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WOORD VOORAF 

Alhoewel het bij een promotie niet altijd zo lijkt, weet iedere promovendus dat het 
schrijven van een proefschrift alleen kan bij de gratie van de inzet van vele anderen. 

Het is daarom niet alleen gepast, maar komt ook tegemoet aan een grote behoefte 
mijnerzijds om hen vanaf deze plaats daarvoor te bedanken. Helaas is het niet mogelijk 
iedereen met naam en toenaam te noemen en aan te geven op welke wijze zij een rol 
in mijn leven en in mijn werk spelen of hebben gespeeld en daarmee zo elk hun eigen 
bijdrage aan dit boek hebben geleverd. 
Ik zal mij moeten beperken, zonder daarmee iets af te doen aan mijn dank voor al de 
hier niet genoemden. 

Op de eerste plaats gaat mijn dank uit naar mijn promotor prof. Boddendijk, directeur 
van het Frits Philips lnstitute for Quality Management, en prof. Bemelmans, decaan 
van de faculteit Technische Bedrijfskunde van de Technische Universiteit Eindhoven 
en lid van de begeleidingscommissie.· Zij waren het die, toen ik voorzichtig liet blijken 
dat ik zou willen proberen een proefschrift te schrijven, onmiddellijk enthousiast 
reageerden en mij ook min of meer dwongen de wens om te zetten in daden. Eenzelfde 
dank gaat uit naar de andere leden van de begeleidingscommissie, prof. Fisscher, co
promotor, en prof. Kempen. Ook zij hebben door hun kritiek en stimulerende woorden 
ervoor gezorgd dat het proefschrift er nu ligt. 
Ook wil ik hier prof. Stevens bedanken. Hij heeft het hele ontstaansproces van het 
proefschrift op de voet gevolgd en de concept-teksten steeds rijkelijk van inhoudelijk 
commentaar voorzien. 

Het zijn de positieve reacties op het eerste ontwerp van het Vierfasenmodel van 
verschillende geïnterviewden die mij ertoe hebben aangezet op de ingeslagen weg 
voort te gaan. Sommigen waren later ook bereid als "object van onderzoek" mee te 
werken. Hun allen ben ik veel dank verschuldigd, in het bijzonder dr. ir. F. Philips, 
dr. J.F.A. de Soet, J. Ran, drs. C.J. Bakker, drs. Th. Snijders en de heer C. de Ruyter. 

Bijzondere dank gaat uiteraard ook uit naar allen die samen de Berenschot-organisatie 
vormen of hebben gevormd, en hun en mijn opdrachtgevers. Zij hebben het mogelijk 
gemaakt dat ik vanaf 1976 het vak van organisatieadviseur heb mogen leren uitoefenen 
en die ervaring heb kunnen opdoen die uiteindelijk tot dit proefschrift heeft geleid. 
Berenschot heeft het mij ook in concrete zin mogelijk gemaakt het proefschrift te 
schrijven, onder andere door het ter beschikking stellen van de bureaufaciliteiten. 
Als adviseur wist ik al dat het onmogelijk is te functioneren zonder de medewerkers 
van de ondersteunende diensten van Berenschot. Bij het schrijven van dit proefschrift 
heb ik dat nog eens extra ondervonden. Twee van hen zou ik echter met name willen 
noemen, José Veldhuisen en Ria Schoonhoven. Zij hebben met eindeloos geduld 
geholpen bij de redactie en het juist toepassen van de regels van de Nederlandse taal. 

Wat ook niet onvermeld mag blijven, is de "Ir. B.W. Berenschot Fundatie". Als op
drachtgever heeft zij een aanzienlijk budget ter beschikking gesteld voor een aan dit 
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boek voorafgaand vooronderzoek. Daarnaast vonnden vooral het commentaar en de 
belangstelling van de leden van de Berenschot Fundatie een stimulans om het werk 
ook af te maken. 

Twee collega's verdienen een aparte vennelding, Jan Verschoor en Steven ten Have. 
Jan is vrijwel vanaf het begin dat ik bij Berenschot werk tot op de dag van vandaag, 
negen jaar na zijn pensionering, een bijzondere mentor geweest, van wie ik ontzettend 
veel geleerd heb en wiens commentaar mij steeds weer tot denken aanzet. Veel van 
zijn gedachtengoed is daardoor in dit proefschrift terechtgekomen. 
Met Steven heeft zich in enkele jaren een zeer nauwe samenwerkingsrelatie ontwik
keld. Er zijn periodes geweest dat het erop leek dat het schrijven van dit proefschrift 
meer werk voor hem dan voor mij opleverde. Soms doordat hij in opdrachten grote 
stukken van mijn werk overnam, maar nog vaker door als praatpaal en sparring partner 
mee te denken en mee te werken. 

Men wil weleens doen voorkomen dat het schrijven van een proefschrift een grote last 
is en met "afzien" gepaard gaat. Zelf heb ik dat niet zo ervaren. Ieder boek, ieder 
interview, iedere bespreking was steeds weer zo intrigerend en inspirerend, dat het 
werken aan dit proefschrift een plezier is geworden. 
Dit geldt vast niet voor mijn vrouw en kinderen. Hoewel vaker thuis dan voorheen, 
was ik toch meer afwezig; zij hebben zelfs twee zomervakanties ingeleverd. Dat zij dit 
zonder morren hebben gedaan en met belangstelling iedere fase hebben gevolgd, maakt 
dat ik hun veel verschuldigd ben. Selma, Dewi, Naïsa en Wirjo bedankt. 
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1. ALGEMENE INLEIDING 

Het mechanisme van de wereld is nu eenmaal te ingewikkeld voor de 
eenvoudige geest van de mens. 

N.N. 

Dit boek gaat over het vermeerderen van vermogens. Bij vermogens of "capabilities" 
moet niet alleen worden gedacht aan bezit, aan wat men in het verleden heeft weten te 
vergaren of wat door anderen ter beschikking is gesteld, maar ook aan vermogen in de 
zin van kracht, macht, tot datgene waartoe men in staat is. Er wordt uitgegaan van de 
gedachte dat organisaties erop uit zijn hun vermogens te vermeerderen. In het boek 
wordt een model of kader gepresenteerd, dat gezien moet worden als een handzaam 
hulpmiddel voor het ontweipen van een interventiestrategie met als oogmerk vermo
gensvermeerdering van de organisatie. Het model, dat "het Vierfasenmodel voor 
vermeerdering van organisatorische vermogens", kortweg het Vierfasenmodel is 
genoemd, ordent verschillende soorten interventies en organisatorische maatregelen 
zodanig, dat zij elkaar versterken en gezamenlijk gericht worden op doelen als 
verhogen van effectiviteit, efficiency, flexibiliteit en creativiteit. Tevens stelt het model 
managers en organisatieadviseurs in staat om te toetsen of plannen c.q. adviezen 
compleet zijn, en helpt het bij het vastleggen van en reflecteren op de eigen ervaring. 
Het boek is in eerste instantie bedoeld voor ervaren managers en organisatieadviseurs; 
het is gebaseerd op de gedurende bijna twintig jaar opgebouwde ervaring van de auteur 
als organisatieadviseur. Jaren waarin de auteur intensief is omgegaan met managers van 
tal van organisaties, groot en klein, zowel afkomstig uit de industrie als uit de 
dienstverlening, gedreven door een grote nieuwsgierigheid naar wat managers nu 
eigenlijk beweegt en hoe zij te werk gaan. 
In dit inleidende hoofdstuk wordt uiteengezet waarom er gezocht is naar een model of 
kader en waarvan uitgegaan is bij het opstellen van dit model, het VierfasenmodeL 
Bedoeling van het Vierfasenmodel is een kader te scheppen aan de hand waarvan 
managers en organisatieadviseurs kunnen vaststellen wat in hun situatie een even
wichtige manier van besturen of ingrijpen in de betreffende organisaties is, met als 
doel tot vermogensvermeerdering te komen. 

Het Vierfasenmodel is gebaseerd op ervaring en aannemelijk gemaakt aan de hand van 
de historische ontwikkeling van een drietal ondernemingen, Philips, KLM en Gelderse 
Papiergroep; het model is derhalve descriptief. Het is in zoverre normatief, dat ervan 

.... hulpmiddel voor het ontwerpen 
van een interventiestrategie .... 

uitgegaan wordt dat wat in het verleden waar bleek te zijn voor de organisatie, ook een 
leidraad vormt voor de toekomst. Het normatieve karakter van het Vierfasenmodel 
maakt dat het ook kan worden gezien als een verantwoordingsmodel. Organisatieadvi
seurs en managers kunnen aan de hand van het Vierfasenmodel, zowel vooraf als 
achteraf, tegenover zichzelf, tegenover elkaar en tegenover derden, de ingrepen verant
woorden die zij voorstellen danwel hebben doorgevoerd. 
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1.1 DE FUNCTIE VAN HET VIERFASENMODEL 

Vertrouwelijke gesprekken tussen managers en hun adviseurs vinden veelal plaats op 
golfbanen en in restaurants, ongetwijfeld tot genoegen van de exploitanten ervan. In 
een dergelijke omgeving kan blijkbaar wat gemakkelijker afstand worden genomen van 
de hectiek van alledag en is er ruimte om te filosoferen en na te denken over hoe het 
gaat. 

Op dergelijke momenten komen vragen aan de orde als: "Waar wil je als manager met 
de organisatie naar toe?" en "Wat drijft je, wat zijn je ambities?" Vragen die gemakke
lijker te stellen zijn dan te beantwoorden. 
Natuurlijk, er zijn ondernemingsplannen en er is een strategie uitgestippeld, maar waar 
moet dat allemaal toe leiden? Meer winst, een groter marktaandeel, continuïteit van de 
organisatie, meer mogelijkheden voor de mensen die van de organisatie afhankelijk 
zijn? Vaak is het antwoord: "Als het even kan, dit allemaal". Het zal daarbij niet veel 
uitmaken of de betreffende organisatie een onderneming is of een organisatie zonder 
winstoogmerk, zoals overheidsdiensten, instellingen met een ideëel doel of verenigin
gen. Winst kan de vorm aannemen van een groter budget, een groter marktaandeel, 
meer invloed of meer leden. 
Als dan de vraag gesteld wordt: "Maar waar ontbreekt het dan aan om dat te kunnen 
realiseren?", is het antwoord vaak: "Te weinig middelen, onvoldoende vraag of 
onvoldoende toegang tot de markt, geen goede organisatie, niet de noodzakelijke 
kennis en kunde in huis". 
Vooral als het om te weinig of onvoldoende gaat, zal men naar mogelijkheden zoeken 
daar iets aan te doen. Als er sprake is van géén middelen, géén vraag, géén organisatie 
of géén kennis of kunde, en daar niet op korte termijn in kan worden voorzien, is er 
geen bestaansgrond voor de organisatie en is de vraag eerder hoe te overleven, dan hoe 
de vermogens te vermeerderen. Zijn er wel middelen, is er vraag, beschikt de manager 
over een organisatie en is er kennis en kunde in huis, in dat geval is er ook een 
bestaansgrond. Dan ligt er voor de manager een taak die in stand te houden en, als het 
even kan, te laten "groeien" en "bloeien". 
In gesprekken met managers valt op dat zij, nadenkend over hun taak en over de 
organisatie waarvoor zij verantwoordelijk zijn, niet zelden worstelen met vier vragen: 
hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn organisatie gestelde doelen ook werkelijk haalt, 

"Waar wil je als manager eigenlijk 
met de organisatie naar toe?" 

hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kosten dalen, hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn 
organisatie sneller op veranderingen reageert en hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn 
organisatie zich steeds weer vernieuwt en met nieuwe ideeën komt, in het kort: "hoe 
blijf ik klanten houden?". 
Organisatieadviseurs hebben het tot hun beroep gemaakt managers daarbij van dienst te 
zijn door "adviesprogramma's" aan te bieden. De praktijk leert echter dat een en ander 
niet probleemloos verloopt. Organisatieadviseurs vinden dat managers vaak te laat om 
advies vragen en pas dan de hulp van adviseurs (intern of extern) inroepen, als er zich 
een ernstig en acuut probleem voordoet danwel evident is geworden dat het de 
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organisatie aan de nodige kennis ontbreekt om een, vaak al geformuleerde, doelstelling 
gerealiseerd te krijgen. 
Op hun beurt vinden managers dat organisatieadviseurs zaken makkelijk als een 
probleem definiëren om hun diensten te kunnen verkopen. Zij willen snelle en concrete 
adviezen, die bij voorkeur geen langdurige analysen vooraf behoeven en als het even 
kan geen lang veranderingsproces inhouden. 
Vinden organisatieadviseurs en managers elkaar wel, dan is de adviseur vaak van 
mening dat de manager zijn vraag niet goed heeft geformuleerd en dat het probleem 
ergens anders ligt dan de manager aanvankelijk zelf dacht. Bij managers ontstaat niet 
zelden het gevoel dat zij hun grip op de zaak dreigen te verliezen. Dat beide partijen 
toch met elkaar aan verbetering van de organisatie blijven werken, is te verklaren op 
grond van het feit dat de manager nu eenmaal een probleem ervaart of een verbetering 
doorgevoerd wil zien en dat het de organisatieadviseur zijn professionele eer te na is, 
geen resultaten te kunnen tonen. Waar het vaak aan lijkt te ontbreken, is een methode 
aan de hand waarvan managers precies kunnen aangeven waar het volgens hen aan 
schort, en wat zij verbeterd willen zien, en waarmee organisatieadviseurs kunnen 
aangeven langs welke weg zij tot resultaten denken te komen. 

Deze problematiek speelt niet alleen in de relatie tussen organisatieadviseurs en hnn 
opdrachtgevers. Ook managers zullen naar anderen toe, bijvoorbeeld commissarissen, 
concernleiding, ondernemingsraad, collega-managers of andere belanghebbenden, 
moeten kunnen verantwoorden waarom zij een bepaalde ingreep in de organisatie doen 
en of die in een aantoonbare relatie staat met het resultaat dat zij denken te behalen. 
Adviseurs zullen overigens niet alleen verantwoording willen afleggen tegenover hun 
opdrachtgevers, maar zich veelal ook professioneel willen verantwoorden. 

Op het eerste gezicht lijkt het probleem, hoe zich te verantwoorden voor de juistheid 
van een voorgestelde ingreep, vooral te spelen als de vraag onduidelijk is en de doel
stellingen alleen in algemene termen zijn geformuleerd. 
Ingeval de vraag wel concreet is geformuleerd (bijvoorbeeld: de organisatie behoeft 
assistentie bij het opstellen van een strategisch plan, de onderlinge samenwerking moet 
worden verbeterd, het logistiek systeem is toe aan een kritische doorlichting), lijkt de 
behoefte om zich te kunnen verantwoorden minder aan de orde. Bij dergelijke vragen 
zal menig organisatieadviseur beschikken over een juist op die onderwerpen toege
sneden adviesprogramma, 

Zij willen snelle en concrete adviezen. 

voor de opdrachtgever helder verwoord en voorzien van succesvolle voorbeelden van 
toepassingen elders. In die gevallen is het voor de manager betrekkelijk eenvoudig om 
te toetsen of de adviseur inzicht in de problematiek heeft, en na te gaan of de voorge
nomen werkzaamheden ook worden uitgevoerd en of er resultaten worden geboekt. 
Toch bestaat ook in die situaties de kans dat bij het beëindigen van de opdracht een 
van beide partijen met een onbevredigd gevoel achterblijft. Zo kan het zijn dat bijvoor
beeld wel de kosten zijn gedaald, maar tegelijkertijd de flexibiliteit van de organisatie 
is afgenomen, of dat de organisatie nu beter in staat is haar verkoopdoelstellingen te 
halen, maar er een werkklimaat is ontstaan waarin geen ruimte meer is voor creativiteit 
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en niet meer over lange-termijndoelstellingen wordt gedacht 
Er zal dus naar evenwichtige ingrepen moeten worden gestreefd in een per definitie 
complexe situatie. Dat vraagt om een model dat recht doet aan alle belangrijke 
aspecten, maar dat tevens vereenvoudigend werkt. 

Zoals gesteld, wordt ervan uitgegaan dat organisaties hun vermogens willen vermeerde
ren. De praktijk leert dat men daarvoor keuzen moet maken. Keuzen die vooral de weg 
waarlangs men tot vermogensvermeerdering wil komen, ·betreffen. Men zal zich er 
tevens van moeten vergewissen dat de organisatie kan voldoen aan de eisen die de 
gekozen strategie stelt Daarnaast moet men ervoor oppassen niet in eerunaal ontwik
kelde keuzepatronen te blijven hangen. 
Betrokkenen zoals medewerkers, aandeelhouders, klanten, leveranciers, regelgevers en 
anderen, hebben er belang bij dat zowel vooraf als achteraf verantwoording kan 
worden afgelegd. Zo verkrijgen zij duidelijkheid over de wijze waarop men tot 
positiebepaling is gekomen, welke keuzen er gemaakt zijn bij de voorgenomen 
volgorde van handelen waarom bepaalde maatregelen worden voorgesteld danwel zijn 
genomen, en wat de onderlinge samenhang is. Tevens kan men op deze manier gaan 
begrijpen waarom eerdere pogingen tot vermeerderen van vermogens al dan niet 
succesvol zijn geweest, en is men in staat de huidige situatie te analyseren en tot een 
weloverwogen strategie voor een volgende stap te komen. 
In de managementliteratuur worden met een zekere regelmaat modellen gepresenteerd 
die de suggestie wekken het universele recept voor succes te bieden en wel zodanig, 
dat dit voor eenieder met een minimum aan inspanning is te behalen. V aak zijn het 
methoden die alleen bruikbaar zijn bij een bepaald soort vraagstukken zoals logistieke 
vraagstukken, verschillende vormen van produktiemanagement, vragen die met de 
krimp of groei van de organisatie te maken hebben, mogelijkheden van reageren op 
een krimpende of juist aantrekkende markt, het opereren in verschillende culturen en 
veranderende ideeën over leidinggeven en de waarde van arbeid. 

Deze, op deelaspecten antwoord gevende, methodieken bieden managers veelal een 
oplossing voor vragen of problemen die voor hen niet actueel zijn. 
Organisatieadviseurs die zo'n methodiek veelal uit de eigen adviespraktijk hebben 
gedestilleerd, dreigen te vervallen in een "one trick pony"-gedrag. Ze zien enkel nog 
maar één soort probleem en menen dat de door hen gehanteerde methodiek overal een 
oplossing biedt: "Als je een hamer hebt, zie je in alles een spijker". 

Dat vraagt om een model dat recht doet 
aan alle belangrijke aspecten, maar dat 
tevens vereenvoudigend werkt. 

Hiermee wil niet gezegd zijn dat bestaande methodieken niet deugen, maar ze geven 
geen richting aan het zoeken naar de meest aangewezen weg voor deze organisatie om 
de vermogens te vermeerderen. 
Daarnaast verschijnen er met een zekere regelmaat ook studies die een nauwkeurige 
analyse geven van de processen die zich in organisaties voltrekken. Analysen die soms 
verklaren waarom bepaalde doelstellingen worden gehaald, en sommige doelstellingen 
niet of slechts gedeeltelijk worden gerealiseerd. Een enkele keer verschijnen concepten 
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die de basis moeten leggen voor geheel nieuwe organisatievormen. Voor praktijkge
richte managers en belanghebbenden zijn deze analysen en concepten veelal te weinig 
toegankelijk om als hulpmiddel te kunnen dienen bij de verantwoording voor de 
analyse van (voorgestelde) interventies. Tevens schieten deze instrumenten tekort bij 
het bepalen of aan alle condities wordt voldaan om de maatregelen met succes te 
kunnen uitvoeren. 
Enkel direct geïnteresseerde organisatiekundigen, waartoe organisatieadviseurs geacht 
worden te behoren, trekken de tijd ervoor uit om deze studies in zich op te nemen en 
zijn in staat deze van invloed te laten zijn op hun handelen. Op die manier weten zij 
hun professionaliteit verder te vergroten. 

Ter ondervanging van beschreven hiaten, is gezocht naar een methodiek die helpt te 
bepalen welk onderwerp aandacht behoeft om zich te kunnen voegen naar veranderen
de omstandigheden. Gewerkt is aan een model waarin vuistregels zijn neergelegd, die 
het mogelijk maken om rekening houdend met de eigen specifieke omstandigheden, de 
meest gewenste ontwikkelingsrichting en de daarbij behorende maatregelen te vinden. 
Dit heeft geleid tot een denk- en referentiekader waarmee op een juist voor derden 
toegankelijke en begrijpelijke wijze verantwoording afgelegd kan worden. Op een meer 
effectieve wijze dan tot nu toe worden werkwijzen getsvalueerd om op die manier bij te 
dragen aan bijsturing en verbetering van het handelen van managers en organisa
tieadviseurs. 

Het antwoord op de vraag wat het nut is van een model of referentiekader waarmee 
verantwoording kan worden afgelegd over de voorgenomen wijze van aanpassing of 
verbetering van de organisatie, moet dan ook luiden: Het is zinvol te beschikken over 
een model waarmee managers en organisatieadviseurs voor zichzelf, tegenover elkaar 
en tegenover derden verantwoording kunnen afleggen over de wijze waarop zij 
organisaties aanpassen om aldus de condities te scheppen, nodig voor het vermeerderen 
van de vermogens van die organisaties. Het model moet een hulpmiddel zijn om aan te 
tonen dat men van algemeen aanvaarde organisatiekundige principes gebruikmaakt Het 
model moet tevens een hulpmiddel zijn dat principes aan de praktijk helpt te toetsen en 
een impuls weet te geven tot het doen van nader onderzoek . 

.... gezocht naar een methodiek die helpt 
te bepalen welk onderwerp aandacht 
behoeft om zich te kunnen voegen naar 
veranderende omstandigheden. 

1.2 DE RELEVANTIE VAN HET VIERFASENMODEL 

De maatschappelijke relevantie van het ontwikkelen van het Vierfasenmodel ligt in het 
feit dat er geen modellen zijn aangetroffen waarmee managers en organisatieadviseurs 
verantwoording kunnen afleggen over hun handelen en wel op een zodanige wijze, dat 
belanghebbenden daar een oordeel over kunnen vormen. 
Voor managers en organisatieadviseurs ligt de relevantie niet alleen besloten in het feit 
dat zij met het te presenteren Vierfasenmodel verantwoording kunnen afleggen, maar 
ook tot een afweging kunnen komen over de te nemen maatregelen. 
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Voor de wetenschap, die geacht wordt organisaties van enige afstand te bestuderen, is 
de relevantie van het Vierfasenmodel dat organisaties onderling vergelijkbaar kunnen 
worden gemaakt bij de bestudering van de effectiviteit van de verschillende methodie
ken. 
Studenten beschikken hiermee over een model dat hen in staat stelt te communiceren 
met managers, organisatieadviseurs en wetenschappers in de periode waarin zij zich 
vanuit een assisterende rol bekwamen in management, organisatieadvies of organisatie
kunde; daarin ligt voor hen de relevantie. 

Het Vierfasenmodel kan hen ook helpen de aangeboden studiestof te ordenen. Het 
Vierfasenmodel is bedoeld een hulpmiddel te zijn om, onafhankelijk van de vraag 
waarom een verandering gewenst is, tot een verantwoorde keuze van organisatorische 
maatregelen te komen. 
Het Vierfasenmodel geeft aangrijpingspunten voor verandering en een volgorde van 
maatregelen, in relatie tot een bepaalde verandering of verbetering die men voor ogen 
heeft. 

Het Vierfasenmodel is geen hulpmiddel bij de analyse waarom organisaties tot 
verandering worden gedwongen, anders dan op grond van de aanname dat alle 
organisaties streven naar het vermeerderen van vermogens. Die dwang tot verandering 
kan bijvoorbeeld voortkomen uit veranderingen in de markt, wijzigingen van de 
regelgeving van buitenaf, expliciete eisen aan een organisatie(onderdeel) door externe 
partijen, bijvoorbeeld aandeelhouder of de concernleiding. 
De relevantie van het Vierfasenmodel moet evenmin worden gezocht in het kunnen 
vaststellen of een bepaalde systematiek om een verandering teweeg te brengen in 
zichzelf juist is danwel met de juiste deskundigheid wordt toegepast. Hooguit kan 
achteraf worden vastgesteld dat de gekozen systematiek niet aansloot op de doelen. 

1.3 KENMERKEN VAN HET VIERFASENMODEL 

Bij het opstellen van het Vierfasenmodel is getracht aan een aantal eisen te voldoen, 
om daarmee een kloppende samenhang, volledigheid, bruikbaarheid en validiteit te 
bewerkstelligen. Deze eisen zijn afgeleid van de achtergronden waartegen het Vierfa
senmodel is ontstaan. Het Vierfasenmodel is voortgekomen uit praktijkervaring en 
gebaseerd op een aantal studies en theoretische modellen. 

Het Vleifasenmodel geeft aangrijpingspunten 
voor verandering en een volgorde van maatregelen, 
in relatie tot een bepaalde verandering of ver
betering die men voor ogen heeft. 

Eisen die betrekking hebben op het gebruik: 

1. Managers en organisatieadviseurs moeten met behulp van het Vierfasenmodel 
kunnen aanwijzen welke doelen zij nastreven en aantonen dat de door hen voor
genomen of voorgestelde maatregelen daarmee in overeenstemming zijn of 
waren. 
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2. Het Vierfasenmodel moet aangrijpingspunten opleveren voor interventies, in 
organisaties die ertoe bijdragen dat de organisatievermogens of "capabilities" en 
"resources" worden vergroot. 

3. Het Vierfasenmodel moet ook voor niet-ingewijden in de organisatiekunde 
toegankelijk zijn. 

4. Het Vierfasenmodel moet over voldoende flexibiliteit beschikken om het voor 
gebruikers van het schema mogelijk te maken hun eigen terminologie in te 
voeren, zonder dat het wezen van het Vierfasenmodel aangetast wordt. 

Eisen die betrekking hebben op de generieke toepasbaarheid: 

5. Het Vierfasenmodel moet neutraal staan ten opzichte van concepten of opvattin
gen die gebruikt kunnen worden voor het formeren van organisaties, evenals ten 
opzichte van de wijze waaraan daar vorm en inhoud aan wordt gegeven. 

6. Het Vierfasenmodel moet neutraal staan ten opzichte van de wijze waarop en 
methoden waarmee veranderingsprocessen vorm krijgen. 

Eisen die betrekking hebben op de aannemelijkheid en getoetst zijn: 

7. Het Vierfasenmodel moet voortbouwen op bestaande organisatietheorieën en 
studies. 

8. Het Vierfasenmodel moet op een verantwoorde wijze aan de hand van cases 
getoetst zijn. 

In het gepresenteerde Vierfasenmodel zijn de volgende uitgangspunten te herkennen: 

• Het bestaansrecht van organisaties ligt in hun omgeving; zij voorzien op een 
zodanige wijze in een behoefte, dat zij waarde toevoegen ofwel vermogens 
vermeerderen en daarmee hun continuïteit weten te verzekeren. 

Bij het opstellen van het Vieifasenmodel is 
getracht aan een aantal eisen te voldoen, om 
daarmee een kloppende samenhang, bruikbaarheid en 
validiteit te bewerkstelligen. 

• Organisaties kunnen dit realiseren door een evenwicht te vinden in de verschil
lende wijzen waarop vermogensvermeerdering kan plaatsvinden. In het Vierfa
senmodel worden dit oriëntatierichtingen genoemd, waarlangs interventies 
kunnen worden voorgenomen of voorgesteld. 

• Vermogensvermeerdering wordt uiteindelijk bereikt door het streven naar een 
bepaalde mate van effectiviteit, efficiency, flexibiliteit en creativiteit van de 
organisatie. In het Vierfasenmodel zijn dit de resultanten van combinaties van 
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oriëntatierichtingen. 

• Het Vierfasenmodel gaat ervan uit dat de nadruk die op een bepaalde oriëntatie
richting wordt gelegd, in de tijd gezien verandert; evenveel nadruk op alle 
oriëntatierichtingen gelijktijdig is onuitvoerbaar. Daannee krijgt het Vierfasen
model een dynamisch karakter, waarbij het schema aangeeft welke maatregelen 
in de tijd gezien een logische samenhang of volgtijdelijkheid vertonen. 

Met behulp van het Vierfasenmodel is het mogelijk aangrijpingspunten te benoemen 
die leiden tot verdere organisatieontwikkeling en vermogensvermeerdering. 
Uitgaande van een bepaalde problematiek of doelstelling (in het Vierfasenmodel wordt 
dat een strategisch uitgangspunt genoemd), wordt verwezen naar een tweetal oriëntatie
richtingen. ledere oriëntatierichting levert een viertal aangrijpingspunten op waaraan 
extra aandacht gegeven moet worden om de resultantes of resultaatcategorieën die bij 
het strategisch uitgangspunt horen, te beïnvloeden. Omdat iedere oriëntatierichting twee 
strategische uitgangspunten beïnvloedt, zijn er meer resultaatcategorieën dan die enkel 
bij het gekozen strategisch uitgangspunt horen. 
Figuur 1 geeft een globale eerste schets van het VierfasenmodeL Het geeft de stand 
weer als een organisatie kiest voor het strategisch uitgangspunt efficiency, in de schets 
fase 11 genoemd (weergaven van de andere fases zijn opgenomen in de bijlage). 
Het gearceerde gedeelte geeft aan welke vier resultaatcategorieën, behorende bij 
efficiency als strategisch uitgangspunt, centraal staan en geeft tevens aan welke drie 
resultaatcategorieën uit de vorige fase (hier effectiviteit) en welke resultaatcategorie van 
de volgende fase (hier flexibiliteit) tevens worden beïnvloed. De beïnvloeding gebeurt 
door middel van het extra aandacht geven aan de oriëntatierichtingen die horen bij het 
gekozen strategisch uitgangspunt. Elke oriëntatierichting levert vier aangrijpingspunten 
op voor verbeteringlontwikkeling van de organisatie. 

Het Vierfasenmodel kan op twee manieren worden gebruikt. Als verantwoordingsmodel 
door achteraf na te gaan of daadwerkelijk aan die aangrijpingspunten voor verbetering 
of organisatieontwikkeling aandacht is gegeven die voortvloeien uit het strategisch 
uitgangspunt dat voor ogen stond. 

Kiezen voor een bepaalde oriëntatie
richting houdt een beperking in van 
het scala van interventies, .... 

Het Vielfasenmodel kent naast een viertal 
fases ....... ook een viertal tussenjases. 

Het Vierfasenmodel gaat er daarbij overigens van uit dat een organisatie op een 
bepaald moment in de tijd slechts aan één strategisch uitgangspunt extra aandacht kan 
geven. Het Vierfasenmodel kan ook worden gebruikt voor het vaststellen van onder
werpen waaraan men in de naaste toekomst aandacht wil gaan geven. Dit kan worden 
ingegeven door het idee dat een bepaald strategisch uitgangspunt nog niet voldoende is 
uitgenut of doordat men zich gedwongen ziet van strategisch uitgangspunt te verande
ren (zie ook figuur 2 en de toelichting daarop). 
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Figuur L Basisstructuur Vierfasenmodel (fase 11 vanuit vermogensvenneerdering). 
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Het Vierfasenmodel kent naast een viertal fases horende bij de strategische uitgangs
punten effectiviteit, efficiency, flexibiliteit en creativiteit, ook een viertal tussenfases 
(de schematische weergave daarvan is te vinden in de bijlagen 5 tlm 8). Hierbij wordt 
niet een strategisch uitgangspunt als invalshoek gekozen, maar een oriëntatierichting 
(externe oriëntatie, oriëntatie op beheersing, interne oriëntatie, oriëntatie op verande
ring). Hierbij geven de strategische uitgangspunten aangrijpingspunten voor ontwikke
ling van de organisatie en beïnvloeden resultaatcategorieën die horen bij een oriëntatie
richting. De oriëntatierichtingen worden tussenfases genoemd omdat ze een overgang 
vormen van een strategisch uitgangspunt naar het volgende. 
De overgang van de ene (tussen)fase naar de andere kan worden gestimuleerd door het 
gebruikmaken van aanwezige paradigma's en toe te staan dat zich anomalieën 
ontwikkelen. In de verder beschrijving van het Vierfasenmodel wordt daar, met name 
in hoofdstuk 4, nader op ingegaan. 

1.4 DE OPBOUW VAN DE BESCHRUVING VAN HET VIERFASENMODEL 

Hoofdstuk 2 geeft de achtergronden weer waartegen het Vierfasenmodel is ontstaan, en 
beschrijft de methodologie die toegepast is bij het ontwikkelen en toetsen van het 
schema. In dit hoofdstuk is een case opgenomen, die verder bij de beschrijving van het 
Vierfasenmodel als illustratie zal worden gebruikt. Lezers die uitsluitend zijn geïnteres
seerd in het Vierfasenmodel zelf, zouden hoofdstuk 2 kunnen overslaan. Hetzelfde 
geldt voor de verschillende in een kader geplaatste intermezzi. Daarin worden onder
werpen verder uitgediept, zonder dat ze direct tot de lijn van het verhaal horen. 
In hoofdstuk 3 wordt een begin gemaakt met de beschrijving van het Vierfasenmodel 
en wel met de statische componenten ervan. 
Als eerste wordt daarbij ingegaan op het begrip "vermogens van de organisatie". Hier 
gelden als stellingen: 

1. Het doel van de organisatie is het vermeerderen van vermogens. 

2. Een organisatie is een symbiose van een symbolisch en een functioneel samen
werkingsverband/ -verbond. 

Binnen het Vierfasenmodel worden vier vermogens onderscheiden, die in een bepaalde 
relatie tot elkaar staan. Deze vermogens zijn het materieel vermogen, het commercieel 
vermogen, het socialisatievermogen en het denkvermogen van de organisatie. 

... .. dat in een organisatie, gedefinieerd als een 
samenwerkingsverband van individuen, zo'n 
samenwerkingsverband niet willekeurig van 
aard is, ..... 

Vervolgens wordt toegelicht wat onder waardetoevoeging moet worden verstaan, welke 
waarde-evoluties worden onderkend, tot welke hiërarchische rangorde dit heeft geleid 
en welke relatie er wordt gelegd tussen waarden en individuele behoeften. Er wordt 
daarbij van uitgegaan dat in een organisatie, gedefinieerd als een samenwerkings
verband van individuen, zo'n samenwerkingsverband niet willekeurig van aard is, maar 
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wordt bepaald door de structuur van samenwerking en de aangehouden functionerings
procedures. Structuur en functioneringsprocedures bepalen de relatie tussen de organi
satiedoelstellingen en de individuele behoeften. 
In de tweede paragraaf van hoofdstuk 3 worden de verschillende ori~ntatierichtingen 
geïntroduceerd. 

De hier gehanteerde stellingen zijn: 

3. Een organisatie moet een evenwicht zien te vinden tussen externe ori~ntatie en 
interne oriëntatie. 

4. Een organisatie moet een evenwicht zien te vinden tussen oriëntatie op beheer
sing en ori~ntatîe op verandering. 

5. De ori~ntatîe op beheersing in combinatie met de externe ori~ntatie geeft als 
resultante de effectiviteit van de organisatie. De oriëntatie op beheersing in 
combinatie met de interne oriëntatie geeft als resultante de efficiency van de 
organisatie. 

6. De oriëntatie op verandering in combinatie met de interne oriëntatie geeft als 
resultante de flexibiliteit van de organisatie. De ori~ntatie op verandering in 
combinatie met externe oriëntatie geeft als resultante de creativiteit van de 
organisatie. 

Effectiviteit wordt hier gezien als de mate waarin een organisatie haar doelen weet te 
realiseren. Efficiency is de mate waarin de werkelijke inspanning overeenkomt met de 
geplande of theoretische inspanning. Flexibiliteit is de mate waarin een organisatie zich 
aan veranderingen weet aan te passen. 
Creativiteit is de mate waarin de organisatie met nieuwe ideeën en oplossingen in 
reactie op veranderende behoeften weet te komen. In het Vierfasenmodel worden ze 
aangeduid met het begrip strategisch uitgangspunt. 
Deze verzameling strategische uitgangspunten lijkt op het eerste gezicht op de verza
meling die door Bolwijn en Kumpe (1990) is geïntroduceerd (efficiency, kwaliteit, 
flexibiliteit en innovatie). Zij baseren deze reeks op de historische ontwikkeling van de 
dominante managementaandacht vanaf 1900. 

Effectiviteit..... Efficiency..... Flexibiliteit ..... 
Creativiteit..... In het Vielfasenmodel worden 
ze aangeduid met het begrip strategisch uitgangspunt. 

Het Vierfasenmodel gaat echter uit van de ontwikkeling van een individuele organisa
tie, onderscheidt daarin ook een periode waarin extra aandacht is voor de effectiviteit. 
Verder ziet het Vierfasenmodel de verschillende fases niet als een lineaire lijn, maar 
als een cyclische ontwikkelingsgang. Het begrip innovatie zoals Kumpe en Bolwijn dat 
gebruiken, is op één lijn te stellen met het begrip creativiteit uit het Vierfasenmodel; 
dit is voornamelijk een kwestie van woordkeus. 
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Het Vierfasenmodel als totaal is gericht op het ontwikkelen van de bekwaamheden of 
"capabilities" van een organisatie en daarmee op de kwaliteit van de organisatie. Dat 
maakt dat er binnen het Vierfasenmodel geen ruimte is voor het begrip kwaliteit. 
Kumpe en Bolwijn brengen het begrip kwaliteit in relatie met het door de organisatie 
geleverde produkt in de vorm van goederen en diensten en menen in de aandacht daar
voor een aparte periode in de historie te kunnen onderscheiden. 
De verschillende oriëntaties (extern/intern en beheersing/verandering), in combinatie 
met typen van vermogens, vragen om specifieke interventies en om aanwijzingen hoe 
met de factor tijd om te gaan. 
De derde paragraaf van hoofdstuk 3 gaat dan ook in op de verschillende interven
tiemogelijkheden die ontstaan als men de externe oriëntatie, de oriëntatie op beheer
sing, de interne oriëntatie en de oriëntatie op verandering in relatie brengt met de 
verschillende vermogens zoals die in de eerste paragraaf zijn beschreven. 
De stelling hierbij is: 

7. Iedere orii:!ntatierichting geeft, gerelateerd aan een bepaald vermogen, een speci
fiek aangrijpingspunt voor interventie. 

De vierde paragraaf geeft de resultaten weer van de verschillende interventies, 
verbijzonderd naar soort vermogen. Hier geldt als stelling: 

8. Iedere resultante is te verbijzonderen naar een bepaald soort vermogen. 

In hoofdstuk 4 wordt aan het Vierfasenmodel een dynamische component toegevoegd. 
Aan de hand van de ontwikkeling van een startende onderneming naar de volwassen
heictsfase wordt aangegeven hoe een organisatie groeit. Met betrekking tot het Vierfa
senmodel houdt dit in dat een organisatie steeds meer onderdelen van het Vierfasenmo
del tot haar realiteit gaat rekenen. Met het volgen van een startende onderneming in 
haar ontwikkeling vanuit de pioniersfase tot de volwassenheidsfase wordt tevens 
aangetoond dat er een bepaalde ontwikkelingsrichting is die, in de tijd, de volgorde van 
oriëntatierichtingen bepaalt en daarmee de volgorde van strategische uitgangspunten 
(effectiviteit, efficiency, flexibiliteit en creativiteit) die daarmee samenhangen. 

Het Vierfasenmodel als totaal is gericht 
op het ontwikkelen van de bekwaamheden of 
"capabilities" van een organisatie en richt 
zich daarmee op de kwaliteit van de organisatie. 

Dit leidt tot de stelling: 

9. Voor vermogensvermeerdering is nodig dat een cyclische volgorde van strategi
sche uitgangspunten wordt aangehouden. 

Deze volgorde van oriëntatie wordt weergegeven in de eerste paragraaf van hoofdstuk 
4. In de tweede paragraaf wordt nader ingegaan op de gevolgen van de tegenstrij
digheid tussen externe en interne oriëntatie en de tegenstrijdigheid tussen de oriëntatie 
op beheersing en die op verandering. 
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Als gevolg hiervan wordt de volgende ste1ling geformuleerd: 

10. Voor vermogensvermeerdering moet een organisatie extra dynamiek geven aan 
ofwel de combinatie externe oriëntatie/oriëntatie op beheersing ofwel de combi
natie oriëntatie op beheersing/interne oriëntatie ofwel de combinatie interne 
oriëntatie/oriëntatie op verandering ofwel de combinatie oriëntatie op verande
ring/externe oriëntatie. 

Als gevolg van stelling 9 en stelling 10 liggen in het Vierfasenmodel twee dichoto
mieën besloten, waarbij geldt dat als aan de ene helft van de dichotomie, aangeduid als 
een oriëntatierichting, extra dynamiek wordt gegeven, de andere helft met rust moet 
worden gelaten en zijn beloop moet hebben. In de tijd gezien, verdraaien de helften 
zodat aan elke oriëntatie in een bepaalde volgorde extra aandacht ofwel dynamiek kan 
worden gegeven. In dezelfde paragraaf wordt aangegeven hoe de scheidslijn die tot de 
dichotomie leidt, verloopt Hierbij wordt wederom uitgegaan van de ontwikkelingslijn 
van een startende onderneming die van de pioniersfase naar volwassenheid groeit en 
zich daarna voortdurend vernieuwt Aangenomen wordt dat de vernieuwingsimpuls 
voortkomt uit wat in het Vierfasenmodel het denkvermogen van de organisatie wordt 
genoemd en wordt vertraagd door de weerstand tegen verandering, dat een onderdeel 
vormt van wat het Vierfasenmodel het socialisatie- en het commercieel vermogen 
noemt, door Wagner (1991) aangeduid met "de wet van de sociale traagheid". 
In de derde paragraaf van hoofdstuk 4 wordt aangegeven dat de wet van de sociale 
traagheid, gevoed door de bestaande paradigma's in een periode van dynamiek, ook 
bescherming biedt tegen te langdurige en extreme dynamiek Daartegenover staat de 
anomalie die optreedt in een periode van rust, die oorzaak is van de roep om verande
ring. Als er geen rekening mee wordt gehouden, kunnen paradigma's en anomalieën 
verstorend werken. Als ze echter worden onderkend en op een juiste manier beïnvloed, 
kunnen ze helpen een verschuiving van aandacht naar een andere oriëntatierichting 
teweeg te brengen. Dit leidt tot de volgende stelling: 

11. Organisaties kennen paradigma's en anomalieën, die kunnen worden bernvloed 
om veranderingen te vertragen danwel in gang te zetten. 

In de vierde paragraaf van hoofdstuk 4 worden aan de hand van het tot dusver 
beschreven Vierfasenmodel therapieën beschreven, die passen bij verandering van de 
mate van effectiviteit, efficiency, flexibiliteit of creativiteit Naast de therapie wordt 
tevens aangegeven wat de voorwaarden zijn waaronder zo'n therapie kan worden 
toegepast Vergelijking van de therapie volgens het Vierfasenmodel met de gevolgde 
werkelijkheid kan de basis vormen voor een af te leggen verantwoording achteraf. 

Het Vielfasenmodel duidt tevens aan 
wat de gevolgen zijn als een bepaalde 
oriëntatie te lang wordt aangehouden. 

Vergelijking met de voorgenomen maatregelen met het Vierfasenmodel kan een basis 
vormen voor een verantwoording vooraf. Het Vierfasenmodel duidt tevens aan wat de 
gevolgen zijn als een bepaalde oriëntatie te lang wordt aangehouden. Zo zallangdurige 
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aandacht voor de buitenwereld uiteindelijk leiden tot overgevoeligheid en te veel 
aandacht voor beheersing tot verstarring. Voor de effectiviteit geldt dat te langdJJCige 
aandacht leidt tot verkokering. Tot verstarring leidende aandacht voor beheersing in 
combinatie met in geslotenheid ontaarde interne oriëntatie veroorzaakt een in bureau
cratie veranderende graad van efficiency. Te veel aandacht naar binnen toe, die geleid 
heeft tot geslotenheid, in combinatie . met een overdreven, chaos veroorzakende 
oriëntatie op verandering, zal leiden tot een graad van flexibiliteit die overeenkomt met 
anarchie. Chaos en overgevoeligheid zullen ertoe leiden dat de creativiteit van een 
organisatie verandert in gedrag dat kan worden aangeduid met hobbyisme. Het 
vaststellen van deze verschijnselen kan achteraf worden verklaard door het niet tijdig 
veranderen van oriëntatierichting. De stelling die daarbij geldt, luidt: 

12. Voor vermogensvermeerdering moeten organisaties de natuurlijk aanwezige 
spanning aansturen en produktief maken. 

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de verschillende oriëntatierichtingen die denkbaar 
zijn, op gespannen voet met elkaar staan, en dat er een spanning is die voortkomt nit 
het vasthouden aan bestaande paradigma's en de neiging tot het ontstaan van anoma
lieën. Deze spanningen kunnen worden aangewend als een nuttige energiebron voor 
verandering. 

In hoofdstuk 5 wordt het Vierfasenmodel aan de hand van een drietal cases aanneme
lijk gemaakt. Ingegaan wordt op de ontwikkeling van N.V. Philips' Gloeilampen 
Fabrieken vanaf de oprichting in 1891 tot het begin van de jaren dertig, de KLM in de 
periode dat dr. J.F.A. de Soet daar plaatsvervangend president-directeur respectievelijk 
president-directeur was, en Gelderse Papiergroep gedurende de periode dat drs. C.J. 
Bakker voorzitter van de Raad van Bestuur was. Alvorens daarmee een begin te 
maken, wordt in de inleiding van hoofdstuk 5 ingegaan op de ideeën van Yin (1989) 
zoals hij die beschrijft in zijn boek "Design and methods". Yin beschrijft verschillende 
research-strategieën, aan de hand waarvan kan worden afgeleid dat het gebruik van 
casestudies een vaker toegepaste research-strategie is en volgens Yin de meest 
aangewezen vorm voor het toetsen van een model. 

