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Abstract 
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Minimale doorlooptijden zijn vandaag de dag cruciaal voor het overleven 

van onze moderne produktie-organisaties. Deze blijken met traditionele staf/lijn

organisatiestructuren zeer moeilijk te verwezenlijken te zijn. In dit paper wordt een 

pleidooi gehouden voor stroomsgericht organiseren van de produktie- en van de 

produkt-creatiefunctie. Ontwerpgericht onderzoek wordt gepresenteerd, dat in dit 

kader aan de faculteit Technische Bedrijfskunde van de TUE is/wordt uitgevoerd. 

Allereerst zal nader worden ingegaan op sociotechnische projecten die recen

telijk binnen de produktie zijn verricht. Het betreft hier onderzoek met betrekking tot 

parallellisatie van orderstromen en de integratie van staf en Hjn. Beargumenteerd 

zal worden welke expliciete voordelen in termen van intern ondememersschap uit 

deze studies voortkomen. In 1991 heeft Hoevenaars een dissertatie gepresenteerd, 

welke handelt over de ontwikkeling van een ontwerptechniek voor parallellisatie. 

Ze heeft deze vervolgens toegepast in een viertal produktiesituaties in de proces

industrie. Zoals wordt gei1lustreerd, is ze erin geslaagd de aangetroffen complexe 

produktieflows op papier aanzienlijk te vereenvoudigen. Hierdoor is de mogelijk

heid gecreeerd om kleinschaliger te organiseren, met als gevolg dat tegen lagere 

kosten een acceptabele beheersbaarheid en kwaliteit van de arbeid bewerkstelligd 
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kan worden. In 1992 heeft Van Amelsvoort een dissertatie gepresenteerd welke 

handelt over het vergroten van de bestuurbaarheid van organisaties. Op basis van 

praktijkervaringen met een drietal organisaties heeft hij een model ontwikkeld ten 

behoeve van een moderne besturingsstructuur van flexibele ondernemingen, waar

in de zelfstandige groep en de integratie van staf en Hjn centraal staat. Oit nieuwe 

model heeft hij vervolgens met succes toegepast. Beide studies maken onderdeel uit 

van een sociotechnisch ontwikkelingsprogramma dat erop gericht is bedrijven 

integraal te vernieuwen in de richting van meer slanke organisaties die gekenmerkt 

worden door een eenvoudige structuur en complexe taken. 

Vervolgens zal in dit paper sociotechnisch onderzoek worden belicht, dat 

momenteel wordt uitgevoerd in het voortraject van de produktie. Het gaat hierbij 

zowel om de bedrijfsfuncties marketing, ontwikkeling, engineering en werkvoor

bereiding. Het onderzoek he eft als doel om vanuit een breed perspectief, over de 

afdelingen heen, de afstemming c.q. samenwerking tussen professionals in het 

produkt-creatieproces te verbeteren. Het betreft hier geen 'fysisch tastbaar' proces, 

maar meer een kennisproces: de beschikbaarheid en het gebruik van kennis bepalen 

de kwaliteit en levensvatbaarheid van de ideeen die uiteindelijk gestalte krijgen. 

Beargumenteerd zal worden dat ten behoeve van een noodzakelijke doorlooptijd

verkorting in het hele traject van produktcreatie, de muren tussen bovengenoemde 

afdelingen geslecht dienen te worden. Ter illustratie zal globaal worden aangegeven 

hoe momenteel onderzoeksmatig aan dit vraagstuk wordt gewerkt. 

