 
I structuur 

4 

Gebrek aan 
planmatige aanpak 

Geen structuur 

Slechte project-
management; 
Slechte 
voorbereiding 
voordat 
geproduceerd gaat 
worden 

Onzorgvuldigheid in 
productontwerp
proces 

Ontevredenheid 
personeel 

5 

Demotiverend (zelf + 
omgeving) 

Lage motivatie 

Groot verloop R&D 
enS&M 

Minder tevreden 
personeel 

Onrust I negatieve 
sfeer; Slechte 
continuiteit afdeling 
R&D 
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BIJLAGE 4 OVERZICHT VAN SCORE PER KNELPUNT 

Knelpunt 
Doen niet wat we beloven I komen afspraken niet na 

Er worden te weinig I foute keuzes gemaakt 

Geen afweging kosten/baten, geen meetmethodiek 

Slechte samenwerking 
Te weinig tijd I hoge werkdruk 
Slechte onderlinge communicatie/ informatie/coördinatie 

Te weinig informatie om keuze I beleid te maken 

Lagere omzet 

Vergaderingen/meetings niet effectief I efficiënt 

Strategie/koers niet duidelijk 
TE kan moeilijk 'nee' zeggen 

Prioriteiten veranderen te frequent I zijn niet duidelijk 

Prioriteiten verschillen per afdeling 
Eilandjescultuur 
Te veel PMC's I speerpunten 

Slechte aanwezigheid materialen 
Cashflow problem 

Te weinig aandacht voor relatiebeheer met leveranciers 

Gebrek aan strategische communicatie I rapportage 
Niet bekend met informatiebehoefte 

Afschuiven van taken I enkel eigen taken doen 
Ontevredenheid personeel 

Handelsmentaliteit I Persoonlijkheid DGA 

Gebrekkige planmatige aanpak I structuur 

Half werk I te weinig aandacht per PMC 
Zware regulatory-eisen 
Slechte kwaliteit grondstoffen 

Afdelingen weten van elkaar niet waar ze mee bezig zijn 

Geen begrip voor elkaars taken 

1 = Opgewaardeerd tijdens de plenaire sessie 
2 =Toegevoegd tijdens plenaire sessie 

R.P.E. Paes, augustus 2007 

score 
10 

9 
9 
9 
9 
9 
8 

7 

7 

6 
6 

6 
6 
6 
6 
6 

4[1] 

0 [2] 

0 [2] 

5 
5 

5 
4 

4 

3 
3 
3 
2 
2 
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BIJLAGES OORZAAK-GEVOLGDIAGRAM VÓÓR DE PLENAIRE SESSIE 

TE kan 
moeilijk 'nee' 

zeggen 

I 

Strategie I 
Koers niet 
duidelijk 

Geen afweging 
kosten I baten, 

geen meet
methodiek 

Er worden te Te weinig 
r----------------1 weinig I foute 1+-------j informatie om 

keuzes keuze I beleid 
gemaakt te maken 

Te veel 
PMC's I 

speerpunten 

Prioriteiten Vergaderingen 
veranderen 1-----------~ Te weinig tijd 114-------j I meetings niet 

continue I niet hoge werkdruk effectief I 
duidelijk efficiënt 

Prioriteiten H Slechte I 
verschtllen per k. 

afdeling samenwer tng 

I 
Eilandjes ~ 
Cultuur 

'------r--

Slechte 
ondelinge 

r-----'1'-------' communicatie 
I informatie I 
coordinatie 

Doen niet wat 
we beloven I Slechte 

komen 14-------j aanwezigheid 
afspraken niet materialen 

na 

Lagere omzet I 
Cashflow 1------__j 

problemen 
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BIJLAGE 6 BIJGEWERKTE MATRIX MET OORZAAK-GEVOLGRELATIES 

Loopt er een pijl van : 

TE kan moeilijk 'nee' zeooen 

Strategie/Koers niet duidelijk 

Geen afweging kosten/baten , geen meetmethodiek 

Te weinio informatie om keuze I beleid te maken 

Er worden te weinig I foute keuzes gemaakt 

Te veel PMC's I speerpunten 

Prioriteiten veranderen te freauent I zijn niet duidelijk 

Prioriteiten verschillen per afdeling 

Te weinig tijd I hoge werkdruk 

Veroaderinoen/meetinos niet effectief I efficiënt 

~l.!lç!:J!~ ~~~~fl~~~kJQg- - - ----- - ---- - - - - - - - - ---- - - -
Eilandjes Cultuur 

Slechte ondelinoe communicatie/informatie/coordinatie 

Doen niet wat we beloven I komen afspraken niet na 

Slechte aanweziaheid materialen 
Lagere omzet /cashflowproblemen 

Cashflow probleem 

Te weinia aandacht voor relatiebeheer met leveranciers 

Gebrek aan strateaische communicatie I rapportage 

x 
x 

x 
x 

' 
' ' 
' 
' ' 
: 

x x ' 
x : 

x x ' ' 
x : x 

: x 
x ' x -- -+~~ ~- ~- --

x x 
• . x 
x . '· 

Deze matrix geeft een overzicht van alle oorzaak-gevolgrelaties die door de interviewer zijn gelegd. 
ledere relatie tussen twee knelpunten is aangegeven door middel van een kruisje. 