...... dat, wil men het Vierfasenmodel toepassen, 
men eerst een omgevingsverkenning moet uitvoeren 
...... en de organisatie moet doorlichten 

Uit de beschrijving van de genoemde cases blijkt dat de ontwikkeling van deze 
organisaties overeenkomt met de ontwikkeling van organisaties zoals het Vierfasenmo
del die beschrijft. Het Vierfasenmodel is ontwikkeld als beschrijving van de eigen 
advieservaring en kan aldus als een descriptief model worden opgevat. Uitgaande van 
de gedachte dat ervaring een voorbeeld voor anderen of een leidraad voor de toekomst 
kan zijn, is het Vierfasenmodel ook op te vatten als een normatief model. Aan de hand 
van de case Eurocar, die door het hele boek wordt gevolgd, en aan de hand van een 
viertal evaluaties van opdrachten, uitgevoerd door Berenschot-collega's, laat paragraaf 
5.4 zien dat het model ook normatief kan worden toegepast. 
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Figuur 2. Toepassing van het VierfasenmodeL 

-------- ---------------------- --.Yierfasenmodel 
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Met name aan de hand van de Eurocar-ease wordt duidelijk gemaakt hoe het Vier
fasenmodel kan worden toegepast Daarvoor wordt een werkwijze gehanteerd die is 
weergegeven in figuur 2. Uit deze figuur blijkt dat, wil men het Vierfasenmodel 
toepassen, men eerst een omgevingsverkenning moet uitvoeren om zo de kansen en 
bedreigingen vast te stellen en de organisatie door te lichten om de sterkten en zwakten 
in kaart te brengen; een zogenoemde SWOT-analyse (strengths, weaknesses, oppor
tunities and threats). De eerste kernvraag is of het tot nu toe gehanteerde strategisch 
uitgangspunt voldoende is uitgenut, danwel er een goede basis is gelegd om over te 
kunnen gaan tot een volgend strategisch uitgangspunt. Dit laatste is een voorwaarde 
om, als de omgeving daar aanleiding toe geeft, van strategisch uitgangspunt te 
veranderen. Verandering van strategisch uitgangspunt kan ook worden ingegeven door 
een interne noodzaak. In dat geval is een bepaald strategisch uitgangspunt zo lang 
aangehouden dat het uiteindelijk tot deformatie van de organisatie heeft geleid of dreigt 
te leiden; in figuur 2 aangegeven met: "kans op vervallen in extremen". 
Het hele Vierfasenmodel is een cyclisch model, dat wil zeggen dat fase IV wordt 
gevolgd door fase I, waarbij dezelfde aangrijpingspunten aan de orde komen, maar nu 
in een ander tijdsgewricht en met de ervaringen uit het verleden. Dit hoofdstuk begint 
met een beschrijving van de gevolgde werkwijze. 
Het laatste hoofdstuk moet gelezen worden als een epiloog. Hierin wordt teruggekomen 
op de gestelde eisen en wordt, naast overwegingen bij het gebruik van het Vierfasen
model, aangegeven welke vervolgstappen denkbaar zijn. Tevens wordt in dit hoofdstuk 
in het kort aangegeven hoe het Vierfasenmodel kan worden gebruikt in combinatie met 
het evaluatiemodel dat hoort bij de European Quality Award als businessconcept 
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2. VERANTWOORDING VAN DE WIJZE WAAR OP HET 
VIERFASENMODEL TOT STAND IS GEKOMEN 

Bij alle vooruitgang die de wetenschap de mensheid nog kan brengen, ligt 
de toets uiteindelijk in de vraag of er ook sprake is van vooruitgang uit 
een oogpunt van beschaving 

Koningin Beatrix 

Het Vierfasenmodel dat in dit boek wordt gepresenteerd, is een neerslag van in de 
praktijk opgedane ervaringen. Door die ervaringen samen te brengen in een model, 
wordt getracht tot empirische theorievorming te komen. De ervaringen waar het om 
gaat, zijn uiteraard sterk beïnvloed door de context waarin ze zijn opgedaan, te weten 
de context van het organisatieadviesbureau Berenschot Tevens moet daarbij onder
streept worden dat het om individuele ervaringen gaat. Natuurlijk is de ervaring van de 
auteur maar een fractie van de bij Berenschot geaccumuleerde ervaring; veel van de 
groten van dat bureau hebben evenwel de tijd hebben genomen zijn ontwikkeling tot 
adviseur te coachen en te begeleiden. Echter, ook zij hebben uiteraard maar een deel 
gezien van wat er op het gebied van organisaties en organiseren mogelijk is. Wat hun 
opstelling betreft, kan verwezen worden naar Schön (1983), die als hij een "reflective 
practitioner" omschrijft, het volgende zegt: "l [as a reflective practitioner] am presumed 
to know, but I am not the only one in the situation to have relevant and important 
knowledge. My uncertainties may be a souree of learning for me and for them. 
Seek out conneetloos to the dient's thougts and feelings. Allow bis respect for my 
knowledge to emerge from his discovery of it in the situation. Look for the sense of 
freedom and of real conneetion to the dient, as a consequence of no longer needing to 
rnaintaio a professional facade." 

Berenschot behoort, al vanaf de oprichting, tot de grote organisatieadviesbureaus in 
Nederland. De oprichter van dit bureau, ir. B.W. Berenschot, is altijd sterk internatio
naal georiënteerd geweest; een traditie die nog altijd binnen Berenschot voortleeft en 
dus ook de auteur van dit boek heeft bernvloed en dat nog altijd doet. Die internati
onale oriëntatie heeft geleid tot een nauwe samenwerking en ervaringsuilwisseling met 
buitenlandse adviesorganisaties. 

"I [as a rejlective practitioner} am 
presumed to know, but I am not the only 
one in the situation to have relevant 
and important knowledge. " 

In de eerste decennia van het bestaan van het bureau betrof dat voornamelijk de 
Amerikaanse organisatieadvieswereld. Maar ook met tal van Nederlandse en andere 
Europese adviesbureaus werd en wordt een nauwe relatie van samenwerking en erva
ringsuitwisseling onderhouden. 

27 



Een extra accent in de ervaring van de auteur is dat hij veelvuldig met een aantal 
organisatieadviseurs "van het eerste uur" heeft samengewerkt en bij die gelegenheden 
diverse malen over het vak van organisatieadviseur heeft mogen discussi~ren. 
Bijna allen gaven daarbij aan dat de organisatieprincipes die zij vaak gedurende 
tientallen jaren mede hadden ontwikkeld en toegepast, produkten van hun tijd waren en 
kritisch op hun validiteit moesten worden bekeken, voordat zij in de toekomst opnieuw 
zouden worden toegepast. 

Deze werkwijze, die deels is vastgelegd in expliciet beleid en deels een weergave is 
van de ervaringen ermee, komt in het kort hierop neer: 

• denken vanuit het primair proces 
• gebruiken van modellen 
• integreren van relevant geachte (nieuwe) managementliteratuur 
• reflecteren, collegiale toetsing en vastleggen werkwijzen ten behoeve van 

verantwoording en kennisoverdracht. 

Deze principes vormen de leidraad van dit hoofdstuk, waarmee tevens wordt aangege
ven wat de methodologie is geweest bij het opstellen van het Vierfasenmodel. Alvorens 
daarmee een begin te maken, zal een aan de eigen praktijk ontleende case worden 
beschreven, die als een rode draad door dit en volgende hoofdstukken zal lopen. 
Na een historische schets om de lezer vertrouwd te maken met Eurocar, wordt de 
Eurocar-ease gebruikt voor het illustreren van de werkwijze, die bij Berenschot gebrui
kelijk is. 
De Eurocar-ease is ook bedoeld als illustratie van het ontstaan van de behoefte om een 
verantwoordingsmodel te ontwikkelen. De Eurocar-ease komt in hoofdstuk 5 nog een 
keer aan de orde, als wordt weergegeven hoe het Vierfasenmodel als model in de 
praktijk kan worden toegepast en welk advies aan Eurocar daaruit volgt 

Deze werkwijze, die deels is vastgelegd 
in expliciet beleid en deels een weer
gave is van de ervaringen ermee, 

Ter introductie 

Het bedrijf waarover deze case handelt en dat we Eurocar zullen noemen, is een 
compüatie van verschillende auto-importeurs aan wie in de loop van de jaren is 
geadviseerd. Eurocar is, zoals veel importeurs van automobielen, in de eerste decennia 
van deze eeuw voortgekomen uit een autobedrijf, dat zijn activiteiten van auto's verko
pen, onderhouden en repareren heeft uitgebreid met het importeren van auto's, eerst 
voor zichzelf, later ook ten behoeve van collega-autobedrijven, om dat uiteindelijk tot 
zijn voornaamste bedrijfsactiviteit te maken. 
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De historie van Eurocar 

Voor de Tweede Wereldoorlog legde Eurocar zich vooral toe op het importeren van 
duurdere automobielen, voornamelijk uit Oosteuropese landen. Dit had tot gevolg dat 
na de Tweede Wereldoorlog vrijwel alle belangrijke leveranciers zich achter het 
zogenoemde ijzeren gordijn bevonden. Uiteindelijk restte hun nog een drietal merken, 
alle afkomstig uit het toenmalige Oostblok. Zoals veel produkten afkomstig uit de 
centraal geleide economieën, vond produktvernieuwing uiterst traag plaats, waardoor 
de automobielen al snel technologisch als sterk verouderd werden ervaren. Daarnaast 
liet de produktkwaliteit in toenemende mate te wensen over. Daar stond tegenover dat 
de exportprijs op grond van (handels)politieke overwegingen werd bepaald, wat 
Eurocar in staat stelde de betreffende automobielen wat de verkoopprijs betreft aan de 
onderkant van de markt te positioneren. En dat voor een organisatie die tot dan toe 
gewend was juist aan de bovenkant van de markt te opereren. Om aan deze toch als 
wat ongemakkelijk gevoelde positie te ontkomen, ontwikkelde Eurocar verschillende 
initiatieven, die uiteindelijk geen van alle succesvol bleken. 
In het begin van de jaren zestig vonden enkele gebeurtenissen plaats, die Eurocar aan 
de rand van een faillissement brachten. 
Het desbetreffende Oostblokland besliste dat het merk dat in het algemeen als tech
nisch het beste en commercieel het meest kansrijke merk werd beschouwd, niet langer 
geëxporteerd mocht worden. Ongeveer tegelijkertijd bepaalde de Nederlandse overheid 
dat een van de andere merken om milieuredenen niet langer op de Nederlandse wegen 
zou worden toegelaten. Eurocar zag daarmee zijn assortiment van drie merken terug
gebracht tot één Oosteuropees merk met ook daaraan, reeds geschetste, klevend de 
nadelen. Een merk waar een uiterst klein marktaandeel mee was gemoeid. 
Ter compensatie van het verlies van de vertegenwoordiging van de andere merken was 
men onderhandelingen aangegaan met een Aziatische fabrikant, die tot op dat moment 
nog niet op de Nederlandse markt opereerde. Echter, vlak voordat er een overeenkomst 
kon worden gesloten, overleed de tweede generatie ondernemer-eigenaar. Toen bleek 
dat men geen maatregelen had getroffen voor een goede fiscale afhandeling van de 
eifenis. Het gevolg was dat de successierechten die op tafel moesten komen, de 
draagkracht van de erven en daarmee ook van de toch al verzwakte onderneming 
nagenoeg te boven gingen. 

In het begin van de jaren zestig vonden enkele 
gebeurtenissen plaats, die Eurocar aan de rand 
van een faillissement brachten. 

De nog zeer jonge oudste zoon van de overleden ondernemer-eigenaar handelde zeer 
voortvarend. Onmiddellijk na de begrafenis van zijn vader reisde hij af naar Japan en 
slaagde er tot ieders verbazing toch nog in het importeurscontract te verwerven. Hij 
bouwde het bedrijf, na een diep snijdende sanering, nagenoeg van de grond weer op. 

De organisatorische ontwikkeling 

Weliswaar opgegroeid binnen de onderneming, beschikte de nieuwbakken ondernemer 
over weinig ervaring en kon hij slechts op een enkele meer ervaren medewerker 
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terugvallen. Dit leidde ertoe dat hij niet veel afweek van de organisatieprincipes die 
impliciet voor het inrichten en besturen van dit soort bedrijven golden en die ook 
elders in de automobielbranche werden toegepast. 
Omdat het eigenlijke primair proces, het verkopen van auto's, in de dealerbedrijven 
plaatsvond, ontwikkelde Eurocar zich van wat Mintzberg (1979) een "simple structure" 
of ondernemersorganisatie" noemt, tot een "professional bureaucracy" of ''professione
le organisatie" met standaardisatie van bekwaamheden als opleiding, marktbewerking, 
dealerbegeleiding en later automatisering ten behoeve van de dealers, aangevuld met 
opslag- en transportactiviteiten van nieuwe automobielen en onderdelen. Uitvoerende 
kernen die, zoals Mintzberg ook aangeeft, een sterke horizontale decentralisatie ver
toonden. Door de dominante aanwezigheid van de ondernemer-eigenaar bleef de 
leiderschapsstijl autocratisch en charismatisch, sterk gekleurd door het besef de derde 
generatie ondernemer-eigenaar te zijn en het gevoel dat er gelet moest worden op 
iedere gulden die in de onderneming omging. 

Eurocar bleek in de nieuwe opzet succesvol te zijn. Het bedrijf profiteerde van de 
toenemende vraag naar auto's en daarbinnen de toenemende populariteit van Aziati
sche auto's, en groeide snel, in omvang maar ook in marktaandeeL Het wist daarbij 
aanzienlijke financiële ondernemingsresultaten te behalen. 
Omzetgroei betekende ook groei van de organisatie en in het midden van de jaren 
zeventig besloot de ondernemer-eigenaar iemand aan te nemen die zich zou kunnen 
ontwikkelen tot tweede man in de organisatie. 
De man die hij hiervoor aantrok, had op dat moment zijn sporen in de autobranche 
reeds verdiend. Met zijn grote kennis van de markt, zijn ervaring en zijn eigen netwerk 
bracht hij ook zeer geprononceerde eigen ideeën en opvattingen mee. 

Deze nieuwe man viel te omschrijven als zeer creatief en had een grote affiniteit met 
alles wat te maken heeft met marktcommunicatie, was verbaal sterk en had een grote 
belangstelling voor mensen en vooral voor wat hen drijft. Op grond hiervan ont
wikkelde hij in de loop van de tijd een leiderschapsstijl die sterk neigde naar partici
patief management en soms zelfs overhelde naar een stijl die gekenmerkt werd door 
delegeren en coachen. Een stijl die goed aansloeg bij de aanwezige professionals, die 
daarin, naast erkenning van hun deskundigheid, vooral nieuwe ontplooiingskansen 
zagen . 

. ..... ontwikkelde Eurocar zich van wat Mintzberg 
een "simpte structure" of ondernemersorganisatie" 
noemt, tot een "professional bureaucracy" 

Deze man, die als persoonlijkheid in vrijwel alles het tegengestelde was van de 
ondernemer-eigenaar, wist zich al snel een dominante positie te verwerven niet alleen 
binnen de onderneming, maar ook daarbuiten. In de markt en in de autobranche 
verwieif hij steeds meer de positie van dé vertegenwoordiger van Eurocar. Ook bij de 
leverancier wist hij, geholpen door zijn persoonlijkheid en grote kennis van de markt, 
een vertrouwenspositie te verwerven. Daarbij zij aangetekend dat deze Aziatische 
counterparts nooit uit het oog verloren dat hij de "tweede man" van Eurocar was. 
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De markt dwingt tot verandering 

In de loop van de jaren tachtig veranderde de automarkt dramatisch. Narut een eco
nomische teruggang die de koopkracht van het publiek aantastte, raakte de automarkt 
duidelijk verzadigd en nam de kritiek op het autobezit en autogebruik hand over hand 
toe. Door de sterk stijgende waarde van de munt waarin werd gehandeld, brokkelde 
ook het prijsvoordeel dat Aziatische auto's tot dan toe konden bieden, steeds meer af 

Dit vormde de ongelukkige combinatie van enerzijds sterk stijgende investeringen in 
nieuwe modellen als gevolg van steeds stringentere eisen met betrekking tot milieu en 
veiligheid en anderzijds een stagnerende markt. Om deze problemen het hoofd te 
bieden, zagen de meeste autofabrikanten maar één alternatief, namelijk het vergroten 
van het marktaandeel. 
Een van de belangrijkste middelen daartoe wru het (verder) onder druk zetten van de 
autodealer. Dit gebeurde door de verkoopdoelstellingen op te schroeven en de dealer
marge te verlagen. In de autobranche was en is het gebruikelijk dat verkoopdoelstellin
gen door de importeur min of meer worden opgelegd, met het opzeggen van het 
dealercontract als stok achter de deur. Wil een autobedrijf dealer van een merk 
worden, dan wordt het vrijwel altijd verplicht alleen dat merk te voeren. Verbreken 
van het dealercontract betekent derhalve zoveel als bedrijfsbeëindiging. 
Om een betere grip te krijgen op de dealers, gingen steeds meer autofabrikanten ertoe 
over zelf de importactiviteiten ter hand te nemen en de particuliere ondernemingen die 
zich tot dan toe daarmee hadden beziggelwuden, opzij te schuiven. Daarmee werd een 
trend die zich in de daarvoor liggende jaren al begon af te tekenen, versneld doorge
zet. In de jaren van groei hadden veel importeurs dealers aan zich weten te binden 
door ondersteuning te bieden op vrijwel elk onderdeel van de bedrijfsvoering, zo ook 
Eurocar. Dit varieerde van opleiding op technisch gebied, hulp bij verkoopacties, 
marktpositionering, klantenbinding, het inrichten van de organisatie, advisering op het 
gebied van automatisering, het ondersteunen van de dealervereniging, die op haar 
beurt weer een vuist wist te maken naar de eigen brancheorganisatie, tot het faciliteren 
van het verkopen van gebruikte automobielen. Voor deze activiteiten werden geen of 
zeer weinig kosten in rekening gebracht. 

In de loop van de jaren tachtig 
veranderde de automarkt dramatisch. 

De opvatting was dat dit alles ten bate kwam van de omzet, aldus leidde tot vergroting 
van het marktaandeel en daarom best ten lOl!lte kon komen van de marge die de 
importeur op de auto's maakte. 

De situatie zoals die werd aangetroffen 

Op het moment dat Eurocar de hulp van Berenschot zocht, was vooral de marge van 
de autodealer onder druk komen te staan. Dit had ertoe geleid dat nagenoeg geen 
enkele dealer nog iets kon verdienen aan het verkopen van nieuwe auto's. Het achter
wege laten van een juiste kostentoerekening hielp de meeste dealers dit feit te verdrin
gen, maar bewust of onbewust wisten zij dat hun ondernemingsresultaat voornamelijk 
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voortkwam uit het onderhouden en repareren van auto's en de handel in gebruikte 
auto's. Activiteiten die in wverre direct invloed hebben op de resultaten van de 
importeur c.q. de fabrikant, dat het de omzet van onderdelen gunstig beïnvloedt, maar 
niet de core business, namelijk het verkopen van nieuwe automobielen. 
Door de gewoonte eenzijdig verkoopdoelstellingen op te leggen en zich daaraan te 
cotiformeren, plus de afhankelijke houding van dealers richting importeur, was er in de 
branche een situatie gegroeid die ondermeer gekenmerkt werd door een neerbuigende 
houding vanuit de importeursorganisaties naar dealers toe. Zo ook bij Eurocar. Deze 
neerbuigende houding werd nog eens extra gevoed door het slechte imago dat het 
autobedrijf tot in de jaren negentig had. Reden voor de branchevereniging voor 
automobielbedrijven, de BOVAG, om een branchebreed initiatief tot kwaliteitsverbete
ring van het autobedrijf te nemen. Dit leidde tot een opdracht aan Berenschot, die 
onder projectleiding van de auteur werd uitgevoerd. Uit een vooronderzoek bleek dat 
de branche aan drie manco's leed, die lagen op het vlak van: 

• Het technisch gedrag van de branche. 
• Het handelsgedrag van de branche. 
• Het managementgedrag in de branche. 

Het "technisch gedrag" van de branche 

Met "technisch gedrag van de branche" wordt gedoeld op wat met name in de 
werkplaatsen van autobedrijven werd aangetroffen, namelijk de houding van de 
automonteurs. 
Uit het oriënterend onderzoek bleek dat veel automonteurs enkel en uitsluitend 
geïnteresseerd waren in de techniek van de auto (zich veelal ook nog beperkend tot het 
mechanische gedeelte), met als resultaat dat communicatie alleen totstandkwam met 
die klanten die een gelijke interesse vertoonden en over de nodige kennis van de 
autotechniek en het bijbehorende jargon beschikten. Eigenlijk werden alleen de op- en 
aanmerkingen van die categorie klanten serieus genomen, slechts een klein deel van 
het totaal. 

Uit een vooronderzoek bleek dat de 
branche aan drie manco's leed, 

Het gevolg was dat er in dit deel van het autobedrijf sprake was van "klantontkennend 
gedrag" als het om klanten ging die geen belangstelling hadden voor of kennis van de 
techniek van de auto, of met vragen of problemen kwamen die niet direct tot technische 
vragen waren te herleiden, zoals vragen over de rekening of planning van de repara
tie. 

Het "handelsgedrag" van de branche 

Met "handelsgedrag" wordt de houding van de gemiddelde autoverkoper aangeduid, 
die te omschrijven is als het enkel en alleen gefocust zijn op het afsluiten van de order 
en wel direct. Bleek dat de klant daar niet toe geneigd was, dan werd hij verder 
genegeerd en vergeten en werden de, meestal wel aanwezige, procedures van het 
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aantekening maken van het gesprek en het noteren van de gegevens van de klant niet 
uitgevoerd. In het geval dat de klant wel tot kopen bereid leek, werd alles uit de kast 
gehaald, niet alleen om de klant ook daadwerkelijk tot het afsluiten van een transactie 
over te halen, maar ook om hem of haar wveel mogelijk te laten besteden, in de 
praktijk meer dan de klant voornemens was of zich eigenlijk kon veroorloven, vanuit de 
verkoper geredeneerd de meest aantrekkelijke transactie. Het resultaat is omschreven 
als klantmanipulerend gedrag. Enkele gevolgen waren dat veelal een aantal afspraken 
of toezeggingen onduidelijk bleef, wat later problemen opleverde in de werkplaats of 
met de klant als het op betalen aankwam. Het meest schadelijk was wel dat de klant in 
de loop der jaren een achterdochtige houding in de richting van het autobedrijf 
ontwikkelde. Een houding die niet direct een goed startpunt vormde voor het opbouwen 
van een relatie die bij voorkeur jaren moet blijven voortbestaan. Immers, autobedrijven 
verdienen niet zozeer aan het verkopen van een nieuwe auto, maar aan het onderhou
den en repareren ervan. Opvallend was ook dat autoverkopers een andere houding 
hadden ontwikkeld jegens klanten die op zoek waren naar een gebruikte auto. 
Zo'n klant werd behandeld op een manier die duidelijk uitstraalde dat hij/zij in minder 
hoog aanzien stond dan een klant die voor een nieuwe auto kwam. Opmerkelijk, omdat 
de mogelijkheden om aan een verkooptransactie van een gebruikte auto iets te verdie
nen, veel groter zijn dan bij de verkoop van een nieuwe. Ook mag worden verwacht 
dat er aan een gebruikte auto meer onderhouds- en reparatiewerkzaamheden zijn 
verbonden. 

Het "IIUI.1Ul.gementgedrag" in de branche 

Het managementgedrag in de branche werd in het vooronderwek omschreven als 
autoritair, uitgaande van de veronderstelling dat medewerkers met bevelen en bedrei
gen tot actie zijn aan te zetten en dat verantwoordelijkheidsgevoel en gemotiveerdheid 
vanzelfsprekende eisen zijn die van medewerkers mogen worden verwacht. 

Het managementgedrag in de branche werd 
in het vooronderzoek omschreven als autoritair, 

Opvallend was dat slechts zeer weinig leidinggevenden in het autobedrijf een op 
leidinggeven gerichte opleiding of training hadden gehad. Ook bleek het management 
niet in staat om iets te doen aan de paradox van ènerzijds de hoge opleidingseisen die 
aan een automonteur worden gesteld, zowel wat vooropleiding als het op peil houden 
van die kennis betreft, en anderzijds de lage maatschappelijke status van dat beroep. 
Nadat Berenschot had laten zien over een programma te beschikken dat bedrijven in 
staat stelde om op het vlak van genoemde manco's verbeteringen aan te brengen en 
een positieve verandering in de algehele prestatie van een autobedrijf te bewerk
stelligen, nodigde Eurocar Berenschot uit dit programma uit te voeren bij de bij 
Eurocar aangesloten dealerbedrijven, en tegelijkertijd ook de interne organisatie van 
Eurocar kritisch onder de loep te nemen. Overeengekomen werd dat Berenschot in de 
loop van de uitvoering de opgedane kennis en ervaring zou overdragen aan medewer
kers van Eurocar. 
Deze case heeft dan ook betrekking op een reeks van opdrachten in de automo
bielbranche, die begon in 1989 en eindigde in 1991. Deze opdrachten kwamen voort 
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uit een brancheopdracht die in de twee jaar daarvoor was uitgevoerd. De branche
opdracht had tot doel een aanpak te ontwikkelen die gebruikt kon worden voor het 
introduceren van kwaliteitsmanagement in autobedrijven. Een aantal importeurs wilden 
niet alleen kwaliteitsmanagement bij de aangesloten dealers geïntroduceerd zien, maar 
ook in de eigen organisatie, en vroegen de assistentie voor een aanpak langs twee 
lijnen. Een gericht op de bij hen aangesloten dealers en een gericht op de importeurs
organisatie. 
Het verloop van de opdracht was in alle autobedrijven als volgt: 

• Interne oriëntatie: in kaart brengen primaire processen. Hoe staat de organisatie 
tegenover het begrip kwaliteitsmanagement en welke knelpunten worden bij het 
huidig functioneren ondervonden? Onderdeel vormde ook kennisname van het 
gevoerde strategische beleid en de daarbij gehanteerde uitgangspunten en 
marktverwachtingen. 

• Externe oriëntatie: de belangrijkste stakeholders of vertegenwoordigers daarvan 
werden geïnterviewd. Kernvragen: hoe beoordeelt men de organisatie vanuit hun 
perspectief bekeken? Welke ontwikkelingen meent men te zien waarop de 
organisatie naar hun mening dient in te spelen? Wat is de mening met betrek
king tot het gevoerde beleid? 

• Toetsen aan een model en op grond daarvan formuleren van een advies waarin 
verbetermogelijkheden, de beargumentatie daarvan en een wijze van aanpak 
worden aangegeven (voor die gelegenheid ontwikkeld of gebruikmakend van een 
standaardaanpak, in de meeste gevallen een combinatie daarvan). 

In samenspraak met de directie komen tot een plan van aanpak. 

Uitvoering van het plan van aanpak. 

De doorlooptijd tot aan de start van het plan van aanpak bedroeg ongeveer 4 
maanden. De uitvoering ervan inclusief de nazorg had een doorlooptijd van ongeveer 
16 maanden. Zowel in de periode v6ór de uitvoering als gedurende de uitvoering 
werden verschillende trainingen, voorlichtingsbijeenkomsten en discussierondes belegd, 
waarbij onder andere het gebruikte model en de principes van kwaliteitsmanagement 
aan de orde kwamen. 

Eurocar staat voor een reeks van opdrachten, 
die begon in 1989 en eindigde in 1991. 

Naast kennisoverdracht waren de trainingen ook gericht op attitudeverandering. Het 
bijzondere van Eurocar was dat er meer aandacht aan de ondernemingsstrategie moest 
worden gegeven dan op grond van de oorspronkelijke vraag (invoering kwaliteits
management) werd verwacht. De Eurocar-opdrachten hadden naast een inhoudelijke 
component ook een sterk procesmatige component, hetgeen consequenties had voor de 
samenstelling van het adviesteam. 
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2.1 DENKEN VANUIT HET PRIMAIR PROCES 

Met het primair proces of het hoofdproces worden die activiteiten in een organisatie 
bedoeld die direct bijdragen aan de produktie of het voortbrengen van de goederen, 
ideeën of diensten die een organisatie als produkt aanbiedt. Daarmee kan het denken 
vanuit het primair proces gelijk worden gesteld met het denken vanuit de functie die 
een organisatie voor partijen in de buitenwereld heeft. 
Het denken vanuit het primair proces en het later daarbij onderkennen van ondersteu
nende processen vormt de basis van het huidige procesdenken in organisaties. In een 
fabriek spreekt men, als men het heeft over het primair proces, vaak van de produktie 
of de werkvloer. Zo'n primair proces kan uit verschillende schakels bestaan. In een 
eenvoudige fabrieksomgeving is dat bijvoorbeeld; inkoop - produktie - verkoop, maar 
vele variaties en uitbreidingen zijn in de praktijk waarneembaar. Analyse van het 
primaire proces helpt te achterhalen wat de organisatie eigenlijk wil: welke doelen ze 
zichzelf stelt. Het helpt aangrijpingspunten te vinden voor het beantwoorden van de 
vragen: "kunnen ze het ook?" en "zijn de nodige randvoorwaarden aanwezig?". 
De traditie binnen Berenschot om te denken vanuit het primair proces, is terug te 
voeren op een voorgeschiedenis die geworteld is in het "scientific management". Dit is 
ook terug te vinden in de theorieën van Mintzberg (1979) als hij het heeft over "The 
structuring of organizations". Voor Berenschot moet daarbij worden aangetekend dat ir. 
B.W. Berenschot eigenlijk al vanaf het begin de menselijke component daarbij heeft 
betrokken, daar waar anderen het managen van de organisatie nog als een technisch 
probleem benaderden. Dit laatste heeft ertoe geleid dat weer anderen het vraagstuk van 
het managen van organisaties uitsluitend als organisatiepsychologisch vraagstuk zijn 
gaan zien. Een kenmerk van het denken vanuit het primair proces is de dominante rol 
van het streven naar efficiency. De tegenhanger van het denken vanuit het primair 
proces is het denken vanuit de strategie van de organisatie. 

2.1.1 Een Aristotelische wijze van kijken 

In zijn inaugurele rede maakte Jansen (1992) een onderscheid tussen een Platonische 
en een Aristotelische wijze van wetenschap bedrijven. In zijn opvatting wordt de 
Platonische of "neerwaartse" wijze gekenmerkt door abstraheren, redeneren in concep
ten en bedenken van bevlogen generalisaties zonder proefondervindelijke basis. Het 
gaat er in die benadering niet om de wereld te begrijpen, maar om haar te definiëren. 

Analyse van het primaire proces helpt te 
achterhalen wat de organisatie eigenlijk 
wil: welke doelen ze zichzelf stelt. 

Wetenschappelijke theorievorming gaat 
samen met technologie en wordt gekenmerkt 
door "maakbaarheidspretenties", 

De Aristotelische wijze van kijken is een vorm van wetenschap die ernaar streeft 
vanuit het concrete, het laag-bij-de-grondse, te vertrekken en daar uiteindelijk weer 
terug te keren. "Meten is weten" is het uitgangspunt, maar theorievorming is het 
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uiteindelijk streven. Wetenschappelijke theorievonning gaat samen met technologie en 
wordt gekenmerkt door "maakbaarheidspretenties", aldus Jansen. De Aristotelische 
wijze van wetenschap leidt tot een bedrijfskunde die kan worden getypeerd als: precies, 
complex, algemeen, empirisch, veel data, meetproblemen en operationaliseringsvraag
stuk:ken, modeltoetsing, opwaarts, tabellen, cijfers, achteraf (empirisch) èn vooraf 
(theoretisch). 
De Platonische wijze van wetenschap leidt daarentegen tot een bedrijfskunde die 
gekenmerkt wordt door de trefwoorden: conceptueel, abstract, non-empirisch (geen/ 
weinig data), verbaal, figuratief, algemeen, eenvoudig, vaag, speculatief, modelmatig, 
neerwaarts, globaal, sterk begripsmatige beschouwing, tekstueel, vooraf, bezwerend, 
"geschiedkundig". 
Het denken vanuit het primair proces nu vertoont overeenkomsten met de Aristoteli
sche methodologie en is te verklaren door een voorgeschiedenis die geworteld is in het 
scientific management. Vanaf het begin van deze eeuw heeft het scientific manage
ment, niet helemaal terecht aangeduid met het begrip Taylorisme naar een van de 
grondleggers Frederic W. Taylor, de basis gelegd voor het denken over en het 
handelen in organisaties, ook in Nederland. Het adviesbureau Berenschot heeft daarbij 
een zeer grote rol gespeeld. 

Intermezzo: Plato en Aristoteles 

Plato, de grootste onder de Griekse filosofen, is verbonden aan de filosofie waarvan 
het metafysisch karakter als essentieel kan worden beschouwd, dat wil zeggen de 
overtuiging dat er behalve de empirisch waarneembare wereld ook nog een andere 
hogere realiteit is .• die der. ide;eën.. De filosofie van Plato is rationalistisch voorzover 
die ervan uitgaat dat deze betere realiteit voor het verstand toegankelijk is en langs 
methodische wegen kan worden benaderd. 
Aristoteles, tijdgenoot en leerling van Plato, wordt naast Plato de belangrijkste 
wijsgeer uit de oudheid genoemd. De wijsbegeerte van Aristoteles draagt een sterk 
speculatief karakter met een uitgesproken belangstelling voor de empirische 
werkelijkheid. Zijn uitgangspunt is dat voor een adequate kennis van de werkelijk
heid, begrippen in hun samenhang met de werkelijkheid moeten overeenkomen. 

(Encyclopedie van de Filosofie) 

Ir. B.W. Berenschot was een van de eerste medewerkers vanir.Ernst Hijmans, nadat 
deze met ir. V.W. van Gogh het eerste organisatieadviesbureau in Nederland had 
opgericht, NIVE (1973). Hijmans had kennisgenomen van het werk van Frederic 
Taylor en zijn navolgers; hij wilde de principes van het scientific management, zoals 
de school is gaan heten, waarin hun ideei!n verder zijn ontwikkeld, ook in Nederland 
toegepast zien. Berenschot was, net als Hijmans, opgeleid aan de Technische Hoge
school in Delft. Hij onderhield net als zijn leermeester nauwe contacten met de Ameri
kaanse grondleggers van de organisatiekunde. De organisatiekunde richtte zich in de 
beginjaren vrijwel uitsluitend op de produktie met als doel met zo weinig mogelijk 
middelen een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Daarbij gold als gegeven het 
zeer lage opleidingsniveau van de gemiddelde produktiemedewerker. Die opdracht 
werd benaderd zoals van een ingenieur uit die tijd verwacht kon worden: vooral als 
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een technisch probleem. Op zichzelf overigens een noviteit. Zij maakten daarbij 
gebruik van de machine als metafoor voor een organisatie. Een metafoor die ook door 
Morgan (1986) in zijn boek "Images of organization" wordt gebruikt. 
Net als bij een machine gaat het erom kennis te hebben van het proces dat zich in de 
organisatie afspeelt; daarvoor dient het geheel ontleed te worden in verschillende 
onderdelen. Onderdelen die zodanig ontworpen moeten zijn dat verschillende elemen
ten optimaal op elkaar afgestemd zijn, zodanig dat er een minimum aan energie 
verloren gaat. Als ideaal geldt daarbij tevens dat de onderdelen een minimum aan 
slijtage vertonen en, wanneer ze eenmaal versleten zijn, snel en eenvoudig door nieuwe 
onderdelen vervangen moeten kunnen worden. Daarmee bezig zijnde, komen er als 
vanzelf vragen op als: waarom reageren die dingen zoals zij reageren, draagt alles wel 
bij tot het doel, zijn er geen alternatieven en worden de risico's die men loopt wel 
voldoende onderkend en zodanig bewaakt dat men vroegtijdig kan ingrijpen. Om bij al 
die vragen niet de weg kwijt te raken in het complexe systeem dat een machine vormt, 
is het zaak zich in eerste instantie te concentreren op het hoofdproces dat zich in de 
machine voltrekt, om zich daarna pas te richten op de onderdelen die vooral een onder
steunende, controlerende of registrerende functie hebben. Deze benadering leidt pas in 
laatste instantie tot de vraag waarom deze machine er eigenlijk is en of men hetzelfde 
doel niet op een andere wijze kan bereiken, danwel andere doelen met hetzelfde 
middel. De metafoor van de machine is onmiskenbaar eenzijdig, waarbij sommigen 
zelfs vergaten dat het om een metafoor ging. Er is veel kritiek gekomen op het denken 
in deze metafoor, doordat de neiging ontstaat de mensen in een organisatie te zien als 
onderdelen die men naar behoeven kan modelleren en bij te grote slijtage eenvoudig 
moet vervangen. Nog afgezien van het feit dat mensen zich nu eenmaal niet volgens 
eenvoudige mechanische wetten gedragen. Ook onder de organisatiedeskundigen van 
het eerste uur waren lieden die zich daarvan bewust waren en naar oplossingen hebben 
gezocht. De machine als metafoor bleef echter het denken beïnvloeden, zeker het 
denken van hen die er niet toe kwamen zich werkelijk in de organisatiekunde te 
verdiepen. 

De organisatiekunde richtte zich in de beginjaren 
vrijwel uitsluitend op de produktie met 
als doel met zo weinig mogelijk middelen 
een zo hoog mogelijk rendement te behalen. 

Ondanks het feit dat de principes van het scientific management (standaardisatie, 
specialisatie, synchronisatie, concentratie, maximalisatie en centralisatie) herhaaldelijk 
bestreden of achterhaald verklaard zijn, zijn zij over de volle breedte van het maat
schappelijk en organisatorisch denken van invloed geweest. 
Daarmee wordt vooral onderstreept dat organisaties die ingericht zijn volgens deze 
principes en worden benaderd alsof zij een eigen identiteit hebben, inderdaad te 
vergelijken zijn met een machine. 
De werking van dergelijke organisaties luistert naar mechanische principes. Om een zo 
hoog mogelijk rendement te behalen, moet iedere vorm van wrijving of "weglekken 
van energie" worden bestreden of voorkomen. Fundamentele kritiek daarop is dat de 
mens zo wordt gereduceerd tot de factor arbeid en daarmee tot een energiebron, 
aanvankelijk in de vorm van spierkracht, later ook in de vorm van denkkracht. 
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Deze menselijke energie moet aan het systeem worden toegevoerd en moet op een zo 
efficiënt mogelijke wijze gebruikt worden. De mens blijkt dan een onbetrouwbare en 
onvoorspelbare energiebron, zodat in de ideale situatie zo min mogelijk gebruik wordt 
gemaakt van de mens als energiebron. Toch is het onmiskenbaar zo dat Taylor en 
anderen, waaronder zeker ook Berenschot, wel degelijk begrip hadden voor de factor 
mens. Hun primaire benadering was echter toch vooral hoe deze factor te beheersen 
zonder de mens als zodanig al te zeer te beschadigen. 

Hoewel over alternatieve vormen het nodige is nagedacht en er op verschillende 
plaatsen ook mee is geëxperimenteerd, domineert het "scientific management"-denken, 
al dan niet wat afgezwakt of geamendeerd het doen en denken inzake organisaties tot 
op heden. Het lijkt zelfs een cultuurkenmerk van de gerndustrialiseerde wereld te zijn 
geworden. Het feit dat deze wijze van denken gebaseerd is op het rationalisme en de 
onmiskenbare effecten daarvan op de efficiency van organisaties, verklaart wellicht 
waarom alternatieve vormen nog altijd niet op brede schaal zijn ingevoerd. Op grond 
van dit feit kan men constateren dat de principes van het scientific management niet 
geheel onzinnig zijn. 
Of men nu wel of niet de principes van het scientific management wenst toe te passen, 
het blijft waardevol om te denken vanuit het primair proces. Daar immers wordt de 
toegevoegde waarde gecreëerd die de basis vormt voor het bestaan van de organisatie. 
Het kijken naar het primair proces en het gebruikmaken van technieken die de 
arbeidskunde in de loop der jaren heeft voortgebracht, leidt ertoe dat men snel 
doordringt in de details waaruit een zo complex systeem als een organisatie is 
opgebouwd. Op grond van de details kan men zich een beter en gefundeerder oordeel 
vormen dan wanneer men zich beperkt tot de globale lijnen, algemene principes en het 
toepassen van kengetallen. 
Binnen Berenschot gold dat de hulpvragen in de markt aanvankelijk bestonden uit het 
rendabel helpen maken van de loonposten en de investeringen in bedrijfsinstallaties. 

Toch is het onmiskenbaar zo dat Taylor 
en anderen . .. .. .. wel degelijk begrip 
hadden voor de jactor mens. 

Als gevolg daarvan trok Berenschot kostprijsberekenaars, arbeidsanalisten en produkti
viteitsadviseurs aan. Zij maakten gebruik van de analytische aanpak die kenmerkend is 
voor het scientific management. Al snel wilde men bij Berenschot meer dan de 
beperkte "Tayloriaanse" aanpak. Met het aantrekken van ir. J.J. de Jong werd een begin 
gemaakt met het leggen van een wetenschappelijke basis onder het vaststellen van 
prestatiemaatstaven. Om kennis over het systematisch werken aan prestatieverbetering 
aan de klant zelf over te brengen, kreeg met de oprichting in 1944 van het Twents 
Instituut voor Bedrijfspsychologie, Metze (1994) ook de factor mens aandacht. 

In het geval van Eurocar kan worden gesteld dat er in de loop van de jaren een 
verschuiving heeft plaatsgevonden van het ene primair proces naar het andere. In het 
allereerste begin bestond het primair proces uit het inkopen van automobielen, het 
verkopen van automobielen aan toekomstige berijders/eigenaars en het onderhouden en 
repareren van desbetreffende automobielen. In de periode dat Eurocar in hoofdzaak 
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importeur was, bestond het primair proces nog altijd uit het in- en verkopen van 
automobielen en onderdelen plus de logistieke afhandeling ervan. Een, in de beleving 
van betrokkenen, revolutionair breekpunt vormde het herdefiniëren van wie nu eigenlijk 
de klant van Eurocar was. Met heel veel moeite werd het idee geaccepteerd dat niet de 
berijder de klant van Eurocar was, maar de dealer. Tot het aantreden van Berenschot 
werd dat in de gehele branche anders gezien. De toekomstige eigenaar/berijder werd 
gezien als de klant van Eurocar en de dealer als een onderdeel van de organisatie. 
Kijkend naar de verschillende activiteiten die binnen Eurocar werden uitgevoerd, 
moest worden geconstateerd dat geen sprake was van één primair proces maar van 
verschillende, waarin het richten op dezelfde groep, namelijk de dealers, de gemeen
schappelijk factor was. Het aanvankelijke primair proces, namelijk de logistieke 
afhandeling van auto's en onderdelen, speelde in werkelijkheid maar een bescheiden 
rol en stond het laagst in aanzien. 
In de loop van het adviestraject werd bekend dat de fysieke afhandeling naar een 
vestiging elders in Europa zou worden overgebracht en onder directe leiding van de 
autofabrikant kwam. Het verlies van deze werkzaamheden werd weliswaar met lede 
ogen aanschouwd, maar niet als werkelijk bedreigend voor het voortbestaan gezien. 
Door het primair proces in kaart te brengen en naar de functie daarvan in de branche 
te kijken, kon de conclusie worden getrokken dat door het wegvallen van een toene
mend aantal logistieke activiteiten, de organisatie zich steeds meer ontwikkelde in de 
richting van een kennisintensieve (semi-)professionele organisatie. De Eurocar-organi
satie is nu te vergelijken met wat in de vakliteratuur over kennisintensieve, professione
le organisaties wordt geschreven. Ook kan Eurocar nu gelegd worden langs de 
ervaring van de auteur en anderen binnen Berenschot met dit type organisatie. 

2.1.2 Het primair proces en "The structuring of organizations" 

Organisaties die strikt volgens de genoemde principes van het scientific management 
zijn gestructureerd, worden de "machine bureaucracies" of "machine-organisaties" 
genoemd, Mintzberg (1979). Zoals hij zelf aangeeft, is de "machine bureaucracy" een 
gevolg van groei vanuit een "simpte structure" of "ondernemersorganisatie", een 
organisatiestructuur die vooral bij kleine of startende organisaties wordt aangetroffen. 
Vanuit het mechanisch denken is juist het scientific management sterk gefocust op 
groei. Economy of scale is een van de pijlers van het scientific management. 
De andere organisatiestructuren die op basis van praktijkwaarnemingen worden be
schreven, zijn de "professional bureaucracy" of "professionele organisatie", die zich of 
direct vanuit de "simple structure" ontwikkelt of een antwoord is op de niet meer te 
beheersen complexiteit van de "machine bureaucracy". 

Een, in de beleving van betrokkenen, 
revolutionair breekpunt vormde het herdefiniëren 
van wie nu eigenlijk de klant van Eurocar was. 

Ook de met de term "divisionalized form" of "gediversificeerde organisatie" aange
duide structuur hangt nauw samen met de "machine bureaucracy". Mintzberg geeft dat 
zelf aan door te stellen dat deze structuur een gevolg is van verdere groei; hij spreekt 
dan ook van "carbon copy bureaucracy". 
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Al bij de presentatie van zijn ideeën over het structureren van organisaties onderkent 
Mintzberg nog een vijfde vorm, die hij omschrijft als een "adhocracy". Dat deze vorm 
enigszins geforceerd aansluit bij de andere organisatiestructuren, illnstreert Mintzberg 
(1981) zelf het duidelijkst Hij beschrijft een anekdote die hem overkwam toen hij een 
artikel over zijn ideeën met betrekking tot organisatiestructurering wilde publiceren. De 
redactrice belde hem daarbij met de vraag ·wat voor een structuur een adhocracy nu 
eigenlijk was en of het wellicht een gebrek aan structuur betrof. Het probleem schuilt 
in het denken vanuit de machine-organisatie; zolang dat het vertrekpunt vormt, kan 
men het wezen van een adhocracy nooit begrijpen. Later zijn nog twee basisstructuren 
aan de genoemde toegevoegd, die van de ideologische organisatie of zendingsor
ganisatie en die van de politieke organisatie. Bij de beschrijving wordt al duidelijk dat 
Mintzberg (1981) daar eigenlijk niet goed raad mee weet. Onmiskenbare processen in 
een organisatie, vooral de processen die gebaseerd zijn op macht en gedeelde ideolo
gie, tracht hij min of meer tevergeefs in een structuur onder te brengen. Ook hij kan 
blijkbaar, net als binnen het scientific management, in dat deel van zijn werk niet goed 
uit de voeten met de factor mens. 
Wellicht geldt daar wat Schön (1983) opmerkt als hij schrijft: 

"From the earliest intellectual awareness of the bureaueratic phenomenon, it bas been 
clear that bureaucracy is bound up with technica! expertise. It is only a small step from 
this to the observation that a shift in our view of professional knowledge, away from 
technica! expertise, portends a significant change in the idea and reality of bureaueratic 
organisation." 