Ten slotte zal worden beredeneerd, dat een belangrijk synergetisch effect 

wordt verkregen als de bovengenoemde structurele maatregelen daadwerkelijk 

gecombineerd worden toegepast. Beargumenteerd zal worden waarom een strooms

gerichte ketenbenadering van belang is bij het ontwerpen van een innovatieve 

organisatie. Intern ondernemersschap vormt hierbij opnieuw een sleutelbegrip. Het 

hierboven geschetste sociotechnische ontwikkelingsprogramma is erop gericht om 

produktie-organisaties in te rich ten volgens het principe van stroomsgewijs organi-
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sereno Dit paper belicht verschillende aspecten van het speerpuntonderzoek, dat 

momenteel binnen de TUE wordt verricht in het kader van Integrale Organisatie

Vernieuwing. 
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Vanwege de waargenomen turbulentie in hun bedrijfsomgeving streven 

moderne produktie-organisaties vandaag de dag steeds meer naar operationele 

flexibiliteit. Tegelijkertijd staat ook continue produkt-innovatie hoog op het ver

langlijstje. De ontwikkeling van hun mark ten dwingt bedrijven flexibeler te gaan 

produceren en sneller met nieuwe produkten op de markt te komen. Maar het is 

niet eenvoudig een passend antwoord te vinden op de niet aflatende vraag van 

klanten naar nieuwe, maar relatief goedkope produkten van onberispelijke 

kwaliteit. 

De nieuwe organisatiedoelstellingen van grotere flexibiliteit en innovativiteit 

zijn voor veel bedrijven op korte termijn niet te bereiken. Een dergelijke strategie 

zet grote druk op aIle delen van het bedrijf en vraagt om een integrale vernieuwing 

van de hele organisatie. Om echt flexibel en innovatief te kunnen worden, dient 

een bedrijf aan een groot aantal eisen tegelijk te voldoen (vergelijk Bolwijn, 1988; 

Bolwijn & Kumpe, 1989; Kumpe & Bolwijn, 1990). 
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V anwegede hierboven geschetste, ontwikkeHngenwerkfhet ttaditionele 

produktieconcept uit de tijd van het Scientific Management niet meer. Dit lijkt nu 

definitief plaats te maken voor een nieuw, meer stroomsgewijs produktieconcept 

(zie figuur 1). Zoals in deze figuur wordt aangegeven, schuHt het voornaamste 

verschil in een principieel andere organisatie van de bedrijfsprocessen. De omscha

keUng, houdteen structuurveranderingin- vaaprimair funetioneel gericht naar 

uitgesproken flow-georienteerd. 

Marice- Produkt- Werk- Pro- Vee-
ting ontwik- voorbe- duk- koop 

keling reiding tie 

1rraditioneelpnDduktieconcept 

= Dominant referentiepunt 
voor de organisatiestructuur 
en -processen 

Flow-georienteerd produktieconcept 

o = Compiementair aspect van de 
dominante organisatiestructuur 
en -processen 

Product/Markf/ 
Technologie

Combinatie I 

Figuur 1: Een schematische voorstelling van het principe van stroomsgewijs organiseren 
Simonse (1992), naar Van Sluys et al.(1991) 

Deze fundamenteel andere ordening van de bedrijfsprocessen heeft verstrekkende 

consequenties voor zowel de produktie-organisatie als voor de menselijke arbeids-
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taken. Het houdt de feitelijke omschakeling in van een complexe organisatie met 

simpele taken naar een simpele organisatie met complexe taken {vergelijk De SitteI"i 

et al., 1990). 

3.0 Integrale Organisatievernieuwing 

Teneinde de overgangvan het.oude_naar,hetnieuwep!'oduktieconceprmogeliJk te' 

maken, dient de gehele organisatie herontw.orpen te w.orden. Dit vraagt .om een 

integrale benadering. De bedrijfskundige str.oming binnen de Mcderne 

S.oci.otechniek levert hierv.o.or niet aIleen de. cntwerpgerichte methcdclcgie 

(vergelijk Van Eijnatten & Hcevenaars, 1989), maar cck de ~nh.oudelijke 

cntwerptheorie (vergelijk De Sitter, 1989) en de veranderkundige aanpak (vergelijk 

Den Hertcg & Dankbaar, 1989). Deze h.olistische benadering staat bekend .ond~r de 

benaming "Integrale Organisatie-Vernieuwing (IOV)". 