Tijdens de plenaire sessie kunnen de aanwezigen wijzigingen aanbrengen aan de door de interviewer 
gelegde relaties. Zij vullen daartoe de voorgelegde matrix naar eigen inzicht in. 

Tijdens de plenaire sessie zijn drie problemen aan de lijst met knelpunten toegevoegd. Deze knelpunten 
zijn ook in deze matrix toegevoegd, en staan onder en rechts van de dikke lijn. Bovendien zijn twee 
knelpunten tijdens de plenaire sessie samengevoegd. De lijn die deze twee knelpunten scheidde is 
vervangen door een stippellijn. 
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BIJLAGE 7 PROCESBESCIDUJVING VOOR KW ALITEITSHANDBOEK 
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Technomed Europe 

1.0 SCOPE 

DOC NO. : PRO-### 
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Deze procesbeschrijving heeft betrekking op de totstandkoming van de organisatiestrategie van 
Technomed Europe. 

2.0 PURPOSE 

Deze procedure benoemt de benodigdheden, de procedures en de verantwoordelijkheden die 
nodig zijn voor de jaarlijkse bepaling van de organisatiestrategie. 

3.0 REFERENCES 

4.0 DEFINITIONS 

4.1 Strategie 
Het vaststellen van doeleinden van de organisatie en het aangeven van wegen en 
middelen waarlangs de organisatie haar doeleinden wil verwezenlijken. 

4.2 Consensus 
Besluitvorming op basis van het feit dat iedereen zich in het gekozen alternatief kan 
vinden en medeverantwoordelijk wordt geacht voor het besluit. In het geval van 
rapportcijfers: Het gemiddelde cijfer is groter of gelijk aan 7 waarbij geen onvoldoendes 
mogen voorkomen. 

4.3 Volledige participatie 
Een actieve houding van de deelnemers in een klimaat waarin iedereen zich vrij voelt om 
zijn of haar mening te geven. 

4.4 'DGA ' -strategie 
Strategie zoals voorgesteld door de Directeur-GrootAandeelhouder. 

4.5 'MT' -strategie 
Strategie waarover binnen het managementteam overeenstemming is. 

4.6 'Organisatie' -strategie 
Strategie waaraan alle medewerkers hun bijdragen hebben kunnen leveren. 

5.0 RESPONSIBILITIES 

5.1 De 'President' neemtjaarlijks het initiatieftot deze procedure, bepaalt en presenteert de 
' DGA'-strategie en presenteert de 'MT'-strategie aan de afdelingen. De 'President' is 
verantwoordelijk voor het totale proces. 

5.2 De ' Secretary to the board ' plant en faciliteert de bijeenkomsten en de stemrondes. 

5.3 Alle MT-leden worden geacht actief deel te nemen aan de bijeenkomsten. 

5.4 Alle afdelingshoofden presenteren de afdelingsstrategie en zijn verantwoordelijk voor de 
participatie van hun medewerkers. 
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6.0 PROCEDURE 

Flowchart van de procesbeschrijving staat weergegeven in bijlage 1. 

6.1 ' President' bepaalt 'DGA'-strategie en werkt deze uit in een presentatie. 

6.2 Eerste MT-bijeenkomst, waarbij minimaal driekwart van de MT-leden aanwezig moet 
zijn. De duur is drie uur en wordt bij voorkeur aan het einde van de werkdag gepland. 

6.2.1 Presentatie van 'DG A' -strategie aan MT. 
De ' President' presenteert puntsgewijs zijn visie over de te volgen strategie door 
middel van een Powerpoint-presentatie. 

6.2.2 Discussie over ' DGA' -strategie. 
Elk strategiepunt wordt ter discussie gesteld. Er is sprake van volledige 
participatie, waarbij iemands mening niet wordt geblokkeerd. 

6.3 Stemming 

6.3 .1 Anonieme, individuele stemming. 
Twee dagen na de eersteMT-bijeenkomst vullen alle aanwezigen anoniem een 
formulier in dat is opgesteld en verspreidt door de 'Secretary to the board'. Zie 
attachrnent 2. 

6.3.2 Stemmen verzamelen en verwerken. 
De ' Secretary to the board' verzamelt de ingevulde formulieren en verwerkt de 
anonieme data in een overzicht. Bekeken wordt bij welke punten er sprake is 
van consensus. 

6.4 Tweede MT-bijeenkomst, waarbij minimaal driekwart van de MT-leden aanwezig moet 
zijn. De duur is drie uur en wordt bij voorkeur aan het einde van de werkdag gepland. 