De grote bijdrage van Mintzberg aan het organisatieadviesvak valt desondanks niet te 
ontkennen. De ontwikkelingslijnen van de ene organisatiestructuur tot de andere, zoals 
hij die aangeeft, zijn in menige historische terugblik op de ontwikkeling van een 
organisatie aan te wijzen. Veel organisaties zijn nu eenmaal ingericht en hebben zich 
ontwikkeld volgens de principes die kenmerkend zijn voor het Taylorisme, zoals het 
streven naar standaardisatie, specialisatie, synchronisatie, concentratie, maximalisatie en 
centralisatie, Toffier (1980). Daar waar organisaties zijn ontstaan die daarvan afwijken, 
maakt Mintzberg melding van de stru.cturen die deze organisaties in het algemeen laten 
zien. 

Ook hij kan blijkbaar, ....... niet goed 
uit de voeten met de factor mens. 

De kritiek die men op Mintzberg heeft, dat organisaties niet bewust bepaalde structuren 
nastreven, maar dat de structuren een gevolg zijn van de intermenselijke processen die 
zich binnen organisaties afspelen (zie paragraaf 2.3.2), doet aan zijn theorievorming 
niets af. Wel zou het in de toekomst zo kunnen zijn, dat op grond van de actnele 
belangstelling voor business process redesign en re-engineering, geheel andere 
ontwikkelingen zullen plaatshebben. 

In het geval van Eurocar is duidelijk dat de organisatie zich ontwikkelde van een 
ondernemersorganisatie naar een professionele organisatie. Dit ondanks het feit dat, 
als men ernaar was gevraagd, zichzelf als een gediversificeerde organisatie zou hebben 
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beschreven met een machine-organisatie als ideaalbeeld. Nadat het importeren een 
hoofdactiviteit was geworden, verschoven de werkzaamheden van het verkopen, onder
houden en repareren van auto's naar het werven, begeleiden en ondersteunen van 
wederverkopers of dealers. Zoals reeds is aangegeven, breidden deze werkzaamheden 
zich in de loop van de tijd uit met andere activiteiten, die elk een eigen specialisme 
vormden en die men op hoog professioneel niveau moest weten uit te voeren. Naarmate 
de organisatie groeide, nam ook de behoefte aan facilitaire ondersteuning toe (admini
stratie, huisvesting en kantinediensten, telefoon e.d.). Zo vormde zich een organisatie 
die wat structuur betreft overeenkomsten vertoonde met wat Mintzberg een professione
le organisatie noemt. Een van de problemen die men ondervond, lag in het feit dat de 
ondernemer-eigenaar zich niet kon vinden in de vorm van leiderschap die bij een 
professionele organisatie past (democratisch met een grote mate van autonomie en 
horizontale coördinatie). De tweede man was daar wel toe geneigd, wat uiteindelijk tot 
een conflict in de top leidde. 

2.1.3 Voorkeur voor efficiency 

In de inleiding is efficiency gedefinieerd als de mate waarin de werkelijke inspanning 
overeenkomt met de geplande of theoretische. 
Zoals reeds is aangegeven, komt het denken vanuit het primair proces overeen met wat 
Jansen de Aristotelische bedrijfskunde noemt, met daaraan gekoppeld "maakbaarheids
pretenties". Die maakbaarheidspretenties sluiten gemakkelijk aan bij een technische, 
ingenieursachtige wijze van kijken, die inherent is aan het centraal stellen van het 
primair proces of voortbrengingsproces. Deze wijze van kijken leidt er immers toe dat 
men allerlei normen en kengetallen gaat verzamelen, die niet alleen bij het ontwerpen 
van een organisatie kunnen worden gebruikt, maar ook bij het meten van de efficiency 
van een organisatie. Veel organisatieadviseurs maken daar gebruik van bij het doen van 
bijvoorbeeld een "Overhead Value Analysis" en bedrijfsvergelijkingen (benchmarking). 
De hele arbeidsanalyse, de meest donlinante discipline in de beginjaren van het scienti
fic management, is gebaseerd op het vaststellen van normen en het vergelijken aan de 
hand daarvan. 
Het geconcentreerd zijn op het primair proces of voortbrengingsproces is er wellicht de 
oorzaak van dat men zo moeilijk los kan komen van de machine-metafoor. Dit zou 
immers inhouden dat men niet zozeer naar de technische, maar naar de intermenselijke 
processen moet kijken. Men treedt dan het domein van de organisatiesociologie binnen, 
waarmee maakbaarheid meer verbonden wordt met een ideologie dan met techniek, die 
de pretentie heeft waardevrij te zijn . 

..... structuren een gevolg zijn van de intermenselijke 
processen die zich binnen organisaties afspelen ..... 

De machine-metafoor maakt het op zijn beurt weer moeilijk om open te staan voor 
effectiviteit en flexibiliteit en vrijwel onmogelijk om ruimte te geven aan creativiteit 
Creativiteit is immers gebonden aan de mens en niet aan een machine. Effectiviteit en 
flexibiliteit gaan altijd ten koste van de efficiency. Bij effectiviteit "heiligt het doel de 
middelen" en is een overmaat aan middelen gunstig. Bij flexibiliteit is het nodig een 
zekere overcapaciteit in te bouwen om snel te kunnen reageren op veranderende 
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omstandigheden. In wezen vertoont ook de aandacht voor kwaliteitsmanagement, zoals 
die in Nederland sinds het begin van de jaren tachtig is ontstaan, veel kenmerken van 
het streven naar efficiencyverbetering. 
Aangenomen werd immers dat door de kwaliteit van de organisatie te verbeteren, de 
kosten dalen. Om zich te kunnen onderscheiden van de traditionele "Tayloriaanse" 
benaderingswijze, wordt meestal niet expliciet aangegeven dat het uiteindelijk om 
efficiencyverbetering gaat. 
Het denken vanuit het primair proces en het voortborduren op de arbeidsanalytische 
discipline heeft ertoe geleid dat er veel aandacht is voor zaken als routine en ervaring, 
synergie en samenwerken. Speciale belangstelling is er voor de structuur van een 
organisatie, waarbij gezocht wordt naar een hi~rarchie waarin taken en verantwoorde
lijkheden zodanig zijn toegewezen dat de aanwezige talenten maximaal kunnen worden 
benut. Om dat te kunnen realiseren, is kennis van de samenwerking tussen individuen 
en van het individu zelf nodig. Wellicht omdat het scientific management geen 
bevredigende, of niet langer acceptabele, oplossingen heeft opgeleverd, is er ruimte 
gekomen voor experimenten. Deze kunnen worden gerangschikt onder de meest 
gehanteerde bedrijfskundige methodologie, de Platonische bedrijfskunde. 

Zoals uit de volgende paragrafen zal blijken, valt ook Total Quality Management 
daaronder te rangschikken. Op dit punt onderscheidt Total Quality Management zich 
van Quality Assurance en Quality Engineering, die wel uitgaan van maakbaarheid en 
derhalve tot de Aristotelische school moeten worden gerekend. 
In de praktijk is er wat management aangaat geen strikt onderscheid te maken tussen 
een Aristotelische en een Platonische benadering. 
Managers en organisatieadviseurs houden zich bezig met organisaties en organiseren en 
daarmee met vraagstukken omtrent het inrichten van structuren en het ontwikkelen van 
een sociale orde. Burrell en Morgan onderscheiden vier scholen van organisatieanalyse 
(zie par. 2.3.3). De door hen opgevoerde sociologie van wetmatigheid leidt tot het 
onderkennen van de functionalistische school en de interpretatieve school, en houdt 
zich bij uitstek bezig met de eerder genoemde vraagstukken. Deze scholen kunnen 
getypeerd worden met wat Fisscher (1995) noemt: construeren en relateren. De 
vergelijking dringt zich hier op met het onderscheid dat binnen Berenschot wordt 
gemaakt tussen inhoud en het proces van het adviseren. 

... .. de Platonische bedrijfskunde. . .... 

..... valt ook Total Quality Management 
daaronder te rangschikken. 

Managers en organisatieadviseurs moeten een evenwicht zien te vinden tussen 
construeren (Aristotelisch) en relateren (Platonisch). Door enerzijds de idee~n van 
Weick (1979), gericht op de subjectieve/relaterende ordening en anderzijds de opvattin
gen van Mintzberg (1981), gericht op de objectieve constroerende ordening te verwer
ken bij het ontwikkelen van het Vierfasenmodel, is naar deze balans gezocht. Het 
relateren heeft de vorm aangenomen van het onderkennen van verschillende soorten 
vermogens en het construeren is terug te vinden in het aanbrengen van ori~ntatie-assen 
die aanleiding geven tot het onderkennen en ordenen van interventies. 
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De vraag van Eurocar was om kwaliteitsmanagement in te voeren. Pleitbezorgers voor 
het invoeren van kwaliteitsmanagement wezen op de kostenvoordelen die ermee waren 
te behalen (iets wat in het voorafgaande brancheproject ook aannemelijk was gemaakt, 
Jak en Hardjona (1992)). Wellicht mede daardoor, was de ondernemer-eigenaar 
betrekkelijk snel enthousiast voor dit idee, ondanks het feit dat het om een ongekend 
grote investering ging. 
Het budget overtrof ruim het miljoen, een bedrag dat deze organisatie nog nooit eerder 
in die omvang had geïnvesteerd in organisatievernieuwing. Daar moet overigens bij 
aangetekend worden dat niet alleen de importorganisatie sec, maar alle dealers met 
hun eigen organisatie bij het project betrokken waren. Voor de tweede man was de 
aantrekkelijkheid vooral gelegen in het feit dat met het invoeren van Total Quality 
Management een nieuw bedrijfsvoeringsconcept werd geïntroduceerd, waarbij ejfici
entere procedures en dus lagere bedrijfskosten in het vooruitzicht werden gesteld. Dit 
zou gerealiseerd worden door het toepassen van een gestructureerde aanpak gericht op 
zelfwerkzaamheid, leren van anderen, kennisvermeerdering, attitudeverandering, 
beweging in de organisatie, vergroting van het probleemoplossend vermogen van de 
organisatie en vergroting van het zeljkritisch vermogen. Zijn uiteindelijk doel was het 
professionaliseren van de gehele dealerorganisatie. Daartoe behoorde ook een 
sanering. In die periode werd het aantal dealers van 150 teruggebracht tot 110, met de 
volledige medewerking van de dealervereniging, een unicum in de Nederlandse 
autobranche tot dan toe. Alle doelen zijn ook gerealiseerd, evenals verbetering van de 
onderlinge verhoudingen en een meer mensgerichte stijl van leidinggeven in de lagere 
echelons. Men had gehoopt dit laatste ook in de top van de onderneming te bereiken, 
maar daar verslechterden de onderlinge verhoudingen en de stijl van de ondernemer
eigenaar werd als steeds minder mensgericht ervaren. Dit stond in schril contrast met 
het idee dat de man daar zelf over had. Hij voelde zich wellicht meer dan ooit als een 
vader verantwoordelijk voor zijn werknemers. In feite was er in zijn stijl van leiding
geven geen verandering opgetreden. 
Voor de gehele organisatie gold dat, net als elders waar het programma werd toege
past, de klant beter in beeld kwam. In het geval van Eurocar lukte het de voor 
betrokkenen moeilijke verandering in het denken te bewerkstelligen en accepteerde men 
dat niet de uiteindelijke berijder, maar de dealer als directe klant moest worden gezien 
en ook als zodanig moest worden behandeld. Dat wil zeggen, met respect en erkenning 
voor het feit dat de continuïteit van de onderneming afttankelijk is van het voortduren 
van de relatie importeur - dealer. 

Ook binnen Eurocar was het traditie om 
de efficiency centraal te stellen. 

Ook binnen Eurocar was het traditie om de efficiency centraal te stellen. Niet alleen 
had de ondernemer-eigenaar persoonlijk de instelling om iedere gulden die er in het 
bedrijf omging als zfjn gulden te zien, maar de algemene houding was ook dat het 
doen van extra investeringen of uitgaven die de effectiviteit of flexibiliteit van de 
organisatie zouden vergroten, een luxe was die men zich alleen in goede tijden kon 
veroorloven. De tweede man meende echter dat Eurocar niet alleen veel flexibeler 
moest worden, maar dat er een grote dosis creativiteit nodig zou zijn om de grote 
veranderingen, zoals hij die in de autobranche zag aankomen, het hoofd te kunnen 
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bieden. Dit waren ondermeer grote veranderingen in de valutaverhoudingen, het 
herleven van de Amerikaanse en Europese industrie, de Europese eenwording, de 
maatschappelijke herwaardering van de auto van heilige koe tot milieuvervuiler, de 
oplossingen voor de vervoersproblematiek. Toen in de loop van 1993 het financieel 
rendement terugliep, werd in alles gesneden wat als luxe werd beschouwd. 

2.1.4 Primair proces versus strategie 

Denken vanuit het primair proces kan op één lijn worden gesteld met het denken van 
binnenuit Dit heeft tot gevolg dat de vraag naar de bestaansreden pas in tweede 
instantie wordt gesteld. Bij het denken vanuit de strategie is dat nu juist de eerste 
vraag. Uiteindelijk is ook bij het denken vanuit het primair proces de vraag naar de 
functie onontkoombaar; bij het denken vanuit de strategie lijkt het er wel eens op dat 
het primair proces een verder niet interessant vervolg is op het uitzetten van trajecten 
in de markt. Het primair proces is echter de uitvoerbare en aanvaardbare gedaante van 
het compromis tussen wat klanten voor behoeften en eisen hebben en wat voor een 
acceptabele prijs en op een acceptabele termijn geleverd kan worden. Goal en mission 
zijn beide begrippen die in de strategieontwikkeling worden gehanteerd, met name in 
de klassieke strategische scholen. De concepten goal en mission liggen buiten de 
organisatie. Wegen worden gezocht om het doel of de missie te bereiken, onder andere 
door de organisatie aan te passen. Bekende klassieke strategische scholen zijn de 
"design school", die zijn naam dankt aan Mintzberg (1990), en de "planning school", 
waaraan Ansoff (1990) en anderen een grote bijdrage hebben geleverd. 

In zijn overzicht van rivaliserende benaderingen van het strategieproces plaatst Meyer 
{1994) deze klassieke scholen in een wereld waarin een rationele, beheerste organisatie, 
gedomineerd door de omgeving, haar weg probeert te vinden. Derhalve sluiten deze 
scholen gemakkelijk aan bij het traditionele denken, in termen van de machine
metafoor en "maakbaarheid". 

Het primair proces is echter de uitvoerbare en 
aanvaardbare gedaante van het compromis tussen 
wat klanten als behoeften en eisen duidelijk 
maken en wat voor een acceptabele prijs en op 
een acceptabele termijn geleverd kan worden. 

De recentere scholen zoals de incrementalistische school, ook wel aangeduid met het 
learning-perspectiej of adaptive mode, en de chaos-school, nemen daar weliswaar 
afstand van, maar gaan ervan uit dat zowel de omgeving als de organisatie dermate 
complex en chaotisch is, dat deze toch niet zijn te doorgronden. De klassieke strategie 
is sterk verbonden met de traditionele marketing zoals die is beschreven door Kotier 
(1967). Hij definieert marketingmanagement als: 

"The analysis, planning, implementation, and control of programs designed to bring 
exchanges with target audiences for the purpose of personal or mutual gain. It relles 
heavily on the adaptation and coordination of product, promotion, and place for 
achieving effective response." 
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In deze definitie is de oriëntatie op de omgeving duidelijk terug te vinden. 
Centtaal in het klassieke denken over strategie staat de gedachte dat de organisatie 
zodanig beheersbaar of veranderbaar is, dat men effectief op de buitenwereld kan 
inspelen. Kennis van het primair proces is daarvoor weliswaar een voorwaarde, maar 
de mate van precisering en detaillering is een afgeleide van het denken over strategie 
en niet van de wens te kennen en te doorgronden. 
Een uitzondering daarop is de school waartoe Hamel en Prahalad (1991) behoren. Zij 
spreken van kerncompetenties, de unieke bekwaamheden van een organisatie, die eerst 
gekend moeten worden alvorens tot een strategie te kunnen komen. De kerncompeten
ties in deze opvatting zijn echter meer een maat voor de creativiteit van een organisa
tie. Het beschikken over of kennen van de zogenoemde kerncompetenties zegt niets 
over de effectiviteit of efficiency waarmee die worden uitgenut Desondanks is kennis 
van het primair proces één van de middelen om de kerncompetenties te kunnen 
vaststellen. In dit verband heeft Van Londen (1994) het over "inside out" waar de 
kracht van de onderneming als uitgangspunt geldt, versus "outside in" waarbij de 
mogelijkheden die de omgeving biedt als uitgangspunten worden genomen. 
Mede daarom zou bij het formuleren van een strategie gekeken moeten worden naar 
het primair proces en gezocht moeten worden naar een evenwicht tussen wat strate
gisch als wenselijk wordt beschouwd en wat het primair proces mogelijk maakt 
Strategische en functionele beleidsmakers of -adviseurs moeten hun ideeën in het 
primair proces zien in te passen en de primair-procesontwerpers moeten nagaan of zij 
het strategisch beleid en de functionele beleidslijnen goed tot realisatie laten komen. 

De marktontwikkelingen waarmee Eurocar in het begin van de jaren negentig te maken 
kreeg, maakten een strategische heroriëntatie noodzakelijk. Gebonden aan de strategie 
van de autofabrikant en de nauwelijks te beïnvloeden automarkt in Nederland, was de 
aandacht daarvoor altijd beperkt geweest: dat ging niet verder dan het bernvloeden 
van de klant via reclame. Eurocar kreeg te maken met een nieuwe serie automobielen, 
die gericht was op een geheel andere doelgroep. De fabrikant hoopte met een geheel 
andere styling ook die andere doelgroep te bereiken: dynamischer en meer auto
minded en, naar verondersteld werd, ook bereid meer uit te geven aan het autorijden. 
Eurocar slaagde daar als een van de weinige importeurs van dit merk wonderwel in. 
Een uiterst gewaagde en creatieve reclamecampagne had dit helpen te bewerkstelligen. 

Het opnieuw overwegen van de rol van Eurocar in de 
bedrijfskolom zou kunnen zijn, leidde tot de con
clusie dat Eurocar in staat moest worden geacht 
om in plaats van een verlengstuk van de fabrikant 
richting dealer, een vertegenwoordiger van de 
dealerorganisatie richting fabrikant te worden. 

De extra financiële inspanning die daarvoor nodig was, bleek effectief. Dat verdrong 
het gevoel van verspilling en het geld werd geboekt als investering in het merk. Het 
succes van Eurocar in vergelijking met collega-importeurs in andere landen, verste
vigde diens positie ten opzichte van de autofabrikant, die in navolging van andere 
fabrikanten elders zijn strategie om het importeren in eigen hand te nemen, voortzette. 
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Voor Eurocar had dit concreet tot gevolg dat de fysieke afhandeling van het autotrans
port tot bij de dealer door de fabrikant in eigen beheer werd genomen. De tijd die 
Eurocar hiermee won, moest, zo werd geadviseerd en door de leiding van Eurocar 
aanvaard, gebruikt worden om een andere positie tegenover de fabrikant in te gaan 
nemen. 
Het opnieuw overwegen van de rol van Eurocar in de bedrijfskolom leidde tot de 
conclusie dat Eurocar in staat moest worden geacht om in plaats van een verlengstuk 
van de fabrikant richting dealer, een vertegenwoordiger van de dealerorganisatie 
richting fabrikant te worden. 
Daarvoor was het nodig om het primair proces en daarmee de organisatie geheel 
opnieuw te ontwerpen. Niet alleen moest de attitude veranderen (van dirigerend naar 
adviserend), ook moesten de kosten-batenstromen anders in kaart worden gebracht. 
Waar mogelijk werden de diensten die er vooral op gericht waren het ondernemer
schap van de dealer te versterken en te ondersteunen, tegen een normaal tarief en 
gespecificeerd in rekening gebracht. 

De ondersteuning die vooral ten laste van de importeursmarge kwam, werd tot een 
minimum gereduceerd. Het redeneren vanuit de dealer en het nadenken over de 
diensten die hem nog meer konden worden aangeboden, leidde ertoe dat er nieuwe 
activiteiten werden ontwikkeld zoals het opzetten van een zelfstandige organisatiead
viesonderneming. In de richting van de fabrikant werd duidelijk gemaakt dat de 
winsten van Eurocar voor een deel waren terug te voeren op andere activiteiten dan 
het doorverkopen van automobielen. 
Prijs daarvoor was wel dat de dealers een meer zelfstandige en zeljbewuste houding 
gingen ontwikkelen. Flexibiliteit van de Eurocar-organisatie werd belangrijker dan 
efficiency. De importeursmarge was nu immers variabel geworden en moest op de 
dealer worden verworven. In de professionele organisatie die Eurocar nu ook expliciet 
werd, hield dit in dat het ondernemerschap ook lager in de organisatie kwam te liggen. 
In feite werd door middel van het denken over het primair proces, de positie in de 
bedrijfskalom en de algehele brancheontwikkeling, een strategie ontwikkeld op basis 
van de kerncompetenties van de onderneming. 
Vertrekpunt was: hoe tot een betere organisatie te komen, waarbij de eerste man er 
impliciet van uitging dat dit lagere kosten betekende en de tweede man een flexibelere 
organisatie nastreefde, die beter in staat zou zijn op toekomstige ontwikkelingen te 
reageren. Door te kijken naar het primair proces en vervolgens vast te stellen waar dit 
aan zou moeten beantwoorden, werd duidelijk dat er een strategische heroriëntatie 
nodig was. 

Het lukte echter niet de eerste man tot het inzicht 
te brengen dat winstmaximalisatie door kostenreductie, 
lees efficiencyverbetering, niet de enige weg is om 
de continuïteit van Eurocar zeker te stellen. 

Het doordenken van de situatie en het formuleren van een nieuwe strategie gebeurde 
in nauwe samenspraak met de beide topfunctionarissen. Het lukte echter niet de eerste 
man tot het inzicht te brengen dat winstmaximalisatie door kostenreductie, lees 
efficiencyverbetering, niet de enige weg is om de continuïteit van Eurocar zeker te 

46 



stellen. In de gegeven situatie moest verdere winstmaximalisatie zelfs als de minst 
aantrekkelijke optie worden gezien. De financiële positie waarin de fabrikant verkeer
de, kon deze er wel eens toe aanzetten om de op dat moment zeer lucratieve ac
tiviteiten van Eurocar naar zich toe te trekken. De tweede man zette echter door, 
waarbij de eerste man zich enigszins afzijdig van het implementatieproces hield, 
ondanks herhaald aandringen om zich in te leven in de probleemstelling en de conse
quenties van de gekozen weg. De oude garde, waaronder de ondernemer-eigenaar, 
ging zich bedreigd voelen, wat uiteindelijk leidde tot het ontslag van de tweede man. 

De wens om daar lering uit te trekken, heeft bij de auteur van dit boek de behoefte 
versterkt aan een hulpmiddel waarmee duidelijk kan worden gemaakt wat de conse
quenties zijn als een organisatie haar aandacht verlegt van efficiency naar flexibiliteit 
en welke aspecten van de organisatie daarbij ter discussie komen te staan. 

2.2 HET GEBRUIK VAN MODELLEN 

Het werken met modellen in de adviespraktijk kan behulpzaam zijn bij het in kaart 
brengen van verschillende processtappen en het uitbeelden van denkkaders. Modellen 
waarin de verschillende fases of stappen in het adviesproces zijn uitgebeeld, zijn 
bijvoorbeeld het systems-managementmodel, Van den Honert (1975) dat binnen Beren
schot wordt gebruikt als model voor projectmanagement, of het zelforganisatiemodel 
van Zuijderhoudt (1985), waarin de verschillende fases van een veranderingsproces 
worden weergegeven waarbij zich een discontinuïteit in de ontwikkelingslijn voordoet. 
Een ander binnen Berenschot veel gebruikt model is het zeven-krachtenmodel voor 
cultuurverandering, Claus (1991), een model dat een aantal onderling congruente 
aangrijpingspunten biedt om een cultuurverandering teweeg te brengen. Uitgangspunt is 
steeds dat een model een vereenvoudiging van de werkelijkheid is en zijn nut heeft om 
de onderlinge samenhang die men meent te zien, te verduidelijken. Hetzelfde geldt 
voor de modellen die denkkaders uitbeelden . 

...... een model een vereenvoudiging van de · 
werkelijkheid is en zijn nut heeft om de 
onderlinge samenhang die men meent te zien, 
te verduidelijken. 

Het Vierfasenmodel kan gezien worden als een mix van beide modelvormen. Aan de 
ene kant wil het de onderlinge samenhang laten zien tussen verschillende ingrepen die 
men in organisaties kan plegen. Aan de andere kant wordt tegelijkertijd een ideale -
volgorde van de fases of stappen aangegeven. 

In deze paragraaf zal een aantal denkkaders worden weergegeven, die tijdens de 
loopbaan van de auteur als organisatieadviseur zijn ontstaan en als hulpmiddel bij de 
uitvoering van de adviespraktijk zijn gebruikt, zoals ook in het geval van Eurocar. 
Hiermee verkrijgt de lezer inzicht in de ontstaansgeschiedenis van het Vierfasenmodel. 
In de presentatie van de verschillende modellen zijn steeds de ervaringsfeiten verwerkt 
die zijn voortgekomen uit de toepassing in de praktijk. Daarmee vormen deze modellen 
ook de empirische basis voor het Vierfasenmodel. 
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Alvorens op de verschillende modellen in te gaan, zal eerst een korte beschouwing 
worden gegeven over het begrip model. 

2.2.1 Het model als verschijnsel 

Volgens Swanbom (1987) heeft een model de volgende kenmerken: 

• Een model geeft een (voorlopig) beeld van de werkelijkheid, weergegeven door 
eenheden, variabelen en relaties. 

• Een model geeft een sterk vereenvoudigde vorm weer, die in slechts enkele 
geselecteerde aspecten de werkelijkheid weerspiegelt 

• Een model creëert de mogelijkheid om verwachtingen (voorspellingen) over de 
werkelijkheid af te leiden, die vervolgens getoetst kunnen worden. 

Hij beveelt aan in een model dat een verklaring van menselijk (organisatorisch) gedrag 
moet geven, de volgende elementen op te nemen: 

• De perceptie van de eigen situatie. 
• De doelstellingen. 
• De feitelijke, maar vooral de ervaren handelingsspeelruimte. 
• De verwachte gevolgen die mensen toekennen aan bepaalde gedragingen. 

Het uiteindelijke model, dat in het volgende hoofdstuk wordt beschreven, vertoont die 
elementen. Dit in tegenstelling tot de andere modellen die in deze paragraaf de revue 
zullen passeren; deze vertonen in lang niet alle gevallen de genoemde elementen. Ze 
hebben wel alle als kenmerk, de werkelijkheid sterk vereenvoudigd weer te geven. 

Platonische modellen zijn in de bedrijfskunde sterk in de meerderheid, Jansen. Het 
probleem bij deze op aprioristisch, speculatief onderzoek gebaseerde modellen is, 
aldus Jansen, dat het niet mogelijk is favoriete modellen te vervangen door andere, 
omdat ze vanuit de toepassing gezien niet meer adequaat zijn. Bij gebrek aan een 
falsificatiecriterium kan de aanzet tot een andere heuristiek alleen nog voortvloeien 
uit wijzigingen in de opvattingen over de wijze waarop de werkelijkheid gevisuali
seerd moet worden. Jansen haalt een overzicht aan van managementtheorieën die 
gekenmerkt worden door de behoefte om èn zin te geven aan èn greep te hebben op 
het bedrijfsgebeuren. Deze managementtheorieën worden volgens hem gekenmerkt 
door het innemen van een bezwerende houding; ze berusten niet op verifieer
baarheid, intersubjectiviteit of empirische verankering, maar op communicatieve 
overtuigingskracht. 

Voorbeelden die worden aangehaald, zijn de X-Y-theorie, satisfiers/dissatisfiers, 
managerial grid, management by objectives, strategie business units, manager as 
teacher, Japans management, intrapreneuring, one minute manager, business process 
reengineering, empowerment. Onmiskenbaar is dat managementtheorieën met een 
grote communicatieve overtuigingskracht ook in hun "verkoopbaarheid" in het 
voordeel zijn. Volgens Jansen is bedrijfskunde gericht op de ontwikkeling van brede 
management- en adviseursvaardigheden. 
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Hij betoogt dat de bedrijfskunde de effectiviteit van het bedrijfskundig handelen 
moet helpen optimaliseren. 

Dit moet gebeuren door: 

• het samenbrengen van meerdere invalshoeken 
• gerichtheid op effectiviteit, doel, besluitvorming, actie 
• noodzaak polyvalente en genuanceerde vraagstukken eendimensionaal te 

reduceren in een actiegericht dichotomisme: ja/nee, goed/fout, winst/verlies, 
doen/laten 

• onvermijdelijke contextgebondenheid, "eeuwige" situationele bepaaldheid van 
overwegingen en acties 

• denken en doen vanuit de aanleiding van een concreet vraagstuk (in plaats 
van een theoretisch gemis). 

Overigens is ook binnen de bedrijfskunde een onderscheid te maken naar primaire 
oriëntatie op relateren en op construeren. Dit wordt duidelijk als gekeken wordt naar 
het verschil tussen de managementopleiding van Duitse origine en de Amerikaanse 
business-school, De Man (1995). 

In de Duitse traditie is bedrijfskunde vooral gericht op het ontwikkelen van 
intellectuele vaardigheden eerder dan op direct toepasbare managementvaardig
heden, die het mogelijk moeten maken managementervaring op te doen. Dit is dus 
voornamelijk gericht op leren relateren. "Een ieder die manager wil worden moet 
eerst een vak leren". 
De Amerikaanse business-school is gericht op het opleiden van professionele 
managers en richt zich op studenten die voor zichzelf een carrière als manager zien, 
waarvoor kennis en vaardigheden op het gebied van management (de technology 
van management) moeten worden aangeleerd. 

Op de Amerikaans georiënteerde business-schoolleert men te construeren. 
Mintzberg schrijft daarover dat hij niet langer studenten zonder vakopleiding of 
ervaring wenst op te leiden. Zij zouden zijn ideeën te veel als constructiemethode 
toepassen in plaats van als een inspiratie om na te denken over de eigen positie als 
manager en eigen ervaringen te verwerken. 
De Nederlandse bedrijfskundeopleidingen worden gezien als een mix van beide 
oriëntaties, waarbij Technische Bedrijfskunde sterk geënt is op het Duitse model. 

Het feit erkennend dat men in de bedrijfskunde nog maar zo weinig echt weet en 
bij gebrek aan empirisch verankerde theorievorming, is eerder aandacht voor 
exploratief (Aristotelisch) dan voor speculatief (Platonisch) onderzoek geboden. 
Wenselijk is in dit onderzoek tot verdere modelvorming te komen. 

2.2.2 De "primaire trits" en het ''functioneel kader voor kwaliteitszorg" 

De primaire trits, Van de Graaf (1982), is een denkkader dat gebruikt wordt bij de 
beoordeling van de effectiviteit van organisaties. Het is in het midden van de jaren 
zeventig binnen Berenschot ontwikkeld De waarde ervan moet niet worden gezocht in 
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het nieuwe van de inhoud, doch in de overzichtelijke logica ervan. In de praktijk is 
gebleken dat toepassing van dit model, zowel voor de onderzoeker als voor de 
onderzochte, procesversnellend en procesverbeterend blijkt te werken. Het begrip 
primair wordt in dit licht gebruikt in de betekenis van: niet herleidbaar tot iets 
voorafgaands, dus fundamenteel. 

Aan dit begrip wordt een drietal (trits) criteria gekoppeld, namelijk: 

• de primaire functie 
• het primaire doel 
• de primaire voorwaarde. 

In dit denkkader wordt ervan uitgegaan dat de bestaansreden van een organisatie, de 
primaire functie, buiten de organisatie zelf ligt. De primaire functie wordt geacht te 
liggen in het voorzien van de buitenwereld van goederen en/of diensten. De rechtvaar
diging van haar bestaan ontleent de organisatie aan het nut dat anderen hechten aan de 
door haar geleverde produk:tenldiensten. 
Uit het gegeven dat de primaire functie buiten de organisatie ligt, volgt onontkoombaar 
dat haar primaire doel ook op de buitenwereld moet zijn gericht. Namelijk, het leveren 
van een zodanige bijdrage aan die buitenwereld dat daar een inkomen uit kan worden 
verkregen. 
De primaire voorwaarde voor elke organisatie is dat zij moet uitkomen met het 
inkomen dat wordt verkregen als gevolg van de vervulling van het primaire doel (zie 
figuur 3). 

Figuur 3. 

Primaire trits 

Primaire functie Primair doel 

Een functie 
Het verkrijgbaar 

in de markt 
inkomen uit de 

markt 

\Prima.,voo.waa•d• I 
De kosten van 

continuïteit 
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Voor Eurocar geldt dat in de loop van haar bestaan de primaire functie is verschoven 
van het verlwpen, onderhouden en repareren van automobielen ten behoeve van de 
berijder, naar het importeren van auto's. Hierbij is tevens het accent verschoven van 
de handelscomponent die daaraan verbonden is, naar het begeleiden van dealers. Die 
verschuiving maakte het mogelijk om een andere houding aan te nemen tegenover 
fabrikant en dealers en zich in de toelwmst te gaan opstellen als begeleider en 
vertegenwoordiger van dealers in de richting van de fabrikant. Vanuit die positie werd 
nog eens onderstreept dat alleen Eurocar de Nederlandse markt lwn overzien en 
bewerken ten behoeve van een zo lucratief mogelijke afzet van het betreffende merk. 

Uit de opvatting dat de organisatie moet worden gezien als een open systeem, is een 
model ontwikkeld, Hardjono (1982), dat een functioneel kader wil bieden aan de zorg 
voor de kwaliteit van een organisatie (zie figuur 4). In dit model wordt niet alleen het 
primaire proces onderkend, maar wordt vooral gewezen op de positie en bijdrage van 
de ondersteunende processen, marketing, beheer van technologie, personeel en 
organisatie en informatieprocessen. Daarnaast is er sprake van een besturingsproces. 
Dit model, dat beschouwd kan worden als een interpretatie van de contingentietheorie, 
Lammers (1987), heeft dan ook als kenmerk de opdeling van een organisatie in een 
strategisch niveau, een besturingsniveau en een uitvoeringsniveau, alwaar het primair 
proces plaatsvindt. Onder invloed van dezelfde externe invloeden kiest elke organisatie 
haar eigen primaire functie en haar eigen wijze van het voldoen aan de primaire 
voorwaarde. Het hier gepresenteerde Platonische model was vooral bedoeld om aan te 
geven welke functies een rol hadden bij het inrichten van de zorg voor kwaliteit van 
het uiteindelijke produkt. 

Toepassing van het model bij Eurocar leidde ertoe de omgeving te verkennen en in 
kaart te brengen welke externe invloeden voor Eurocar op dat moment en in de naaste 
toekomst van invloed zouden zijn. Hierin werd, zoals eerder aangegeven, niet alleen de 
impuls gevonden tot een strategische heroriëntatie, maar ook aangrijpingspunten en 
argumenten voor het formuleren van verbeteringsprojecten. 

In dit model wordt niet alleen het primaire proces 
onderkend, maar wordt vooral gewezen op de positie 
en bijdrage van de ondersteunende processen, 

Het generatiemodel grijpt sterk terug op de 
historische ontwikkeling die de zorg voor 
kwaliteit in de loop van de tijd heeft doorgemaakt 

2.2.3 Het generatiemodel van Berenschot 

Nadeel van het functioneel kader was dat het weliswaar aangrijpingspunten opleverde, 
maar niet behulpzaam was bij de beoordeling van hetgeen werd aangetroffen. Om 
daarin te voorzien, werd in het midden van de jaren tachtig het Berenschot-generatie
model ontwikkeld, Hardjono (1992). Volgens de indeling van Jansen behoort ook dit 
model tot de Platonische modellen. 
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Figuur 4. Functioneel kader voor kwaliteitszorg. 
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Het generatiemodel spreekt van generaties, van ontwikkelingsfases in de zorg voor 
kwaliteit. In de loop van deze ontwikkeling groeit het management vooral naar een 
voorwaardenscheppende en ondersteunende rol toe. 
Er wordt daarbij van uitgegaan dat een generatie zich alleen dan optimaal kan 
ontplooien, wanneer dit niet ten koste van de vorige gaat. Dit betekent niet dat eerder 
gevonden oplossingen, door nieuwe opvattingen en inzichten, niet heel drastisch van 
vorm kunnen veranderen, omdat er steeds meer zaken bij betrokken dienen te worden: 

• de resultaten van de eindcontrole (normen van generatie 1) 
het gebruiken van de controleresultaten voor de procesbeheersing (normen van 
generatie 2) 

• de inbreng en invloed van de ondersteunende afdelingen op de procescontrole 
(normen van generatie 3) 

• het in de pas lopen met het gevoerde beleid (normen van generatie 4) 
• het effect op de relevante buitenwereld (normen van generatie 5) 
• het anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen (normen van generatie 6). 

Generatie 1 

De zorg voor kwaliteit is in deze fase (zie figuur 5): controle van het eindprodukt op 
het afleverpunt Op deze werkplek wordt nagekeken of het afgeleverde werk voldoet 
aan het ter plekke gehanteerde normenstelsel. 

Figuur 5. 
Generatie 1 

Outputcontrole 

Het toeleverende 
proces 

Kenmerken van een generatie-I-organisatie, die als produktgericht kan worden 
getypeerd: 

• Alle aandacht gaat uit naar de primaire processen en er is geen zicht op de 
andere bedrijfsprocessen. 

• Veel nadruk wordt gelegd op de produktkwaliteit. 
• Technologie als kennisbron wordt alleen gebruikt voor het produktie- of directe 

dienstverleningsproces, niet voor andere, meer ondersteunende bedrijfsac-
tiviteiten. 

• Van procesbeheersing als techniek is nog nauwelijks sprake. 
• Veranderingen zijn een zaak van de bedrijfsleiding, waarover weinig overleg is 

met het uitvoerende niveau. 
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Generatie 2 

De inspectie van het eindprodukt, wals die in generatie 1 plaatsvindt, wordt in 
generatie-2-organisaties( zie figuur 6) in vele opzichten als onvoldoende beschouwd. 
Men ervaart dat inspectie per definitie altijd achteraf gebeurt, wanneer alle kosten al 
zijn gemaakt, de inspanningen geleverd zijn en het terugdraaien van de onvolkomenhe
den steeds complexer wordt. 

Figuur 6. 

Generatie 2 

Inputcontrole Outputcontrole 

In een generatie-2-organisatie ziet men in dat àlle interne afleverpunten in het primair 
proces een norm moeten halen. Ook wordt de onderlinge afhankelijkheid van de mede
werkers in het proces duidelijk, wdat meetresultaten zullen leiden tot aanpassing en 
verbetering van het proces. Een ander aspect van generatie-2-organisaties is dat het 
management van het primair proces inzicht krijgt in de relatie tussen de processtappen 
en de invloed op het eindprodukt. Kenmerken van een generatie-2-organisatie: 

• Alle hoofd- en ondersteunende processen zijn beschreven. 
• Voor belangrijke processen zijn de (beheersings}normen vastgesteld 

De statistiek als meetmethode voor het beheersen van processen is ingevoerd en 
leidt tot correctieve maatregelen. 

• Vooral stafafdelingen zoals de kwaliteitsdienst nemen het initiatief tot verbeterin
gen. 

• In hoofdlijnen zijn de zaken voldoende geregeld om gecertificeerd te kunnen 
worden op basis van de IS0-9000-normen. 

Generatie 3 

Door een generatie-3-organisatie (zie figuur 7) te typeren als een systeemgerichte 
organisatie, wordt duidelijk gemaakt dat meer dan alleen het primair proces van 
invloed is op de kwaliteit (en dus het succes) van de organisatie. In vergelijking met 
procesgerichte organisaties zijn er nog twee andere activiteiten aan de orde: 

• Men ziet in dat ook die onderdelen van de organisatie die niet direct bij het 
primair proces horen, toeleveranciers aan het primair proces zijn. 

• Men streeft naar een totale interne organisatorische klantgerichtheid. 
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Figuur 7. 

Generatie 3 

Inputcontrole Outputcontrole 

De organisatorische/technische ondersteuning 

Het gaat hier om het effect van ieders activiteiten op de andere afdelingen, ook de 
ondersteunende (hoe werkt bijvoorbeeld de Administratie in op de afdeling Personeels
zaken?). Al deze zaken worden steeds in verband gebracht met en gericht op de 
externe prestaties. Voor onderdelen van organisaties gaat dus gelden dat niet alleen 
de prestatie van de eigen afdeling telt, maar vooral welke bijdrage zij levert aan tot de 
prestatie van de totale onderneming. 
Een logische consequentie is dat de ondersteunende organisatieonderdelen, naast het 
verbeteren van de eigen prestatie, vooral hun ondersteunende rol ten behoeve van het 
primair proces centraal stellen. 
Bij systeemgericht kwaliteitsmanagement gaat men uit van een marktbepaald normen
stelsel. Dit ontstaat door inbreng en sturing van marketing. Deze afdeling moet de 
informatie leveren die nodig is voor alle activiteiten gericht op een verbeterde marktge
richtheid van de organisatie als totaal en dus ook van de ondersteunende diensten. 
Kenmerken van een systeemgerichte organisatie: 

Men heeft volledig het IS0-9000-niveau bereikt 
• Primaire en ondersteunende processen zijn in een onderlinge samenhang beschre

ven op een manier die de systeemkunde verlangt. 
• De organisatie is volledig extern gericht (klantgericht) te noemen. 
• Beheersing van alle processen staat in het kader van het verbeteren van de 

interne en externe klantgerichtheid. 
• Kwaliteit is een verantwoordelijkheid van het lijnmanagement, kwaliteitsaf

delingen zijn uitsluitend ondersteunend of adviserend. 
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Generatie 4 

Een generatie-4-organisatie (figuur 8) laat zich typeren als ketengericht Zij kenmerkt 
zich vooral door de intensieve samenwerking met klanten en toeleveranciers en de 

· centrale verantwoordelijkheid van het topmanagement om vorm en inhoud te geven aan 
het kwaliteitsmanagement. 

Figuur 8. 

Generatie 4 

Inputcontrole Outputcontrole 

Procesbeheersing Cliënt 

Met name dient het topmanagement toe te zien op de onderlinge afstemming van de 
interne processen en de interne communicatie. 

Enkele generatie-4-facetten zijn: 

• Er is beleid en strategie ontwikkeld voor: 

afdelingscondities om het klantgericht functioneren te bevorderen 
een aangepast beoordelingssysteem (beoordeling niet alleen door chef maar 
ook door interne klant). 

• Men gaat uit van een veranderend mensbeeld, waarin uitvoerders ook worden 
aangemoedigd om initiatieven te nemen. 

• Het management heeft inzicht in de vertaling van het externe klantproces naar 
het interne organisatieproces. 

Wat het produktgerichte management doet ten behoeve van integratie van het primair 
proces, doet het generatie-4-management voor een optimale integratie van alle 
processen in de organisatie (inclusief het primair proces!). 
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Generatie 5 

Een generatie-S-organisatie (figuur 9), die een verdere intensivering van de ketenge
richtheid inhoudt, gaat op de hiervoor beschreven wijze een intensievere samenwerking 
aan met derden: opdrachtgevers, klanten, leveranciers en doorverwijzende instanties. 
Deze samenwerking kan bestaan uit: 

• allerlei vormen van strategische allianties, zoals co-makership, co-designership, 
joint ventures, samenwerking per contract/project 

• bewust gezochte samenwerking in de bedrijfskolom 
• bewust plaatsen van de eigen organisatie binnen een onderling afgestemde 

structuur van voorzieningen, zoals het openbaar vervoer en de gezondheidszorg. 

Figuur 9. 
Generatie 5 

Algemaan management 

Men is zich ervan bewust geworden dat er mogelijkheden zijn om met een toeleveran
cier samen te werken (gezamenlijke verantwoordelijkheden en wederzijdse hulp), soms 
omdat dit noodzakelijk is om de eindprestatie aan de klant te waarborgen. Het blijkt 
dat samenwerking met afnemers vaak leidt tot meer tevredenheid, waar beide partijen 
bij gebaat zijn. 

Het interorganisatorisch samenwerken krijgt hiermee een andere dimensie: er wordt 
niet gestraft, maar er worden gezamenlijke problemen opgelost. Tekenend hiervoor is 
de mogelijkheid tot het versoepelen van de ingangscontrole door een afnemer. Het 
normenstelsel op dit niveau is een vorm van co-normering, die interorganisatorisch 
bepaald is. Vaak wordt het beperkt tot praktisch te hanteren en juridische bepalingen. 
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leenmerken van een generatie-5-orgarûsatie: 

• Zakelijke partners worden beschouwd als behorende tot de orgarûsatie, het 
systeem. 

• Hoofd- en nevenprocessen zijn met behulp van proces-jlows beschreven, ook die 
processen die samenhangen met processen van zakelijke partners. 

• De aandacht is gericht op het voorkomen van knelpunten in de processen. 
• De opstelling is actief klantgericht met een systeem van regelmatige toetsing. 

De orgarûsatie is flexibel en reageert alert op veranderende, afwijkende omstan
digheden. 