Het cnderz.oek cp het gebied van Integrale Organisatie-Vernieuwing is in 

Nederland .over verschillende universiteiten en research-instituten verdeeld. Een 

faciliterende functie gaat daarbij, uitvan hetoodeFzeelEsstimuleringspro'gramma 

"Technol.ogie, Arbeid en Organisatie (TAO)" dat door de .overheid financieel w.ordt 

.ondersteund (Den Hert.og, 1988), terwijl de recentelijk cpgerichte Stichting 

S.oci.otechniek Nederland (SSTN) het .onderz.oek landelijk bundelt en ccordineert. 

De Sociotechniek als wetenschappelijke strcming is ruim 40 jaar cud 

(vergelijk Van Eijnatten, 1992). De Nederlandse variant neemt daarbinnen een 

unieke plaats in. Deze werd hoofdzakelijk vanuit de Faculteit Technische 

Bedrijfskunde van de Technische Universiteit Eindh.oven (TUE) cntwikkeld. In de 

literatuur is hierover zeer uitvoerig gerapp.orteerd, t.ot 1988 d.ocr De Sitter c.s. vanuit 

de vakgrcep Organisatie-S.ociolcgie ( vergelijk bijvoorbeeld De Sitter, 1981; De Sitter 

et al., 1986), na 1988 docr Kuipers, Van Eijnatten, Van Amersvccrt, Rutte, 
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Hoevenaars, Loeffen en Simonse vanuit de vakgroep Teehnologie en Arbeid 

(vergelijk bijvoorbeeld Kuipers & Van Amelsvoort, 1990; Van Eijnatten & Loeffen, 

1990; Hoevenaars, 1991; Van Eijnatten et al., 1992; Van Amelsvoort, 1992). Ten 

behoeve van dit paper willen we ons eoneentreren op de meest reeente promo tie

onderzoeken, die in het kader van IOV aan de TUE worden/ zijn uitgevoerd. 

3.1 Uitgevoerd ontwerpgericht onderzoek 

3.1.1 Produktiestruetuur en parallelliseren 

De dissertatie van Hoevenaars (1991) betrof de Sociotechniek van Continue 

Stroom Produetie, met als specifiek aandachtgebied het herontwerpen van de 

zogeheten produktiestructuur. Het promotie-onderzoek omvatte het ontwikkelen 

en toepassen van een techniek voor parallellisatie van orderstromen binnen de 

proces-industrie. 

De produktiestruetuur vormt binnen de sociotechnische benadering het aan

grijpingspunt bij uitstek voor het vernieuwen van de organisatie. Een 'produktie

struetuur' ontstaat op basis van een ordening van de uitvoerende technisehe 

proeessen in een bedrijf. Een ongunstige groepering van deze proeessen kan extra 

beheersbehoefte veroorzaken bovenop die welke reeds aanwezig is onder invloed 

van de markt, i.e. de toenemende variatie in eisen die door klanten aan het 

produktenpakket worden gesteld. Deze door de organisatiestruetuur zelf veroor

zaakte 'extra eomplexiteit' wordt door Hoevenaars (1991) 'aangeslibte beheers

behoefte' genoemd. 

Om als onderneming in een turbulente markt te kunnen overleven, dient . 
onder andere een aeeeptabel nivo van beheersbaarheid te worden bereikt. Hiervoor 

is nodig, dat een bedrijf voor iedere beheersbehoefte adekwate beheersmogelijk

heden creeert. Teneinde een efficient evenwicht tussen deze twee faktoren te 
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verkrijgen, is het dus zaak alle interne, niet rechtstreeks door de markt veroor

zaakte beheersbehoeften op het spoor te komen en te verwijderen. 