6.4.1 Discussie over elementen uit 'DG A' -strategie. 
De strategiepunten waarover geen consensus is bereikt worden één voor één 
besproken en bediscussieerd. Er is sprake van volledige participatie, waarbij 
iemands mening niet wordt geblokkeerd. 

6.4.2 Aanpassing ' DGA' -strategie. 
De strategiepunten worden, daar waar nodig, aangepast. De ' Secretary to the 
board ' past de strategie terplekke aan. 

6.4.3 Anonieme stemming. 
Aan het einde van de bijeenkomst vindt een anonieme stemming plaats. De 
resultaten worden direct door de ' Secretary to the board' bekend gemaakt. 

6.5 Derde MT-bijeenkomst, waarbij minimaal driekwart van de MT-leden aanwezig moet 
zijn. De duur is drie uur en wordt bij voorkeur aan het einde van de werkdag gepland. 

6.5 .1 Discussie over elementen uit ' DG A' -strategie. 
De punten uit de strategie waarover geen consensus is bereikt worden ter 
discussie gesteld. Er is sprake van volledige participatie, waarbij iemands 
mening niet wordt geblokkeerd. 
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6.5.2 Aanpassing ' DGA'-strategie. 
De strategie wordt naar aanleiding van de discussie terplekke aangepast door de 
' Secretary to the board '. 

6.5.3 Stemming. 
Er vindt een openbare stemming plaats. Mocht er nog geen consensus zijn 
bereikt, dan vindt direct een nieuwe discussie plaats (terug naar punt 6.5.1). 

6.6 ' DGA' -strategie wordt 'MT'-strategie. 
Als over alle strategiepunten consensus is bereikt, is de (aangepaste) 'DGA'-strategie 
goedgekeurd en heet voortaan de 'MT'-strategie. 

6.7 Bijeenkomst per afdeling. 
De duur is drie uur en wordt bij voorkeur aan het einde van de werkdag gepland op een 
dag dat zo veel mogelijk medewerkers aanwezig zijn. 

6. 7.1 Presentatie 'MT' -strategie. 
De 'President' presenteert de 'MT'-strategie, in een verkortte, vereenvoudigde 
vorm. 

6. 7.2 Presentatie afdelingsstrategie. 
Afdelingsverantwoordelijke presenteert de strategie toegespitst op zijn of haar 
afdeling. 

6.7.3 Pauze (15 minuten). 
Medewerkers gaan naar een andere ruimte, waarin onderling in anonimiteit de 
voorgestelde strategie besproken kan worden. 

6.7.4 Discussie per strategie-onderdeel. 
Alle medewerkers krijgen de gelegenheid om te reageren op de voorgestelde 
strategie. Men wordt aangespoord om onjuistheden te melden en het onbrekende 
aan te vullen. De afdelingsverantwoordelijke en de DGA bepalen of een 
argument zwaar genoeg weegt om de ' MT'-strategie eventueel aan te passen. 

6.8 MT-overleg. 

6.8.1 Argumenten inventariseren. 
Na afloop van het laatste afdelingsbijeenkomst worden de argumenten, die 
tijdens de afdelingsbijeenkomsten naar voren zijn gekomen, verzameld en 
gegroepeerd door de ' Secretary to the board'. 

6.8.2 Bespreken argumenten in MT-overleg. 
Tijdens het eerstvolgende MT-overleg, na inventarisatie van de argumenten, 
wordt bekeken of de verzamelde argumenten zwaar genoeg wegen om de 'MT'
strategie aan te passen. Indien alle MT-leden het eens zijn met een aanpassing, 
wordt de strategie gewijzigd. 

6.8.3 ' MT'-strategie wordt 'Organisatie'-strategie. 
Alle medewerkers hebben hun bijdrage kunnen leveren aan de bepaling van de 
strategie, 

7.0 ATTACHMENTS I FORMS 
7.1 Attachment 1 : Flow chart process description 
7.2 Attachment 2: Basisopzet Enquêteforumulier 
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Attachment 1: Flow eh art process description 

.Bijeenkom~t-per 
.afdelin·g. 

'DGA'-strategie 
wordt 'Mr

strategie 

'Mr -strategie 

R.P.E. Paes, augustus 2007 

Pauze 

Argumenten 
inventariseren 

Page 5 of6 

'Organisatie'
strategie 

'Organisatie'
strategie 
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Attachment 2: Basisopzet Enquêteforumulier 

Elk punt uit de voorgestelde strategie wordt opgenomen in dit formulier en verspreidt onder de 
aanwezigen. Zij geven antwoord op de vraag: "In welke mate kunt u zich vinden in dit deel van de 
strategie? Geef een rapportcijfer (1-1 0)' . 

Nr. Strategiepunt In welke mate kunt u zich 
hierin vinden? 
Geef een rapportcijfer (1-10) 

1. Beschrijving van eerste strategiepunt -

2. Beschrijving van tweede strategiepunt -

3. Etc ... -
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