• Creativiteit wordt door de hele organisatie gestimuleerd. 
• Er is een integraal zorgsysteem, primair gericht op kwaliteit, secundair gericht op 

kwantiteit 

Generatie 6 

In het generatiemodel is tot en met generatie 5 min of meer voorbijgegaan aan 
aspecten als strategie en ondernemerschap. Het primair proces is steeds vooropgesteld 
en de rest van de organisatie, inclusief het management, wordt als ondersteunend 
gezien. 

Impliciet is wel al aan de orde gekomen dat de bestaansgrond van een orgarûsatie
onderdeel ligt in zijn bijdrage aan de rest van de orgarûsatie. Zijn voortbestaan kan en 
zou eigenlijk moeten berusten op ondernemerschap. AJs men daarvoor kiest, gaat de 
ondernemersattitude een onderdeel van de orgarûsatiecultunr vormen. 

Figunr 10. 
Generatie 6 

Tactiek 

Strategie 

Ondernemingsdoelstelling lange termijn 

De orgarûsatie heeft een visie op de maatschappelijke, ecologische en economische 
ontwikkelingen, op de korte termijn, maar vooral ook op de lange termijn. Het bestaan 
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van een strategie die inspeelt op de verwachte lange-termijnontwikkelingen, is kenmer
kend voor een organisatie in deze fase. 
In een generatie-6-organisatie (figuur 10), die te typeren valt als maatschappijgericht, 
staat het ondernemerschap centraal. Volgens dit generatiemodel niet alleen in de top, 
maar in alle onderdelen van de organisatie. Afdelingen en medewerkers worden daar 
ook op "afgerekend". Kenmerken van een generatie-6-organisatie: 

Er is een gemeenschappelijke visie op de plaats van de organisatie in haar 
omgeving. 

• Ondernemerschap is terug te vinden in alle geledingen. 
Effecten van het functioneren van de organisatie op de omgeving zijn in de 
processen verdisconteerd. 
De nadruk wordt gelegd op voortdurende vermindering van de procesvariantie. 

• Bestrijden van verspilling, direct (binnen de organisatie) en indirect (buiten de 
organisatie) staat centraal. 

• Signalen uit de omgeving leiden tot aanpassing. 
• De organisatie neemt zelf het initiatief in het informeren van haar zakelijke 

partners. 

Toepassing van het model bij Eurocar leidde tot de constatering dat Eurocar als een 
generatie-I-organisatie kon worden getypeerd. De strategische keuze om zich als 
partner op te stellen naar met name de dealer, hield in dat kenmerken van de genera
tie-4- en -5-organisatie in het model, normatief werden gesteld voor Eurocar. Als 
eerste stap moest Eurocar leren haar processen te onderkennen en onder controle te 
krijgen. Vast onderdeel van de verbeterprojecten werd ook het beschrijven van de 
verschillende bedrijfsprocessen. 

2.2.4 De modellen van de Europese en Nederlandse Kwaliteitsprijs 

De tot nu toe beschreven modellen zijn alle binnen Berenschot ontwikkeld en door de 
auteur en collega-adviseurs toegepast. De modellen die een onderdeel vormen van de 
Europese Kwaliteitsprijs, zijn buiten de Berenschot-organisatie ontstaan . 

...... wordt het begrip Total Quality Management 
als het ware opnieuw gedefinieerd en gesanctioneerd 
door de oprichters en leden van de EFQM. 

De auteur heeft zitting gehad in één van de werkgroepen die het Europese model heeft 
uitgewerkt, en daarbij tevens voorstellen gedaan voor het profiel van de auditors en de 
inhoud van de training van auditors. Ook is de auteur intensief betrokken geweest bij 
het opstellen van de kwaliteitsmatrix die hoort bij de Nederlandse Kwaliteitsprijs en 
-Onderscheiding. Deze matrix bestaat horizontaal uit de aandachtsgebieden van het 
model van de Europese Kwaliteitsprijs en verticaal uit een aantal ontwikkelingsfases 
die rechtstreeks zijn afgeleid van het Berenschot-generatiemodel, Hardjono en Hes 
(1993). Hierdoor kan men spreken van enige invloed op het Europese model en van 
een grote invloed op het Nederlandse model. 
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In het schema of evaluatiemodel dat de European Foundation for Quality Management 
(EFQM), de European Organisation for Quality en de Europese Commissie gebruiken 
voor The European Quality Award, wordt het begrip Total Quality Management als het 
ware opnieuw gedefinieerd en gesanctioneerd door de oprichters en leden van de 
EFQM. (De EFQM is een initiatief van veertien Europese multinationals (Bosch, 
British Telecom, Bull, Ciba-Geigy, Dassault Aviation, AB Electrolux, Fiat, KLM, 
Nestlé, Olivetti, Philips, Renault, Sulzer en Volkswagen) en telt inmiddels meer dan 
300 leden, alle behorende tot de grotere Europese ondernemingen.) 
Het evaluatiemodel voor de Europese Kwaliteitspeijs kent negen aandachtsgebieden, die 
niet los van elkaar mogen worden gezien. Ze hebben een bepaalde samenhang, 
weergegeven in figuur 11. 
Het evaluatiemodel moet eigenlijk van rechts naar links worden gelezen. Waar het 
uiteindelijk om gaat, is het bereiken van ondernemingsresultaten. Deze worden behaald 
door klantentevredenheid, personeelstevredenheid en de positie in de maatschappij. 
Deze drie aspecten vloeien op hun beurt voort uit de sturing van de processen binnen 
de organisatie, en worden respectievelijk beïnvloed door beleid en strategie, personeels
beleid en middelenmanagement Deze organisatorische aspecten vallen of staan met de 
inhoud en sturing van leiderschap. 

Figuur 11. Evaluatiemodel van de European Quality Award. 
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De percentages die in het evaluatiemodel staan, geven de weging van elk van de 
aandachtsgebieden aan en worden ook gebruikt bij de toekenning van punten als een 
organisatie wordt beoordeeld voor de prijs of onderscheiding. 
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Het hele model moet worden toegepast als een feedbacksysteem of regelkring, waarbij 
de resultaten een input moeten leveren voor de organisatorische maatregelen en 
tegelijkertijd informatie moeten opleveren voor de juistheid/effectiviteit van de wijze 
waarop aan de organisatiegebieden aandacht is gegeven. Het gaat er bij evaluatiemodel 
om de onderlinge samenhang zichtbaar te maken en het proces van maatregelen tot 
resultaat in een gesloten kring te beheersen. 

Doordat nadrukkelijk wordt gesproken van aandachtsgebieden, wordt onderstreept dat 
men geen voorkeur heeft voor een bepaalde opvatting over organiseren, zolang de 
genoemde gebieden elk afzonderlijk en in hun onderlinge samenhang maar aandacht 
krijgen. 
Door dit zo te stellen, heeft men afstand genomen van de bestaande organisatieprinci
pes, in de vooronderstelling bij te dragen aan de oplossing voor problemen waarmee 
organisaties vandaag de dag worden geconfronteerd. 
Centraal in het evaluatiemodel voor de Europese kwaliteitsprijs staat het aandachtsge
bied "processen". Daarachter schuilt een diepgewortelde controverse in de "kwaliteits 
wereld". De centrale vraag daarbij is: moeten organisaties worden bestudeerd en be
schreven door naar de processen te kijken en vandaaruit de ontstane structuren waar te 
nemen, of andersom: moeten processen worden gezien als het onvermijdelijke gevolg 
van bedachte structuren? 
De Total Quality Management-gedachte gaat ervan uit dat, wil men organisaties onder 
controle krijgen en beïnvloeden, men naar de processen moet kijken. De traditionele 
kwaliteitszorg, voortgekomen uit de Tayloriaanse traditie, zal altijd proberen oplossin
gen aan te dragen door in te grijpen in de structuren. 

Nederland kent een kwaliteitspeijs en een kwaliteitsonderscheiding. De prijs wordt 
uitgereikt aan die deelnemende organisatie die in een bepaald jaar het hoogste aantal 
punten, uit een totaal van 1000, bij toepassing van het evaluatiemodel heeft weten te 
behalen. De vaststelling daarvan gebeurt door auditors, waarna een jury beslist. Dit 
proces is gelijk aan de wijze waarop de Europese Kwaliteitspeijs wordt uitgereikt. De 
kwaliteitsonderscheiding is bedoeld voor organisaties die over een bepaalde periode 
significante verbeteringen hebben weten te realiseren. In een bepaald jaar kunnen 
meerdere organisaties de kwaliteitsonderscheiding behalen. 

Doordat nadrukkelijk wordt gesproken van 
aandachtsgebieden, wordt onderstreept dat 
men geen voorkeur heeft voor een bepaalde 
opvatting over organiseren, 

Door bij de Nederlandse Kwaliteitsprijs naast aandachtsgebieden ook ontwikkelingsfa
ses te onderkennen, werd het mogelijk een kwaliteitsmatrix te formeren. Deze matrix is 
de kern van de Nederlandse Kwaliteitsprijs en -Onderscheiding gaan vormen. De 
kwaliteitsmatrix is daarbij bedoeld als hulpmiddel voor zelfevaluatie, Hardjono en Hes 
(1993). 
In de matrix, waarvan de basis is weergegeven in figuur 12, is getracht in elk vakje 
een omschrijving te geven van een situatie die in een gegeven organisatie aangetroffen 
kan worden. De Europese Kwaliteitsprijs zoekt met behulp van de genoemde aan-
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dachtsgebieden naar een ideale organisatie, waar Totale Kwaliteit in al haar finesses is 
doorgevoerd. De Nederlandse Kwaliteitsonderscheiding wil daar geen afbreuk aan 
doen, maar onderkent twee essentiële punten: 

1. Het is lang niet zeker dat voor een individuele organisatie, onder de specifieke 
omstandigheden waarin ze verkeert, Totale Kwaliteit op dit moment de beste 
vorm van kwaliteitsmanagement is. 

2. Ook al zou Totale Kwaliteit de meest geschikte vorm van kwaliteitsmanagement 
zijn, dan nog kan een organisatie niet van de ene op de andere dag daarop 
overschakelen. Zij zal dan toch een ontwikkeling moeten doormaken, waarvan de 
fases in het algemeen goed voorspelbaar zijn. 

Het is vooral het tweede punt geweest dat aanleiding gaf om naast de prijs ook een 
onderscheiding in te stellen. Om organisaties aan te moedigen de lange en taaie weg 
van kwaliteitsverbetering op te gaan, heeft men gemeend er goed aan te doen ook 
vooruitgang op die weg te "belonen" met een onderscheiding. Men hoopt er hiervan 
vele te kunnen uitreiken. De onderscheiding moet intern dienen als stimulans om 
verder te gaan en extern om anderen tot voorbeeld te dienen. Verder is de gekozen 
structuur voor de onderscheiding zodanig, dat er enige druk van uitgaat. Immers, een 
organisatie moet eerst een nul-audit laten uitvoeren, waarvoor betaald moet worden en 
op grond waarvan een verbeteringsdoelstelling wordt afgesproken. De onderscheiding 
krijgt men pas als de verbetering ook daadwerkelijk is behaald. 
Voor het vaststellen van de ontwikkelingsfases is gebruikgemaakt van het generatiemo
del van Berenschot, zoals dat in de vorige subparagraaf is weergegeven. In plaats van 
te spreken over generaties, is gekozen voor benamingen die de gerichtheid in de betref
fende fase moeten typeren: 

• 

• 

Generatie 1 
Generatie 2 
Generatie 3 
Generatie 4 en 5 
Generatie 6 

produktgerichtheid. 
procesgerichtheid. 
systeemgerichtheid. 
ketengerichtheid. 
totale kwaliteit. 

Om organisaties aan te moedigen de lange en taaie 
weg van kwaliteitsverbetering op te gaan, heeft 
men gemeend er goed aan te doen ook vooruitgang 
op die weg te "belonen" met een onderscheiding. 

Combinatie van de aandachtsgebieden van de European Quality Award met de 
genoemde ontwikkelingsfases levert een matrix op zoals schematisch weergegeven in 
figuur 12. Om de matrix geschikt te maken voor zelfevaluatie, is elke cel met een 
illustrerend voorbeeld ingevuld. De ingevulde matrix is bekend geworden als de 
Kwaliteitsmatrix van de Nederlandse Kwaliteitspeijs en -Onderscheiding. 
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Figuur 12. Schematische weergave van de Nederlandse kwaliteitsmatrix. 
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Waardering door maat-
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Ondernemingsresultaten 

Het Europese model kent geen ontwikkelingslijn, in tegenstelling tot het Nederlandse 
model. Beide modellen gaan uit van continue verbetering, zonder dat de managemen
tori~ntatie verandert. Een sprong van het gericht zijn op efficiency (wat door toepas
sing van het regelkringprincipe in beide modellen impliciet aanwezig is) naar bijvoor
beeld een gerichtheid op flexibiliteit of creativiteit, is weliswaar niet strijdig, maar 
wordt niet expliciet als mogelijkheid aangeduid. 
In hoofdstuk 6 wordt erop gewezen dat de combinatie van het Vierfasenmodel met het 
evaluatiemodel van de European Quality Award het mogelijk maakt meer aangrijpings
punten te vinden voor de invulling van elk aandachtsgebied. Aan leiderschap in een 
organisatie die gekozen heeft voor efficiency als strategisch uitgangspunt, moeten 
andere eisen worden gesteld dan aan leiderschap in een organisatie die gekozen heeft 
voor creativiteit als strategisch uitgangspunt. 

..... de combinatie van het Vielfasenmodel met 
het evaluatiemodel van de European Quality Award 
het mogelijk maakt aangrijpingspunten te vinden 
voor de invulling van elk aandachtsgebied. 

De ontwikkelingsfases van het Berenschot-generatiemodel of van de Nederlandse 
Kwaliteitsprijs en Onderscheiding kunnen worden opgevat als een rondgang door het 
VierfasenmodeL Het evaluatiemodel van de European Quality Award en de Nederland
se Kwaliteitsprijs en -Onderscheiding kunnen gecategoriseerd worden onder wat Jansen 
de Platonische bedrijfskunde noemt. 

Deze twee modellen zijn niet gebruikt in het geval van Eurocar, omdat zij later zijn 
ontstaan. 
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2.3 VERWERKTE MANAGEMENTTHEORIEËN 

Zoals in het begin van dit hoofdstuk is aangegeven, is het integreren van relevant 
geachte managementliteratuur een onderdeel van het werken als en het zich ontwikke
len tot organisatieadviseur. Een deel van die literatuur is van directe invloed geweest 
op het VierfasenmodeL Het gaat daarbij om literatuur die een meer beschouwende, 
filosofische kijk op organisaties heeft en invloed heeft op het relaterende aspect van 
het denken over management en organisatie, alsook om literatuur die onderzoeken en 
theoriel!n behandelt waarvan verwacht wordt dat ze van invloed zijn op het constroe
rend denken over management en organisaties. 
De voor het Vierfasenmodel meest relevante elementen uit deze literatuur zullen in de 
hierna volgende paragrafen nader worden aangeduid. 
Ingegaan wordt op de centrale achtergrondgedachten en de onderlinge relaties, zoals 
het idee dat nieuwe technologische, ecologische en maatschappelijke ontwikkelingen 
tot vernieuwing dwingen (subparagraaf 2.3.1.1), het zoeken naar waarden (subparagraaf 
2.3.1.2), de relatie tussen waarden en individuele behoeften (subparagraaf 2.3.1.3) en 
de ontwikkelingsgedachte verbonden aan de European Quality Award. Vervolgens 
wordt ingegaan op de gedachte van proces versus structuur (subparagraaf 2.3.2). In de 
daarna volgende subparagraaf 2.3.3 wordt ingegaan op de sociologische paradigma's en 
de daaruit af te leiden scholen van organisatieanalyse, teneinde het Vierfasenmodel 
daarin te kunnen plaatsen. In subparagraaf 2.3.4 komt managementliteratuur aan de 
orde die het concept van ontwikkelingsrichtingen en managementoriêntaties naar voren 
brengt De behandelde managementliteratuur is van directe invloed geweest op de vorm 
en inhoud van het Vierfasenmodel. In de hierna volgende paragraaf 2.4 wordt eveneens 
gerefereerd aan de literatuur aan de hand waarvan de gevolgde werkwijze, zoals het 
teruggrijpen op managementliteratuur, het gebruikmaken van eigen ervaringen, actieon
derzoek en gebruik van cases, wordt verantwoord. 

2.3.1 De centrale achtergrondgedachten 

Wil men organisaties aanpassen aan veranderende omstandigheden, dan rijst de vraag 
welke algemene tendensen daartoe dwingen en waarom. Schrijvers zoals Toffier (1971, 
1980) en Naisbitt (1972) geven aan dat er macro-ontwikkelingen zijn die het onont
koombaar maken voor organisaties om andere vormen te zoeken. 

Wil men organisaties aanpassen aan veranderende 
omstandigheden, dan rijst de vraag welke algemene 
tendensen daartoe dwingen en waarom. 

Pirsig geeft aan dat de mens, naarmate hij zich als individu verder ontwikkelt, 
gevoeliger wordt voor waarden. Hij ontwikkelt daarvoor een waardenhiërarchie, die 
vergelijkbaar is met de theorievorming van Maslov, die een behoeftenhiërarchie presen
teert waarmee het menselijk handelen zich zou laten verklaren. In Nederland is het 
Lievegoed geweest, die een ontwikkelingslijn aangeeft waarlangs organisaties zich 
zouden (moeten) ontwikkelen, waarmee hij probeert recht te doen aan de rol van de 
manager en tegelijk op het dilemma duidt dat diezelfde manager de ontwikkeling van 
een organisatie in de weg staat Al deze overwegingen zijn van invloed geweest op het 
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Vierfasenmodel. Hierna wordt ingegaan op deze gedachten, waarna in hoofdstuk 3, bij 
de beschrijving van het Vierfasenmodel wordt aangegeven waar en op welke wijze zij 
zijn verwerkt. 

2.3.1.1 Nieuwe technologische, ecologische en maatschappelijke ontwikkelingen 
dwingen tot vernieuwing 

In boeken als "Future shock" (1971) en "The third wave" (1980) werpt Toffier de 
stelling op dat onze wereld ingrijpend zal veranderen. Inmiddels kan worden geconsta
teerd dat zijn verwachtingen, waarschijnlijk nog sneller dan hijzelf had gedacht, voor 
een groot deel zijn uitgekomen. 
Hij wijst erop dat het industriële tijdperk op zijn einde loopt en schetst een toekomst
beeld waarin de mens weer centraal komt te staan, bevrijd van de, door hem als 
verstikkend aangemerkte, massaliteit In dezelfde periode verschijnt "Mega trends" van 
Naisbitt en het "Rapport van de Club van Rome" (1972). Centraal thema is steeds dat 
er onder invloed van technologische, ecologische, economische en demografische 
ontwikkelingen grote veranderingen op til zijn of op zijn minst gewenst zijn. Behalve 
politieke consequenties, zou dat vooral (en misschien eerst) consequenties hebben of 
moeten hebben voor de wijze waarop organisaties worden ingericht en gemanaged. 

Alles wijst er nu op dat door nieuwe technologische mogelijkheden, de snelheid van 
informatie-uitwisseling en zeker ook de toegenomen welvaart en algemene emancipe
ring en verdere democratisering, organisaties flexibeler moeten en ook kunnen worden. 
De markt wenst op haar wenken bediend te worden, waarbij alle aandacht wordt 
gegeven aan specifieke wensen. Standaardoplossingen zijn niet langer acceptabel. 
Maar flexibiliteit lijkt niet langer genoeg. Innovatie en creativiteit lijken de antwoorden 
te zijn. Creatieve en flexibele organisaties worden ook aanbevolen met het argument 
dat zij de mogelijkheid zouden bieden te komen tot meer menselijke organisaties en tot 
het creëren van extra meerwaarde in de ogen van afnemers. 

Maar lopen de dagen van het scientific management werkelijk ten einde en is alles wat 
Taylor en zijn navolgeliogen hebben ontwikkeld, achterhaald of zelfs verwerpelijk? 
Velen zijn het zo gaan zien en onder hen zijn er verschillende die dat altijd al hebben 
gevonden, maar de "machine bureaucracy" van Mintzberg is nu eenmaal op deze 
principes gebaseerd. Met het schrappen van deze organisatievorm wordt ook de 
hoeksteen van andere door Mintzberg beschreven organisatiestructuren onderuitgehaald, 
met uitzondering wellicht van de innovatieve organisatie, door hem ook wel aangeduid 
met "adhocratie". 

Centraal thema is steeds dat er onder invloed 
van technologische, ecologische, economische 
en demografische ontwikkelingen grote veranderingen 
op til zijn of op zijn minst gewenst zijn. 

Heeft het zin om naar nieuwe organisatietheorieën te zoeken of kan men maar beter 
vertrouwen op de natuurlijke ontwikkelingslijn die organisaties in reactie op hun 
omgeving doormaken? Voorlopig is met het ontwikkelen van het Vierfasenmodel 
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gekozen voor een tussenstap. Met deze stap wordt geprobeerd de ontwikkelingslijnen 
waaraan in het verleden is gewerkt, als empirisch materiaal te beschouwen en neer te 
leggen in een model. Dit in de veronderstelling dat als de ontwikkelingen beter in 
beeld gebracht zijn, de kans groter is dat men zich effectief weet te concentreren op de 
vraagstukken waarmee men als gevolg van de vernieuwingen geconfronteerd wordt 

2.3.1.2 Het zoeken naar waarden 

Toffier geeft een aantal noodzaken tot verandering aan. Blijft nog de vraag: waar moet 
dat toe leiden? Een filosofische benadering is te vinden bij Pirsig. Hij schreef over 
waarden twee romans, waarnaar vooral in de Total Quality Management·wereld graag 
en vaak wordt verwezen: "Zen and the art of motorcycle maintenance: an inquiry into 
values" (1974i), en "Lila: an inquiry into morals" (1991}. 
Hoewel het laatste boek ook over normen, zeden en moraal gaat, concentreert Pirsig 
zich daarin ook op het begrip waarde, wat hij verder verdeelt in vier categorieën alvo. 
rens aan te duiden wat naar zijn mening een moreel aanvaardbare manier is daarmee 
om te gaan. 

De vier categorieën die Pirsig in "Lila" onderscheidt zijn anorganische waarden, 
organische waarden, sodale waarden en intellectuele waarden. Waarden die volgens 
Pirsig in principe los van elkaar staan en toch een bijzondere relatie tot elkaar hebben. 
Er is een hiërarchie die ertoe leidt dat elke volgende waarde alleen kan bestaan bij de 
gratie van de aanwezigheid van de andere. Toch is er een duidelijk onderscheid en zijn 
ze niet in elkaar terug te vinden. Hij gebruikt daarvoor de metafoor van een boek, 
opgeslagen in een (personal) computer. De computer is in eerste instantie een object, 
opgebouwd uit diverse materialen zoals metalen en plastics. Zij vormen de "anorgani· 
sche waarde", dode materie. De aanwezigheid van die materie is nodig om een 
besturingsprogramma onder te kunnen brengen in een specifieke constructie. 

De vier categorieën ..... anorganische 
waarden, organische waarden, sociale waarden en 
intellectuele waarden. 

Zo'n besturingsprogramma brengt de computer tot "leven" en vormt in dit geval de 
"organische waarde". De aanwezigheid van een besturingsprogramma is op haar beurt 
weer een voorwaarde voor het gebruiken van een tekstverwerkingsprogramma, de 
"sociale waarde". Immers, de computer heeft nu een specifieke toepassingsmogelijkheid 
verkregen en is daardoor niet alleen in waarde gestegen, maar heeft ook een nieuwe 
waarde toegevoegd gekregen. De relatie tussen het besturingsprogramma en het 
tekstverwerkingsprogramma is van die aard dat beide programma's zonder elkaar 

1
) Het boek "Zen and the art of motorcycle maintenance" bevat een omschrijving van het 

begrip kwaliteit, die in de wereld van kwaliteitskundigen vaak wordt aangehaald, om 
vanuit een fllosofische invalshoek het ondefinieerbare van kwaliteit aan te geven: "I think 
there is such a thing as Quality, but as soon as you try to define it, something goes 
haywire. You can't ifu it ... But even though Quality cannot be defined, you know what 
Quality is." 
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kunnen bestaan. Een tekstverwerkingsprogramma zonder besturingsprogramma is niet 
te gebruiken, is als het ware "waardeloos". Een besturingsprogramma zonder tekstver
werkingsprogramma behoudt echter zijn waarde. 

Men kan pas een boek in een computer opslaan als er een tekstverwerkingsprogramma 
op de computer draait. Is het boek in de computer opgeslagen, dan bevat het geheel 
ook een zekere "intellectuele waarde", waarvoor een soortgelijke relatie geldt als die 
tussen besturingsprogramma en tekstverwerkingsprogramma. 

Pirsig laat op deze wijze het begrip waarde evolueren tot iets steeds hogers, maar ook 
tot iets dat steeds complexer en individueler, subjectiever wordt. Pirsig moet in de 
waardefilosofie dan ook in het middengebied tussen het bestaan van objectieve 
waarden en het bestaan van subjectieve waarden worden geplaatst. Pirsig is niet de 
enige die een rangorde of hiërarchie in waarden aanbrengt. Met het aangeven van de 
intellectuele waarde als hoogste waarde, sluit Pirsig aan bij Aristoteles, die stelt dat de 
wijze kiest voor de hoogst mogelijke deugd, die ligt in de intellectuele arbeid, dat wil 
zeggen contemplatie, en daarmee het geluk zoekt. De ideeën van Pirsig komen ook 
overeen met andere cultuurfilosofen zoals Hegel (het pure zijn, zelfbewustzijn, rede en 
geest/religie, het pure weten), Fromm, die zich afzet tegen het blijven hangen op het 
niveau van de sociale waarde en vindt dat de mensheid zich moet verheffen van 
marktgerichte samenleving tot een samenleving die gekenmerkt wordt door integriteit 
(van sociale waarde naar intellectuele waarde), en Marcuse, die het heeft over verzet 
tegen armoede (bedreiging van het leven = respecteren organische waarde), verzet 
tegen het (de samenleving bedreigende) materialisme ( = respecteren sociale waarde) en 
zelfontplooiing (= erkennen/respecteren van de intellectuele waarde). Ook de "golven" 
van Toffier vertonen een parallel met de waardenhiërarchie van Pirsig. Hij onderscheidt 
het nomadentijdperk (verzamelen van materie om te kunnen overleven), het agrarische 
tijdperk (het planten- en dierenrijk, de natuur, het leven, naar de hand zetten), het 
industriële tijdperk (het bouwen van een sociale orde waaruit het individu niet meer 
kan ontsnappen) en het informatietijdperk (de periode waarin het individu met behulp 
van de technologie zijn vrijheid herwint en zichzelf kan ontplooien). 

2.3.1.3 De relatie tussen waarden en individuele behoeften 

Een organisatie valt te definiëren als een samenwerkingsverband van individuen. Elk 
van die individuen wordt gedreven door zijn persoonlijke behoeften. 

Een organisatie valt te definiëren als een 
samenwerkingsverband van individuen. Elk van 
die individuen wordt gedreven door zijn 
persoonlijke behoeften. 

Maslov (1954) noemt daarbij de "deficiency needs'', waaronder de "physiological 
needs", de "safety needs", de "social needs" en de "esteem needs" vallen, waarbij de 
laatste twee een passieve en een actieve component kennen. Naast deze zes "deficiency 
needs" onderkent hij een zevende behoefte, die van groei ofwel self-actualisation. 
Apart van deze behoeften onderscheidt hij ook nog de behoefte te weten, te begrijpen, 
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en de behoefte aan schoonheid, aan een esthetisch bevredigende omgeving. Vertaald 
naar organisaties, betekent dit dat eerst in de basisbehoeften moet worden voorzien en 
dat de organisatie daaraan moet bijdragen in de vorm van geld en (arbeidsrechtelijke) 
gedragsregels. Hij gaat zelfs zover, dat het belang van het individu primair wordt 
gesteld, zij het in die zin dat als aan het belang van het individu door de organisatie 
niet meer voldaan kan worden, er geen grond voor het individu meer is om deel uit te 
maken van die organisatie. De vraag is natuurlijk wie dat uitmaakt 

Met name de "de:ficiency needs" van Maslov vertonen een parallel met de waardeni
veaus van Pirsig. Ook Maslov heeft een hiêrarchie in zijn verschillende behoeften 
aangebracht, waarbij een hogere behoefte pas aan de orde komt wanneer in een lagere 
is voorzien. De "physiological needs" zijn sterk gericht op het verkrijgen van voedsel, 
materie dus, door Pirsig omschreven als "anorganische waarde"1

), niet-levende 
materie. De "safety needs" zijn gebaseerd op bescherming tegen allerlei vormen van 
bedreiging. Daarvoor is interactie met de omgeving nodig om het leven ook op de 
langere termijn te kunnen waarborgen. Dit komt overeen met wat Pirsig omschrijft als 
"organische waarde". De relatie "social needs" en "sociale waarde" van Pirsig spreekt 
voor zich. 

De aanwezigheid van de vierde waarde van Pirsig, de intellectuele waarde, is noodza
kelijk voor de actieve componenten van de "social needs", maar ook voor alle andere 
door Maslov genoemde "needs", zoals de "esteem needs", de behoefte aan groei of 
self-actualisation, de behoefte om te weten en te begrijpen en de behoefte aan schoon
heid en aan een esthetisch bevredigende omgeving. 

Uit onderzoek van Schmidt (1983) blijkt dat de aantrekkingskracht die een organisatie 
op iemand uitoefent, voor een groot deel bepaald wordt door de bereikbare mate van 
overeenstemming tussen persoonlijke doelen en organisatiedoelen. Het belang van 
overeenstemming van het groepsdoel met het persoonlijke doel moet dan ook worden 
onderstreept, Weggeman (1992). 
Schmidt constateert dat de groep high sharers (de categorie bij wie de persoonlijke 
doelen het meest overeenkomen met die van de organisatie) significant sterkere 
gevoelens van loyaliteit en commitrnent met de organisatie heeft dan de categorieên 
moderate en low sharers . 

..... de aantrekkingskracht die een organisatie 
op iemand uitoefent, voor een groot deel bepaald 
wordt door de bereikbare mate van overeenstemming 
tussen persoonlijke doelen en organisatiedoelen. 

Tegen de ideeên van Maslov is vaak geageerd, met argumenten van empirische en 
ethische aard. Er zou weinig empirische steun zijn voor zijn theorie. Een van de 
bezwaren is dat Maslov met zijn hiërarchische opbouw suggereert dat een "volgende" 
behoefte pas dan motiverend werkt, wanneer de "vorige" grotendeels is bevredigd. Het 

1
) In de chemie hebben anorganische materialen een veel beperktere betekenis, namelijk 

niet tot de koolwaterstoffen behorend 
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Vierfasenmodel kent ook een hiërarchie en wel een hiërarchie van vermogenssoorten; 
het laat zich daarbij inspireren door de theorie van Maslov. Anders dan bij Maslov 
echter wordt ervan uitgegaan dat alle soorten vermogens aandacht behoeven. Het is 
mogelijk een van de vermogens tijdelijk te negeren of deels op te offeren ten gunste 
van een ander vermogen. Het negeren of opofferen kan echter nooit zo ver gaan dat 
een bepaald vermogen tot nul wordt gereduceerd. De ethische bezwaren die tegen 
Maslov worden ingebracht, zijn gericht op het idee dat met het concept van de Maslov
hiërarchie kan worden vastgesteld of een persoon zich "gezond" ontwikkelt. Iets wat 
bijvoorbeeld Duijker (1975, 1976) voor wetenschappelijk onhoudbaar en ethisch 
onduldbaar houdt. Pirsig wijst erop dat het opofferen van een hogere waarde enkel ter 
vergroting van een lagere, juist als onethisch moet worden beschouwd. De wijze 
waarop in het Vierfasenmodel wordt omgegaan met de verschillende waarden of 
vermogens, geeft geen aanleiding om die vragen ook ten aanzien van het Vierfasenmo
del te stellen. Daarin wordt de aanwezigheid van alle vermogens als noodzakelijk 
beschouwd en de vergroting van het totaal van vermogens als doel. 

2.3.1.4 De European Quality Award en de ontwikkelingsgedachte 

Er is gesproken over de evolutie van waarden; in het voorgaande is de relatie gelegd 
met de behoeftenhiërarchie van Maslov. Er zijn ook andere parallellen te trekken, 
bijvoorbeeld die tussen de waardeniveaus van Pirsig en de aandachtsgebieden voor 
resultaat van de European Quality Award en de Nederlandse Kwaliteitsprijs. Daar 
wordt gesproken van "business results", meestal uit te drukken in termen van geld, van 
materie dus. Men heeft het over "customer satisfaction", een maat voor de directe 
interactie met hen die het voortbestaan van de onderneming in eerste instantie bepalen. 
Met andere woorden, of de organisatie bestaansrecht (recht op leven) heeft, is een 
organische waarde. Men heeft het over "people satisfaction": heeft de organisatie een 
sociale waarde en "impact on society", wordt de intellectuele waarde van de organisatie 
ook door de omgeving erkend? 

De Nederlandse Kwaliteitspeijs die hetzelfde evaluatieschema hanteert, vertaalde 
"customer satisfaction", "people satisfaction" en "impact on society" eerst met klanten
tevredenheid, medewerkerstevredenheid en positie in de maatschappij. Na opmerkingen 
uit gebruikerskringen werd voor een andere vertaling gekozen, namelijk waardering 
door klanten, waardering door het personeel en waardering door de maatschappij. 
Een andere parallel is te vinden in het werk van Lievegoed (1970). Hij wijst er in zijn 
werk "Organisaties in ontwikkeling. Zicht op de toekomst" op dat ondernemingen in de 
pioniersfase erg gericht zijn op economisch-technische prestaties. 

Pirsig wijst erop dat het opofferen van een hogere 
waarde enkel ter vergroting van een lagere, juist 
als onethisch moet worden beschouwd. 

Hij denkt in termen van produkt en materie. Na de pioniersfase vangt de differentiatie
fase aan. In die fase vindt niet alleen differentiatie van werkzaamheden plaats, maar 
komt er ook aandacht voor de onderlinge samenwerking, echter vooral in de vorm van 
een technisch systeem. Er ontstaat "leven" in de organisatie, zij het primitief, en de 
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organisatie gaat haar commerciële waarde in de buitenwereld ontdekken. Er ontstaat 
"organische waarde". In de daaropvolgende fase, de integratiefase, krijgt de organisatie, 
volgens Lievegoed, een dienende functie met een bepaalde structuur, nuttig voor 
bepaalde vormen van samenwerking. Er is blijkbaar sprake van een "sociale waarde", 
die in stand gehouden moet worden. De laatste ontwikkelingsfase die Lievegoed 
onderkent, is de klaverbladorganisatie, waarbinnen het management de organisatie niet 
langer trekt, maar "leidinggeeft door het selectief afremmen en bevorderen van 
initiatieven". Het management geeft sturing aan het aanwezige "intellect". 

De paralleHen die gezien worden tussen het werk van Pirsig, Maslov, Lievegoed en de 
European Quality Award, zijn in figuur 13 samengevat. Zij vormen de basis voor het 
benoemen van vermogens zoals die in het Vierfasenmodel een plaats hebben gekregen 
(paragraaf 3.1). 

2.3.2 De ideeen van Weick en Mintzberg, proces versus structuur 

Organisaties bestaan niet op de manier waarop er vaak over gesproken wordt: namelijk, 
als dingen met een eigen wil vooral gericht op het nastreven van eigen doelstellingen. 
Dit verschijnsel wordt reïficatie genoemd. Reïficatie is een oorspronkelijk filosofische 
term, waarmee wordt aangegeven dat op bepaalde momenten een zelfstandig, dingach
tig bestaan wordt toegekend aan een begrip dat in wezen abstract is en ook alleen maar 
als abstractie mag bestaan, De Valk (1997). 

"Reïficatie of hypostasering noemt men het proces waardoor begrippen en de beleving 
van de mensen die ze gebruiken het karakter van concreet bestaande werkelijkheden 
aannemen. Men vergeet dan dat het abstracties zijn, maaksels van de menselijke geest 
In de sociologie is dit proces van belang, omdat het vaak voorkomt dat mensen 
abstracte begrippen als "de samenleving", "de jeugd" en dergelijke als onwrikbaar 
gegeven realiteiten buiten de mens om beschouwen en dus voorbijzien aan het feit dat 
zowel begrip als erdoor aangeduide werkelijkheid menselijke maaksels zijn. Weten
schappelijk gezien leidt dit tot een onjuist inzicht in de samenleving." 

..... waarbinnen het management de organisatie niet 
langer trekt, maar "leidinggeeft door het selectief 
afremmen en bevorderen van initiatieven". 

In de literatuur wordt veelvuldig gewaarschuwd voor deze vorm van reïficatie. Toch 
blijkt in de praktijk iedere keer weer dat er over organisaties wordt gesproken als 
waren zij concrete identiteiten, die aanleiding geven tot Kafka-taferelen waar mensen 
ongewild het slachtoffer van worden. Het Vierfasenmodel gaat er expliciet van uit dat 
organisaties niet meer, maar ook niet minder zijn dan groepen mensen die om een of 
andere reden met elkaar samenwerken en invloed op elkaar uitoefenen. 

Het gaat dus om samenwerkingsverbanden tussen mensen, waarbinnen een taakverde
ling is ontstaan, bewust of onbewust, met of zonder duidelijke doelstelling, al dan niet 
van tevoren afgesproken. 

70 



Figuur 13. Parallellen tussen de hiërarchieën van verschillende schrijvers. 

AUTEUR WAARDE 1 WAARDE2 E3 WAARDE4 

Pirsig Anorganische Biologische Intellectuele 
waarde waarde waarde 

Maslov Fysiologische Veiligheids- Sociale behoef- Verwezenlij-
behoeften behoeften ten/achtings- king esthetische 

behoeften behoeften 

Lievegoed ase Differentiatie- Integratiefase Klaverblad-
fase organisatie 

EQA h results Customer satis- Employee satis- Impact on 
faction faction society 

Bij het Vierfasenmodel moet men zich dus voortdurend blijven realiseren dat het hier 
niet gaat om de gedragingen en oriëntaties van een zelfstandig ding, maar van mensen 
die in een bepaald samenwerkingsverband invloed op elkaar uitoefenen. De op macht 
en getal gebaseerde dominante oriëntaties en gedragingen heten dan de oriëntaties en 
gedragingen van de organisatie te zijn. 
Dat deze samenwerkingsverbanden organisaties worden genoemd, komt omdat het 
werken met elkaar is "georganiseerd" (Van Dale: "organiseren": 1. Van organen 
voorzien, 2. ZOdanig regelen dat verschillende onderdelen van iets een systematisch 
geheel vormen, goed samenwerken). Een voorkeur om over "organizing" te spreken in 
plaats van "organizations" is te vinden bij Weick en hij definieert dat als volgt: 
"Organizing is defined as a consensua1ly validated grammar for reducing equivocability 
by means of sensible interlocked behaviors." 

Het Vierfasenmodel gaat van deze definitie uit met de kanttekening dat het niet altijd 
zo zeker is dat er sprake is van "sensible interlocked behaviors" in de betekenis van 
verstandig en bewust aan elkaar gekoppeld gedrag. "Sensible" kan zelfs niet altijd in de 
betekenis van "begrijpelijk" gelezen worden, in de meeste gevallen echter wel in de 
betekenis van "waarneembaar". 

... .. niet gaat om ..... een zelfstandig ding, maar 
van mensen die in een bepaald samenwerkings
verband invloed op elkaar uitoefenen. 

In navolging van Weick, legt De Laat (1988) de nadruk op de term "collectieve 
structuur" en niet op de term "groep". Hij doet dit omdat volgens hem het begrip 
"collectieve structuur" zijn bestaansrecht evenzeer aan individuele organismes als aan 
interacties ontleent. Deze interacties vertonen een zekere mate van herhaling, van 
stabilisatie of stolling. Juist daardoor ontstaat volgens hem de mogelijkheid om een 
collectieve structuur waar te nemen. In het Vierfasenmodel wordt gebruikgemaakt van 
de gedachte dat interacties een zekere mate van herhaling en stabilisatie kennen en 
hierdoor de mogelijkheid ontstaat structuren waar te nemen. 
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Aan het begrip interacties is ook het begrip processen te koppelen. Organisaties 
bestuderen en proberen te beïnvloeden door naar de intermenselijke processen te 
kijken, komt in de traditionele, scientific-managementachtige wijze van denken niet of 
nauwelijks voor. Daar is de dominante aanname dat de processen een automatisch 
gevolg zijn van de gecreëerde structuren. Deze mechanische denkwijze in de organisa
tietheorie, gebaseerd op de aanname van het bestaan van onveranderlijke natuurwetten, 
doet de mens tekort. Mensen blijken in de praktijk iedere keer weer zo creatief, dat zij 
al dan niet opgelegde structuren ontlopen, vooral als dat hun eigen individuele 
doelstellingen dient. De roep om discipline in organisaties waar dat veelvuldig gebeurt, 
is daarmee in verband te brengen. In hoofdstuk 3 wordt daar bij de behandeling van de 
verschillende vermogens van organisaties, nog op teruggekomen. 

De structuurbenadering van Mintzberg kent een aantal beperkingen, De Laat (1988). 
Alhoewel het Vierfasenmodel te relateren is aan de opvattingen van Mintzberg (zie 
subparagraaf 1.3.3), wordt die kritiek gedeeld, zeker als het gaat om het gevaar voor 
relficatie dat de structuurbenadering met zich meebrengt Ook door de structuur steeds 
als uitgangspunt te nemen, refererend aan de "Gestalttheorie" (de structuur als voor
grondfiguur, De Laat (1988), wordt het kijken te veel bepaald door de samenhang 
tussen posities en functies. Als gevolg van de wens om de ingewikkeldheid van de 
verschijnselen in de structuurbenadering op te nemen, gaat de oorspronkelijke helder
heid ten slotte verloren, De Laat (1988). 
De procesbenadering zoals die door W eick wordt voorgestaan, is echter nog zo weinig 
een onderdeel van het dagelijks denken, dat daarvoor wat helderheid betreft dezelfde 
kritiek geldt. 
Toch is het hele procesdenken de basis voor het VierfasenmodeL 
Het reduceren van dubbelzinnigheden gebeurt volgens Weick door de combinatie van 
gekoppelde gedragscycli en het toepassen van assemblageregels. 
Hij schrijft: 

"We suggest that any process contains two elements: assembly rules and interlocked 
behavior cycles. Assembly rules are recipes for assembling the process out of the total 
pool of interlocked cycles that are percieved to exist within the relevant portion of the 
organisation at the moment of assembly." 

Aan het begrip interacties is ook het 
begrip processen te koppelen. 

Van Leeuwen (1993), die in zijn boek "Management van verbetering" een samenvat
ting van de theorie van Weick geeft, omschrijft een gedragscyclus. Een gedragscyclus 
bestaat uit: 

• een "act": een handeling van een actor 
• een "interact": de respons van een tweede actor hierop 
• een "dubbelinteract": de aanpassing van de oorspronkelijke "act" door de eerste 

actor aan de respons van de tweede actor. 
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Assemblageregels worden samengevat als zijnde "procedures, instructies, handlei
dingen" die door de deelnemers aan de interactie worden gehanteerd bij: 

• het vaststellen van de hoeveelheid dubbelzinnigheid die in de input (de "enacted" 
omgeving) voorkomt 

• het mobiliseren van die dubbelinteracts, waarvan zij aannemen dat die de 
grootste reductie van dubbelzinnigheden opleveren. 

In het Vierfasenmodel wordt ervan uitgegaan dat, mede onder invloed van externe 
krachten, een organisatie zich ontwikkelt en dat het begrip "organizing" volgens Weick 
zich daarbij voordoet. Het gaat daarbij uiteraard niet om een organisatie als een 
zelfstandige entiteit, dat zou reïJ'icatie tot gevolg hebben, maar om de mensen die 
samen de organisatie vormen. 
Het gevolg van die aanname is dat er naast het verschijnsel van gedragscycli blijkbaar 
ook assemblageregels zijn. Weick geeft daar verschillende voorbeelden van. In 
hoofdstuk 4, waarin richting en snelheid van verandering aan de orde komen, zal op 
deze assemblageregels worden teruggekomen. 

Een andere opvatting van Weick is dat groepsvorming tussen individuen start bij 
convergentie rondom middelen in plaats van gezamenlijke doelstellingen. Individuen 
met diverse individuele doelstellingen groeperen zich rond gezamenlijke middelen. 
Hieruit kunnen gezamenlijke doelstellingen ontstaan. 
Tegenover de school van het procesdenken, waarbinnen de theorieën van Weick 
passen, staat die van het structuurdenken. Tot die laatste school wordt Mintzberg 
gerekend. Zoals in paragraaf 2.1.2 reeds is weergegeven, beschrijft hij in zijn boek 
"The structuring of organizations" (1979) verschillende basisstructuren en geeft hij aan 
hoe de ene structuur zich uit de andere ontwikkelt. Aanvankelijk komt hij tot vijf 
basisstructuren en later voegt hij er twee aan toe. Opgemerkt is reeds dat Mintzberg 
eigenlijk niet goed raad weet met twee andere organisatievormen, de ideologische 
organisatie of zendingsorganisatie en de politieke organisatie. Dit ligt voor de hand, 
want het zijn vooral de processen die kenmerkend zijn voor deze organisaties en niet 
de structuur die zij aannemen. 

In het Vierfasenmodel wordt ervan uitgegaan 
dat, mede onder invloed van externe krachten, 
een organisatie zich ontwikkelt ...... 

Los van de vraag of men bij het analyseren van organisaties moet uitgaan van de 
structuur of van de processen, blijft het gegeven dat er structuren zijn waarbinnen de 
samenwerking is geregeld Uit het Vierfasenmodel zal blijken dat de voorkeur van de 
auteur uitgaat naar het denken vanuit de processen, geheel in overeenstemming met de 
Total Quality Management-traditie, waarbinnen een overgroot deel van zijn ervaring is 
opgebouwd. Desondanks wordt het bestaan van structuren niet ontkend en zijn ze ook 
in het Vierfasenmodel terug te vinden. 