De haalbaarheid van zo'n reductie van complexiteit wordt onderzocht 

middels produktstroom-analyse. Bekeken wordt of de groepering van bewerkingen 

tot clusters niet beter kan, en of de 'routing' van produkten niet efficienter te 

organiseren valt, zodat iedere produktfamilie een eigen produktietraject heeft, en in 

principe iedere bewerkingscluster maar eenmaal bezoekt. Het aldus wijzigen van de 

organisatie van de technische processen wordt parallelliseren genoemd. Hoevenaars 

(1991) heeft hier een gebruikersvriendelijk instrument voor ontwikkeId, de 

zogeheten 'Semi-Parallelle Stromen (SPS)' techniek, waarmee ook in 

praktijksituaties, waarin het niet mogelijk is volle dig van elkaar onafhankelijke 

strom en te creeren, gedeeltelijk geparallelliseerd kan worden. 

Een praktijkvoorbeeld uit de studie van Hoevenaars (1991) kan dit illustreren 

(vergelijk biok 1). 

De aangetroffen produktiestructuur van een onderzocht bedrijf in de proces

industrie vertoonde zogeheten kris/kras-stromen, gebaseerd op een functioneel 

inrichtingprincipe. De met de SPS-techniek berekende aangeslibte beheersbehoefte 

van deze bestaande groepering van de technische processen bedroeg maar Hefst 

216% van het produkt-assortiment, 154% van het produktvolume, en 225% van het 

financiele belang. Dit betekent, dat produkten verscheidene malen tussen de 

bewerkingsstappen heen en weer gaan. In biok 1 is dit duidelijk te zien in het 

produktiestructuurschema van de aangetroffen situatie. Dit soort organisatie van de 

technische processen levert uiterst complexe orderstromen op, en vormt een 

belemmering om tot organisatievernieuwing te komen . 

• 
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Blok 1: Produktiestructuur en organisatievernieuwing: een illustratie 
Hoevenaars (1991), p.51/72/87 

grond
stoffen 

grond-
stoffen 

feitelijk aangetroffen produktiestructuur 

150 -+-...J 

58 -t----il1II-i 

122 

58 

28 

herontworpen produktiestructuur na gedeelte
lijke parallellisatie met behulp van de SPS-techniek 

cluster 1 

2 
cluster 4 

Aangeslibte beheersbehoefte 

26 

31 
eind-

50 producten 

36 

65 

61 

20 

eind-

101 
producten 

26 

PRODUKTIE
STRUCfUUR assortiment volume financieel belang 

aangetroffen situatie 
herontworpen situatie 

complexiteitsreductie 

215,9% 
60,1% 

155,8% 

163,6% 
26,9% 

136,7% 

224,9% 
77,5% 

147,4% 

10 
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Op papier heeft Hoevenaars voor dit bedrijf een nieuwe produktiestructuur 

ontwikkeld. In de herontworpen situatie zijn andere bewerkingsc1usters gevormd 

op basis van produktstroom-analyse" wat geresulteerd heeft'in eengedeeltelijke 

parallellisatie. In het schema van de herontworpen produktiestructuur is goed te 

zien, dat enerzijds het aantal orderstromen tussen de klusters, en anderzijds het 

aantal produkten daarbinnen, flink is afgenomen. De geca1culeerde complexiteits

reductie bedroeg maar Hefst 156% van het produkt-assortiment, 137% van het 

produktvo}ume, en 147% van het financHHe belang. Het voorbeeld geeft 

overtuigend aan, dat door een andere organisatie van de technische processen de 

theoretische beheersbehoefte fors kan worden verlaagd met behoud van alle 

klantenwensen. Men spreekt met recht over het 'stroomlijnen' van de organisatie. 

Het reduceren van de totale hoeveelheid beheersbehoefte vormt een noodzakelijke 

eerste stap bij het vernieuwen van een organisatie. Het is een voorwaarde voor het 

opnieuw inrichten van de besturingsstructuur. 

3.1.2 Besturingsstructuur en staf/lijn-integratie 

De dissertatie van Van Amelsvoort (1992) betrof de discrete fabrikage met als 

specifiek aandachtsgebied het heron twerp van de zogenoemde besturingsstructuur. 