In de genoemde paragraaf is er al op gewezen dat Mintzberg onmiskenbare processen 
in een organisatie, vooral de processen die gebaseerd zijn op macht en gedeelde 
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ideologie, min of meer tevergeefs in een structuur wil onderbrengen. In het Vierfasen
model krijgen ook deze organisatievormen hun plaats, echter niet in de vorm van een 
structuur. 

2.3.3 Plaatsing van het Vielfasenmodel in de theorie van Burrell en Morgan 

Het Vierfasenmodel is gebaseerd op ervaringen van een individu en daarmee subjectief. 
Die ervaring is in de loop van de jaren verdiept door het voeren van een dialoog. Met 
collega's, met opdrachtgevers en met trainers en docenten. Sommigen van hen konden 
bogen op een decennia lange ervaring en een grote internationale reputatie, anderen 
bevonden zich pas kort in een dergelijke positie. 
Bij de opstelling van het Vierfasenmodel is die dialoog voortgezet, maar nu daarop 
toegespitst Het Vierfasenmodel is daarmee niet een objectieve beschrijving van de 
werkelijkheid geworden. Wel is de grondslag ervan opgeschoven in de richting van 
intersubjectiviteit. Bij het opstellen van het Vierfasenmodel is echter ook gezocht naar 
wetmatigheden in de ontwikkeling van organisaties. 

Subjectiviteit en wetmatigheid zijn begrippen die Burrell en Morgan (1979) ook 
gebruiken bij het in kaart brengen van de sociale wetenschappen. De Laat zegt daar het 
volgende over: 

"Burrell en Morgan gaan bij het schetsen van de historische ontwikkelingen in de 
sociale wetenschappen uit van vier paradigma's binnen de sociale wetenschappen. Zij 
brengen daarbij een aantal belangrijke punten naar voren over het verband tussen de 
sociale wetenschappen en de organisatietheorie, omdat zij ervan uitgaan dat de 
ontwikkelingen in het ene gebied hun neerslag hebben in het andere. Daartoe geven zij 
een zeer toegankelijk overzicht van de verschillende stromingen, zowel in de sociale 
wetenschappen als in de organisatieanalyse." Hij geeft daarbij de twee figuren weer die 
overgenomen zijn uit Maas, 1988 (zie figuur 14 en figuur 15). 

Figuur 14. 

Objectief 
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Figuur 15. 

De belangrijkste scholen van organisatie-analyse volgens Burrell & Morgan 
Sociologie van 

Objectief 

wetmatigheid 

Sociologie van 
radicale verandering 

Subjectief 

Uitgaande van de (inter)subjectiviteit van het Vierfasenmodel en de zoektocht naar 
wetmatigheden, zou het Vierfasenmodel thuishoren in het kwadrant dat wordt gekarak
teriseerd door: subjectieve kennis als wetenschapsfilosofische grondslag en geregu
leerde verandering als mogelijkheid van verandering. Het zou dan moeten overeen
komen met ethnomethodologie en fenomenologisch-symbolische interactionisme. 
Het symbolische interactionisme hanteert een drietal basisveronderstellingen, De Laat 
(1988): 

1. Menselijk handelen is gebaseerd op betekenissen. 
2. Betekenissen ontstaan uit sociale interactie. 
3. Betekenissen worden gehanteerd en gewijzigd in een proces van interpretatie. 

We leven, in een wereld van objecten, van voorwerpen die zichtbaar, tastbaar of 
anderszins waarneembaar zijn, omdat ze stabiel zijn in hun vorm, bijvoorbeeld een 
schrijfmachine, De Laat (1988). 

... .. Vierfasenmodel thuishoren in het kwadrant ..... 
subjectieve kennis ..... en gereguleerde verandering 

Maar als materieel voorwerp worden ze in een sociologische zin pas tot een voorwerp, 
wanneer ernaar verwezen wordt en ze een betekenis krijgen. Ze krijgen een plaats 
binnen de handeling van een of meerdere personen. In dat geval gaat het niet om een 
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voorwerp dat van kunststof of metaal is gemaakt, maar om een voorwerp waar je iets 
mee kunt doen, bijvoorbeeld schrijven. Het Vierfasenmodel kent niet alleen de 
verschillende vermogens waarop het voorgaande betrekking heeft. Afhankelijk van de 
oriêntatierichting verandert ieder vermogen ook nog van vorm. Het Vierfasenmodel 
maakt dus gebruik van het symbolisch interactionisme en ook op grond daarvan moet 
het Vierfasenmodel in het aangegeven kwadrant worden gepositioneerd. 

Ethnomethodologie wordt gekenmerkt door een sterk empirische oriëntatie. Onderzoe
kers die dit toepassen hebben een eigen begrippenkader ontwikkeld, waarvan het 
taalgebruik over het algemeen tamelijk ontoegankelijk is, De Laat (1988). Op basis van 
participerende observatie en interviews proberen zij tot een "account" te komen. 
Daaronder verstaat men zowel "verslag, weergave" als "verklaring, rechtvaardiging van 
het onderzochte verschijnsel". Het Vierfasenmodel heeft daar alle trekken van. 
Door de wens de opgedane ervaringen in een model neer te leggen, ontstaat de 
noodzaak met enige afstand terug te kijken op situaties en systemen waar deel van uit 
is gemaakt en te ontdekken welke "codes" daarbij gehanteerd werden. 

Zo beschouwd is er een overeenkomst met de onderzoeksmethoden die de ethno
methodologen hanteren. Ook dit duidt er dus op dat het Vierfasenmodel in het 
aangegeven kwadrant moet worden gepositioneerd. 

2.3.4 Ontwikkelingstichtingen en managementoriëntaties 

In de managementliteratuur wordt er door verschillende schrijvers op gewezen dat 
wetenschappelijk onderzoek aantoont dat organisaties zich ontwikkelen langs nader 
aangegeven ontwikkelingslijnen of ontwikkelingsrichtingen. De aanbeveling die 
daaraan verbonden wordt, is dat organisaties zich expliciet op die ontwikkelingstichtin
gen zouden moeten oriënteren, een aanbeveling die in het Vierfasenmodel is verwerkt. 
Daarvoor is bij het opstellen van het Vierfasenmodel vooral inspiratie geput uit de 
wijze waarop Abbringh, Ten Have en Van der Heijden (1993) zijn omgegaan met 
ideeën van Quinn en Rohrbaugh (1983) en Denison (1990). In de modellen voor 
besluitvorming van Koopman en Pool is een aanvulling gevonden, waarmee uitein
delijk de basis is gelegd voor het Vierfasenmodel. In deze paragraaf wordt nader 
ingegaan op de ideeën van deze schrijvers, voorzover die van invloed zijn geweest. 

. .... onderzoek aantoont dat organisaties zich 
ontwikkelen langs nader aangegeven ontwikke
lingslijnen of ontwikkelingsrichtingen. 

Om aan te geven wanneer een organisatie functioneler is, introduceert Denison (1990) 
een matrix, met op de verticale as beheersing en flexibiliteit en op de horizontale as 
interne oriëntatie en externe oriëntatie. Hij baseert zich daarbij op de indeling zoals die 
door Quinn en Rohrbaugh (zie figuur 16) is ontworpen. Zij maken op de horizontale as 
een onderscheid tussen externe oriëntatie en interne oriëntatie. Aan beide moet 
aandacht worden gegeven en er moet gestreefd worden naar een bepaald evenwicht (de 
vierde laag van het Vierfasenmodel geeft daar een aanwijzing voor). 
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Op de verticale as liggen de oriëntatierichtingen beheersing en verandering1
}. Het 

Vierfasenmodel maakt gebruik van ditze1fde assenstelsel, zij het gedraaid weergegeven. 
Daar waar Quinn en Rohrbaugh het begrip flexibiliteit gebruiken, wordt in het Vierfa
senmodel de voorkenr gegeven aan het woord verandering. Flexibiliteit wordt vooral 
geïnterpreteerd als "aanpassingsvermogen", een begrip dat niet volledig contrair is aan 
"beheersing", zoals "verandering" dat wel is. Met verandering wordt dan "totaal 
wijzigen" bedoeld, waarbij afstand wordt gedaan van het bestaande. 

Figunr 16. An overview of the competing values volgens Quinn en Rohrbaugh. 

Rational goal model Control lnternal process model 

Ends: Ends: 
productivity; efficiency Stability; control 

Means: Means: 
Planning; goal-setting lnformation management; 

communication 

External lnternal 
Ends: Ends: 
Growth; resource Human resource 
acquisition development 

Means: Means: 
Flexibility; readiness cohesion; morale 

Open system model 
Flexibility 

Human relations model 

Bron: Quinn en Rohrbaugh 

Verandering moet dan ook worden beschouwd als vernieuwing wanneer verbetering 
van het bestaande niet langer toereikend is. Beheersing is het scheppen van zodanige 
condities, dat er verandering plaatsvindt waarbij het bestaande zoveel mogelijk intact 
blijft. De opvatting is dat beheersing· gedreven wordt door verbeterend leren en veran
dering door vernieuwend leren. Probleem daarbij is de overstap van verbeterend leren 
naar vernieuwend leren. Het gevaar dat schuilt in de vaardigheid van verbeterend leren, 
is dat men zo goed in het verbeteren van het bestaande is geworden, dat men moeilijk 
van het bestaande en de daaraan ten grondslag liggende principes afstand kan nemen. 
Dit is verklaarbaar door het succes dat in het verleden is behaald en door zaken zoals 
conditionering en gewenning, mogelijk zelfs verslaving. De overgang van verbeterend 

1
) Qninn en Robrbaugh hebben het over flexibiliteit in plaats van verandering. In de 

verdere hesebrijving van hun model plaatsen zij flexibiliteit echter ook: in een van de 
kwadranten, reden om hier verandering als orirotatierichting te nemen en flexibiliteit 
voor het kwadrant te reserveren. 
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naar vernieuwend leren wordt daarom gekenmerkt door àfleren; een organisatie kan 
door externe en interne oriëntatie daartoe worden gestimuleerd. Eenzelfde soort 
overgang is die van externe oriëntatie naar interne oriëntatie. Verbeterend en vernieu
wend leren kunnen op hun beurt daar een bijdrage aan leveren. 
Het assenstelsel laat op de horizontale as twee oriëntatie- of ontwikkelingsrichtingen 
zien, die tegengesteld aan elkaar zijn, namelijk interne oriëntatie en externe oriëntatie. 
Beide verdienen aandacht, waarbij gestreefd moet worden naar een zekere balans. Deze 
vier begrippen kunnen opgevat worden als de primaire oriëntatierichtingen voor 
waardetoevoeging of het vermeerderen van het vermogen, in meerdere betekenissen 
gezien. 
Een vergelijkbaar assenstelsel, maar dan met de dichotomieën beheersing/ centralisatie 
versus flexibiliteit/decentralisatie en lage formalisatle versus hoge formalisatle is het 
assenstelsel Koopman en Pool (1992) gebruiken in hun model voor besluitvorming 
(figuur 17, zie ook intermezzo "Besluitvorming"). 

De opvatting is dat beheersing gedreven 
wordt door verbeterend leren en . 
verandering door vernieuwend leren. 

Figuur 17. Vier modellen van besluitvorming. 

Vier modellen van besluitvorming 
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Intermezzo: Besluitvorming volgens Koopman en Pool. 

Koopman en Pool introduceren vier vormen van besluitvorming. Zij onderken
nen het neo-rationele model, dat gekenmerkt wordt doordat één persoon er een 
sterk stempel op zet en in extremo de vorm van een decreet aanneemt. Vele, 
ook belangrijke, beslissingen worden snel en zonder uitvoerig onderzoek of 
overleg genomen. De macht is geconcentreerd, het denkwerk gebeurt veelal 
door één persoon. De formalisatiegraad is laag; regelgeving zou de macht van 
de top te veel beperken. 
Het bureaucratisch model van besluitvorming wordt "ingesnoerd" door 
regelgeving. Dat kunnen regels van de organisatie zelf zijn, maar ook regels 
die van buitenaf worden opgelegd. Via regels, planning en controle raakt de 
besluitvorming geformaliseerd. In diverse stadia worden allerlei spelers of 
groeperingen geacht een bijdrage te leveren, al is het maar door het zetten van 
een paraaf. 

Besluitvorming volgens het arenamodel wordt beheerst door onderhandelingen 
tussen diverse belanghebbenden. De macht in de organisatie is relatief ge
spreid, de onderlinge machtsverschillen zijn klein. Er is geen centraal apparaat 
dat zijn wil gemakkelijk oplegt. Het is een voortdurend probleem om voldoen
de consensus en acceptatie voor beslissingen te verwerven. Onderlinge strijd en 
gebrek aan samenwerking bedreigen het functioneren van de organisatie. 

Het open-eindmodel wordt gekenmerkt door een onzekere procesgang. Het 
zicht op het doel of de weg waarlangs dit te bereiken, is beperkt. Toevallige 
omstandigheden en onvoorspelbare gebeurtenissen doorkruisen de aanpak. 
Telkens moet men zich weer aanpassen aan nieuwe eisen en mogelijkheden. 
Dit dwingt tot een stap-voor-stapbenadering. 
De vier genoemde besluitvormingsmodellen gecombineerd met de door hen uit 
de literatuur overgenomen dimensies centralisatie en formalisatle (zie figuur 
17). 

Aanbevelingen die zij geven voor het nco-rationele model, zijn gericht op een vroegtij
dige onderkenning en een juiste conceptualisatie van problemen; voor het bureaucrati
sche model bevelen zij een goede structurering en bewaking van het besluitvormings
proces aan; het arenamodel is gediend met beheersing van het politieke proces en het 
verkrijgen van voldoende draagvlak voor de beslissing; voor het open-eindmodel 
bevelen zij aan expertise te bundelen en een gemeenschappelijke visie te creëren. 
Alhoewel hoge/Jage formalisatle als dichotomie niet geheel overeenkomt met de 
dichotomie externe/interne oriëntatie, komen de vormen van besluitvorming wel 
overeen met de kwadranten zoals die in het Vierfasenmodel worden aangeduid. 
De velden die door de beide assen worden gecreëerd, kunnen worden beschouwd als 
managementoriëntaties; een begrip dat in het Vierfasenmodel verder zal worden 
uitgewerkt. 
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2.4 GEBRUIK VAN CASES 

Reflectie, collegiale toetsing en het vastleggen van werkwijzen horen tot het gedragsre
pertoire van een organisatieadviseur binnen Berenschot Dit boek zelf kan als een 
bijdrage daartoe worden gezien. 
Om een indruk te geven van de gevolgde werkwijze bij het ontwikkelen van het 
Vierfasenmodel zal in de volgende paragrafen een verbinding worden gemaakt met een 
aantal opvattingen over "het bedrijven van wetenschap". Deze opvattingen komen niet 
terug in het Vierfasenmodel, maar zijn bedoeld om aan te geven dat de gevolgde 
werkwijze bij het opstellen en toetsen van het Vierfasenmodel door meerderen is 
beschreven als een verdedigbare vorm van werken, die zich uiteindelijk toespitst op het 
gebruik van cases voor het ontwikkelen van een theorie of model. 

Het "bedrijven van wetenschap" is van alle tijden, maar de opvattingen daarover zijn 
steeds veranderd of aangepast. De wijze waarop wetenschap in de middeleeuwen werd 
bedreven, is echter nog steeds van invloed, en kennisname ervan kan wellicht een beter 
begrip opleveren van de wijze waarop die nu wordt aanbevolen (zie intermezzo: 
"Wetenschap in de middeleeuwen"). 
In plaats van de middeleeuwse definitie van logica, hecht de lezer wellicht meer 
waarde aan de zogenaamde moderne logica ofwel de leer van het geldig redeneren. 
Daarom wordt in de hierna volgende paragraaf nader ingegaan op de opvattingen van 
Koningsveld (1987) en Kastelein (1990) daarover. In de tweede subparagraaf wordt 
ingegaan op de idee~n van Van Aken en anderen, om te vervolgen met de opvattingen 
van Biemans en Van der Meer (1994) met betrekking tot het werken met cases. 

Deze opvattingen komen niet terug in het Vietj'asenmodel, 
maar zijn bedoeld om aan te geven dat de gevolgde werkwijze 
bij het opstellen en toetsen van het Vietfasenmodel 

Ten slotte zal aan de hand van Liu (1991), waarbij nogmaals aan Mintzberg (1991) zal 
worden gerefereerd, worden ingegaan op het verschijnsel actieonderzoek, om vervol
gens te concluderen dat de gehanteerde methodologie zich het best daarmee laat 
vergelijken. 
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2.4.1 Het bedrijven van wetenschap in de middeleeuwen en nu 

Intermezzo: Wetenschap in de middeleeuwen. 

De werkwijzen van de middeleeuwse wetenschapper beschrijft Le Goff in 
"De intellectuelen in de middeleeuwen". Zij maakten gebruik van een 
methode of scholastiek die bestond uit het vocabularium, de dialectica en 
de autoriteit 

Vocabularium 

Het vocabularium ging uit van een exact omschreven taalgebruik. Gramma
tica en woorddefinities maakten daarvan deel uit. In het huidige manage
mentjargon zijn tal van woorden en begrippen aan het Engels ontleend, 
waarvan de betekenis in de loop van de tijd is verschoven. Ontwikkelingen 
in en rondom het begrip of vakgebied dat met een bepaald woord wordt 
aangeduid, hebben er vaak toe geleid dat andere begrippen en vakgebieden 
er een onderdeel van zijn gaan uitmaken. Een voorbeeld is het begrip 
kwaliteitszorg. Aanvankelijk sloeg dat enkel op het meten en waarnemen of 
een produkt voldeed aan de gestelde eisen. 

Later zijn de statistische methoden die daarbij worden toegepast, een 
onderdeel van dat begrip geworden. Nu de klant gezien wordt als belang
rijkste bepaler of iets kwaliteit heeft of niet, vallen hele stukken van het 
domein dat oorspronkelijk marketing was, onder kwaliteitsmanagement. 

In dit boek zullen, daar waar nodig, de hanteerde begrippen worden gedefi
nieerd om de duidelijkheid te vergroten. 

Dialectica 

De dialectica of logica is te omschrijven als het geheel van werkwijzen dat 
aan de orde stelt wat het object van kennis is (in dit geval het Vierfasen
model), hoe het toe te lichten, te verdedigen, te ontleden en de lezer of 
toehoorder ervan te overtuigen. 

Het Vierfasenmodel zal in dit boek stap voor stap gepresenteerd worden. 
Daarmee kan de lezer de gevolgde redeneertrant in detail volgen en wordt 
van elke stap de achtergrond toegelicht. De lezer zal het Vierfasenmodel in 
zijn onderdelen kunnen ontleden en zijn mening erover kunnen vormen. 
Door bij elke stap een illustratie aan de hand van cases te geven en te 
verwijzen naar de literatuur, zal de lezer hopelijk voldoende overtuigd 
kunnen worden. Cases en literatuurverwijzingen zijn daarbij tevens bedoeld 
als verdediging van het VierfasenmodeL 

Autoriteit 

Er is een befaamde uitspraak van Bernardus van Chartres: "Wij zijn 
dwergen op de schouders van reuzen. Wij zien meer en verder dan zij, niet 
omdat onze blik scherper is of omdat wij groter zijn, maar omdat hun 
reusachtige gestalte ons verheft en draagt." 
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Dit geldt zeker ook voor dit boek en het hierin gepresenteerde Vierfasen
model. Het is weliswaar gebaseerd op persoonlijke ervaring, maar het gaat 
daarbij om ervaring die gevormd is door het voeren van de dialoog. Een 
dialoog met, zoals reeds is opgemerkt, opdrachtgevers, mentoren, collega's 
en opleiders. Bij het opstellen van het Vierfasenmodel is deze dialoog 
gerichter en intensiever voortgezet en zijn hun op- of aanmerkingen ver
werkt. De hoop is dat hierdoor een deel van hun autoriteit afstraalt op het 
VierfasenmodeL Ook de literatuurverwijzingen zouden daaraan moeten 
bijdragen. 

Le Goff maakt melding van vier categorieën van wetenschappers: de 
filosofen, de vulgarisatoren, de compilatoren en de encyclopedisten. In dit 
boek wordt geen uitputtende opsomming gegeven van alle begrippen die er 
in het management- en organisatieadviesvak omgaan. Het werk valt dan 
ook niet onder dat van de encyclopedisten. 
Alhoewel er hier en daar "filosofisch" wordt uitgeweid en er bij de be
schrijving van met name de verschillende vermogens, teruggegrepen wordt 
op erkende en niet-erkende filosofen, voert het te ver het werk onder dat 
van de filosofen te rangschikken. 

Alhoewel erop wordt gewezen dat compileren momenteel vaak als een 
minderwaardige bezigheid wordt gezien, een opvatting die hij overigens 
bestrijdt, past het Vierfasenmodel waarschijnlijk het beste onder die 
wetenschapsopvatting. Hij verwijst daarbij naar Petrus Lombardus, die een 
schoolse samenvatting en interpretatie van de Bijbel heeft geschreven, dat 
nadien hèt handboek in de theologische faculteiten van de dertiende eeuw 
is geworden. Ook wordt hier Petrus Comestor genoemd, die kort na hem 
leefde en die in zijn "Historia Scolasticae" en andere geschriften de 
intellectuele nieuwigheden van zijn tijd omsmeedde tot elementaire, maar 
fundamentele werktuigen voor toekomstige magisters en studenten. 

Vulgarisatoren worden geacht wetenschappelijke kennis onder de massa te 
brengen. In de middeleeuwen gebeurde dat door preken. Het Vierfasenmo
del is te complex om door iemand zonder kennis van management en 
organisatiekunde te kunnen worden begrepen en het voldoet niet aan het 
criterium dat de massa het zondermeer kan bevatten. Met preken heeft het 
niets van doen. 

Meer dan aan de middeleeuwse definitie van logica, hecht de lezer wellicht meer 
waarde aan de zogenaamde moderne logica ofwel de leer van het geldig redeneren. 
Koningsveld zegt hierover: "Redeneren is een alledaagse bezigheid van iedereen: uit 
bepaalde uitspraken (premissen) wordt een andere, "nieuwe" uitspraak (de conclusie) 
afgeleid of gededuceerd. Deze deductie of afleiding verloopt volgens bepaalde regels, 
die we ons, net als de regels van de grammatica, in onze opvoeding tot taalgebruikers 
eigen maken. Dit laatste is echter geenszins een bewust proces en bedoelde regels van 
het redeneren leiden dan ook een onbewust leven." 
Het tegenovergestelde van de deductie die tot geldigheid van uitspraken leidt, is 
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inductie (Aristotelisch), die op grond van een aantal gegevens en nieuw inzicht leidt tot 
een nieuwe stelling, nieuwe kennis. Deze nieuwe stelling of kennis geeft via deductie 
de mogelijkheid van falsificatie. Zoals aangeduid, heeft de "opvoeding" van de auteur 
tot organisatieadviseur zich in een bepaalde omgeving voltrokken. Dit heeft ongetwij
feld invloed gehad op de "redeneer"regels die hij hanteert. 
Het "recht in de leer zijn" strijdt daarbij met het compromis zoeken, maar er zijn nu 
eenmaal meer machten en krachten dan de mens mag vermoeden en het is dwaas te 
veronderstellen dat er iemand is die de wijsheid in pacht heeft. 
Het voert te ver om in dit boek alle onbewust gehanteerde redeneerregels voor de lezer 
expliciet te maken. Opgemerkt is reeds dat er een redeneertrant zal worden gevolgd die 
het Vierfasenmodel stap voor stap presenteert. Elke volgende stap is gebaseerd op 
conclusies uit het voorgaande. De lezer wordt uitgenodigd voor zichzelf uit te maken 
of hij zich in de redenering, en dus impliciet in de gehanteerde redeneerregels kan 
vinden. 

Mèt de filosoof Kant ontkent Popper, aan wie Koningsveld (1987) refereert, de moge
lijkheid van de "naakte" waarneming. Alle waarnemingen - of het nu elektronen of 
zwanen betreft - eisen een "point of view", een theorie, een begrip, een verwachting of 
een mythe, van waaruit die waarneming pas mogelijk wordt. 

De "van alle theoretische harde feiten of naakte gegevens gereinigde geest zou ons 
volledig blind doen ronddolen". 
Vrees voor subjectivisme leidt naar de wens van het bestaan van een, op de "naakte" 
waarneming gebaseerde, onafhankelijke empirische basis. 
Voor de theorievorming wijst Popper een inductieve confirmatie en een onafhankelijke 
empirische basis af. Volgens hem schrijdt wetenschap niet voort van waarneming en 
experiment via inductie naar theorie, want waarneming en experiment veronderstellen 
reeds theorie. Het antwoord volgens Popper is: een theorie creëren, uit deze theorie 
deductief een zo riskant mogelijke voorspelling afleiden en deze door waarneming en 
experiment testen; kloppen de voorspellingen, dan wordt de theorie voorlopig als beste 
benadering van de objectieve waarheid beschouwd. 
Zoals al aangegeven bij de plaatsing van het Vierfasenmodel in de schema's van 
Burrell en Morgan, is bij het opstellen van het Vierfasenmodel de subjectiviteit niet 
geschuwd. Om enigszins in de richting van objectiviteit te komen, is getracht aan het 
bovenstaande principe te voldoen, echter niet door experiment maar door waarneming. 
Rondom het begrip autoriteit onderscheidt Koningsveld (1987) goede en slechte 
autoriteiten. Slechte autoriteiten zijn zij die een autoritaire strategie volgen. Hij gaat er 
daarbij van uit dat begripsvorming gepaard gaat met wat genoemd wordt "een creatieve 
sprong". 

Mèt de filosoof Kant ontkent Popper, aan 
wie Koningsveld refereert, de mogelijkheid 
van de "naakte" waarneming. 

De autoritaire strategie bestaat hieruit, dat de autoriteit, diegene die het begrip al heeft 
gevormd, steeds beslist over de vraag of de ander, een leerling of de lezer, op een 
gegeven moment begrippen gevormd heeft, waardoor die autoriteit tevoren een 
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antwoord klaar heeft op alle uitzonderingen of anomalieën die kunnen optreden. 
Wanneer dat niet het geval is, heeft de ander het gewoon niet begrepen. 
Bij deze vorm van simplisme krijgen uitzonderingen geen kans en is de mogelijkheid 
voor het leveren van kritiek niet aanwezig. 
Het is bedoeld om de lezer aan het denken te zetten en zijn begripsvorming op gang te 
brengen, mogelijk zelf zijn eigen model te bouwen. 
Het vermijden van een autoritaire strategie leidt ertoe dat communicatie en intersubjec
tiviteit mogelijk worden. 
Door bij het opstellen van het Vierfasenmodel kritisch te luisteren naar de geconsul
teerde autoriteiten is geprobeerd zelf niet in de valkuil van de autoritaire strategie te 
vallen. Het doel is immers van een subjectief tot een intersubjectief oordeel te komen. 
Kastelein (1990) onderscheidt in zijn boek "Modulair organiseren" vier hoofdstromen 
in de sociale wetenschappen: 

1. De regelmatigheden zoekende benaderingen. 
2. De interpreterende of begrijpende benaderingen. 
3. De a-kritische benaderingen. 
4. De kritische benaderingen. 

Tot de "regelmatigheden zoekende" benaderingen rekent hij de empirisch- analytische 
scholen. Deze trachten met behulp van veelal kwantificerende, survey-achtige onder
zoeken en bijpassende statistische verwerkingstechnieken algemene regelmatigheden 
(wetten, tendensen, correlaties) op te sporen (de inductieve, theorievormende variant) 
öf dergelijke regelmatigheden aan te tonen (de deductieve, hypothesetoetsende variant). 
"Interpreterende of begrijpende" benaderingen acht hij de fenomenologische, interactio
nistische en grounded theory scholen, die met behulp van doorgaans kwalitatief 
materiaal casestudy-achtige onderzoeken en bijpassende "schauende", "einfühlende" of 
"verstehende" interpretaties tot specifieke zin-verklaringen proberen te komen. 

Tot de "a-kritische" en "kritische" benaderingen rekent hij veranderingsgerichte 
scholen, die met behulp van kwantitatief materiaal uit surveys of kwalitatief materiaal 
uit casestudies of uit actieonderzoek (de werkelijkheid onderzoeken door te trachten 
haar te veranderen), sociale tegenstellingen trachten bloot te leggen teneinde die door 
mobilisatie van betrokkenen te overwinnen. 

Het Vierfasenmodel is een vereenvoudiging van de 
werkelijkheid en om die reden alleen al bekritiseerbaar. 

De overtuiging van Kastelein hierbij is dat het zinloos en betreurenswaardig is om deze 
stromen "an sich" te waarderen in termen van algemene verkieslijkheid of verwerpe
lijkheid. Ze vertegenwoordigen naar zijn mening elk een verschillend potentieel, met 
een principieel uiteenlopende bruikbaarheid voor het beantwoorden van ongelijksoor
tige vragen. De interpreterende/begrijpende, betekenis zoekende benadering is volgens 
Kastelein vooral van belang bij vraagstukken van "zingeving" van keuze van het 
gebruik van de beschikbare of gewenste speelruimte. 

Het Vierfasenmodel geeft nu juist door middel van verschillende oriëntatierichtingen 
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verschillende "speelruimtes" aan. Door daarbinnen te blijven, worden verschillende 
gebruiksmogelijkheden geboden. Doordat verschillende speelruimtes worden aangeduid, 
verwijst het Vierfasenmodel naar andere "speelruimtes" waarnaar de aandacht verlegd 
kan worden. Toepassing van de mergenoemde benadering is dan ook gepast te noemen. 
Kastelein geeft aan dat naar zijn mening de kritische benadering vooral ook dienstig is 
bij het doorbreken van de grenzen van de speelruimte. Het Vierfasenmodel wil juist 
ook op dat punt behulpzaam zijn, wat nader wordt toegelicht in hoofdstuk 3. 
Kastelein zet de a·kritische en kritische benaderingen ten opzichte van de regelmatig· 
heden zoekende en interpreterende benaderingen als volgt in schema: 

A·kritisch Kritisch 

Regelmatigheden zoekende Surveys Ontmaskerende surveys 
benadering 

Interpreterende Casestudies Onthullende casestudies 

Het Vierfasenmodel is niet kritisch bedoeld, maar naar zijn aard en opzet interprete· 
rend. Dit rechtvaardigt het gebruik van interpreterende casestudies. 

2.4.2 De gevolgde werkwijze in vergelijking met de opvattingen van anderen 

Van Aken (1994} onderscheidt drie categorieën van wetenschappen: 

• De formele wetenschappen, zoals de filosofie en de wiskunde. 
• De empirische wetenschappen, zoals de natuurkunde en bepaalde sociale 

wetenschappen (bijvoorbeeld de sociologie}. 
• De ontwetpwetenschappen, zoals de technische wetenschappen, de geneeskunde 

en de juridische wetenschap. 

De ontwerpwetenschappen ontwikkelen kennis voor gebruik door de professional op 
diens terrein, bijvoorbeeld de organisatieadviseur. De professional wordt omschreven 
als een persoon die met behulp van creativiteit en toepassingsvaardigheden weten· 
schappelijke kennis gebruikt bij het oplossen van waardeproblemen, Friedson (1973) 
en Schön (1983). 

Het Vierfasenmodel geeft nu juist door middel 
van verschillende oriëntatierichtingen verschillende 
"speelruimtes" aan. Door daarbinnen te blijven, 
worden verschillende gebruiksmogelijkheden geboden. 

Met het oplossen van "waardeproblemen" wordt hier bedoeld het oplossen van 
problemen in de werkelijkheid om daar de aanwezige "waarde" voor een cliënt te 
vergroten. De taak van een professional is om telkens voor een cliënt (of samen met 
een cliënt) een uniek en specifiek probleem op te lossen. Hij gebruikt daarvoor de 
regulatieve cyclus, Van Strien (1986), grofweg bestaande uit probleemkeuze, ontwerp 
van de ingreep (samen met of door de cliënt), doorvoeren van de ingreep en evaluatie. 
De kern van het werk van professionals bestaat daarbij uit het omwetpen, het van 
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tevoren bedenken van handelingen en het tijdens het handelen bedenken hoe die 
handelingen verder bij te sturen. 
Hij maakt daarbij, aldus Van Aken (1994), in het algemeen drie ontwerpen: 

Een objectontwerp, een ontwerp voor de ingreep. 
• Een realisatieontwerp, een ontwerp voor de wijze van doorvoeren van die 

ingreep. 
• Een procesontwerp, een ontwerp voor de regulatieve cyclus zelf, anders gezegd 

een ontwerp voor de aanpak van het ontwerpprobleem. 

Het maken of ontwerpen van het Vierfasenmodel in dit boek is een "procesontwerp". 
Het Vierfasenmodel moet professionals, maar ook managers behulpzaam zijn bij het 
ontwerpen van een ingreep die hun specifieke en unieke probleem zo oplost dat er 
"waardevermeerdering" optreedt. Hoofdstuk 2 gaat daar specifiek op in. Het Vierfasen
model valt onder de definitie van ontwerpmodel zoals Van Aken die in zijn artikel 
geeft: "Ontwerpmodellen zijn beschrijvingen van wijzen waarop men bedrijven of 
bedrijfsprocessen kan inrichten of besturen. 
Een ontwerp is geldig voor een klasse en kent een zekere ontwerpvrijheid en realisatie
vrijheid." Gebruikers van het Vierfasenmodel zullen die vrijheden zeker moeten nemen. 
De klasse is voor dit model breed gedefinieerd; iedere organisatie die uit is op 
"waardevermeerdering" of "vermogensvergroting". 

Uitspraken over het effect van ontwerpmodellen kunnen in twee vormen worden 
geleverd namelijk als algoritmische uitspraken of als heuristische uitspraken volgens 
Van Aken (1994). Hij stelt dat er goede redenen zijn voor het vrij zeldzaam voorko
men van algoritmische uitspraken binnen de organisatiewetenschappen. Hij wijst op 
zeven moeilijkheden voor het opsporen van algoritmische uitspraken (fysicalistische 
wetmatigheden) binnen de organisatiewetenschappen namelijk: stochastiek; grote 
tijdconstanten; multi-causaliteit en multi-dimensionaliteit; situatie- en tijdgebondenheid; 
implementatie-effect; zachte variabelen; weinig waarnemingen.Een heuristische 
uitspraak heeft de vorm van: "als u in deze omstandigheden dit resultaat wilt bereiken, 
heeft het voordeel om dat ontwerpmodel toe te passen". 

De professional omschrijft hij als een persoon 
die met behulp van creativiteit en toepassings
vaardigheden wetenschappelijke kennis gebruikt 
bij het oplossen van waardeproblemen, 

Een heuristische uitspraak kan nooit worden bewezen, maar wel getoetst. Daarvoor is 
een serie gevalstudies nodig die geleidelijk het vertrouwen kunnen opbouwen. De 
hiervoor aangegeven werkwijze was daarop gericht. Om als "klinisch" bewijsmateriaal 
voor heuristische uitspraken te kunnen dienen, moet het "bewijsmateriaal" onderdeel 
vormen van het resultaat. Vandaar dat de beschrijving van het Vierfasenmodel 
genlustreeed wordt met uitspraken uit de afgenomen interviews en casebeschrijvingen. 
Ontwerpmode11en zijn prescriptief (of normatief) te noemen. Een term die echter door 
Van Aken liever wordt vermeden, omdat het suggereert dat de wetenschap handelingen 
kan voorschrijven. Behalve dat dit moet worden overgelaten aan het waardeoordeel van 
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de cliënt, heeft de contingentiebenadering geleerd dat de effecten van bepaalde 
organisatiemaatregelen situatlegebonden zijn. 
Dit alles geldt ook voor het Vierfasenmodel. Het is niet bedoeld normatlef of prescrip
tief te zijn, alhoewel het alle trekken heeft gekregen van de "one-best-way-of-organi
sing" en het zowel prescriptief als normatlef is te noemen. Het geldt als referentie- en 
als ordeningsmodel, waarmee de waarschijnlijkheid van een juistere benadering kan 
worden getoetst. 

De lezer is gewaarschuwd. Van Aken merkt nog op dat voor een gegeven situatie er 
vele ontwerpmodellen zijn die men beter niet kan toepassen, maar er vaak meer dan 
één is die men in principe wel zou kunnen gebruiken. 

2.4.3 De gevolgde werkwijze en het werken met cases 

Als alternatlef voor de statistische toetsing van theoretische kaders is er de mogelijk
heid van de idiografische benadering, Biemans en Van der Meer (1994). 
Het vertrekpunt bij de idiografische benadering is de complexe werkelijkheid. Glaser 
en Strauss (1967) introduceerden in dit verband de "grounded theory" en hielden 
hiermee, aldus Biemans en Van der Meer, een pleidooi voor het laten opborrelen van 
de theorie uit de verzamelde gegevens. Deze benadering kan leiden tot theorievorming 
op het niveau van de specifieke organisatie (N=l), met andere woorden, tot generali
satle van het specifieke geval. Wetenschappelijk wordt dat, gezien de beperkte 
reikwijdte, als niet aantrekkelijk beschouwd. Volgens Van Strien (1986) kan de 
idiografische benadering worden uitgetild boven het N=l-niveau door bij het onder
zoeken van een concreet geval gebruik te maken van bestaande theorieën. Onderzocht 
wordt in hoeverre de verbanden en concepten van geaccepteerde theorieën kunnen 
worden gebruikt voor het inzichtelijk maken van de samenhangen in het concrete geval 
en voor het verklaren ervan. Er is discussie mogelijk of het bij het Vierfasenmodel wel 
of niet om een N=l-situatie gaat. Aan de ene kant is het een produkt van een meer
jarige ervaring, aan de andere kant gaat het om de ervaring van één individu. 
Zonder die discussie te voeren, is gekozen voor een onderbouwing van het Vierfasen
model met bestaande theorieën. Bij de beschrijving van het Vierfasenmodel is dat op 
de plaatsen waar dit is gebeurd, aangegeven. 

Hij stelt dat er goede redenen zijn voor 
het vrij zeldzaam voorkomen van algoritmische 
uitspraken binnen de organisatiewetenschappen. 

Biemans en Van der Meer wijzen er in hun artikel verder op dat zowel verklarend als 
probleemoplossend bedrijfskundig onderzoek de volgende kenmerken vertoont: 

• Het onderzoek is gericht op actuele, empirische verschijnselen in organisaties. 

• Het te onderzoeken empirische verschijnsel staat niet op zichzelf, maar heeft 
nauwe relaties met variabelen binnen en buiten de organisatie. Het is daarom 
noodzakelijk het verschijnsel te onderzoeken binnen de organisatiecontext en 
zich rekenschap te geven van mogelijke omgevingsinvloeden. 

87 



• Er is sprake van relaties tussen zeer veel verschillende variabelen, terwijl 
verandering van deze variabelen alleen om te kijken welke effecten optreden, 
niet mogelijk is. Het verschijnsel kan daardoor alleen in de reële situatie worden 
onderzocht. 

Met name het laatste punt vormt de reden waarom is afgezien van het experiment als 
werkwijze. 
Onderzoek met hiervoorstaande kenmerken is met name gericht op het hoe en waarom 
van de verschijnselen en veel minder op het hoeveel of hoe vaak. Bij dit soort van 
onderzoek wordt er, net als bij het Vierfasenmodel, gezocht naar de inzichtelijke 
samenhang, waardoor structuur kan worden aangebracht in een veelheid van variabelen 
en relaties en het essentiële van de onderzochte verschijnselen zichtbaar kan worden 
gemaakt 
Aanbevolen wordt, en dit is bij het opstellen van het Vierfasenmodel ook gebeurd, 
bestaande theoretische concepten richting te laten geven aan het zoekproces en een 
ondersteuning te laten bieden bij het formuleren van algemene structuren op grond van 
specifieke data. Biemans en Van der Meer betogen verder dat case-research een zeer 
geschikte onderzoeksmethode is bij het onderzoek naar het "hoe" en "waarom" van een 
verschijnsel dat zich kenmerkt door actualiteit en een groot aantal variabelen waarover 
weinig informatie beschikbaar is. De "hoe en waarom"-aanpak is naar hun zeggen 
vooral gericht op het beschrijven en verklaren van verschijnselen, wat het Vierfasen
model ook probeert te doen. Voor de "hoe en waarom"-aanpak adviseren zij vervolgens 
respectievelijk de beschrijvende case-research en de verklarende case-research. In het 
hier aangehaalde artikel weerleggen zij een aantal misvattingen, waaronder de misvat
ting dat case-research leidt tot resultaten die niet generaliseerbaar zijn en slechts 
subjectieve en weinig betrouwbare gegevens oplevert1). De gevolgde werkwijze bij 
het tot stand brengen van het Vierfasenmodel komt overeen met de opvattingen van 
Biemans en Van der Meer. 

..... gezocht naar de inzichtelijke samenhang, waardoor 
structuur kan worden aangebracht in een 
hoeveelheid van variabelen ..... 

2.4.4 Toetsing van het Vieifasenmodel door middel van actieonderzoek 

Hermeneutiek is de kunst van het interpreteren, waar Van Strien vijf varianten bij weet 
te onderscheiden: 

• De sterk door organische concepties geleide, "verstehende" variant. 
• De existentieel-fenomenologische variant. 

1
) Andere misvattingen zijn volgens hen: 
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• case-research impliceert automatisch kwalitatief onderzoek 
case-research is alleen geschikt voor verkennende studies 

• case-research leidt slechts tot gedetailleerde beschrijvingen die onderling niet of 
nauwelijks te vergelijken zijn. 



• De fenomenologie van de essentie. 
• Het marxistisch denken. 
• De neo-fenomenologie, die gekenmerkt wordt door de nadruk op de deelname 

aan de leefwereld en de daarbinnen gehanteerde regels. 

De eigen adviespraktijk, die de inspiratiebron vormt voor dit boek, vertoont voor een 
overgroot deel de kenmerken van wat Van Strien omschrijft als "participerende 
begeleiding". 
De redenering van Van Strien volgend, zou dit inhouden dat het interpreteren van de 
eigen ervaring overeenkomt met wat hij aanduidt als neo-fenomenologie. 
Dit bevestigt nog eens dat het Vierfasenmodel dat in de volgende hoofdstukken wordt 
beschreven, geplaatst kan worden onder de interpretatieve sociologie volgens de 
indeling van Burrell en Morgan, zoals in paragraaf 2.3.3 reeds aangegeven. 

In de voorgaande paragrafen is beargumenteerd dat toetsing door middel van cases een 
acceptabele wetenschappelijke methodologie kan worden genoemd, waarbij met name 
door Kastelein een relatie gelegd is tussen het interpretatief sociologische paradigma en 
het gebruik van cases. Hij benadrukt daarbij dat de interpreterende benaderingswijze 
niet "an sich" op algemene verkieslijkheid of verwerpelijkheid moet worden gewaar
deerd, maar als een vorm naast andere. Dit komt overeen met wat Liu (1991) betoogt 
in een artikel dat de grondbeginselen van actieonderzoek behandelt. De klassieke 
observatieonderzoeksbenadering wordt gekenmerkt door: volkomen onafhankelijkheid 
van observatie en verschijnsel, herhaalbaarheid, universalisme en permanentie, 
laboratoriumexperimenten doordat het object nit zijn context is te halen, de eigenschap
pen ervan onderling onafhankelijk worden geacht en deze ook niet worden aangetast 
door de aanwezigheid van andere vergelijkbare objecten. Er moet wel een andere 
onderzoeksmethode worden ontwikkeld, gezien de onmogelijkheid om laboratorium
experimenten uit te voeren met complexe sociale systemen, waartoe organisaties 
gerekend kunnen worden. 

..... de misvatting dat case-research leidt tot 
resultaten die niet generaliseerbaar zijn 
en slechts subjectieve en weinig betrouw
bare gegevens oplevert. 

Een andere onderzoeksmethode is het actieonderzoek. Liu geeft daarvoor een aantal 
grondbeginselen: 

• Het "non-separability"-princïpe: 

Actieonderzoek kan niet worden gescheiden van de situatie waarin het inter
venieert. 

• Het principe van de "geïntegreerde benadering": 

De menselijke geest heeft het vermogen om zowel de algemene kenmerken als 
de meer analytische kenmerken van een complexe situatie te herkennen. Hij is 
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ook in staat de resultaten van die herkenning, tot elke graad van precisie, te 
beschrijven op manieren die betekenis hebben voor elke andere menselijke geest. 

• Het principe van indeterminisme: 

Actieonderzoek richt zich op het begrijpen van, en richting geven aan open 
processen. 

• Het principe van actieonderzoek: 

De validering van een propositie in de sociale wetenschap wordt bereikt door de 
realiteit waarnaar de propositie verwijst te modificeren. 

• Het lokaal-genetisch principe: 

De menselijke geest is in staat om lokale en tijdelijke feiten te verbinden aan de 
dynamiek van hun voortbrengingsproces. Hij is ook in staat om specifieke 
gedragingen uit te vinden om het proces dat zijn doelen ondersteunt, te realise
ren. 

• Het principe van waarden: 

Actieonderzoek vindt plaats binnen een kader van ethische waarden die door alle 
participanten worden geaccepteerd. Deze waarden moeten worden geformuleerd 
als een deel van de omgeving van actieonderzoeksbevindingen. 

Als resultaat van actieonderzoek geeft Liu: 

Actieonderzoek genereert nieuwe onderzoeksvragen, problemen en hypothesen. 
Actieonderzoeksresultaten zijn te danken aan participatie en actie. 

• Actieonderzoeksbevindingen zijn multidisciplinair. 
• Actieonderzoeksbevindingen hebben zowel betrekking op dynamische als op 

descriptieve aspecten. 
Actieonderzoeksresultaten betreffen praktisch georiënteerde methoden en 
benaderingen voor sociale/organisatorische verandering. 

Er moet wel een andere onderzoeksmethode worden ontwikkeld, 
gezien de onmogelijkheid om laboratoriumexperimenten 
uit te voeren met complexe sociale systemen, 
waartoe organisaties gerekend kunnen worden. 

Een categorie van vraagstellingen binnen het actieonderzoek wordt gevormd door 
vragen met betrekking tot sociale systemen en processen van sociale verandering. 
(Bedrijfs)organisaties zijn sociale systemen, en voorbeelden van de genoemde categorie 
vraagstellingen zijn vragen met betrekking tot het verkrijgen van begrip van de 
organisatorische institutie, de dynamiek van de organisatorische verandering, typen van 
werkorganisatie, de organisatiecultuur en de interactie tussen psychologische, sociale en 
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technische variabelen. 
Het Vierfasenmodel gaat uit van de vermelde grondbeginselen en is op zoek naar de 
aangehaalde resultaten met antwoorden op de genoemde vragen. 
Zowel het ontwikkelen als het toepassen van het Vierfasenmodel is als methodologie te 
categoriseren onder het actieonderzoek, waarbij gebruikgemaakt is van cases. 
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3. DE STATISCHE ELEMENTEN VAN HET VIERFASEN
MODEL 

Symbolische structuren die betrekking schijnen te hebben op het individu
atieproces, vertonen de neiging op het getal vier gebaseerd te zijn. 

C.G. Jung 

INLEIDING 

Alles wijst erop dat organisaties flexibeler moeten en ook kunnen worden. De markt 
wenst op haar wenken bediend te worden, waarbij tevens alle aandacht gegeven moet 
worden aan specifieke individuele wensen. Standaardoplossingen zijn niet langer 
acceptabel, maar flexibiliteit lijkt niet altijd genoeg. Innovatie en creativiteit lijken de 
nieuwe antwoorden te zijn. Tal van oplossingen worden daarvoor aangedragen, waarbij 
het erop lijkt dat ook de wereld van de bedrijfskunde haar eigen mode kent 
Maar hoe moeten managers die geen tijd of geen behoefte hebben om aan elke mode 
mee te doen, daarop reageren? Om op deze vraag een antwoord te vinden, gaat men op 
zoek naar het geheim van het succes van organisaties en probeert men erachter te 
komen hoe zij hun vermogens weten te vermeerderen. Succes hebben, doelstellingen 
bereiken, blijkt daarbij vooral een kwestie van timing en misschien een beetje geluk. 
Het antwoord bestaat niet uit één bepaalde bedrijfskundige ingreep of ander soort 
oplossing, en zeker niet uit het volgen van de laatste mode daarin. 
In hun laatste boek, "De strijd om de toekomst", pleiten Hamel en Prahalad (1994) 
ervoor een vooruitziende blik te ontwikkelen en, anticiperend op toekomstige verande
ringen, een aantal voorbereidingen te treffen om slagvaardig te kunnen optreden, als 
het zover is. Managers worden daarbij geadviseerd ervoor te zorgen dat zij hun 
organisatie door en door kennen, weten wat de "capabilities" van hun organisatie zijn, 
en er vooral niet van uit te gaan dat wat in het verleden bij henzelf of bij anderen 
succesvol bleek te zijn, ook in de toekomst zal werken. Hamel en Prahalad hebben het 
daarom niet alleen over een vooruitziende blik, maar ook over de vaardigheid om te 
kunnen vergeten. 
De voorbeelden die zij geven, liggen vooral op het vlak van het vasthouden aan 
bepaalde technologiei:ln, markttoegangen of produkten. In dit boek wordt het vooral 
gezocht in het verwerven van nieuwe of, zo men wil, andere bekwaamheden, die op 
het moment dat het nodig blijkt, kunnen worden ingezet. 

Succes hebben, doelstellingen bereiken, 
blijkt daarbij vooral een kwestie van 
timing en misschien een beetje geluk. 

De organisatie als het ware warm laten lopen, zonder precies te weten wanneer de 
wedstrijd zal plaatsvinden en op welke wijze verworven bekwaamheden in de strijd 
zullen worden geworpen. Immers, geluk is niet af te dwingen. Dat komt, net als 
ongeluk, van buiten op een moment waarop dat het minst wordt verwacht Ttming is 
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wel te beïnvloeden. Timing is ook een kwestie van klaarstaan om de juiste beslissing 
op het juiste moment te kunnen nemen. 

In een interview haalt dr. ir. Frits Philips een anekdote aan, die ook in de biografie 
staat die prof. dr. P.J. Bouman over Anton Philips geschreven heeft. Toen Anton 
Phi1ips bij Emil Rathenau, directeur van AEG, op bezoek was, zei Rathenau: "Als 
ik op deze knop druk, gaat de prijs van de lampen omlaag tot 20 Pfennig". Anton 
Philips' reactie daarop was: "U kunt zoveel drukken als u wilt, maar u komt toch te 
laat. Sedert een maand bevatten al onze verkoopcontracten de clausule dat de prij
zen van de Philips-lampen steeds een halve Pfennig onder de prijzen in de offertes 
van AEG zullen liggen." 
Anton Philips wist dat hij zich zo'n uitspraak kon veroorloven; zijn zoon en 
opvolger Frits Philips verklaarde dat hij in zijn tijd altijd wilde weten waar het 
Philips-concem toe in staat was, voor het geval hij dergelijke uitspraken ter plekke 
zou moeten doen. Situaties die, zo vertelde hij, zich ook meerdere malen hebben 
voorgedaan. Zo gebeurde het ook dat managers uitspraken deden zonder te weten of 
hun organisaties ook daadwerkelijk in staat zouden zijn ze waar te maken, met alle 
gevolgen van dien. 

In de vorige hoofdstukken zijn de achtergronden beschreven waartegen een model is 
ontstaan dat vooral bedoeld is als referentiekader voor managers en organisatieadvi
seurs. Welke bekwaamheden kan men onderscheiden, is het huidige pakket van 
bekwaamheden compleet en wat moet er veranderen als men de strategische variabelen 
in termen van effectiviteit, efficiency, flexibiliteit en creativiteit wil wijzigen? 
Hamel en Prahalad hebben het over capabilities, en hiervoor is gesproken over 
bekwaamheden, wat ook gelezen kan worden als vaardigheden. Het Vierfasenmodel 
heeft het over vermogens. Vermogens waar men over beschikt, verworven kunnen 
worden, kunnen worden vergroot, anders worden gewaardeerd, maar ook verloren 
kunnen gaan. 
Het Vierfasenmodel is tevens een ordeningsmodel; het geeft aan hoe de onderscheiden 
bekwaamheden, vaardigheden of vermogens in relatie tot elkaar staan. Tevens geeft het 
Vierfasenmodel aan welke combinaties van vaardigheden extra aandacht verdienen of, 
zo men wil, mogelijke aangrijpingspunten bieden om te komen tot verbeteringen, zoals 
verhoging van de effectiviteit, verbetering van de efficiency, vergroting van de 
flexibiliteit en van de creativiteit. 

Op die manier kunnen managers of organisatieadviseurs, onafhankelijk van het feit of 
ze in de mode zijn of niet, vaststellen of nieuwe of desnoods oude methoden voor hen 
van belang zijn. 

Welke bekwaamheden kan men onderscheiden, 
is het huidige pakket van bekwaamheden 
compleet en wat moet er veranderen ..... 

Met behulp van het Vierfasenmodel kan met meer zekerheid een uitspraak worden 
gedaan over de vraag of een organisatie op een evenwichtige wijze bezig is met het 
vergroten van haar "vermogen". In dit hoofdstuk worden in vier hoofdparagrafen de 
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statische elementen van het Vierfasenmodel beschreven. In het volgende hoofdstuk zal 
blijken dat ze een dynamische relatie hebben. 
In de eerste hoofdparagraaf komen de begrippen "vermogens van de organisatie" en 
"vermogensvermeerdering of waardetoevoeging" aan de orde. 
In de tweede hoofdparagraaf van dit hoofdstuk worden verschillende oriëntatierich
tingen gerntroduceerd, die in de literatuur worden genoemd als wegen waarlangs 
organisaties zich verbeteren. 
De derde hoofdparagraaf gaat in op de verschillende interventiemogelijkheden die 
ontstaan als men de oriëntatierichtingen in relatie brengt met de verschillende vermo
gens, zoals die in de eerste paragraaf zijn beschreven. 
De vierde hoofdparagraaf geeft de resultaten weer van de verschillende interventies, 
verbijzonderd naar soort vermogen. 

3.1 DE VERMOGENS VAN EEN ORGANISATIE EN VERMOGENSVERMEERDERING 

Het Vierfasenmodel onderkent vier verschillende soorten van vermogen, namelijk: het 
materieel vermogen, het commercieel vermogen, het socialisatievermogen en het 
denkvermogen. Deze vermogens zijn afgeleid van de vergelijking die in subparagraaf 
2.3.1 (De centrale achtergrondgedachte) is gemaakt. Daar is een relatie gelegd met de 
verschillende ontwikkelingsperiodes van de mensheid, zoals Toffier die onderkent, de 
waardeniveaus volgens Pirsig en andere cultuurfilosofen, de behoeftenhiërarchie 
volgens Maslov, de ontwikkelingsfases van een onderneming volgens Lievegoed en de 
resultaatcategorieën in het evaluatieschema van de European Quality Award. Alhoewel 
het hier om hierarchieën op verschillende assen gaat, is er, zoals aangegeven, een 
bepaalde relatie te leggen. 
In zijn inaugurele rede geeft Fisscher (1994) aan dat "waardetoevoeging" gezien moet 
worden als het bestaansrecht van ondernemingen. Hij voegt daar onmiddellijk aan toe 
dat dat in de praktijk minder triviaal is dan het mag klinken. De vraag die daarbij rijst, 
is: "Waarde voor wie?". Ook stelt hij vragen als: "Welke maatschappelijke waarden 
voegen we toe en aan welke waarden doen we mogelijk afbreuk?". 
Hij refereert daarbij aan Haselhoff, die heel nadrukkelijk het aspect zingeving in het 
strategisch management introduceert, Haselhoff (1977). Die vragen zijn niet te 
beantwoorden als men zich niet verdiept in de belangen en de doelstellingen die het 
individu heeft bij de organisatie waarvan hij of zij deel uitmaakt. 

Het Vierfasenmodel onderkent vier verschillende soorten 
van vermogen, namelijk: het materieel vermogen, 
het commercieel vermogen, het socialisatievermo-
gen en het denkvermogen. 

In principe is hierbij onderscheid te maken tussen de belangen of de doelstellingen van 
het individu en die van het collectief, Weggeman (1992). Het Vierfasenmodel gaat 
ervan uit dat waardevermeerdering mogelijk is zonder erop in te gaan wie daar uitein
delijk profijt van heeft. In deze paragraaf zullen we nader ingaan op de begrippen 
vermogen en vermogensvermeerdering. 
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3.1.1 Het begrip vermogen 

In het Vierfasenmodel wordt niet over waarde maar over vermogens gesproken. Daar is 
voor gekozen, omdat het begrip waarde ook een ethische component in zich heeft 
Het begrip "waarde" wordt mede in verband gebracht met het begrip "normen". Als 
men het heeft over waarden en normen, begeeft men zich op het terrein van de 
waardeleer. Daarin is het begrip waarde, afkomstig uit de economische theorie van de 
17e en de 18e eeuw (Adam Smith: gebruiks- en ruilwaarde) ontwikkeld tot een 
waardefilosofie. Het gaat er in de waardefilosofie niet alleen om of een objectief 
waardeoordeel mogelijk is, maar ook of er objectieve en zelfs absolute, eeuwige 
waarden zijn, ook buiten het historisch en sociaal variabel waardenbesef van de 
oordelenden. Met andere woorden, men houdt zich bezig met de vraag of er een 
waardenrijk bestaat met een hiêrarchische (rang)orde van waarden en waardekwalitei
ten. Tegenover dit zogenoemde ontologisch realisme, dat dit aanvaardt, staat de 
subjectivistische en nominalistische opvatting, volgens welke alle waardebepalingen 
niets anders zijn dan uitdrukkingen van gevoel en emotie, zodat zij ook met dit gevoel 
wisselen en veranderen, Waldran (1993). Uiteraard bestaan er tussen deze twee 
uitersten allerlei variaties van opvattingen. 

In het Vierfasenmodel wordt waarde vooral gezien als de betekenis die iets heeft als 
bezit; het Vierfasenmodel laat zich er niet over uit aan wie het bezit toebehoort, 
danwel toekomt Waarde zegt daarbij iets over de omvang van het vermogen en 
waardetoevoeging vergroot het vermogen. 
In Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse Taal wordt vermogen omschreven 
als: "macht: dat waartoe men in staat is, of: iets gedaan weten te krijgen, kracht". 
Kracht moet daarbij worden verstaan als: de gave van het verstand of van de ziel. 
Vermogen staat echter ook voor de maat van wat iets kan verwerken of presteren, voor 
capaciteit. Capaciteit kan men weer zien als bekwaamheid, geschiktheid, inhoud. 
Vermogen kan ook in verband gebracht worden met de Engelse term "ability", wat 
naast bekwaamheid ook bevoegdheid betekent, en ook duidt op solventie, (geestes)
gaven en talenten. In de managementliteratuur heeft onder andere Prahalad het over 
"capabilities". Meer materieel gezien, is vermogen ook: het geheel van iemands 
bezittingen aan goederen en rechten. Een vermogend man heet ook een invloedrijk 
man te zijn. 

In het Vleifasenmodel wordt waarde 
vooral gezien als de betekenis die 
iets heeft als bezit; 

Deze beschrijvingen en definities van het begrip vermogen komen blijkbaar overeen 
met wat in het taalgebruik onder vermogen wordt verstaan. Daarbij blijft een soort 
dubbele betekenis bestaan, namelijk: 

• Vermogen is wat men aan middelen bezit. 
Vermogen is dat waartoe men in staat is. 
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De voorkeur wordt gegeven aan de laatste opvatting, en wel om de volgende reden: 
naarmate een organisatie tot meer in staat is, is de "waarde" van de organisatie groter. 
Die waarde zal voor elke betrokkene (aandeelhouders, management, medewerkers, 
klanten en andere belanghebbenden) anders zijn en zal ook in andere dimensies 
(beurswaarde, verkoopwaarde, statuswaarde, waarde als leef- en werkomgeving, waarde 
als leverancier, waarde als klant, nieuwswaarde etc. etc.) worden uitgedrukt. Spreekt 
men over bezit, dan is ook de eigendomsvraag aan de orde. Gegeven het feit dat de 
waarde in verschillende dimensies wordt uitgedrukt, zal het optellen of vergelijken van 
de waarden moeilijk zijn, nog afgezien van de vraag of het enig nut heeft. 
Het Vierfasenmodel is erop gericht aan te geven hoe een organisatie op een bepaald 
moment haar "mogelijkheden kan vergroten", waarna de waardebepaling door elke 
betrokkene op subjectieve gronden kan plaatsvinden. 

De term vermogen zoals in het Vierfasenmodel gebruikt, komt ook overeen met wat in 
het Engels "capabilities" heet. Deze term legt een relatie met begrippen als "bekwaam
heden", "capabel" en "capaciteiten". In het Duits zou men begrippen als "Vermogen", 
in de betekenis van "Kraft" en "Fähigkeit", kunnen hanteren. In het Frans komen de 
termen "habile", "pouvoir" en "puissance" in aanmerking. 

3.1.2 De vier vermogens van een organisatie 

Het Vierfasenmodel gaat uit van een bepaalde vermogenshiërarchie, waarbij de 
gedachte is dat de vermogens weliswaar onafhankelijk van elkaar kunnen bestaan en 
ook onderling uitwisselbaar zijn. Om in een organisatorisch verband vermeerderd te 
kunnen worden, is echter aanwezigheid van alle vier de vermogens noodzakelijk. De 
praktijk wijst uit dat niet de vier vermogens bewust als vermogens worden onderkend, 
waarvoor het vermeerderen een doel kan zijn. Gevolg is dat één van de vermogens 
zodanig aan erosie onderhevig is, dat het geheel of nagenoeg geheel verdwijnt en 
verdere vermogensvermeerdering niet langer mogelijk is, danwel zeer ernstig wordt 
bemoeilijkt. 

3.1.2.1 Materieel vermogen 

Het eerste soort vermogen wordt aangeduid als het materieel vermogen. Dit is te 
vergelijken met de anorganische waarde (materie) zoals Pirsig die omschrijft. In de 
praktijk gaat het daarbij om al het materieel bezit dat een organisatie heeft en als 
zodanig op de balans en in de winst-verliesrekening verschijnt Voor individuen kan dit 
vermogen in de fysiologische behoeften (voedsel, kleding, onderdak) voorzien. 

.. . .. al het materieel bedt dat een organisatie 
heeft en als zodanig op de balans en in de 
winst-verliesrekening verschijnt. 

Voor een onderneming kan het vooral in de pioniersfase de basis voor continuïteit 
vormen. Voor velen is het ook dé maatstaf voor succes. Het kunnen voorzien in de 
primaire materiële behoeften, als organisatie beschikken over een produkt in de vorm 
van goederen, diensten, overtuigingen of ideeën en de aanwezigheid van al dan niet uit 
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vroegere winsten verkregen bezittingen, duidt op een vermogen dat men het materieel 
vermogen kan noemen en kan worden opgevat als de materiële resources of "hardware" 
van de organisatie. 

3.1.2.2 Commercieel vennogen 

Om het materieel vermogen te kunnen vergroten, is de aanwezigheid van een ander 
soort vermogen noodzakelijk, namelijk wat het Vierfasenmodel het commercieel 
vennogen noemt. Voor een organisatie krijgt dit vermogen echter pas betekenis, 
waarde, als er een materieel vermogen is. Met het commercieel vermogen wordt de 
bekwaamheid om tot transacties met derden te komen bedoeld en kan worden bes
chouwd als immateriële resource of de "software" van de organisatie. Daarmee wordt 
de organisatie als het ware "leven" ingeblazen, de organisatie krijgt een "biologische 
waarde". De organisatie beschikt over een ruilrelatie, en kan overleven op de langere 
termijn, kenmerkend voor wat Lievegoed de differentiatiefase noemt. In de differentia
tiefase is alles gericht op het onderhouden en versterken van die ruilrelatie. Zo is zij 
bijvoorbeeld in staat tot produkt-marktanalysen. De organisatie is daarop ingericht. 
Zonder notie van de andere vermogens (socialisatie- en denkvermogen) bestaat daarbij 
de neiging terug te grijpen op de principes van de "klassieke" bedrijfsvoering, waarin 
de ideeën van Taylor en Fayol dominant zijn, Lievegoed (1970). 
Het daadwerkelijk anticiperen door een organisatie op de markt en het kunnen bogen 
op waardering door klanten en/of die weten te verwerven, duidt op de aanwezigheid 
van een vermogen dat men het commercieel vennogen kan noemen. 

3.1.2.3 Socialisatievennog en 

Om als organisatie tot transacties met derden te kunnen komen, is op de lange termijn 
samenwerking nodig. De bekwaamheid daartoe wordt in het Vierfasenmodel het 
socialisatievennogen genoemd, het vermogen zich als groep te ontwikkelen en als 
groep op te treden. Het socialisatievermogen kan ook gerekend worden tot de 
"software" van de organisatie. Ook hier geldt dat het zonder dit vermogen niet 
mogelijk is het commercieel vermogen van een organisatie te vergroten, terwijl de 
aanwezigheid van commercieel vermogen betekenis geeft aan het socialisatievermogen. 
Het socialisatievermogen sluit wellicht het dichtst aan bij de individuele behoefte van 
een lid van de organisatie. 

Met het commercieel vennogen wordt de 
bekwaamheid tot het komen tot trans
acties met derden bedoeld . 

..... samenwerking nodig. De bekwaamheid 
daartoe wordt in het Vielfasenmodel 
het socialisatievennogen genoemd. 

De organisatie vertegenwoordigt voor hem of haar een sociale waarde en kan ook 
voorzien in de individuele sociale behoeften. De organisatie zien als sociaal systeem, 
maakt het ook mogelijk over te gaan tot integratie op de wijze zoals Lievegoed dat 
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aanduidt Binnen het evaluatiemodel van European Quality Award wordt "employee 
satisfaction", in de Nederlandse versie "waardering door het personeel'', gezien als 
bewijs dat de organisatie daadwerkelijk effectief functioneert. 
De aanwezigheid van sociale waarden, de waarde van het deel uitmaken van een groep, 
achting daarin hebben verworven, een onderneming zijn die in staat is diverse functies 
op een harmonieuze wijze met elkaar te integreren en het kunnen bogen op waardering 
van medewerkers, duidt op socialisatievermogen (zie ook het intermezzo: Het Vierfa
senmodel en de cultuur van een organisatie). 

In zijn boek "Foundations of corporate success" beschrijft Kay (1994) vier elementen, 
die elk de mate van succes van een onderneming bepalen, waarbij wisselende onder
linge verhoudingen mogelijk zijn en de aanwezigheid van alle vier elementen niet 
beslist noodzakelijk wordt geacht. Deze zijn "architectuur, reputatie, innovatie en 
strategische activa". De mate van succes zou kunnen worden vertaald met verwor
ven/aanwezig vermogen. "Architectuur" komt daarbij overeen met het "socialisa
tievermogen" in het VierfasenmodeL Immers, Kay verstaat onder architectuur het 
geheel van relaties binnen de onderneming en naar werknemers, zowel onderling als 
naar buiten. Er is een overlap met het commercieel vermogen, als Kay verwijst naar de 
contracttheorie en de transactiekostentheorie bij architectuur. 
Hamel en Prahalad hebben het ook over de "architectuur" van de organisatie, waarvan 
de "genetische code" als veranderbaar moet worden gezien. Het "socialisatievermogen" 
bepaalt hoe een organisatie eruitziet, maar biedt tevens een aangrijpingspunt als men de 
"architectuur" wil veranderen, als men bereid is de samenstellende delen aan te pakken, 
dus de leden van de organisatie en de wijze waarop deze met elkaar omgaan. 
Het element "reputatie" hangt samen .met het denkvermogen van de organisatie en met 
name dat deel ervan dat de buitenwereld ziet Volgens Kay is de reputatie vooral van 
belang als "long-term experience goods" worden geleverd; goederen waarvan pas na 
langdurig gebruik de waarde is vast te stellen. 
De strategische activa, zoals het beschikken over een monopoliepositie of het gebruik 
kunnen maken van een reguleringsmaatregel ingesteld door de overheid, vormen een 
succeselement dat binnen het Vierfasenmodel wordt begrepen onder het materieel 
vermogen. Innovatie als element dat succes verklaart, valt binnen het Vierfasenmodel 
niet onder het begrip vermogen, maar wordt gezien als een oriëntatiegebied waarmee 
het vermogen wordt vergroot. 
Kay ziet innovatie overigens als het maken van een doorbraak in technologie, waardoor 
een uniek produkt gemaakt kan worden waarmee men de concurrentie jarenlang voor 
kan blijven. 

3.1.2.4 Denkvermogen 

Het denkvermogen is het collectieve resultaat 
van persoonlijke groei en intellectuele ont
wikkeling van leden van de organisatie. 

Het vierde vermogen, eveneens behorend tot het immaterieel vermogen of "software" 
van de organisatie dat in het Vierfasenmodel wordt onderscheiden, is het denkvermo
gen. Het denkvermogen is het collectieve resultaat van persoonlijke groei en intellectu-

99 



ele ontwikkeling van leden van de organisatie. Het stelt de organisatie in staat om zich 
als complex systeem in stand te houden. 
Het denkvermogen hangt samen met wat wordt aangeduid als de "collective mind", 
Weick en Robert (1993), "a pattem of heedful interrelations of action". Voor het 
verkrijgen van een goed begrip van de sociaal-dynamische processen rond kwaliteit en 
ethiek kan aan het verschijnsel collectief denken een groot belang worden gehecht, 
Fisscher (1994). 
Over de werking van het collectief denken en daarmee over het denkvermogen bestaan 
verschillende speculaties, zoals de theorie over het bestaan van een morfogenetisch 
veld, waarin naar hij veronderstelt alle ervaringen zijn opgeslagen, Sheldrake (1991). 
In meer praktische zin is er een relatie met wat "organizational leaming", Argyris 
(1978) of de Ierende organisatie wordt genoemd. Naast het omgaan met wat wordt 
aangeduid als het collectief geheugen en het gebruik van een gemeenschappelijke taal 
en gemeenschappelijk begrippenkader, gelden daarbij ook principes als verbeterend 
leren, vernieuwend leren en afleren. 
In het Vierfasenmodel wordt een oriëntatierichting "beheersing" onderkend. Oriëntatie 
op beheersing in relatie tot het denkvermogen heeft een overeenkomst met verbeterend 
leren, waaraan methoden en instrumenten zijn te koppelen. Een andere oriëntatierich
ting in het Vierfasenmodel is de oriëntatie op verandering. Deze oriëntatierichting in 
relatie tot het denkvermogen heeft een overeenkomst met vernieuwend leren. Daar 
wordt een dialoog met de heersende opvatting in de organisatie aan verbonden. Om 
verbeterend of vernieuwend te kunnen leren, is het nodig dat men bestaande gewoonten 
kan afleren, Bomers (1989). 

Een operationalisering van deze begrippen komt tot stand in een Berenschot-publikatie, 
Sprenger e.a. (1995). Hierin wordt het begrip leercompetenties opgevoerd, bestaande 
uit absorptievermogen, diffusiecapaciteit, generatievermogen en exploitatiegraad. In het 
Vierfasenmodel wordt aan het denkvermogen begrippen als inlevingsvermogen, 
plannen, inzicht, synergie, zelfkennis, gedragsnorm, reflectievermogen en inventiviteit 
gekoppeld. 

... oriëntatie op beheersing .. .. verbeterend 
leren ..... oriëntatie op verandering 
.... vernieuwend leren 

Ook hier geldt weer dat het zonder het denkvermogen niet mogelijk is het socialisa
tievermogen van een organisatie te vergroten, terwijl de aanwezigheid van sociali
satievermogen de basis vormt voor het denkvermogen. Door de onderlinge afhankelijk
heidsrelatie kan gesteld worden dat het denkvermogen uiteindelijk de bron van alles is. 
Des te opvallender is het dat organisaties uitgebreid "boek"houden over de ontwikke
ling en waarde van hun materieel vermogen, in bijzondere gevallen van hun commer
cieel vermogen in de vorm van "goodwill", maar zelden of nooit van hun socialisatie
en denkvermogen. 
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Intermezzo: Het Vierfasenmodel en de cultuur van een organisatie 

Met name het socialisatievermogen sluit aan bij het begrip cultuur. In de 
literatuur wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen het holistische perspec
tief en het variabele of cognitieve perspectief. Sackman (1991, p. 18) definieert 
cultuur binnen het holistisch perspectief als: "patterned ways of thinking, feeling, 
and reacting that are acquired and transmitted mainly by symbols". 

Vanuit het holistische perspectief gezien, kan het Vierfasenmodel dienen als een 
hulpmiddel om de dominanties in de "patterned way of thinking" aan te geven. 
Het Vierfasenmodel geeft daar drie ingangen voor. De eerste is erkenning van de 
verschillende vermogens en de onderlinge dominantie (er zijn organisaties die het 
materieel vermogen een hogere prioriteit geven dan bijvoorbeeld het sociali
satievermogen). De vraag of de organisatie meer procesgericht of inhoudgericht 
is, is een tweede ingang en de vraag naar de dominanties per gerichtheid een 
derde. 
Bij een procesgerichte organisatiecultuur is het dan de vraag of de dominantie 
ligt op wat elders externe oriëntatie, oriëntatie op beheersing, interne oriëntatie of 
oriëntatie op verandering wordt genoemd. Aan de hand van het Vierfasenmodel 
kan men zich de vraag stellen of een meer op inhoud gerichte organisatiecultuur 
gedomineerd wordt door een oriëntatie op effectiviteit, efficiency, flexibiliteit of 
creativiteit. 

Met het variabele of cognitieve perspectief als eerste ingang, zoals Sackman dit 
beschrijft, wordt cultuur niet gedefinieerd als wat een organisatie is, maar wat 
een organisatie heeft. Volgens die visie komt de cultuur overeen met wat in het 
Vierfasenmodel wordt aangeduid met socialisatievermogen met een flinke 
overlap richting commercieel vermogen en denkvermogen. 

De verschillende oriëntatierichtingen zijn daarin de aangrijpingspunten waarmee 
de "cultuur" van de organisatie kan worden beïnvloed Het Vierfasenmodel ligt 
daarmee dichter bij wat Sackman het variabele perspectief noemt: "The way we 
do things here or as manifestations of behavloral norms" dan bij het cognitieve 
perspectief, dat zich concentreert op onderliggende en onbewuste kennisstructu
ren. Het Vierfasenmodel wil die juist expliciet maken. 

Hamel en Prahalad (1994) hebben het expliciet over het denkvermogen van een 
organisatie als voorwaarde voor succes. Met hun pleidooi om de vaardigheid te 
ontwikkelen om de, wat zij noemen, "genetische code" van een organisatie te verande
ren, waarbij het nodig is alle deskundigheden van een organisatie te combineren, 
onderstrepen zij de noodzaak van het kunnen beschikken over denkvermogen. 
De aanwezigheid van denkkracht op basis van het kunnen bogen op waardering door 
de maatschappij duidt op een vermogen dat men het intellectueel vennogen of 
denkvermogen kan noemen. 

Het Vierfasenmodel geeft uitdrukking aan de onderlinge samenhang van de vermogens 
door concentrische cirkels (figuur 18). 
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Daar is voor gekozen om de onderlinge afhankelijkheid en uitwisselbaarheid (commer
cieel vermogen ten koste van socialisatievermogen of materieel vermogen etc.) uit te 
drukken en daarmee direct duidelijk te maken dat het erom gaat de totale oppervlakte 
te vergroten en dat alle vier de vermogens tegelijkertijd aanwezig moeten zijn. 

Figuur 18. De vermogens in het VierfasenmodeL 

3.1.3 Vermogensvermeerdering 

Managers en organisatieadviseurs hebben elk hun eigen rol als het gaat om vermogens
vermeerdering of waardetoevoeging. Het toekennen van waarden wordt door iedereen 
gedaan die op welke wijze dan ook bij de organisatie is betrokken, en vormt een 
fenomeen dat het domein van filosofen en theologen lijkt. Managers en organisa
tieadviseurs hebben echter, volgens Van Aken {1994), de taak om "waardeproblemen" 
op te lossen. Zij doen dit niet door te bepalen wat waarde is, maar door een ontwerp
model te maken voor een cliënt, waarmee die cliënt, in werkelijkheid, de in zijn ogen 
aanwezige "waarde" kan vergroten. Voor de organisatieadviseur kan een manager de 
cliënt zijn, maar evenzo goed de totale organisatie en haar "stakeholders" of onderdelen 
daarvan. Voor managers geldt hetzelfde. 

Managers en organisatieadviseurs hebben ...... , 
de taak om "waardeproblemen" op te lossen. 

Oplossen van het waardeprobleem impliceert dat de cliënt eerst moet aangeven wat 
voor hem waarde heeft, een per definitie subjectieve actie. Waarde duidt de grootte of 
betekenis van iets aan, in de ogen van een individu. 
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Het is echter te eenvoudig om te stellen dat alleen de cli~nt bepaalt hoeveel waarde iets 
heeft en of er "waardetoevoeging" heeft plaatsgevonden. Men heeft te maken met tal 
van belanghebbenden, die elk op hun eigen wijze de waarde van een organisatie 
vaststellen. Bij nadere beschouwing blijkt dat er niet alleen verschillen zijn in de 
omvang van de waarde, maar ook dat er "met verschillende maten wordt gemeten". 
Het totaal van waardevermeerdering zou men "resultaat" of "winst" kunnen noemen. 
Volgens de traditie van bedrijfseconomie moet behaalde winst ook een bestemming 
krijgen. "Winstbestemming" van het behaalde resultaat komt vooral in de professionele 
organisatie het meest tot uitdrukking in zelfontplooüng. 

Zoals reeds is opgemerkt, worden niet in alle organisaties de genoemde vermogens ook 
als vermogen onderkend1

). Dientengevolge wordt er niet altijd op een juiste wijze 
mee omgegaan en vindt er geen of hoogstens toevallig vermogensvermeerdering plaats. 
Vermogens kunnen ten koste van of ten dienste van elkaar worden opgeofferd. 
Men kan investeren ten koste van het materieel vermogen, om het commercieel 
vermogen, het socialisatievermogen of het denkvermogen te vergroten. Zo kan men 
ook (een deel van) het commercieel vermogen ten gunste van het groepsvermogen 
opofferen. Op ideologische gronden, maar ook omdat men zich simpelweg aan de wet 
wenst te houden. Om individuen die over een bijzonder denkvermogen beschikken 
voor de organisatie te behouden, kan men ervoor kiezen iets van het socialisatievermo
gen op te offeren. Men tolereert niet-sociaal gedrag. Ook kan het voorkomen dat wat 
men met behulp van het denkvermogen heeft uitgedacht, ten koste gaat van het 
socialisatievermogen. Medewerkers worden ontslagen, omdat men dat op grond van 
strategische overwegingen beter vindt voor de organisatie. 

Uiteindelijk is een organisatie ooit ontstaan 
uit intelligent handelen en wordt met de 
eliminatie ervan als het ware de plant bij de 
wortels afgesneden. 

Het omgekeerde traject is ook denkbaar. Om de groep of de bestaande cultuur in stand 
te houden, kan denkvermogen worden opgeofferd; nieuwe idee~n zijn niet welkom. 

1
) Een voorbeeld van een organisatie waar alle vennogens vrijwel vanaf het begin onder

kend en bewust beheerd en vergroot werden, is de Philips-organisatie. Gestart met 
materieel vennogen in de vonn van kapitaal, machines en de kennis om lampen te ver
vaardigen, is direct vanaf het begin veel aandacht gegeven aan Phillps als werkge
meenschap. Het socialisatievennogen werd direct als belangrijk onderkend en er werd op 
diverse wijzen geïnvesteerd, tot buiten de fabriekspoorten. Voorbeelden zijn aandacht 
voor opleiding van overige gezinsleden, gezondheidszorg waar alle gezinsleden gebruik 
van konden maken, woningbouw en later het creëren van allerlei vonnen van vrijetijds
besteding, Kalb (1995). Met de komst van Anton Philips was al ruimschoots voorzien in 
het commercieel vennogen, dat later via de uitgebreide verkooporganisaties verder is 
uitgebouwd, net als het denkvennogen van de organisatie. Het laboratorium van de 
oprichter Gerard Philips is uitgegroeid tot het Philips Natlab, één van de belangrijkste 
assets van de onderneming, waarin zonder onderbreken ook in slechte economische 
tijden is geïnvesteerd. 
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Ook kan de groep worden opgeofferd voor het commercieel vermogen en uiteindelijk 
kunnen alle andere vermogens te gelde worden gemaakt en daarmee imploderen. 
Alhoewel het Vierfasenmodel geen morele of ethische keuzen wil voorschrijven, wordt 
de zojuist beschreven "omgekeerde" weg als ongewenst gezien, omdat uiteindelijk de 
organisatie en daarmee de individuen die daar deel van uitmaken, worden opgeofferd 
voor het maximaliseren van het materieel vermogen. Uiteindelijk is een organisatie ooit 
ontstaan uit intelligent handelen en wordt met de eliminatie ervan als het ware de plant 
bij de wortels afgesneden. 

Het voortdurend laten toenemen en up-to-date houden van de capabilities vergroot het 
palet van mogelijkheden van een organisatie1

) en daarmee de slagkracht van de 
organisatie; ze staat klaar voor het moment waarop die ene unieke kans zich voordoet, 
of het ongeluk dwingt tot maatregelen. Gewezen is op het gevaar van reïficatie 
(subparagraaf 2.3.2) als men het heeft over organisaties, hetzelfde geldt voor "het 
collectief'. Als wordt gesproken over een organisatie, wordt een samenwerkings
verband van mensen bedoeld. Er wordt van uitgegaan dat een organisatie als zelfstandi
ge entiteit niet bestaat. Het is een constructie, waardoor het denken en spreken over 
een groep mensen tussen wie een bepaalde samenwerkingsrelatie bestaat, wordt 
vereenvoudigd. 

De vermogensbegrippen zoals ze in het Vierfasenmodel worden gehanteerd, zijn terug 
te voeren op publikaties van onder andere Toffler, Pirsig, Maslov en Lievegoed. Zij 
hebben fases, waarden, behoeftehiërarchieën en ontwikkelingsmodellen ontwikkeld. 
Samen met het evaluatiemodel van de European Quality Award en de Nederlandse 
Kwaliteitspeijs en -Onderscheiding is daarin een zekere parallel gevonden, zoals 
weergegeven in figuur 13, subparagraaf 2.3.1.4. Al deze opvattingen gaan uit van het 
idee dat individuen en daarmee ook organisaties niet alleen uit zijn op overleven 
(continuïteit), maar ook op groei en ontwikkeling. 

Structuur en functioneringsprocedures (de processen) 
bepalen de relatie tussen de organisatiedoelstellingen 
en de individuele behoeften. 

Zonder in te gaan op de vraag of dit streven uit het individu of uit de organisatie 
voortkomt, danwel door de omgeving wordt opgelegd, kan wijzend naar de opvatting 
van Fisscher (1994) gesteld worden dat: 

1. Het doel van de organisatie is het vermeerderen van vermogens. 

Ervan uitgaande dat het individu de kans op het vermeerderen van zijn eigen vermo
gens kan vergroten door deelgenoot te worden van een groep, kan gesteld worden dat 

1
) In dit boek worden de begrippen organisatie en onderneming door elkaar gebruikt. Er 

wordt namelijk van uitgegaan dat zowel profit- als non-profitorganisaties over bepaalde 
vetmogens beschikken waar managers, al dan niet met behulp van adviseurs, kennis van 
willen hebben en die zij willen vergroten. Zie ook H.W.C. van der Hart, Leveren zonder 
prijssignaal 
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een organisatie, gedefinieerd als een samenwerkingsverband van individuen, niet wil
lekeurig van aard is, maar wordt bepaald door de structuur van samenwerking en de 
aangehouden functioneringsprocedures. Structuur en functioneringsprocedures (de 
processen) bepalen de relatie tussen de organisatiedoelstellingen en de individuele 
behoeften. Daarbij gaat het niet alleen om materlêle en commerciêle vermogens, maar 
ook om socialisatie- en denkvermogens, die op de een of andere manier tastbaar of 
herkenbaar moeten worden gemaakt Dit leidt tot de stelling dat: 

2. Een organisatie een symbiose van een symbolisch en een functioneel 
verband en/of verbond. 

In zo'n functioneel en symbolisch verband of verbond (zie ook Weick en Mintzberg, 
subparagraaf 2.3.2) vindt vermogensvermeerdering plaats door een symbiose van 
vermogens en door samenwerking. Deze vermogensvermeerdering heeft ook een 
dynamisch aspect. Immers, het nastreven van continuïteit van de organisatie maakt 
deze vermogens overerfbaar c.q. het verband of verbond maakt zich los van de 
oprichters. 

3.1.4 Vennogensvenneerdering en de rol van het management 

Alert zijn om op het juiste moment te kunnen reageren en signalen van toekomstige 
kansen en bedreigingen zo vroeg mogelijk waar te nemen, is managers eigen. Dit valt 
af te leiden uit een waarneming die Mintzberg in zijn boek "Mintzberg on Manage
ment" (1989) nog eens weergeeft aan de hand van een aantal folklores en feiten (zie 
kader). 

Folklore 1: De manager is een bedachtzame, systematische plannenmaker. 

Feit: Het ene na bet andere onderzoek toont aan dat managers in een meedogenloos 
tempo doorwerken, dat ze sterk actiegericht zijn en een hekel hebben aan lang 
nadenken, en dat hun activiteiten worden gekenmerkt door een korte duur en 
een grote versebeidenbeid en discontinuïteit 

Folklore 2: De effectieve manager behoeft geen vaste werkzaamheden te verrichten. 

Feit Managerswerk behelst niet alleen het behandelen van uitzonderingen, maar ook 
een aantal vaste verplichtingen, onderbandelingen en verwerking van zachte 
informatie die de organisatie met haar omgeving verbindt 

Folklore 3: De topmanager heeft behoefte aan gebundelde informatie, die het best wordt 
verstrekt door een formeel managementinformatiesysteem. 

Feit: Managers leggen een sterke voorkeur aan de dag voor de mondelinge media: 
telefoonges en besprekingen. 

Folklore 4: Management is, of wordt in elk geval binnenkon, een wetenschap en een vak. 

Feit De programma's van managers- tijdsindeling, informatieverwerking, be
sluitvorming enz. - blijven diep in hun brein opgesloten. 
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Mintzberg concludeert dat effectieve managers zich uitstekend thuis blijken te voelen 
in ambigue, complexe en mysterieuze systemen, met betrekkelijk weinig ordening. 
Waarom dan toch een model? 
Mintzberg geeft al aan dat managers modellen of programma's in hun hoofd hebben 
met behulp waarvan zij beslissingen nemen. De uitkomsten lijken willekeurig en 
impulsief. Wanneer managers meer ervaren worden en vaker goede besluiten nemen, 
verklaart men dat zij door hun ervaring en een gezonde intuïtie in staat zijn afgeronde 
oordelen te vormen. 

Toch lijken er patronen in te zitten, waarmee anderen hun voordeel kunnen doen. In 
elk geval komt iedere manager in een situatie waarin hij/zij zal moeten kiezen uit een 
veelheid van mogelijkheden die zich voordoen. Het Vierfasenmodel ordent de moge
lijkheden en geeft aanwijzingen voor logische en onlogische combinaties van acties. 
Dan blijkt ook vaak dat de meest voor de hand 1iggende combinaties niet de meest 
effectieve zijn. Managers die tot nu toe, al dan niet varend op hun intuïtie of teruggrij
pend op hun ervaring, het gevoel hadden te moeten afwijken van "voor de hand 
liggende" acties, kunnen wellicht in dit Vierfasenmodel een onderbouwing van hun 
gelijk vinden. 

Het Vierfasenmodel is ook bedoeld voor organisatieadviseurs en ander externe 
adviseurs en beoordelaars, zoals diegenen die de bedrijfskunde als wetenschap 
beoefenen. In het verdere vervolg zal blijken dat zij ertoe neigen op een andere manier 
met het Vierfasenmodel om te gaan dan managers. 
Door met één Vierfasenmodel voor beide groepen een ordening aan te brengen in de 
mogelijkheden en een hulpmiddel voor het ontwerpen van een ingreep in de organisatie 
aan te bieden, kan wellicht een bijdrage geleverd worden aan het onderlinge begrip. 
Dit kan de effectiviteit van de inzet van organisatieadviseurs, tot voordeel van beide 
partijen, vergroten. 

3.2 0RIËNTATIERICHTINGEN, WEGEN VOOR VERBETERING 

Er is in het Vierfasenmodel gekozen voor cirkels, om aan te geven dat op een 
evenwichtige wijze in verschillende richtingen kan worden gewerkt aan vermeerdering 
van het vermogen. Tegelijkertijd moeten deze richtingen waarin gewerkt wordt, met 
elkaar in balans zijn. 
Om dat in het Vierfasenmodel tot uitdrukking te brengen, is een assenstelsel over de 
vermogenslagen gelegd, dat verschillende oriëntatierichtingen aangeeft. Daarvoor is 
gebruikgemaakt van de ideeën van Denison (1990). 

Het Vierfasenmodel ordent de mogelijkheden en 
geeft aanwijzingen voor logische en onlogische 
combinaties van acties. 

Verwezen wordt naar subparagraaf 2.3.4, waar is ingegaan op de theorieën van 
Denison (1990), Quinn en Rohrbaugh (1983) en van Koopman en Pool (1992). Zij 
introduceren dichotomieën aan de hand waarvan "competing values" en functionaliteit 
van soorten van gedrag kunnen worden gerubriceerd of geordend. 
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Opgemerkt is dat daar waar Quinn en Rohrbach het begrip flexibiliteit gebruiken, in 
het Vierfasenmodel de voorkeur gegeven wordt aan het woord verandering. Flexibiliteit 
wordt vooral geinterpreteerd als "aanpassingsvermogen", een begrip dat niet volledig 
contrair is aan "beheersing", zoals "verandering" dat wel is. Met verandering wordt dan 
"totaal wijzigen" bedoeld, waarbij afstand wordt gedaan van het bestaande. 
Door een assenstelsel op de cirkels te leggen die de vermogens weergeven, krijgt het 
Vierfasenmodel als het ware een tweede laag. Deze laag vormt een apart focusgebied, 
waarbij de eerste laag als een soort achtergrond moet worden gezien, waardoor de 
betreffende laag ook meer reliëf krijgt. 
Deze nieuwe laag kent twee assen waarlangs vermogensvermeerdering of toename van 
bekwaamheden is te realiseren. De ene as wordt aangeduid met de dichotomie interne 
oriëntatie en externe oriëntatie. Beide verdienen aandacht, waarbij gestreefd moet 
worden naar een zekere balans. Op de haaks daarop staande as zijn beheersing en 
verandering als dichotomie tegenover elkaar geplaatst 
Deze vier begrippen kunnen opgevat worden als de primaire oriëntatierichtingen voor 
waardetoevoeging of het vermeerderen van het vermogen. 

Figuur 19. Driedimensionale weergave vermogens- en oriëntatielaag. 

Deze tweede laag geeft aangrijpingspunten weer, die vooral procesmatig van aard zijn. 
Organisatieadviseurs die op zoek zijn naar aangrijpingspunten om veranderingen op 
gang te brengen en wetenschappers die op zoek zijn naar verklaringen waarom 
processen gaan zoals zij gaan, blijken in de praktijk een voorkeur te hebben voor deze 
oriëntatierichting en . 

..... vormt een apart jocusgebied, waarbij de eerste laag 
als een soort achtergrond moet worden gezien, waar
door de betreffende laag ook meer relii!f krijgt. 

De combinatie van de eerste laag, waarin de vermogens zijn weergegeven, en de 
tweede laag, waarin de oriëntatierichtingen worden aangeduid, geeft een driedimensio
nale vorm aan het Vierfasenmodel, zoals figuur 19 laat zien. 
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Tweedimensionaal afgebeeld ziet het Vierfasenmodel er als in figuur 20 uit. 