Het promotie-onderzoek omvatte de ontwikkeling en het toepassen van een 

theoretisch raamwerk ten behoeve van het ontwerpen van de besturingsstructuur 

van de flexibele onderneming, waarbij sprake is van een vergaande integratie van 

staf en Hjn. 

De besturingsstructuur vormt binnen de sociotechnische benadering na de 

produktiestructuur het tweede belangrijke aangrijpingspunt voor het vernieuwen 

van een organisatie. Een 'besturingsstructuur' ontstaat op basis van een ordening 

van de regelprocessen in een bedrijf. Een juiste groepering van deze regelprocessen 

draagt voor een belangrijk deel bij aan de actueel beschikbare beheersmogelijkheden 
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binnen een onderneming. Een goede beheersbaarheid is vervolgens op zijn beurt 

weer een voorwaarde voor flexibiliteit. 

Op basis van literatuur en eigen advies-ervaringen heeft Van Amelsvoort 

(1992) een grondmodel ontwikkeld met betrekking tot de basis-eenheden in de 

besturingsstructuur van een flexibele onderneming (vergelijk figuur 2). 

Van Amelsvoort (1992) baseert zijn model op het sociotechnische concept van 

de zelfstandige groep. Hij onderscheidt drie bestuurlijke dimensies, te weten: 

'vervaardigen' of operationele besturing, 'verbeteren' of tactische besturing en 

'vernieuwen' of strategische besturing. Een moderne besturingsstructuur omvat 

volgens hem de volgende bouwstenen (p.128/129): 

/la. De hele taakgroep in het produktieproces, waarin operationele besturings

activiteiten en uitvoerende aktiviteiten behorende bij het realiseren van een order 

worden verricht; 

b. De operationele groep die gericht is op de tactische besturing van processen. Hierbij 

zijn verbeteringsactivitetien een speciaal aandachtspunt voor de operationele groep. 

Daarnaast wordt een integrale, specialistische ondersteuning verleend aan een 

aantal hele taakgroepen en vindt afstemming tussen deze groepen plaats; 

c. De business unit die gericht is op de strategische besturing van een organisatie en 

dus ook op het uitvoeren en besturen van vernieuwingen. Daarnaast vindt op 

unitniveau een algehele coordinatie van de tactische en operationele besturing 

plaats en wordt ondersteuning aan deze activiteiten verleend; 

d. De specialistische ondersteunende groep die spedalistische, ondersteunende 

activiteiten verricht; 

e. De integrale projectgroep die gericht is op uitvoerende en besturingsactiviteiten met 

een tijdelijk karakter, die gelet op de behoefte en benodigde capaciteiten de grenzen 

van de permanente besturingsorganen overschrijden." 



UM = unibnanager 
M& V = marketing en verkoop 
R&D = research en development 

M=manager 
Q = kwaliteitsspecialist 
En:: onderhoudsspecialist 

specialistische 
onder~teunende 

eenheden 

~WlJ 

L = logistiek sp,eciaist 
GL = groepsleider 
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Een drietal aantekeningen kunnen bij het bovenstaande citaat worden 

geplaatst. Een eerste opmerking betreft de wijze van arbeidsdeling. Hoewel het 

accent van de besturing bij de hele taakgroep op vervaardigen, bij de operationele 

groep op verbeteren, en bij de business unit op vernieuwen ligt, zijn tegelijkertijd 

ook (zij het in mindere mate) de beide andere besturingsdimensies in de genoemde 

organen vertegenwoordigd. Van Amelsvoort (1992) spreekt in dit verb and over 

'integra Ie besturing' (p.lIS). 

Een tweede opmerking betreft de relatie tussen staf en lijn. Een belangrijke 

consequentie van de inrichting van de besturingsstructuur volgens bovenstaand 

model is een vergaande staf/lijn-integratie. De operationele groep bestaat uit een 

combinatie van lijnmanagers en gedecentraliseerde stafspecialisten (vergelijk Van 

Assen, 1980). Resterende stafdiensten kunnen worden geclusterd tot specialistische 

ondersteunende eenheden op centraal en/of business unit niveau, die de hele 

taakgroepen tot interne klant hebben voor wat betreft bijvoorbeeld het vernieuwen 

van processen, beleidsvorming of het opleiden en trainen van personeel. 