Figuur 20. Tweedimensionale weergave ori~ntatielaag. 

Externe 
orlêntatie 

Orlêntatie op 
beheersing 

Oliëntalie op 
verandering 

Interne 
oriêntalie 

Ervaring leert dat organisaties gebruik moeten maken van uiteenlopende ori~ntaties om 
succesvol te kunnen zijn en blijven. Dit blijkt uit het eerder aangehaalde onderzoek van 
Quinn en Rohrbach (subparagraaf 2.3.4), waaraan de twee beschreven dichotomie~n. 
externe/interne ori~ntatie en beheersing/verandering, zijn ontleend. Een vergelijkbaar 
assenstelsel is door Koopman en Pool ( subparagraaf 2.3.4) geïntroduceerd. 
Afgaande op wat in de literatuur wordt gezegd, kunnen als stellingen gelden: 

3. Een organisatie moet een evenwicht zien te vinden tussen externe oriënta
tie en interne oriëntatie. 

4. Een organisatie moet een evenwicht zien te vinden tussen oriëntatie op 
beheersing en oriëntatie op verandering. 

Door deze stellingen in de vorm van een assenstelsel weer te geven en dit te plaatsen 
boven op de cirkels die de verschillende vermogens weergeven, ontstaan de vier kwa
dranten die in het Vierfasenmodel worden aangeduid met managementori~ntatie

gebieden. 

In het algemeen kan men kiezen voor bepaalde 
managementoriëntaties om te werken aan waarde
toevoeging of vermogensvermeerdering. 

In het algemeen kan men kiezen voor bepaalde managementoriëntaties om te werken 
aan waardetoevoeging of vermogensvermeerdering. Door te kijken naar de principes 
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die daaraan ten grondslag liggen wordt het mogelijk vergelijkbare uitwerkingen te 
achterhalen. Sommige managementoriëntaties lijken verbonden met één soort vermo
gen; financieel management en materieel vermogen, personeelsmanagement en 
socialisatievermogen bijvoorbeeld. Andere oriëntaties gaan juist expliciet door alle 
soorten vermogens heen. In het Vierfasenmodel is gekozen voor marktgerichtheid als 
voorbeeld voor een managementoriëntatie dat het hele gebied tussen externe oriëntatie 
en oriëntatie op beheersing beslaat, en is gericht op de vergroting van zowel het 
materieel vermogen als het commercieel vermogen en het socialisatie- en denkver
mogen. Voor de andere oriëntatiegebieden is gekozen voor managementoriëntaties als 
produktiviteitsverbetering, lenigheid van de organisatie en innovativiteit. 
In de hierna volgende subparagrafen worden deze managementoriëntatiegebieden 
verder uitgewerkt en worden aangrijpingspunten voor interventie in de organisatie 
benoemd. 
Deze aangrijpingspunten voor het maken van een ontwerp voor waardevermeerdering 
of vermogensvergroting zijn per oriëntatierichting anders. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt naar het soort vermogen dat men wil beïnvloeden. 

3.2.1 Marktgerichtheid als managementoriëntatie 

Het kwadrant dat omsloten wordt door externe oriëntatie en oriëntatie op beheersing, 
wordt door Quinn getypeerd met goal. Hij. doet dit om de cultuur in een organisatie te 
typeren die gekenmerkt wordt door externe oriëntatie en beheersing. Denison, die een 
relatie legt tussen organisatiecultuur en de effectiviteit en het succes van een organisa
tie, typeert dit kwadrant met mission. 
Zoals betoogd in subparagraaf 2.1.4, zijn "goal" en "mission" beide begrippen die in de 
strategieontwikkeling worden gehanteerd, met name in de klassieke strategische 
scholen. Ook is er in die paragraaf op gewezen dat in het denken over marketingstrate
gie de gedachte centraal staat dat de organisatie zodanig beheersbaar en veranderbaar 
is, dat men effectief op de buitenwereld kan inspelen. 
Omdat andere opvattingen over strategie ook ruimte laten voor andere ingrepen, is er 
in het Vierfasenmodel voor gekozen het kwadrant dat omsloten wordt door externe 
oriëntatie en oriëntatie op beheersing, aan te duiden met marktgerichtheid als domi
nante managementoriëntatie, en daar de klassieke strategische school onder te verstaan 
(zie figuur 21) . 

..... het kwadrant dat omsloten wordt door 
externe oriëntatie en oriëntatie op beheersing, 
aan te duiden met marktgerichtheid ..... 
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Figuur 21. Marktgerichtheid in het VierfasenmodeL 

Oriêntatie op 
beheersing 

Oriêntatie op 
verandering 

Marktgerichtheid kan ook gelezen worden als de marketing volgens de traditionele 
opvatting. In de definitie daarvan is de oriëntatie op de omgeving en op de beheersing 
ook het duidelijkst terug te vinden. Ook gaat het om materiële doelen en middelen, om 
"exchange" en transactie, die typerend zijn voor het commercieel vermogen, evenals de 
"personal and mutual gain". De definitie van marketing luidt volgens Kotier (1967): 

"Marketing management is the analysis, planning, implementation, and control of 
programs designed to bring about desired exchanges with target audiences for the 
purpose of personal or mutual gain. 1t relies heavily on the adaptation and coordination 
of product, price, promotion, and place for achieving effective response." 

Alhoewel Kotier het in zijn definitie voor marketing niet heeft over de groep, blijkt uit 
alles dat hij marketingmanagement toegepast ziet worden door een onderneming die in 
staat is tot onderlinge en externe samenwerking. Er moet socialisatievermogen 
aanwezig zijn, evenals het nodige denkvermogen. Zoals gezegd, geven de genoemde 
oriëntatierichtingen aanleiding tot het benoemen van aangrijpingspunten voor interven
ties of procesingrepen. 

Het is mogelijk dat nieuwe oplossingen zodanig 
verschillen van oplossingen waartoe men in het 
verleden is gekomen, dat de behoefte ontstaat 
het geheel ook van een ander label te voorzien. 

Dus ook een managementoriëntatiegebied kent procesingrepen, wordt daardoor 
beïnvloed en is daarom per definitie voortdurend aan verandering onderhevig. De 
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organisatie zal continu naar nieuwe oplossingen en invullingen zoeken en die ook vin
den. Het is mogelijk dat nieuwe oplossingen zodanig verschillen van oplossingen 
waartoe men in het verleden is gekomen, dat de behoefte ontstaat het geheel ook van 
een ander label te voorzien. 

Volgens het schema van Koopman en Pool (subparagraaf 2.3.4) zou bij dit kwadrant 
besluitvorming volgens het "neorationele" model van toepassing zijn. Zij zien in hun 
model aansturing vanuit één punt als dominant, met een neiging tot het uitvaardigen 
van decreten. Zij leggen dit bij één persoon of bij de top van de organisatie neer. 
Praktijkervaring leert dat eenmaal opgestelde strategische plannen daarvoor in de plaats 
treden, danwel dat er een dergelijke verwachting is. In organisaties waar dit niet het 
geval is, valt de opmerking "er is hier geen beleid" nogal eens te beluisteren. Men 
bedoelt dan dat er centraal geen keuzen zijn gemaakt of kenbaar gemaakt waar men 
zich door kan laten leiden danwel achter verschuilen. De aanbeveling van Koopman en 
Pool om zich bij ncorationele besluitvorming te richten op vroegtijdige onderkenning 
en juiste conceptualisatie van problemen, komt overeen met de receptuur die (klassie
ke) strategische scholen voorstaan. 
In termen van resultaat kan gesteld worden dat het zich extern oriënteren, gecombi
neerd met het streven naar beheersing, zal leiden tot verbeteringen die te maken 
hebben met de effectiviteit van de organisatie, waarbij men effectiviteit definieert als 
de mate waarin de organisatie haar doelen weet te realiseren. 

3.2.2 Produktiviteitsverbetering als managementoriëntatie 

Het gebied dat omsloten wordt door oriëntatie op beheersing en interne oriëntatie, is 
het kwadrant waarin door middel van produktiviteitsverbetering (figuur 22) aan 
vermogensvermeerdering wordt gewerkt. Quinn (1983) en Denison (1990) benoemen 
dit kwadrant met rules respectievelijk consistency. Het komt overeen met een bepaalde 
opvatting over kwaliteitsmanagement, te definiëren als "het uitbannen van iedere vorm 
van verspilling". Het richt zich op het onderkennen en (blijven) beheersen van alle 
interne processen door het ontwikkelen van consistente beheersregels. Bij het aanhalen 
van het evaluatiemodel van de Europese Kwaliteitsprijs is al aangegeven dat alle 
vermogensniveaus daarbij betrokken worden. Daarbij moet worden aangetekend dat 
kwaliteitsmanagement volgens het Europese Kwaliteitsprijs-model de lijn die de 
oriëntatie op beheersing aangeeft, voJledig overschrijdt in de richting van externe 
oriëntatie en er geen eenduidige scheidslijn is te trekken tussen marktgerichtheid en die 
opvatting over kwaliteitsmanagement, bekend als Total Quality Management of 
Integrale Kwaliteitszorg; er is een duidelijke overlap tussen beide gebieden . 

..... extern oriënteren, gecombineerd met het streven 
naar beheersing zal leiden ..... effectiviteit 

Hoewel ook voor goed marktgerichtheid een zekere interne oriëntatie nodig is, is 
vooral voor kwaliteitsmanagement externe oriëntatie nodig. 
Dit laatste wordt nog het beste geillustreeed door wat in het kwaliteitsmanagement 
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bekend staat als "klantgerichtheid", een tenn die in de meeste andere definities1
) van 

kwaliteitsmanagement terug te vinden is. 

Figuur 22. Produktiviteitsverbetering als oriëntatiegebied. 
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Er is een vergelijkbare overlap met het kwadrant dat wordt omsloten door interne 
oriëntatie en oriëntatie op verandering. "Kai Zen", (voortdurend verbeteren), Imai 
(1990), waarbij de bereidheid om te veranderen tot een houding moet worden, rekent 
men tot de school van het kwaliteitsmanagement Net als bij het managementoriëntatie
gebied marktgerichtheid, is er in de tijd gezien sprake van een aanzienlijke verandering 
van gekozen oplossingen, wat aanleiding heeft gegeven het gebied met een andere tenn 
dan kwaliteitszorg aan te duiden en te kiezen voor produktiviteitsverbetering, omdat 
dat meer aansluit bij oriëntatie op beheersing en interne oriëntatie. Zo zou men kunnen 
stellen dat ook het "scientific management" zich liet leiden door beheersing en interne 
oriëntatie. Dit geldt ook voor produktiviteitsmanagement zoals dat vandaag de dag 
wordt bedreven, maar men komt nu tot geheel andere oplossingen . 

..... ook het "scientific management" zich liet leiden 
door beheersing en interne oriëntatie. Dit geldt 
ook voor produktiviteitsmanagement zoals dat van
daag de dag wordt bedreven, maar men komt nu tot 
geheel andere oplossingen. 

Men distantieert zich van de oplossingen die door het scienti:fic management zijn 
aangedragen, zoals de verregaande arbeidsdeling, de straffe en uit meerdere lagen 

1
) Zie o.a. de defmitie van Juran: Fitness for Use. 

112 



bestaande hiërarchie en de lijn-staforganisatie. Produktiviteitsverbetering is ook 
mogelijk door de organisatie aan te spreken op haar socialisatievermogen en het 
denkvermogen van allen. Gebruikmakend van de nieuwste technologieën en opvattin
gen over de geëmancipeerde werknemer en de democratiseringstendensen, komt men 
tot nieuwe oplossingen. Zoals in het volgende hoofdstuk zal blijken, geeft het Vierfa
senmodel aan dat men aan dit managementoriëntatiegebied onder bepaalde omstandig
heden extra aandacht moet geven. 
Dit houdt, net als voor alle andere oriëntatiegebieden, ook in dat men op zoek gaat 
naar nieuwe of andere oplossingen dan in het verleden zijn gebruikt voor produktivi
teitsverbetering. 

Refererend aan het besluitvormingsmodel van Koopman en Pool, zou voor besluitvor
ming in dit kwadrant het bureaucratische model kunnen gelden. Het vertrouwen in 
regels is een niet weg te denken onderdeel van het op een beperkte manier opvatten 
van kwaliteitsmanagement. Zoals in het intermezzo "Besluitvorming" volgens Koop
man en Pool is te lezen, wordt in het bureaucratisch model besluitvorming "inge
snoeid" door regelgeving. Regels die uit de organisatie zelf kunnen voortkomen, zijn 
vastgelegd in bijvoorbeeld beschrijvingen van taken en bevoegdheden, maar ook in 
regels die van buiten de organisatie kunnen komen, zoals de ISO 9000-normen 
(International Standard Organisation). 
Vertrouwen op regels geldt ook voor zowel de klassieke Tayloriaanse opvattingen als 
de meer moderne ideeën, die zijn vastgelegd in evaluatieschema's van bijvoorbeeld de 
Japanse Deming Award en de Amerikaanse Baldrige Award. De European Quality 
Award, maar ook het Nederlandse model proberen zich hiervan enigszins te distanti
ëren, voorzover men veel aandacht vraagt voor voorschrijvende regels. 
Bij de JapanseDeming Award wordt gevraagd naar de methoden die gebruikt worden 
voor bijvoorbeeld order-control, profit-control en implementation-controL Met name bij 
het begrip van profit-control gaat men ervan uit dat op het moment van afsluiten van 
een order de winst maximaal is en dus alles wat daarna gebeurt, ten koste gaat van de 
winst. 
Ook recente opvattingen over logistiek management, zoals Just in Time, Kanban en de 
produktiebesturingssoftware die worden gehanteerd, berusten op het ontwikkelen en 
vastleggen van en vasthouden aan besturingsprocedures. Daarop is ook de door 
Koopman en Pool gemaakte aanbeveling voor het meest voorkomende model van 
besluitvorming gebaseerd, namelijk toezien op een goede structurering en bewaking 
van het besluitvormingsproces. Dit alles als zekerheidsstelling dat de produktiviteit 
wordt verhoogd. 

..... intern oriëteren in combinatie met het streven 
naar beheersing zal leiden tot .... vergroting 
van de efficiency ..... 

Het zich intern oriënteren in combinatie met het streven naar beheersing zal leiden tot 
vermogensvermeerdering die kan worden aangeduid met vergroting van de efficiency, 
uitgaande van de definitie dat efficiency de mate is waarin de werkelijke inspanning 
overeenkomt met de geplande of theoretische. 
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Uitgaande van het streven naar beheersing, kan vervolgens als stelling worden gefor· 
muleerd: 

5. De oriëntatie op beheersing in combinatie met de externe oriëntatie geeft 
als resultante de effectiviteit van de organisatie. De oriëntatie op beheer
sing in combinatie met de interne oriëntatie geeft als resultante de efficien
cy van de organisatie. 

3.2.3 Lenigheid van de organisatie als managementoriëntatie 

De twee tot nu toe beschreven managementoriëntatiegebieden worden gedomineerd 
door de oriëntatiegebieden op beheersing. Als gevolg van oriêntatie op beheersing zijn 
er binnen deze oriëntatie meer breed aanvaarde definities en richtlijnen dan in de 
oriëntatiegebieden die door oriêntatie op verandering worden gedomineerd Iedere 
nieuwe stroming wordt opnieuw voorzien van een set van definities en begrippen. 
Voor het vermeerderen van vermogens door zich te oriënteren op verandering en zich 
intern te oriënteren, is in het Vierfasenmodel gekozen voor het begrip lenigheid van de 
organisatie, zie figuur 23. 
Binnen dit managementoriëntatiegebied valt "Kai Zen"; het voortdurend verbeteren, 
waarbij gepropageerd wordt dat ieder lid van de organisatie permanent een deel van 
zijn tijd besteedt aan het ontwikkelen en invoeren van nieuwe ideeên. Kai Zen is in 
zoverre gelieerd met kwaliteitsmanagement, dat het uitgaat van verbeteren van het 
bestaande, waarbij uitbannen van verspilling een eerste inspiratiebron is. 
Echter, veranderen tot een vast onderdeer van het werk maken en daarvoor vaardighe
den ontwikkelen, zal ook tot geheel nieuwe produkten en processen leiden. De 
inspiratiebron is dan het vertrouwen in eigen kunnen. 
Business Process Re-engineering of Business Process Redesign1

), Hamroer en Cham
PY (1993) moeten ook tot dit kwadrant worden gerekend. Deze richten zich op 
verandering, omdat het bestaande niet langer adequaat blijkt te zijn. Men moet er 
daarbij alert op zijn of de wens om te vernieuwen niet ten koste gaat van de lessen uit 
het verleden, en het inslaan van nieuwe wegen niet wordt gekoppeld aan verlies aan 
ervaring. 

Voor het vermeerderen van vermogens door zich 
te oriënteren op verandering en zich intern te 
oriënteren, is in het Vletfasenmodel gekozen 
voor het begrip lenigheid van de organisatie, 

Het model van besluitvorming dat hierbij past, is het arenamodel. Juist om te kunnen 
veranderen, moet vermeden worden dat een centraal apparaat zijn mening oplegt. Als 
iedereen binnen de organisatie met verandering bezig is, kan er ook gerekend worden 
op een veelvoud van veranderingsvoorste11en. Dit zal aan de ene kant weerstanden 

1
} Business Process Re-design: "uitgaande van de bestaande produkt-marktstrategie, 

ondersteund door informatietechnologie, radicaal herontwerpen van een essentieel cluster 
primaire of ondersteunende bedrijfsprocessen, gericht op een concrete prestatiever
betering. 
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oproepen en aan de andere kant verdediging van de pas verworven inzichten. Het bij 
het arenamodel behorende probleem van het verwerven van voldoende consensus en 
acceptatie voor beslissingen, is meer dan een illustratie. De noodzaak om te komen tot 
een beslissing, maakt dat veranderingen worden verdedigd, waarbij men moet open
staan voor amendementen en compromissen. De aanbeveling die Koopman en Pool 
doen ter verbetering van het besluitvormingsproces, is te komen tot beheersing van het 
politieke proces, dat inherent is aan het proces van besluitvorming volgens het 
arenamode I. 

Figuur 23. Lenigheid van de organisatie als oriëntatiegebied. 
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Als Quinn de cultuur aanduidt die bij oriëntatie op verandering en interne oriëntatie 
hoort, spreekt hij van support. Denison heeft het over involvement om aan te duiden 
wanneer organisaties effectief zijn. Het resultaat van lenigheid door middel van interne 
oriëntatie en oriëntatie op verandering, kan worden aangeduid als een toename van de 
flexibiliteit, waarbij men flexibiliteit definieert als de mate waarin een organisatie zich 
aan veranderingen weet aan te passen. 

Het resultaat van ... interne oriëntatie en 
oriëntatie op verandering kan worden aangeduid 
als toename van de flexibiliteit ..... 

3.2.4 Innovativiteit als managementoriëntatie 

Het kwadrant dat omsloten wordt door externe oriëntatie en door oriëntatie op 
verandering, heet in het Vierfasenmodel het gebied waar door innovativiteit aan 
vermogensvermeerdering wordt gewerkt. 
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Ook hier geldt wat in de inleiding is opgemerkt in subparagraaf 2.2.3: het gedomineerd 
worden door verandering, maakt dat iedere nadere omschrijving snel is achterhaald, 
doordat nieuwe opvattingen en inzichten hun intrede doen. Zoals ook al bij de andere 
managementoriêntatiegebieden is opgemerkt, gaan de meeste opvattingen over 
innovatie verder dan wat in het Vierfasenmodel met dit kwadrant wordt aangegeven 
(figuur 24). Quinn en Denison noemen dit kwadrant respectievelijk innovation en 
adaptability. 
Meyer noemt de "incrementalist school" en "chaosschool" als vormen van strategieont
wikkeling die uitgaan van de omgeving en een steeds veranderende "chaotische" 
organisatie. De incrementalistische benadering wordt ook wel "learning perspective" of 
"adaptive mode" genoemd. Er wordt daarbij van uitgegaan dat de omgeving zodanig 
turbotent en onvoorspelbaar is, dat de organisatie er goed aan doet zo flexibel mogelijk 
te zijn en zich vastlegt op een lange-termijnplanning. De chaosschool gaat ervan uit dat 
de omgeving zodanig complex is dat die toch niet kan worden begrepen danwel 
voorspeld. Managers zouden de zaak het beste op hun beloop kunnen laten; de 
redenering is dat de organisatie zich vanzelf aanpast aan de verander(en)de omgeving, 
met andere woorden, zelforganiserend is. 
Bij een oritlntatie op innovativiteit hoort het besluitvormingsmodel dat Koopman en 
Pool aanduiden met "open-eindmodel". Dit wordt niet alleen gekenmerkt door een 
onzekere procesgang, maar ook door doorkruising van toevallige omstandigheden en 
onvoorspelbare gebeurtenissen, die dwingen tot een stap-voor-stapbenadering. Hierbij 
past de aanbeveling zich te richten op het bundelen van expertise en het creêren van 
een gemeenschappelijke visie. 

. .. .. wordt het resultaat van het zich oriënteren 
op innovatie aangeduid met creativiteit ..... 

In het Vierfasenmodel wordt het resultaat van het zich oriënteren op innovatie 
aangeduid met creativiteit De definitie die daarbij wordt gehanteerd, luidt: creativiteit 
is de mate waarin de organisatie met nieuwe ideeën en oplossingen in reactie op veran
derende behoeften en wensen van buiten weet te komen. 

Figuur 24. Innovativiteit 
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Uitgaande van het oriënteren op verandering, kan als stelling worden geformuleerd: 

6. De oriëntatie op verandering in combinatie met de interne oriëntatie geeft als 
resultante, de flexibiliteit van de organisatie. De oriëntatie op verandering in 
combinatie met de externe oriëntatie geeft als resultante de creativiteit van de 
organisatie. 

3.3 DE PROCESMATIGE ORIËNTATIERICHTINGEN NADER UITGEWERKT 

Het aandacht geven aan genoemde managementoriëntatiegebieden zal leiden tot 
concrete resultaten, die als vectoren boven deze gebieden in het Vierfasenmodel 
worden weergegeven. Zij vormen daarmee de derde laag in het Vierfasenmodel die 
eigen karakteristieken krijgt als men hierop focust, en reliëf als men die projecteert op 
de andere lagen (figuur 25). 

Figuur 25. De vermogenslaag en de proces- en resultaatgerichte interventielagen. 
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Marktgerichtheid leidt als concrete uitwerking van een externe oriëntatie en oriëntatie 
op beheersing tot het streven naar een effectievere organisatie. De oriëntatie op beheer
sing in combinatie met een interne oriëntatie, wat men als produktiviteitsverbetering 
kan aanduiden, zal leiden tot een efficiëntere organisatie. Interne oriëntatie gecombi
neerd met een oriëntatie op verandering dwingt te werken aan een flexibele organisatie. 
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De combinatie oriëntatie op verandering en externe oriëntatie levert een organisatie op 
die op zoek gaat naar vergroting van de creativiteit 
Afllankelijk van de oriëntatierichting en de concentratie op het soort vermogen kan een 
organisatie al dan niet op grond van aanbevelingen van een organisatieadviseur een 
ontwerp maken voor een interventie, die een effect kan hebben op de aanpalende 
gebieden. Interventies zijn iteratief. ZO zal een interventie invloed hebben op bijvoor
beeld de externe oriëntatie, maar daarvan ook gebruikmaken. Op een vergelijkbare 
wijze zal het beïnvloeden van de externe oriëntatie van een organisatie effect hebben 
op en gebruikmaken van de aanpalende managementoriëntaties innovatie en marktge
richtheid. 
De interventies zullen voornamelijk betrekking hebben op de verschillende processen 
die in organisaties zijn te onderkennen. Op de onderscheiden vermogensniveaus zijn 
verschillende interventies moge1ijk. Hierna wordt op de verschillende interventiemoge
lijkheden nader ingegaan, waarbij de stelling luidt: 

7. ledere oriëntatierichting geeft, gerelateerd aan een bepaald vermogen, een 
specifiek aangrijpingspunt voor interventie. 

3.3.1 Interventies voortkomend uit externe oriëntatie 

Dat een organisatie gezien moet worden als een open systeem, is reeds door velen 
opgemerkt De hele marketing is erop gebaseerd. Quinn en Rohrbaugh (1983) geven 
aan dat bij externe oriëntatie de focus vooral is gericht op de organisatie als geheel (bij 
interne oriëntatie is de focus meer gericht op het individu). In hun "Overview of the 
competing value approach" (zie figuur 16) geven zij, als middelen die daar naar hun 
mening bij horen, aan: flexibiliteit1), bereidwilligheid, planning en doelen stellen. 
Het Vierfasenmodel ziet deze middelen eerder als resultaat dat hoort bij een creatieve 
organisatie (bereidwilligheid en flexibiliteit) en een effectieve organisatie (planning en 
doelen stellen), daartoe gedreven door een externe oriëntatie. 
Als Hamel en Prahalad (1994) het hebben over de onderdelen van de economische 
motor, dan spreken zij over het "concept van de afzetmarkt". Vragen die zij daarbij 
stellen, zijn: "Wat zijn de voorwaarden waaronder wij onze produkten aanbieden? Hoe 
hebben wij de markt gesegmenteerd? Wat voor soort klanten hebben wij? Waar zitten 
onze klanten?" 

Interventies zijn iteratief Zo zal een 
interventie invloed hebben op bijvoorbeeld de 
externe oriëntatie, maar daarvan ook gebruikmaken. 

Vragen die beantwoord kunnen worden als de organisatie zich op haar omgeving 
(extern) oriënteert. Als externe oriëntatie in relatie wordt gebracht met de vier vermo
genssoorten, dan levert dat evenzo vele aangrijpingspunten voor interventie op. 

1
) Het feit dat Quinn en Rohrbaugh er uiteindelijk voor kiezen flexibiliteit in één van 

kwadranten te plaatsen, pleit er ook voor de as die tegenover control/beheersing staat 
"verandering" te noemen. 
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3.3.1.1 lntetventie op het materieel vermogen 

Een interventie richting externe oriëntatie, waarbij uitsluitend vanuit het materieel 
vermogen wordt geredeneerd, is de omgeving laten zien over welke materiële middelen 
de organisatie beschikt. Voor een startende onderneming is dat een logisch vervolg van 
het (creatieve) idee dat ergens winstmogelijkheden in schuilen. Om die winstmogelijk
heden te realiseren, zal er eerst geproduceerd moeten worden, ongeacht of het gaat om 
goederen, diensten, ideeën of ideologieën. Vaak gaat het daarbij niet alleen om het 
produceren, maar ook om het investeren in produktiemiddelen (gebouwen, machines). 
Zolang de effectiviteit van een organisatie nog niet aangetoond of op peil is, zullen er 
voorraden ontstaan, kortom, het materieel vermogen van een (startende) organisatie 
doet zich na het onderkennen van winstpotentie voor in de vorm van activa. Ook bij de 
verdere ontwikkeling zijn het de activa die voor de omgeving de meest tastbare vorm 
van materieel vermogen voor een organisatie vormen en die als borg knnnen dienen 
voor de verdere financiering. De hierdoor ontstane financieringsruimte geeft de 
organisatie ruimte tot handelen. De wens daartoe wordt in het Vierfasenmodel gezien 
als een gevolg van intern oriënteren. Adviezen of maatregelen die te maken hebben 
met de financiering, horen voor een deel bij deze oriëntatie, als het erom gaat, zich 
richtend op de omgeving, de organisatie als een aantrekkelijke/betrouwbare partner 
voor te stellen. 
Produceren in combinatie met de wens te komen tot rendement, zal leiden tot verko
pen, iets dat gerekend wordt tot de managementoriëntatie marktgerichtheid. Het zal tot 
het genereren van cashflow leiden, een maat voor de effectiviteit van de organisatie, 
kijkend naar de ontwikkeling van het materieel vermogen. In het managementoriën
tatiegebied innovatie is op de as creativiteit de winstpotentie de maat. De winstpotentie 
ontstaat door ergens nieuwe eigenschappen aan toe te voegen of toe te kennen. Het 
normaal ontwerpen en produceren van goederen en diensten horen daarbij, en daarmee 
het aanbrengen van fysieke veranderingen, maar het kan tevens het verplaatsen 
(transport) van goederen betreffen of het aanbrengen van imaginaire veranderingen, 
zoals het creëren van een imago. Handel berust daar voor een deel op, doordat de 
handelaar de goederen in de ogen van de koper een hogere waarde weet te geven dan 
in de ogen van de verkoper . 

... .. het materieel vermogen ....... doet zich 
na het onderkennen van winstpotentie voor 
in de vorm van activa. 

Zoals reeds eerder is opgemerkt, kan het bewust of onbewust niet onderkennen van 
andere vermogens ertoe leiden dat die vermogens onbedoeld worden vergroot of 
opgeofferd. Zo kan een te agressieve of maatschappelijk niet geaccepteerde wijze van 
middelen verwerven ogenschijnlijk succesvol zijn, echter tegelijkertijd schade berokke
nen. Zo kan bijvoorbeeld het commercieel vermogen schade berokkend worden door 
het vertrouwen van de klant of de financier te beschadigen, of het socialisatievermogen 
door de interne verhoudingen te verstoren. Ook het denkvermogen kan onder druk 
komen te staan, doordat langere-termijnvragen en -effecten niet aan de orde komen. 
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3.3.1.2 Interventie op het commercieel vermogen 

Een interventie op het niveau van het commercieel vermogen, richting externe oriênta
tie, is genereren van vraag door het werven van klanten, leveranciers en andere com
merciële partners door zich in te leven in hun verlangens en verwachtingen. K1ant
enquêtes en allerlei andere vormen van marktonderzoek zijn daar een bekende vorm 
van. Relatiebeheer en het toetreden tot allerlei netwerken met als oogmerk het 
uitbreiden van het commercieel netwerk, kunnen ook onder interventies worden 
gerekend. 
Het resultaat richting effectiviteit is dan het veroveren van markten (afzetmarkten en 
inkoopmarkten, maar ook de financieringsmarkt en de personeelsmarkt). Marktaandelen 
worden verworven, die ook in die termen worden geregistreerd en waaraan als het 
ware kan worden afgemeten in hoeverre men erin is geslaagd zich in de klant, 
leverancier, financier en werknemer in te leven. Richting creativiteit zal het inleven in 
de klanten, leveranciers, financiers en toekomstige medewerkers nieuwe produktideeên 
opleveren, waarvan de hoeveelheid en de trefzekerheid de maten van welslagen en 
succes zijn. 
Ook hier is er het gevaar dat door zich enkel te richten op dit vermogensniveau, de 
andere onder druk komen te staan. Zo zou het kunnen voorkomen dat enerzijds harte
lijke relaties opgebouwd worden, maar er anderzijds sprake is van geen omzet die tot 
positieve cashflow leidt, te hoge inkoopprijzen, geen nieuwe financieringen of mede
werkers. Ook is denkbaar dat er wel meer cashflow en financieringsruimte gecrererd 
wordt en er nieuwe medewerkers aangetrokken worden, maar de sociale verhoudingen 
verstoord zijn en er geen oog is voor indirecte enlof lange-termijneffecten. 

Een interventie op het niveau van het 
commercieel vermogen, richting externe 
oriëntatie, is genereren van vraag ..... 

3.3.1.3 Interventie op het socialisatievermogen 

Leren anticiperen op de sociale omgeving is een interventie op het socialisatievermo
gen, gebaseerd op een externe oriëntatie met het creëren van een netwerk als resultaat 
Richting effectiviteit zal dat leiden tot doelen stellen en het vinden van richting voor 
de organisatie. Op de "creativiteitsas" zal het beter leren anticiperen op de sociale 
omgeving tot uiting komen in de bereidheid om meer risico's te nemen. 

Leren anticiperen op de sociale omgeving is een interventie 
op het socialisatievermogen, gebaseerd op een externe oriëntatie 
met het creëren van een netwerk als resultaat. 

Het ondernemerschap wordt vergroot Het gevaar is dat het actief bezig zijn binnen het 
verworven netwerk ertoe leidt dat het netwerk wel contacten maar geen klanten 
oplevert De commerciële slagkracht kan door een te sterke nadruk op de sociale 
verhoudingen onder druk komen te staan. Het te sterk focussen op de eigen kring kan 
kritische houdingen gevoed door het denkvermogen ook negatief beïnvloeden. Zich 
uitsluitend oriënteren op het socialisatievermogen kan leiden tot personeelskosten die 
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uiteindelijk ten koste gaan van het materieel vermogen, of tot een organisatiesamen
stelling die door niet passende kennis/vaardigheden öfwel het denkvermogen öfwel het 
commercieel vermogen aantast. 

3.3.1.4 Interventie op het denkvermogen 

Anticiperen op de verschillende maatschappelijke ontwikkelingen is een interventie die 
invloed heeft op en gebruikmaakt van het denkvermogen van de organisatie. De 
verworven empathie zal net als alle andere interventies een positief effect hebben op de 
andere vermogens; men leert de sociale omgeving, de vraag van de klant die daaruit 
voortkomt en de mogelijkheden om omzet te genereren, beter kennen. Voor de effec
tiviteit van de organisatie moet het anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen 
leiden tot plannen voortkomend uit het ontwikkelen van een strategie. Richting 
creativiteit is dat merkbaar in de vorm van lateraal denken, ondersteund door een 
toegenomen empathie. Lateraal denken draagt bij tot inventiviteit. Zich uitsluitend 
richten op het denkvermogen kan leiden tot een kennisniveau dat extern wel bewonde
ring afdwingt, maar geen omzet genereert, het aantrekken van materiële middelen of de 
commerciële slagkracht aantast, danwel de sociale verhoudingen verstoort. 

Anticiperen op de verschillende maatschappelijke 
ontwikkelingen is een interventie die invloed heeft op 
en gebruikmaakt van het denkvermogen van de organisatie. 

Een extreem doorgevoerde externe oriëntatie zal ..... 
uiteindelijk leiden tot overgevoeligheid ..... 

Een extreem doorgevoerde externe oriëntatie zal, ook als men alle vermogenssoorten in 
het oog houdt, uiteindelijk leiden tot overgevoeligheid van de organisatie. 

Figuur 26. Interventies richting externe oriëntatie met effect op effectiviteit en 
creativiteit. 

Effectiviteit 

Over- Externe 
gevoelig--oriëntatie --+::L.lo'+"'-"'f""""-ir---"'*-··--·~---+ 
heid 

Creativiteit i 
+ 
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Externe oriëntatie levert interventies op die effect hebben op de aanpalende manage
mentgebieden. Los daarvan zullen zij hun eigen resultaten hebben. In het Vierfasenmo
del ziet dat eruit als figuur 26. Figuur 27 geeft een overzicht van het soort vermogen 
in relatie tot de wijze van vermeerderen en het resultaat waar naartoe wordt gewerkt. 

Figuur 27. Externe oriëntatie. 

SOORT VERMOGEN I WIJ'ZE VAN VERMEERDEREN REsULTAAT 

Materieel vennogen Produceren, eigenschappen toe- Activa 
kennen 

Commercieel vennogen Vraag en aanbod genereren Klanten, leveranciers, finan-
ciers, personeel 

Socialisatievermogen Anticiperen op de sociale om- Netwerken 
geving 

Denkvermogen Anticiperen op maa18Cbappelijke Inlevingsvermogen/empathie 
ontwikkelingen 

3.3.2 IntelVenties voortkomend uit oriëntatie op beheersing 

Onderdeel van wat Hamel en Prahalad (1994) na het concept van de afzetmarkt de 
economische motor noemen, is de structuur van de inkomsten en winstmarges. Vragen 
daarbij zijn: "Waar in het systeem van onze business zit voor ons de winstmogelijk
heid? Waar komen onze winstmarges vandaan? Wat heeft de grootte van onze 
winstmarges bepaald? Wat zijn de belangrijkste factoren die kosten en prijzen be
invloeden?" 
Om deze vragen permanent te kunnen beantwoorden, zal men een systeem van 
beheersing moeten introduceren danwel veranderen. Door zich op beheersing te 
oriënteren, zal men tot gerichte interventies kunnen komen. Niet als een op zichzelf 
staand doel, maar om het vermogen te vergroten, de "economische motor" te verbete
ren. Oriëntatie op beheersing in combinatie met de verschillende vermogens levert ook 
hier vier interventiemogelijkheden op. 

Een op beheersing gerichte intelVentie op het niveau van 
het materieel vemtogen is gericht op methoden om het 
rendement op het materieelifinancieel vermogen te vergroten. 

3.3.2.1 IntelVentie op het materieel vermogen 

Een op beheersing gerichte interventie op het niveau van het materieel vermogen is 
gericht op methoden om het rendement op het materieelifinancieel vermogen te 
vergroten. Onderdeel daarvan is het waarderen van dat materieel vermogen. 
In de meeste gevallen zal de waarde van het materieel vermogen waar de organisatie 
over kan beschikken, uitgedrukt worden in termen van geld, met als bedoeling die 
materiële middelen op een gecontroleerde manier te kunnen exploiteren. Oriëntatie 
uitsluitend op het materieel vermogen levert een waardering op die alleen in de eigen 
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gedachte bestaat. De kans is groot dat men zich rijk rekent, danwel zijn mogelijkheden 
onderschat. Het waarderen krijgt, als men het vermogen wil vergroten, pas betekenis 
als men dit in samenhang doet met het waarderen van de andere vermogenssoorten: 
"wat is de commerciële waarde, wat levert het bij transacties op?". Door dit na te laten, 
kan men uit het oog verliezen dat de materiële middelen voor verschillende groepen 
een andere waarde hebben, ingegeven door bijvoorbeeld schaarste of door emoties. 
Ook hier geldt dat als er geen erkenning wordt gegeven aan het denkvermogen, men 
lange-termijnontwikkelingen en -effecten uit het oog verliest. De waardering wordt 
kortzichtig. 
Het gehele financiële managementsysteem behoort bij het materieel vermogen, met in 
de praktijk een zwaar accent op beheersing. Een beperkte nitbreiding richting commer
cieel vermogen is zichtbaar als men een bedrag voor goodwill1

) op de balans op
neemt of ten behoeve van een overname probeert vast te stellen. Ontwikkelingen op 
het gebied van accountancy, zoals Activity Based Costing en de Balanced Scorecard 
van Kaplan, zijn voorbeelden van beheersing van het materieel vermogen, rekening -
houdend met andere vermogenssoorten en de bijdrage die beheersing moet leveren aan 
de effectiviteit en efficiency van een organisatie. 
Beheersing van het materieel vermogen maakt het richting effectiviteit mogelijk de 
dekkingsbijdrage uit te rekenen. Wat efficiency betreft, zal beheersing van het 
materieel vermogen effect hebben op de beheersing van kosten. 

3.3.2.2 Interventie op het commercieel vermogen 

Het zich oriënteren op het beheersen van het commerciële vermogensniveau leidt tot 
planning en benoeming van commerciële activiteiten, onder andere vastgelegd in 
procedures en meetprotocollen. Een vorm van commerciële planning en het volgen 
ervan is voor het beheersen van elke organisatie van belang. Meestal vindt men dat 
terug in de vorm van beleids- of ondernemingsplannen. De Balanced Scorecard van 
Kaplan richt zich daar uitdrukkelijk op . 

..... oriënteren op het beheersen van het commerciële 
vermogensniveau leidt tot planning en benoeming 
van commerciële activiteiten, onder andere vast
gelegd in procedures en mee/protocollen. 

De aandachtsgebieden van de European Quality Award voor financiële en niet
financiële ondernemingsresultaten en voor waardering door klanten horen bij deze 
oriëntatierichting. Temeer daar de European Quality Award de meting van deze 
resultaten pas dan zinvol acht, als deze als stuurmiddel direct wordt gekoppeld aan de 
aandachtsgebieden voor organisatie (procesbeheersing, beleids- en strategievorming, 
middelenmanagement, personeelsmanagement en leiderschap). 
In termen van resultaat voor de effectiviteit van de organisatie, heeft interventie op de 
beheersing van het commercieel vermogen effect op de marktaandelen van de organisa-

1
) Goodwill: "Het vermogen tot bet bebalen van een extra-winst Het is een immaterieel 

actief, meestal te danken aan een voorsprong van bet bedrijf op de nuu'kt enlof in kennis 
en organisatie. 
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tie. Wat de efficiency betreft, geven interventies op de beheersing van het commercieel 
vermogen wijzigingen in de routinevorming in een organisatie. 

3.3.2.3 Interventie op het socialisatievermogen 

Het aanbrengen van structuur is een interventie die wordt ingegeven door een op 
beheersing georiënteerde poging om het socialisatievermogen te vergroten. Harnel en 
Prahalad hebben het in dit verband over de combinatie van vaardigheden en produktie
middelen als derde element van hun "economische motor". Vragen die daarbij horen, 
zijn: "Wat menen wij goed te kunnen doen? Welke materiële infrastructuur ondersteunt 
onze business? Welke soorten vaardigheden overheersen in ons bedrijf? Wat is het 
traject van onze ontwikkelingsuitgaven?" 
Vragen die voor een deel zijn te beantwoorden als men het materieel en commercieel 
vermogen beheerst, maar voor een ander deel moet daartoe het socialisatievermogen 
onder controle zijn. De vermogens onder controle hebben maakt het tevens mogelijk 
interventies te bedenken, die ertoe kunnen bijdragen dat het socialisatievermogen door 
middel van (betere) beheersing wordt vergroot. 
Zoals bij alle genoemde en nog te benoemen oriëntaties zal het hieraan aandacht geven 
leiden tot een zoeken naar nu passende oplossingen. In het verleden betekende dit het 
vormgeven van een klassieke lijn-staforganisatie, meer recentelijk is het vormen van 
een businessunitstructuur meer in zwang gekomen. Bedoeling daarbij is steeds de 
organisatie onder controle te krijgen, te beheersen. In feite is het denken van Mintzberg 
in "The structuring of organizations" niets anders· dan het geven van schetsontwerpen 
voor het beheersen van organisaties. Structuur is neer te leggen in een hiërarchie en is 
een hulpmiddel om taken en verantwoordelijkheden in een organisatie vast te leggen, 
waardoor dubbelzinnigheden kunnen worden vermeden danwel bestreden, Weick 
(1979). 
In die zin kan de mate van structurering gehanteerd worden als een maat voor de 
effectiviteit en efficiency van het socialisatievermogen. 
Het resultaat van structurering, uitgedrukt in termen van effectiviteit van de organisatie, 
is de mate waarin de organisatie een richting voor het socialisatievermogen heeft weten 
te vinden. In het model voor de European Quality Award wordt daartoe een verbinding 
gelegd met "waardering door medewerkers" als resultaatcategorie, waarbij de meting 
zodanig moet zijn opgezet dat de uitkomsten in relatie kunnen worden gebracht met 
ingrepen op de organisatiegebieden. 

Het aanbrengen van structuur is een interventie die 
wordt ingegeven door een op beheersing georiënteerde 
poging om het socialisatievermogen te vergroten. 

Anders gezegd, het beïnvloeden van het rendement van het socialisatievermogen 
bepaalt de effectiviteit van de organisatie, Ten Have (1994). 
Het hebben van een structuur is pas zinvol als er materieel vermogen is dat beheerst 
moet worden, zo ook als er commercieel vermogen valt te beheersen. Een structuur 
moet echter ook aanwezig zijn om het denkvermogen te kunnen beheersen. 
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3.3.2.3 Interventie op het denkvermogen 

Zoals beheersing van het materieel vermogen plaatsvindt in termen van waardering, 
beheersing van het commercieel vermogen en rendement wordt verkregen door 
commerciële planning en procedures voor het opstellen daarvan en de beheersing van 
het socialisatievermogen plaatsheeft door de organisatie te structureren, vindt beheer
sing van het denkvermogen plaats door leren te verklaren en voorspellen en proberen 
de omvang van het denkvermogen te kwantificeren. Veranderende technologieën en 
andere klantenwensen zuJlen daarop van invloed zijn. Hamel en Prahalad (1994) 
hebben het in dit verband dan ook over "afschrijven op intellectueel kapitaal". Bij hun 
beeld van de "economische motor" introduceren zij als vierde begrip: flexibiliteit en 
aanpassingsvermogen. Vragen die daar naar hun mening bij horen, zijn: "Hoe alert 
reageren wij op nieuwe modellen van waardetoevoeging? Hoe gemakkelijk kunnen 
investeringsprogramma's omgebogen worden? Hoe gemakkelijk kan de infrastructuur 
hertekend worden? Welke afdelingen verzetten zich het meest tegen verandering?" 
Vragen die in verband kunnen worden gebracht met oriëntatie op de beheersing van de 
verschillende vermogens. Voor een deel hebben zij ook betrekking op het denkvermo
gen van de organisatie en hoe dat gemobiliseerd kan worden. Inzicht is ook een 
voorwaarde voor het instandhouden en vergroten van de andere vermogens. Zo zal een 
structuur geen lang leven beschoren zijn, als men er geen inzicht in heeft waartoe een 
eenmaal aangebrachte structuur dient. 
Datzelfde inzicht kan ook aanleiding vormen om de bestaande structuur te veranderen 
als dat bijvoorbeeld noodzakelijk is om het verworven socialisatievermogen in stand te 
houden. Inzicht is ook nodig om te kunnen komen tot commerciële plannen, teneinde 
het commercieel vermogen te kunnen vergroten, zo ook om het materieel vermogen te 
kunnen waarderen. Redenen om het verwerven van inzicht als een interventiemogelijk
heid te zien op denkvermogensniveau, als de organisatie zich oriënteert op beheersing . 

..... vindt beheersing van het denkvermogen plaats 
door leren te verklaren en voorspellen en proberen 
de omvang van het denkvermogen te kwantificeren. 

Extreem doorgevoerde oriëntatie op beheersing zal op 
den duur leiden tot verstarring ..... 