Een laatste opmerking betreft het aanbrengen van zelfsturend vermogen. 

VoUedig in overeenstemming met de sociotechnische principes is dit in het model 

zo dicht mogelijk bij de te besturen objecten gelegd. Dat betekent in de praktijk niet 

aIleen een delegatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, maar ook een 

feitelijke decentralisatie van beslissingen. 

3.2 Nieuw ontwerpgericht onderzoek 

Momenteel worden er op de TUE weer twee promotie-onderzoeken op het 

gebied van IOV uitgevoerd. Het eerste project, dat al enkele jaren onderweg is, heeft 

betrekking op 'Informatievoorziening voor nieuwe organisatievormen' (vergelijk 
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Het tweede project, dat kort gel eden is gestart, betreft de toepassing van 

sociotechnische principes in het ontwikkeltraject (vergelijk Simonse, 1992). Met 
.c::.-- _" _. ._ •• 

name bij dit meest recent begonnen dissertatie-onderzoek staan we vervolgens wat 

uitvoeriger stH. 

3.2.1 Integraal heron twerp van het voortraject 

Zoals in de inleiding is gesteld, dwingt de ontwikkeling van hun markten 

bedrijven om meer flexibel en innovatief te gaan produceren. Dit betekent zowel 

het creeren van een groot scala aan diversiteit in nieuwe produkten, als het sneller 

ermee op de markt komen. In dit verband rich ten bedrijven hun aandacht steeds 

meer op het voortraject van de feitelijke produktie. Men moet daarbij denken aan 

de afdelingen marketing, inkoop, product-ontwikkeling, engineering en werkvoor

bereiding. Door een betere structurering en onderlinge afstemming van deze 

processen, probeert men tot creativiteitsbevordering, innovatieversnelling en 

doorlooptijdverkorting te komen. 

Langzaam groeit het besef, dat voor verbetering van de productiviteit van een 

bedrijf de aandacht gericht moet worden op de totale keten van primaire processen. 

Op bedrijfsnivo dienen niet aIleen de vak,gebieden afzonderlijk ter discussie gesteld 

te worden, maar ook en vooral hun onderlinge afstemming. Het beter stroomlijnen 

van vakgebieden en hun overlappende activiteiten is hierbij aan de orde. Concreet 

betekent dit voor het voortraject het slechten van de muren tussen de commerciele 

afdeling, de ontwikkeling, de proces-engineering en de werkvoorbereiding. 

Innovatieversnelling staat in het centrum van de belangstelling. De kern van 

innovatie is de product-creatie. Bedrijven in de jaren negentig zullen moeten 

overleven in een markt die onderhevig is aan snel veranderende technologieen en 
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met consumenten die vragen om unieke produkten. Hun expliciete doelstelling 

wordt dan een combinatie van de 'market pull' en de 'technology push'. In de 

praktijk slagen bedrijven er echter maar zeer ten dele in deze doelstelling te 

verwezenlijken. Oit word t veroorzaakt door de wijze waarop het primaire proces op 

meso-nivo doorgaans is georganiseerd in afzonderlijke gespecialiseerde afdelingen 

voor marketing, ontwikkeling, engineering, werkvoorbereiding en produktie. Het 

produkt-in-wording gaat daarbij van afdeling naar afdeling. Oeze omstandigheid 

belemmert een effectieve organisatie van de produkt-creatie-functie. Ook op het 

nivo van het plannen doen zich problemen voor. De afloop van ontwerpprocessen 

blijkt nauwelijks te voorspellen. Oit hangt samen met de creatieve werkwijze van 

de ontwikkelaars. Ook blijkt dat de behoefte aan veel vrijheidsgraden, zo typerend 

voor de doorgaans erg individualistisch ingestelde professionals, haaks staat op al te 

star bepaalde organisatiekaders. Voor het succesvol ontwikkelen en implementeren 

van nieuwe produkten is intensieve communicatie met, en vroegtijdig betrekken 

van de produktie en andere afdelingen in het voortraject noodzakelijk. 

Het onderzoek heeft tot doel het beschrijven en analyseren van knelpunten 

in de samenwerking van professionals in de (schakels van de) keten van het 

primaire proces, alsmede het doen van voorstellen voor andere samenwerkings

vormen en het opstellen van structuurvoorwaarden ter bevordering van 

creativiteit en verkorting van de doorlooptijd van marketing tot en met verkoop. 

Oaarbij geldt als uitdrukkelijke randvoorwaarde, dat medewerkers optimaal 

kunnen interacteren met de diverse vakgebieden. Informatietechnologie vormt 

daarbij een belangrijk hulpmiddel als leverancier van vrijheidsgraden. Het beter 

gebruik daarvan wordt uitdrukkelijk bij analyse en herontwerp overwogen. 

3.2.2 Aanpak en werkwijze 

Zoals gezegd, de product-creatie-functie zal worden bestudeerd vanuit het 
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brede perspectief van een integrale ketenbenadering, en nadrukkelijk niet vanuit de 

smaIle invalshoek van een gespecialiseerd ontwikkeltraject (c.q. afdeling). Daarbij 

ligt de nadruk dus niet op de afzonderlijke schakels zelf, maar eerder op de relaties 

ertussen. De interface-problematiek staat daarbij centraal. 
~/ 

Het onderzoek concentreert zich op besluitvormingsprocessen en 

samenwerkingsrelaties tussen professionals in non-routine situaties. Het onderzoek 

benadert produkt- en proces-innovatie vanuit de Human Resources en de Moderne 

Sociotechniek. De mens vormt daarbij het expliciete uitgangspunt van studie en 

herontwerp. Hoewel uiteindelijk in het onderzoek ook aandacht besteed wordt aan 

structuren, worden de ontwikkelprocessen tot uitgangspunt van studie genomen. 

De aard van de processen zal worden beschreven en geanalyseerd tegen de 

achtergrond van een optimale samenwerking van professionals. Non-routine 

besluitvorming en communicatie vormen daarbij belangrijke aandachtspunten. 

Het zwaartepunt van het onderzoek ligt op de ontwikkelprocessen in het 

voortraject en niet op de processen in het natraject. In tegenstelling hiermee worden 

weI aIle functionarissen uit de keten van het primaire proces (dus ook die uit het 

natraject) bij het onderzoek betrokken. 

4.0 Stroomsgewijs organiseren en intern ondernemerschap 

Vervolgens wordt stilgestaan bij het begrip 'Intern Ondernemerschap', en 

wordt getracht een relatie te leggen met de organisatievernieuwingsmaatregelen die 

naar aanleiding van de besproken onderzoeksprojekten in de vorige paragraaf aan 

de orde geweest. 

Van der Loo & Wastijn (1991) omschrijven Intern Ondernemerschap (IO) als 

"het geheel aan ondernemingsvormen, technieken, randvoorwaarden en manage-
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mentstijlen, dat optimaal gebruik maakt van het competentienivo van alle mede

werkers door hen te vertrouwen en maximale vrijheid en verantwoordelijkheid te 

biedenu (p.39). Ais we deze definitie wat ruim nemen, dan vormt de sociotechnische 

ondernemingsvorm 'stroomsgewijs organiseren' een kern-onderdeel van 10. In een 

nadere toelichting identificeren bovengenoemde auteurs 10 met een bedrijfscultuur 

die medewerkers de ruimte laat. Zo beschouwd, is 10 een specifieke vorm van 

Human Resources Management (HRM). In dat geval vormen de sociotechnische 

her-inrichtingsmaatregelen ten behoeve van stroomsgewijze produktie en produkt

creatie essentiEHe randvoorwaarden voor het ontstaan van intern ondernemer

schap. Zowel in de Moderne Sociotechniek als in HRM is er overeenstemming over 

het uitgangspunt dat mensen de belangrijkste hulpbron vormen voor een bedrijf. 

4.1 Gedeeld ondernemerschap 

De relatie van IOV met 10 ligt in het creeren van "bedrijfjes binnen een bedrijf". De 

hele taakgroepen hebben een eigen taakdomein met eigen, van de hoofdstrategie 

afgeleide doelstellingen, eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden, en 

onderlinge klant-/leveranciersrelaties. Aldus beschouwd staat of valt 10 met 

decentraliseren, zodat geYntegreerd probleem-oplossen op een laag aggregatie-nivo 

mogelijk wordt. Stroomsgericht organiseren kan hiervoor een geeigende 

organisatiestructuur aanbieden. 

Het fundament wordt gelegd door een reorganisatie van de produktie

structuur, i.c. een stroomsgerichte her-inrichting van de technische processen. Dit 

sociotechnische deelontwerp wordt gebaseerd op een gedegen strategische analyse en 

een zorgvuldige groepentechnologische ordening van voldoende levensvatbare 

produkt-/ markt- / technologie-combinaties. Het doel van deze operatie is complexi

teitsreductie van de order-input. Het creeert een soli de structureel draagvlak voor 

het vormen van "bedrijfjes binnen het bedrijf". Op basis van de aldus gevormde 
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parallelle stromen wordt de besturingsstructuur opnieuw vormgegeven als een 

stelsel van hele taakgroepen en operationele groepen. Dit sociotechnische 

deelontwerp verleent zelforganiserend vermogen aan iedere stroom, zelflerend 

vermogen aan de hele taakgroepen en operationele groepen, en zelf-ontplooling 

aan de individuele medewerkers. Aldus is stroomsgewijs organiseren van de 

produktie dus voorwaardenscheppend voor het ontstaan van 10, zodat de 

doelstelling uit de omschrijving van Van de Loo & Wastijn (1991), namelijk het 

optimaal gebruik van het competentienivo van de medewerkers, daadwerkelijk kan 

worden bereikt. Men is immers overgegaan van een complexe organisatie met 

simpele taken naar een simpele organisatie met complexe taken. AIle medewerkers 

participeren in de systeemfuncties vervaardigen, verbeteren en vernieuwen (de drie 

V's van Integrale Organisatie-Vernieuwing). Tegelijkertijd is de basis gelegd voor 

vertrouwen, verantwoordelijkheid en vrijheid ( de drie V's van Intern 

Ondernemerschap ). 

4.2 Integratie van de procesketen 

Een belangrijk synergetisch effekt van sociotechnisch organiseren lijkt te worden 

verkregen, als de stroomsgerichte organisatie van de produktie wordt gekoppeld aan 

een stroomsgerichte organisatie van het voortraject. Er zijn nog maar weinig 

bedrijven in Nederland die daadwerkelijk begonnen zijn met heron twerp

aktiviteiten die tot een dergelijke innovatieve organisatie moeten leiden. Onze 

verwachting is echter, dat de stroomsgerichte organisatievorm pas echt de 

voordelen van 10 aan het licht zal brengen, omdat eerst dan de hele procesketen zal 

zijn geintegreerd. Dit fundamentele veranderingsproces zal veel tijd, energie en 

geld kosten. Het voldoen aan de randvoorwaarden van de innovatieve organisatie 

- te weten veelzijdigheid en creativiteit, gecombineerd met korte doorlooptijden -
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zal derhalve ondanks aIle hooggespannen verwachtingen pas op termijn kunnen 

plaatsvinden. 

5.0 Conc1usies 

De sociotechnische benadering van Integrale Organisatie-Vernieuwing vormt een 

holistisch herontwerphulpmiddel om bedrijven om te vormen tot een innovatieve 

organisatie, waarin maximaal geprofiteerd wordt van de voordelen van intern 

ondernemerschap. 
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