De European Quality Award heeft het over de waardering door de maatschappij als een 
aandachtsgebied voor resultaat. Zoals voor alle aandachtsgebieden geldt, is men ook 
hier op zoek naar de relatie met de andere aandachtsgebieden. Met name de koppeling 
tussen personeelsmanagement en beheersing van middelen zoals technologie (know
how) en informatie, is niet alleen een maat voor het denkvermogen, maar vooral voor 
de waardering door de maatschappij. Interventies op de beheersing van het denkvermo
gen zoals het vergroten van inzicht laten, als resultaat in termen van effectiviteit, de 
mate zien waarin de organisatie in staat is tot het maken van plannen en tot het 
ontwikkelen van een strategie. In termen van efficiency leidt het verwerven van inzicht 
ertoe dat het aanwezige denkvermogen omgezet wordt in synergie en samenwerking. 
Extreem doorgevoerde oriëntatie op beheersing zal op den duur leiden tot verstarring 
op alle vermogensniveaus. 
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Oriëntatie op beheersing levert net als externe oriëntatie interventies op die effect 
hebben op de aanpalende managementgebieden en hebben zelf gevolgen of resultaten. 
In het Vierfasenmodel weergegeven, ziet dat eruit als figuur 28. Figuur 29 geeft een 
overzicht van het soort vermogen in relatie tot de wijze van vermeerderen en het 
resultaat waarnaar toe wordt gewerkt. 

Figuur 28. Interventies richting oriëntatie op beheersing met effect op effectiviteit en 
efficiency. 

Effectiviteit 

Verstarting 

Oriëntt.tie op 
beheersing 

Efficiency 

Figuur 29. Oriënteren op beheersen. 

SOORT VERMOGEN WIJZE VAN VERMEERDEREN 

Materieel vermogen Laten renderen 

Commercieel vermogen Plannen en ordenen 

Socialisatievermogen Structureren 

Denkvermogen Verklaren en voorspellen 

3.3.3 Interventies voortkomend uit interne oriëntatie 

REsULTAAT 

Waardering van de middelen 

Procedures 

Structuur 

Inzicht 

Middelen die Quinn en Rohrbaugh onderscheiden als het gaat om interne oriëntatie, 
zijn: cohesie/moraal en informatiemanagement/communicatie. Vanuit het Vierfasenmo
del beschouwd, kan cohesie gezien· worden als een socialisatiewaarde en geplaatst 
worden onder de noemer: het ontwikkelen van een intern sociaal systeem. Moraal kan 

126 



tot het denkvermogen worden gerekend, vooral als het als een individuele aangelegen
heid wordt gezien. In het Vierfasenmodel wordt moraal, net als Quinn en Rohrbaugh 
doen, toch vooral gekoppeld aan cohesie en spreekt men van organisatiewaarden als 
resultaat van het hebben van een intern sociaal systeem. 
Wat informatiemanagement en communicatie betreft, kan gesteld worden dat het 
vereisten zijn, als een organisatie haar vermogens wil doen toenemen door zich naar 
binnen te richten. Dit geldt overigens ook wanneer het vermeerderen van vermogens 
gebeurt door zich op de buitenwereld te richten. Een informatiemanagementsysteem is 
een hulpmiddel dat in beide situaties bij het vermeerderen van alle vermogens zijn 
diensten bewijstl). Interne oriëntatie in relatie gebracht met de vier vermogenssoorten, 
levert de volgende aangrijpingspunten voor interventie op. 

3.3.3.1 Interventie op materieel vermogen 

Interne oriëntatie leidt tot het benoemen van andere interventies dan tot nu toe zijn 
beschreven. Zo wordt de aandacht gericht op de vraag hoe over hoeveel materieel 
vermogen de organisatie beschikt en hoe dit is te vergroten. Het gaat daarbij niet alleen 
om het inbrengen van "eigen vermogen", maar om de gehele financieringsvraag. De 
"sale- en leaseback"-constructies zoals die recentelijk door Fokker en Philips zijn 
uitgevoerd, tonen niet alleen aan dat in octrooien en licenties vastgelegde kennis tot de 
materiële middelen moet worden gerekend, maar ook dat zich te oriënteren op de 
(materiële) middelen waarover men beschikt tot nieuwe financierings mogelijkheden 
leidt. Dit voorbeeld is tevens een illustratie hoe door het herwaarderen (oriëntatie op 
verandering) het materieelvermogen kan veranderen. Het voorbeeld geeft tevens aan 
hoe er een uitruil mogelijk is tussen materieel vermogen. Hadden de genoemde 
bedrijven de octrooien en licenties eenvoudig weg verkocht, dan was er wel financie
ringsruimte ontstaan, maar dan was de waarde van de ondernemingen in de ogen van 
hun klanten (commercieel vermogen) afgenomen en hadden zij zich gricht tot de 
nieuwe eigenaars. In de genoemde constructie is de financieringsruimte toegenomen en 
is de waarde van de ondernemingen als commerciële partner gelijk gebleven . 

..... aandacht gericht op de vraag hoe over hoeveel 
materieel vermogen de organisatie beschikt ..... 

Ook andere vormen van het aantrekken van materieelvermogen is het onderwerp van 
aandacht. Interventies op het materieel vermogen zijn veelal op balans in de vorm van 
verandering van de stand van de passiva en activa terug te vinden. 
Hier is de relatie met de tegenoverliggende oriëntatierichting duidelijk zichtbaar. 
Passiva en activa zijn niet los van elkaar te denken. Er bestaat een zekere spanning 
tussen beide. Zonder passiva zijn er geen activa aan te trekken, terwijl tegelijkertijd de 

1
) Opvallend is dat in Japan een organisatie al in de het begin van de jaren vijftig werd 

gezien als een informatie-processing-systeem. Een opvatting die is terug te vinden in de 
Deming Award Criteria, de criteria die gelden voor de Japanse kwaliteitsprijs voor 
bedrijven (Stevens, 1995). De ideeënvorming met betrekking tot het beschouwen van een 
organisatie als informatie-processing-systeem is in de Verenigde Staten en in Europa pas 
veel later op gang gekomen. 
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waarde van de activa (in de ogen van de buitenwereld) de hoogte van het beschikbare 
materiêle (financiêle) vermogen bepaalt. Ook is hier een, wat gechargeerd, onderscheid 
te maken tussen typen managers en adviseurs. Financieel ingestelde managers en 
financiêle adviseurs zullen zich eerder oriênteren op de stand van de passiva en zich 
bezighouden met ingrepen die daar betrekking op hebben. Zij houden zich bijvoorbeeld 
bezig met de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen of tussen lang en kort 
gefinancierd en met het bedenken van juridische constructies ten behoeve van het 
verdelen en/of veiligstellen van het financieel vermogen. In sommige gevallen bekom
mert men zich daarbij niet om de gevolgen voor de andere vermogenssoorten, zoals het 
commercieel vermogen, het socialisatievermogen en het denkvermogen. 
Daartegenover staat een ander type managers en adviseurs. Zij houden zich vooral met 
de bedrijfsvoering bezig en volgen de ontwikkeling van de activa, door produktiemid
delen te verwerven en uit te nutten, te produceren, voorraden te beheren en afnemers te 
financieren. Ook daarbij is het niet denkbeeldig dat de andere vermogenssoorten uit het 
oog worden verloren, en daardoor de servicegraad daalt. Er wordt dan gekozen voor 
produktie op andere locaties of deze wordt uitbesteed ten koste van het socialisatie
vermogen of ten koste van het denkvermogen van de organisatie, doordat kennis 
verloren gaat. 

Oog hebben voor de financiêle middelen houdt wat de efficiency van de organisatie 
betreft in dat de noodzaak van kostenbeheer wordt gevoeld. Voor de flexibiliteit van de 
organisatie betekent oriêntatie op de financiêle middelen, allocatie van middelen door 
middel van bijvoorbeeld een budgetteringssysteem, waarbij onderdelen van de 
organisatie een eigen bevoegdheid krijgen met betrekking tot de besteding van de 
middelen . 

..... kennis enlof technologieën, die de organisatie 
aantrekkelijk maakt als commerciële partner. 

3.3.3.2 Interventie op commercieel vermogen 

Interne oriêntatie zal, wat het commercieel vermogen betreft, een impuls doen uitgaan 
naar het inventariseren van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe kennis en/of 
technologieên1

), die de organisatie aantrekkelijk maakt als commerciële partner. 
"Waar zijn wij toe in staat als het erom gaat de vraag vanuit de markt te beantwoor
den?" 
Ook hier is de relatie met de externe oriëntatie zichtbaar, en de spanning die ervan 
uitgaat. Waar de organisatie toe in staat is, komt niet per definitie overeen met wat 
klanten, toeleveranciers en andere commerciële partners als "waardevol" beschouwen. 
Hier is duidelijk te demonstreren dat men materieel vermogen kan uitruilen voor 
commercieel vermogen, vooral als technologie wordt opgevat als vastgelegde, verkoop
bare of in onderpand te geven know-how. Zolang technologie tot de eigen beschikking 
staat en de organisatie aantrekkelijk maakt als commerciêle partner, kan het gerekend 

1
) Technologie is binnen het evaluatieschema voor de Europese en voor de Nederlandse 

kwaliteitsprijs blijkbaar zo belangrijk dat het als onderdeel van het middelenbeheer als 
een aandachtsgebied voor kwaliteitsmanagement wordt genoemd. 
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worden tot het commercieel vennogen. Als het wordt vervreemd en er daardoor 
financiële middelen voor in de plaats komen, is het omgezet in materieel vennogen. 
Aandacht voor de ontwikkeling van technologie zal leiden tot het opzetten van onder
zoeks- en ontwikkelingsprogramma' s en het beter kunnen fonnuleren, zowel extern als 
intern, wat de primaire functie van de organisatie is. De reclameslogan "Philips invents 
for you" is een duidelijke demonstratie van de commerciële waarde van technologie. 
Naarmate dat beter in kaart is gebracht, is ook beter aan te geven wat de waarde van 
de organisatie als samenwerkingsverband is, te weten het socialisatievennogen, en waar 
ontwikkeling van technologie toe leidt en omgekeerd uit voortkomt, namelijk het 
denkvennogen. 

Door beschikbare kennis/technologie verder te ontwikkelen en te combineren met 
planning en ordening (beheersing), zal ervaring en routine gevonnd worden. De aanwe
zigheid van routine en ervaring kan gezien worden als een maat voor de efficiency 
waarmee met het commercieel vennogen wordt omgegaan. De mate van flexibiliteit 
van een organisatie wordt eveneens beïnvloed door het beschikken over danwel verder 
vergroten van technologie, die de organisatie in de ogen van de commerciële partner 
een (extra) waarde geeft. 

3.3.3.3 Interventie op socialisatievermogen 

Een maatregel om het socialisatievennogen te vergroten, die voortkomt uit de interne 
oriëntatie, is het ontwikkelen van organisatorische waarden. Hiermee wordt het interne 
sociale systeem ontwikkeld In de aanloop van deze paragraaf is gewezen op de 
begrippen cohesie en moraal, die Quinn en Rohrbaugh op grond van hun onderzoeken 
noemen als horende bij de interne concurrentiekracht. Cohesie en moraal kunnen 
gezien worden als wezenlijke onderdelen van een sociaal systeem. Het sociaal systeem 
vindt zijn fundament in alle reeds genoemde en nog te benoemen materiële en 
commerciële vermogens en kent een nauwe samenhang met de andere socialisatiever
mogens. Ook hier bestaan samenhang en spanning tussen het extern en intern oriënte
ren. Extern oriënteren nodigt uit tot het anticiperen op de sociale omgeving en het 
deelnemen aan netwerken . 

..... is het ontwikkelen van organisatorische waarden . 

..... cohesie en moraal, 

Naar binnen toe rijst de vraag: "Waartoe en tot hoever?" Hoeveel van onze identiteit 
offeren we op aan de zingeving van de organisatie, en hoeveel draagt het daaraan bij? 
De identiteitsvraag komt hier aan de orde, binnen de Deming Award Criteria een 
exclusieve vraag, te beantwoorden door de top van de organisatie. Het aspect leidersc
hap komt hier aan de orde en interne oriëntatie vraagt om bezinning hierop. 
De uitkomst van een dergelijke bezinning, in combinatie met de vraag hoe het 
socialisatievermogen van een organisatie te beheersen (oriëntatie op beheersing inhoud 
geven met het begrip structuur), leidt tot het ontwerpen van een hiërarchie, met de 
bedoeling de efficiency van de organisatie te vergroten door het toewijzen van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Bezinning op en interventies in het socialisa
tievermogen (opgevat als de cohesie en organisatiewaarden), voortgekomen uit de 
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ontwikkeling van een sociaal systeem waarvan leiderschap één van de aspecten is, 
kunnen behalve met het oriënteren op beheersing ook in relatie worden gebracht met 
het oriënteren op verandering. De uitkomst zal dan bijdragen tot een verandering van 
de flexibiliteit van de organisatie. Het socialisatievermogen zal dan vooral kunnen 
worden uitgedrukt in termen van saamhorigheid, te bereiken door het toepassen van 
programma's die vooral als doel hebben te werken aan groepsontwikkeling, om 
vandaaruit te komen tot lenigheid. 

3.3.3.4 Interventie op denkvermogen 

Ook het denkvermogen van een organisatie is door intern oriënteren te vergroten. 
Interventies zullen de vorm aannemen van het plegen van zelfonderzoek met als 
resultaat zelfkennis; ook hier de relatie c.q. spanning met het ontwikkelen van het 
denkvermogen door middel van externe oriëntatie. Bij externe oriëntatie is het anticipe
ren op de maatschappelijke omgeving als middel aangegeven met als doel het inle
vingsvermogen, de empathie te vergroten. Zelfonderzoek combineren met het zoeken 
naar verklaringen en voorspellingen, leidt ertoe dat de synergie binnen een organisatie 
wordt vergroot 

Synergie kan worden opgevat als een maat voor de efficiency waarmee een organisatie 
weet om te gaan met haar denkvermogen. Zo zijn inzicht, als resultaat van het 
oriënteren op beheersing van het denkvermogen, en zelfkennis randvoorwaarden om te 
komen tot het ontwikkelen van samenwerking. Als zelfkennis gecombineerd wordt met 
inventiviteit, dan leidt dit tot de ontwikkeling van gedragsnormen, waaruit een missie 
is te ontwikkelen. De in de missie vastgelegde gedragsnormen bepalen de speelruimte 
voor het ontwikkelen en toepassen van het denkvermogen en vormen daarmee een 
maat voor de flexibiliteit van een organisatie. 

Interventies zullen de vorm aannemen van het plegen 
van zelfonderzoek met als resultaat zelfkennis; 

Een overdreven en te lang volgehouden interne oriëntatie, 
..... zal ... uiteindelijk leiden tot inertie. 

Een overdreven en te lang volgehouden interne oriëntatie, waarbij de andere oriëntatie
richtingen buiten het gezichtsveld komen te liggen, zal, ook als het ten aanzien van alle 
vermogens gebeurt, uiteindelijk leiden tot inertie of toename van de entropie van een 
organisatie. Alle energie die aan de organisatie wordt toegevoerd, levert niets meer op; 
de organisatie is tot niets meer in staat. 

Interne oriëntatie en het plegen van interventie als gevolg daarvan, zullen gevolgen 
hebben voor de wijze waarop produktiviteitsverbetering wordt aangepakt en leiden tot 
lenigheid van de organisatie. Los daàrvan zullen interventies als gevolg van interne 
oriëntatie ook een zelfstandig effect hebben op de verschillende vermogensniveaus. De 
interventies zijn in figuur 30 in het Vierfasenmodel ingebracht en in figuur 31 wordt 
een overzicht gegeven van de interventies, de wijze waarop vermogens kunnen worden 
vermeerderd en waar dat toe leidt. 
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Figuur 30. Interventies richting interne oriëntatie met effect op efficiency en flexibili
teit. 

Figuur 31. Interne oriëntatie. 
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3.3.4 Interventies voortkomend uit oriëntatie op verandering 

Een vierde oriëntatierichting waarvan organisatieadviseurs en managers interventiemo
gelijkheden afleiden, is de oriëntatie op verandering. Deze oriëntatierichting, die van 
invloed is op de managementoriëntaties innovativiteit en lenigheid van de organisatie 
met creativiteit en flexibiliteit als produkt, heeft ook zo haar eigen interventiemogelijk
heden op de verschillende vermogensniveaus. 
ZOals er bij de dichotomie extern/intem oriënteren een vaste relatie èn een onderlinge 
spanning is, geldt dit ook voor de dichotomie beheersen en veranderen. Men kan niet 
beheersen zonder te veranderen en andersom. Toch is het streven naar totale beheersing 
anders dan het openstaan voor totale verandering. In het eerste geval zullen paradigma
shifts en discontinuïteiten maximaal worden vermeden en worden ervaren als het niet 
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onder controle hebben van de organisatie, terwijl bij de oriëntatie op verandering het 
juist als bewijs wordt gezien dat de organisatie in staat is tot werkelijke vernieuwing 
nodig om het opgebouwde vermogen te behouden en vermeerderen. Ook deze 
oriëntatie op verandering levert vier interventiemogelijkheden op. 

3.3.4.1 Interventie op materieel vermogen 

Op het niveau van het materieel vermogen kan men aan verandering werken door 
bestaande materiële vermogens te herwaarderen. Hier is al direct de spanning te zien 
tussen oriëntatie op beheersing en oriëntatie op verandering. Bij beheersing wordt aan 
het aanwezig materieel vermogen een bepaalde waarde toegekend, die min of meer als 
onveranderbaar beschouwd wordt of desnoods voorspelbaar en beheerst afneemt door 
middel van afschrijvingen. 
Herwaarderen gebeurt door het aanleggen van andere maatstaven of door andere 
toepassingsmogelijkheden opnieuw in beschouwing te nemen en de waarde van het 
materieel vermogen vast te stellen, zonder te kijken naar het verleden. Ook hier geldt 
dat deze actie destructief kan zijn, als daarbij geen rekening wordt gehouden met het 
effect op de andere vermogens. Het onbeargumenteerd herwaarderen van het aanwezige 
materieel vermogen kan immers schade doen aan het imago van een betrouwbare 
zakenpartner, dat als een onderdeel van het commercieel vermogen wordt gezien. Zo 
zijn er ook effecten denkbaar op het socialisatie- en denkvermogen van de organisatie. 
Herwaardering kan zowel aan de actiefzijde als aan passiefzijde van de balans 
plaatsvinden. In die gevallen is dat terug te lezen als agioreserve danwel als het 
afstempelen van aandelen of (gedeeltelijke) kwijtschelden van schulden. Het is 
duidelijk dat ook de laatste acties geen positief effect hebben op het imago en dus het 
commercieel vermogen van een organisatie. Door herwaardering worden de stille 
reserves van een organisatie zichtbaar en als "nieuw" vermogen inzetbaar gemaakt . 

..... door bestaande materiële vermogens te herwaarderen. 

Het effect van herwaardering van het materieel vermogen op het managementoriënta
tiegebied innovativiteit is verandering van de winstpotentie, een maat voor de "creati
viteit" van een organisatie. Herwaardering zal ook effect hebben op het toewijzen van 
budgetten en de omvang daarvan, hetgeen als maat voor de flexibiliteit is gedefinieerd. 

3.3.4.2 Interventie op commercieel vermogen 

Veel van de theorieën die vallen onder de noemers chaos- en zelforganisatietheorie, 
Zuijderhoudt (1993) e.a., zijn van toepassing bij de oriëntatie op verandering. In het 
Japans wordt chaos gelezen als de combinatie "kans en bedreiging". Met name het 
aspect kans, het (leren) zien van marktkansen, kan beschouwd worden als een commer
ciële waarde en daarmee behorend tot het commercieel vermogen1

). Alle interventies 
die erop gericht zijn marktkansen te ontdekken, kunnen bijdragen tot het vergroten van 

1
) Het aspect bedreiging is er wellicht de oorzaak van dat managers die zich vooral richten 

op beheersing, en adviseurs die menen dat hun bijdrage ligt in het wegnemen van 
onzekerheden, zich zo verzetten tegen de chaostheorie. 
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het commercieel vermogen. Dit geldt voor zowel de afzetmarkt als de inkoopmarkt, de 
geldmarkt en de personeelsmarkt. 
Als men daarbij uitgaat van de wil om te veranderen, dan zijn dat interventies die 
horen bij de oriëntatie op verandering. Gaat men uit van het ontdekken van nieuwe 
markten volgens een vast (geprocedureerd) stramien van plannen en ordenen, dan zijn 
het interventies die horen bij oriëntatie op beheersing. Ook hier is de samenhang en 
spanning tussen oriëntatie op beheersing en oriëntatie op verandering zichtbaar. 

Vergroten van het commercieel vermogen door te veranderen, verlangt dat veranderin
gen worden onderkend; een activiteit waarbij men met een open geest naar de eigen 
situatie moet kunnen kijken. Slaagt men daarin, dan zal het in de richting van creativi
teit uitwerken in het onderkennen van nieuwe produktmogelijkheden en in de richting 
van flexibiliteit in het ontdekken van nieuwe werkmethoden. 

3.3.4.3 Interventie op socialisatievermogen 

Een organisatie die in staat is tot verandering, is een rijkere organisatie. Deze vermo
gensvergroting, mogelijk gemaakt door zich te oriënteren op verandering en inter
venties te ontdekken, zal niet alleen leiden tot een organisatie die in staat is tot het 
genereren van allerlei ideeën, maar vooral tot een organisatie waar iedereen zich achter 
nieuwe ideeën kan plaatsen. De gedachten van Hamel en Prahalad rondom de begrip
pen "verandering van de genetische code van een organisatie" en de "strategische 
architectuur" kunnen daartoe worden gerekend. Zij stellen dat met betrekking tot het 
voorspellen van toekomstig leiderschap van een organisatie in haar markt, de voorspel
lende waarde van de startpositie, in termen van bezit aan middelen, nihil is. In hun 
toelichting wordt duidelijk dat niet de omvang (waarde op grond van oriëntatie op 
beheersing), maar het kunnen richten van de aanwezige middelen op een bepaald doel 
bepalend is. 

..... interventies die erop gericht zijn marktkansen te 
ontdekken, kunnen bijdragen tot het vergroten van het 
commercieel vermogen. 

Het beïnvloeden van de veranderingsbereidheid 
is een interventie in het socialisatievermogen. 

Hamel en Prahalad verbinden daaraan het begrip "strategie als stretch", waarmee zij 
uitdrukking geven aan het idee dat door open te staan voor verandering kleine kansen 
grote mogelijkheden bieden. Richting, ontdekking en bestemming zijn volgens hen de 
toetssteen van iedere strategische intentie. Daarbij moet niet alleen iedereen emotioneel 
worden aangesproken, maar moet het vervullen van de strategische intentie voor iedere 
medewerker een persoonlijk doel worden. 
Daarvoor is nodig dat iedereen ervan overtuigd is dat het collectieve doel in overeen
stemming is met het persoonlijk doel. 

Daarmee is niet alleen nog eens onderstreept dat de aanwezigheid van socialisatiever
mogen noodzakelijk is, maar ook dat de persoonlijke bereidheid tot veranderen en het 
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op één lijn brengen van het individuele en collectieve belang, voorwaarden zijn voor 
het genereren van nieuwe ideeên. Vaak ziet men dat die bereidheid er aanvankelijk wel 
was, maar in de loop van de tijd verdwijnt, omdat persoonlijk belang en collectief 
belang blijkbaar niet stroken. Meestal leidt dit tot passiviteit van de betrokken mede
werker; in een enkel geval verlaat deze de organisatie om een eigen onderneming te 
starten. Op zoek gaan naar interventiemogelijkheden door zich te oriênteren op veran
dering kan dat voorkomen en de innovatiekracht en bereidheid tot het leniger maken 
van de organisatie vergroten. 
Creativiteit (als maat voor innovatiekracht) wordt versterkt door een toename van het 
ondernemerschap. Flexibiliteit (als maat voor de lenigheid van de organisatie) neemt 
toe als gevolg van vergroting van de saamhorigheid. 

3.3.4.4 Interventie op denkvermogen 

Een interventie op het niveau van het denkvermogen is het vergroten van het reflectie
vermogen. Ook daarvan zeggen Hamel en Prahalad dat dit onontbeerlijk is in "de strijd 
om de toekomst". Voor het vergroten van het reflectievermogen zijn interventies 
ontwikkeld, waarin het evalueren centraal staat. In principe horen de audits zoals die 
bij kwaliteitsmanagementprogramma's zijn opgenomen, daar ook bij. In de praktijk 
wordt daarmee niet meer dan het vermogen om te verklaren en voorspellen versterkt, 
en blijft het beperkt tot een beheersinstrument Soms ontaardt een audit in een methode 
om de schuldige te kunnen aanwijzen en vormt het een rechtstreekse bedreiging voor 
het socialisatievermogen in zijn geheel. 
Interventies met als doel vergroting van het denkvermogen door zich te oriënteren op 
verandering, zu11en de creativiteit van een organisatie beïnvloeden door verandering 
van de inventiviteit en door de potentie om lateraal te kunnen denken. Wat de flexibi
liteit betreft, hebben deze interventies het effect op de potentie om gedragsnormen te 
ontwikkelen en een missie te formuleren. 
Een aanhoudende oriëntatie op verandering kan uiteindelijk ontaarden in chaos. 

Een interventie op het niveau van het denkvermogen 
is het vergroten van het rejlectievermogen. 

Een aanhoudende oriëntatie op verandering kim 
uiteindelijk ontaarden in chaos. 

Interventies die door oriëntatie op verandering ingegeven zijn, zullen, los van hun 
effect op de aanpalende managementoriëntatiegebieden, ook hun eigen resultaten 
kennen. In figuur 32 zijn de interventies in het Vierfasenmodel ingetekend en figuur 33 
geeft een overzicht van wijze van vermeerderen en te verwachten resultaat. 
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Figuur 32. Interventies door oriëntatie op verandering met effect op flexibiliteit en 
creativiteit. 

• ! 
! 

Oriëntatie op 
verandering 

l 
Chaos 

Figuur 33. Oriënteren op verandering. 
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3.4 EFFECTIVITEIT, EFFICIENCY, FLEXIBILITEIT EN CREATIVITEIT, DE STRATEGI

SCHE UITGANGSPUNTEN 

Tot nu toe is aangegeven tot wat voor interventies men komt, als men zich extern/in
tern oriënteert en oriënteert op beheersing/verandering. 
Deze oriëntatierichtingen maken het mogelijk managementoriëntatiegebieden te 
onderscheiden, zoals marktgerichtheid met als doel vergroting van de effectiviteit, 
produktiviteitsverbetering met als doel verbetering van de efficiency, lenigheid van de 
organisatie met als doel vergroting van de flexibiliteit, en innovativiteit met als doel 
vergroting van de creativiteit van een organisatie. Deze doelen zijn in het Vierfasenmo
del als vectoren boven de managementoriëntatiegebieden weergegeven, om uitdrukking 
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te geven aan het feit dat zij gezien moeten worden als het gevolg of de resultante van 
deze oriëntaties. Naarmate de lengte ervan toeneemt, is ook het totaal van de verschil
lende vermogens toegenomen, op voorwaarde dat dit niet ten koste is gegaan van de 
andere. Hier geldt de stelling: 

8. ledere resultante is te verbijzonderen naar een bepaald soort vermogen. 

Ideaal is een organisatie die in staat is de vier doelen met elkaar in evenwicht te 
houden. Dan is blijkbaar een goed evenwicht gevonden tussen zich extern/intem 
oriënteren en zich oriënteren op beheersing en verandering en is er geen gevaar dat de 
organisatie door een verschil in spanning vervalt in overgevoeligheid, inertie, verstar
ring of chaos. De praktijk leert, en de gedachte van dichotomieën is daar een uitdruk
king van, dat dit evenwicht niet wordt bereikt door aan alle doelen, op een bepaald 
moment in de tijd, in gelijke mate aandacht te geven, maar dat met een zeker ritme het 
accent wordt verlegd (zie hoofdstuk 4). 

Het hele Vierfasenmodel is erop gericht managers en organisatieadviseurs te helpen bij 
het kiezen van interventies die ertoe leiden dat de vermogens van de organisatie 
toenemen. Dit als uitgangspunt nemend èn het idee dat niet op alle fronten tegelijk kan 
worden gewerkt, betekent dat men een ingang moet kiezen. Het Vierfasenmodel noemt 
dit strategische uitgangspunten, en dat zijn effectiviteit, efficiency, flexibiliteit en 
creativiteit 
Deze strategische uitgangspunten horen dus elk bij een managementoriëntatiegebied 
die in het Vierfasenmodel de naam marktgerichtheid, produktiviteitsverbetering, 
lenigheid en innovativiteit hebben meegekregen, maar het staat de lezer vrij elke haar 
of hem beter passende naam ervoor te kiezen. 
Bij iedere managementoriëntatie en dus ook bij ieder strategisch uitgangspunt horen 
twee eigen oriëntatierichtingen, die aangrijpingspunten voor interventies in de organisa
tie opleveren. 
Organisatieadviseurs, maar vooral managers, zullen er de voorkeur aan geven uit te 
gaan van deze effecten van het zich ergens op oriënteren. Vandaar dat zij worden 
aangeduid als strategische uitgangspunten, om te benadrukken dat vandaaruit interven
ties zijn te formuleren . 

..... men een ingang moet kiezen. Het Vieifasenmodel noemt 
dit strategische uitgangspunten en effectiviteit, efficiency, 
flexibiliteit en creativiteit zijn die strategische uitgangspunten. 

Anders dan bij de oriëntatierichtingen gaat het bij de strategische uitgangspunten niet 
om dichotomi~n die een zekere onderlinge relatie hebben en tegelijkertijd wegens hun 
tegenstrijdige gerichtheid een zekere spanning oproepen. Men heeft nu te maken met 
resultaatcategorieën. Die onderlinge relatie is hier veel minder. Vandaar dat zij in de 
driedimensionale afbeelding van het Vierfasenmodel (zie figuur 50) onder een hoek ten 
opzichte van elkaar zijn afgebeeld. Tussen de verschillende managementoriëntatie
gebieden marktgerichtheid, produktiviteit, lenigheid en innovativiteit is er door de 
oriëntatierichtingen die hen verbindt een vaste correlatie. Tussen de resultaatcategori~n 
effectiviteit, efficiency, flexibiliteit en creativiteit is die er ook wel, maar de onderlinge 
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spanning is veel groter. Dit verklaart wellicht waarom bijvoorbeeld Kumpe en Bolwijn 
een volgtijdelijkheid zien in hun onderzoek naar waar organisaties zich in de loop van 
de tijd op richten. 
Deze spanning is het duidelijkst in de relatie creativiteit - efficiency. Creativiteit 
verlangt proberen en testen en het bewandelen van meerdere wegen naast elkaar. Zaken 
die zich niet verdragen met een zuiver oog voor efficiency, waar kostenbeheersing 
centraal staat en het "uitbannen van iedere vorm van verspilling" het adagium is. 
Routine en ervaring worden vanuit het perspectief van creativiteit zelfs als dodelijk 
ervaren. Een dergelijke spanning is er ook tussen effectiviteit en flexibiliteit. Bij 
flexibiliteit gaat men uit van een zekere overmaat in het vermogen om te veranderen, 
vaak uitgedrukt als het vermogen te improviseren en iedere situatie het hoofd weten te 
bieden. Een effectieve organisatie wil garanties daarvoor kunnen afgeven. 

Het Vierfasenmodel gaat ervan uit dat er gekozen wordt voor een strategisch uitgangs
punt en vandaaruit gezocht wordt naar interventie mogelijkheden met behulp van de 
bijbehorende oriêntatierichtingen. Het is echter ook heel goed mogelijk uit te gaan van 
de oriêntatierichtingen en die te beschouwen als een ingang om de verschillende 
vermogens van een organisatie te vergroten. Strikt genomen is dat een gelijkwaardige 
benadering. 
Bij het kiezen van een oriëntatierichting als ingang kunnen interventies op de strategi
sche uitgangspunten gezien worden als methoden om tot resultaat op de oriëntatierich
tingen te komen. Ook hier geldt dat de onderlinge relatie iteratief is. 
In de verdere beschrijving van het Vierfasenmodel zal de voorkeur blijven uitgaan naar 
het in eerste instantie kiezen van de strategische uitgangspunten als ingang. Kiezen 
voor de oriëntatierichtingen wordt daarbij gezien als een tussenstap in de overgang van 
het ene strategisch uitgangspunt naar het andere. 

3.4.1 Effectiviteit resultante van externe oriëntatie en oriëntatie op beheersing 

Effectiviteit beschouwt als het resultaat van externe oriëntatie en oriëntatie op beheer
sing wordt hier gedefinieerd als de mate waarin een organisatie haar doelen weet te 
bereiken. 

Effectiviteit .... wordt hier gedefinieerd als de 
mate waarin een organisatie haar doelen weet te bereiken. 

Exteren oriëntatie en oriëntatie op beheersing helpen de organisatie als het ware op 
weg tot het nemen van maatregelen die leiden tot een grotere effectiviteit. Omgekeerd 
zal men zich, wil men komen tot een grotere effectiviteit, eerst extern moeten oriënte
ren en zich moeten oriënteren op beheersingsmogelijkheden. De oriëntatie op beheer
sing kan in termen van een lerende organisatie omschreven worden als verbeterend 
leren en het hebben van feedbacksystemen, zoals het evaluatiemodel van de Europese 
en Nederlandse Kwaliteitspeijs (zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.4). Verbeterend leren in 
combinatie met weten hoe de omgeving tegen de organisatie aankijkt, maakt het 
mogelijk een organisatie steeds effectiever te maken (de marketingmix aanpassen op 
grond van marktonderzoek). 
Bij het zich concentreren op het materieel vermogen gaat het om het ontwikkelen van 
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activiteiten die gericht zijn op ondermeer het genereren van cashflow, het vergroten 
van de omzet en het nadenken hierover. Dergelijke acties kunnen gerekend worden tot 
de middelen die effectief het materieel vermogen vergroten. 
Ter vergroting van het commercieel vermogen zullen markten moeten worden ver
overd, zodat men over marktaandelen komt te beschikken. Als één van de mogelijkhe
den daartoe noemen Hamel en Prahalad het "lenen van marktaandelen". Duidelijk is 
dat men daarvoor het uit externe oriëntatie voortgekomen commercieel vermogen nodig 
heeft, namelijk het hebben van zakelijke partners, en dat dient te combineren met de 
uit de oriëntatie op beheersing voortgekomen en in procedures vastgelegde plannen en 
ordeningsactiviteiten. 
Doelen stellen is een manier om op effectieve wijze het socialisatievermogen te vergro
ten en aan de organisatie richting te geven. Het kunnen anticiperen op de sociale 
omgeving en het deel uitmaken van sociale netwerken zijn daartoe een voorwaarde. Zo 
ook het hebben van een structuur waaruit subdoelstellingen kunnen worden afgeleid en 
geïntegreerd tot een gezamenlijk doel. 
Om het denkvermogen effectief te kunnen vergroten, moet aan strategieontwikkeling 
worden gedaan. Daaruit komen plannen voor de toekomst voort Hier bewijzen uit de 
externe oriëntatie voortgekomen inlevingsvermogen en empathie hun diensten, door te 
anticiperen op de maatschappelijke ontwikkelingen. Ook het uit de oriëntatie op 
beheersing voortgekomen inzicht kan hierbij van nut zijn. 
Eén van de manieren om aan het beschikbare vermogen een hefboomwerking te geven 
(Hamel en Prahalad, 1994) en het daarmee effectiever te benutten, is het concentreren 
van het vermogen door middel van convergeren (bundelen), focussen (in een brandpunt 
verenigen) en richten. 

De oriëntatie op beheersing leidt met betrekking tot het socialisatievermogen tot 
structurering. Door zich bij structurering op de buitenwereld te richten, ontstaat in veel 
gevallen een structuur die Mintzberg de "divisionalized form" noemt, een organisatie
structuur die nauw verwant is met wat Mintzberg de "simple structure" noemt en die 
geldt voor kleine en/of startende ondernemingen. Het argument daarbij is dat het de 
effectiviteit van de organisatie doet toenemen. De golf van reorganisaties aan het eind 
van de jaren tachtig en begin jaren negentig, die geleid heeft tot businessunitvorming, 
moet ook worden begrepen als een drang naar grotere, vooral op de markt gerichte 
effectiviteit, met veel aandacht voor strategievorming en nieuwe beheerssystemen zoals 
logistiek en activity based costing. Een exclusieve en te langdurige nadruk op effectivi
teit als middel om de verschillende vermogens te vergroten, zal op den duur leiden tot 
verkokering. 

Een exclusieve en te langdurige nadruk op effectiviteit 
als middel om de verschillende vermogens te vergroten, 
zal op den duur leiden tot verkokering. 

In de marketingliteratuur wordt hier gesproken van marketing-myopia (bijziendheid), 
Levitt (1975). De organisatie weet geen andere wegen te bewandelen of ziet die 
eenvoudig niet. Verkokering ziet men ook optreden als een resultante van overgevoe
ligheid, het gevolg van een overdreven externe oriëntatie, en als resultante van verstar
ring, het gevolg van te veel nadruk op beheersing. 
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Door het streven naar effectiviteit zullen interventies (in de vonn van procesingrepen) 
in de externe orH!ntatie en de ori~ntatie op beheersing nodig zijn, met de daarbij reeds 
aangegeven effecten. Het streven naar effectiviteit levert ook directe aangrijpingspunten 
op met elk hun eigen effect op de verschillende vermogens, net zoals dat bij de 
ori~ntatierichtingen het geval was. Met deze aangrijpingspunten voor interventie 
kunnen echter ook de ori~ntatierichtingen worden bel"nvloed. Zo zal de combinatie 
aandacht voor effectictiviteit en voor efficiency de aandacht voor beheersing beïnvloe
den en de combinatie effectiviteit en creativiteit van invloed zijn op de aandacht voor 
de buitenwereld (externe ori~ntatie. 

In figuur 34 zijn de onderdelen, en dus de resultaten van de interventies op behorende 
bij externe oriëntatie en bij oriëntatie op beheersing, van het strategisch uitgangspunt 
effectiviteit in het Vierfasenmodel aangegeven. Figuur 35 is een overzicht gegeven 
waar de resultaten per vermogenssoort nog eens worden genoemd samen met de 
interventies of wijze van vermeerderen die direct leiden tot deze resultaten en tevens 
van invloed zijn op beide ori~ntatierichtingen. 

Figuur 34. Effectiviteit resultante van externe oriëntatie en oriëntatie op beheersing. 
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Figuur 35. Effectiviteit als strategisch uitgangspunt. 

SOORT VERMOGEN WIJZE VAN VERMEERDEREN REsULTAAT 

Materieel vermogen Verkopen, omzet genereren Cashflow 

Commercieel vermogen ~n veroveren Marktaandelen 

Socialisatievermogen ~oelen stellen Richting 

Denkvermogen Strategie ontwikkelen Plannen 

3.4.2 Efficiency resultante van oriëntatie op beheersing en interne oriëntatie 

De operationalisering van de managementoriëntatie die hoort bij oriëntatie op beheer
sing en interne oriëntatie, is aangeduid als produktiviteitsverbetering, met als maat de 
efficiency van de organisatie. 
Efficiency is hier gedefinieerd als de mate waarin de werkelijke inspanning overeen
komt met de geplande of theoretische inspanning. 
De activiteiten die zijn weergegeven bij de oriëntatie op beheersing en de interne 
oriëntatie, leveren op dat men zich met betrekking tot het materieel vermogen richt op 
kostenbeheersing. Het resultaat daarvan wordt uitgedrukt met de term winst, een term 
die met name in de kring van accountants gezien wordt als een constructie die het 
gevolg is van oriëntatie op zichzelf. Op het niveau van het commercieel vermogen is 
ervaring, opbouw en routine als resultaat waar te nemen. Door het aangaan van 
allianties, joint ventures, licentieneming en toeleveringscontracten krijgt men toegang 
tot vaardigheden van commerciële partners en kan men op die wijze van partners leren. 
Dit is vaak een efficiëntere manier van verwerven van nieuwe vaardigheden dan de 
overname van een heel bedrijf (Hamel en Prahalad, 1994). 

Efficiency is hier gedefinieerd als de mate waarin de 
werkelijke inspanning overeenkomt met de geplande 
of theoretische inspanning. 

Resultaten met betrekking tot het socialisatievermogen zijn zichtbaar in de vorm van 
het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, waaruit een bepaal
de hiërarchie ontstaat. Inzicht en zelfkennis leiden tot samenwerking, waaruit synergie 
van het denkvermogen ontstaat. 

Vanaf het begin van deze eeuw tot een lange periode daarna is de management
oriëntatie vooral intern en op beheersing gericht geweest. Het opvoeren van de 
efficiency als middel om het vermogen te vergroten, is in deze eeuw zeker dominant te 
noemen. Deze oriëntatie wordt vereenzelvigd met het scientific management of het 
Taylorisme. Juist binnen die school is de nadruk op routinevorming, hiërarchie en 
synergie heel sterk geweest, hetgeen geleid heeft tot wat Mintzberg de "machine 
bureaucracy" noemt. Onder de noemer kwaliteitsmanagement wordt naar andere 
vormen van efficiencyverbetering gezocht. Behalve in het investeren in nieuwe produk-
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tiemiddelen, is dat vooral gezocht in de procesbeheersing1
) in de produktieomgeving. 

Op dat punt heeft kwaliteitsmanagement bijgedragen tot het vinden van alternatieven 
voor het scientific management, waar zij als controleafdeling niet meer dan een 
prothese was die de tekortkomingen van dat systeem moest compenseren. Tot de 
laatste ontwikkeling binnen kwaliteitsmanagement behoort de wereldwijde interesse 
voor certificering op basis van de IS0-9000-normen. Een werkwijze die erop gericht is 
om onder (zichzelf opgelegde) druk van buiten voortdurend oog te hebben voor de 
efficiency van de organisatie. Kwaliteitsmanagement beperkt zich overigens niet tot 
produktiviteitsverbetering alleen, maar streeft ook naar verbetering van de effectiviteit 
en vergroting van de flexibiliteit. Als gevolg hiervan ontwikkelen ook de IS0-9000-
normen zich in die richting. Het accent blijft daarbij liggen op vergroting van het 
materieel vermogen Oagere kosten) en commercieel vermogen (erkenning door derden, 
wat moet bijdragen tot een beter of herkenbaarder imago). 
Alhoewel certificering vergroting van het socialisatievermogen niet in de weg staat, 
kan het er ook een negatief effect op hebben, door het tonen van meer vertrouwen in 
procedures dan in mensen en door weinig tactvol uitgevoerde interne audits. Anders 
dan in het scientific management zoekt men tegenwoordig zijn heil vooral in een 
verplatting van de organisatie. Daarmee wordt een áltematief gevonden voor de 
traditionele hiërarchievorm, zoals die in de "machine bureaucracy" is omschreven. 
Per saldo blijft het echter een manier van toewijzen van taken en verantwoordelijkhe
den waarmee een grotere efficiency van het aanwezige talent wordt nagestreefd. 
Zoals al eerder is aangegeven, moet het iteratieve element tussen de verschillende 
aangrijpingspunten niet worden vergeten. Zo is de hiërarchie een resultante van de 
oriëntatie op structuren en het intern sociaal systeem. Aandacht geven aan het intern 
sociaal systeem kan ertoe leiden dat er rekening gehouden gaat worden met een 
toegenomen emancipatie van de leden van de organisatie en er gekozen wordt voor 
andere hiërarchische verhoudingen. Het omgekeerde is ook denkbaar. Op dit punt kan 
onder andere worden verwezen naar de opvattingen en ideeën van de sociocratie. 

Een exclusieve en te langdurige nadruk op efficiency 
..... , zal op den duur leiden tot bureaucratisering. 

Een exclusieve en te langdurige nadruk op efficiency voor het vergroten van de 
verschillende vermogens, zal op den duur leiden tot bureaucratisering. Bureaucratise
ring kan ook worden gezien als de resultante van de te lang doorgezette beheersing die 
geleid heeft tot verstarring, en als de resultante van een te lang doorgezette interne 
oriëntatie die geleid heeft tot inertie. 

Efficiency komt voort uit procesmatige interventies als gevolg van interne oriëntatie en 
de oriëntatie op beheersing. De effecten op die oriëntatierichtingen zijn reeds aangege-

1
) Het model spreekt ook van processen en procesingrepen, de aangrijpingspunten liggen 

daarbij op de externe/interne oriëntatie-as en op de bebeersings-/veranderingsas. Toen 
organisatieadviseurs zicb met kwaliteitsmanagement gingen bemoeien, bebben zij zicb 
vooral op deze processen gericbt, daar waar de kwaliteitszorg alleen de voortbrengings
processen, ook wel de primaire processen genoemd, onderkent Dit heeft er mede toe 
bijgedragen dat er rondom kwaliteitsmanagement nogal wat spraakverwarring is ontstaan. 
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ven. De effecten op de efficiency zijn in het Vierfasenmodel weergeven in figuur 36. 
Figuur 37 geeft een overzicht van de onderdelen van efficiency c.q. de resultaten 
waarna naartoe wordt gewerkt in combinatie met de interventiemogelijkheden of wel 
de wijze van vermeerderen van de verschillende vermogens. Interventie mogelijkheden 
die net als van het stategisch uitgangspunt effectiviteit van invloed zijn op de nu bij 
efficiency horende oriêntatierichtingen. 

Figuur 36. Efficiency resultante oriêntatie op beheersing en interne oriëntatie. 

<0111------

Oriëntatie op 
beheersing 

I 
I 
I 
I 
I • 

Figuur 37. Efficiency als strategisch uitgangspunt 

SOORT VERMOGEN WIJZE VAN VERMEERDEREN 

Materieel vermogen Kostenbeheersing 
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3.4.3 Flexibiliteit resultante van interne oriëntatie en oriëntatie op verandering 

I 
i 

Flexibiliteit wordt binnen het Vierfasenmodel gedefinieerd als het openstaan voor en 
het adequaat kunnen inspelen op steeds veranderende omstandigheden; omschakelen en 
zich aanpassen aan de eisen van de situatie, hetgeen verdergaat dan een modificatie 
van het bestaande. 
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Anders dan bij creativiteit wordt flexibiliteit in het Vierfasenmodel gezien als een 
verandering die voortkomt uit kennis van de eigen mogelijkheden. Creativiteit wordt 
meer gezien als een verandering die door de omgeving ingegeven is. 
De vaardigheid om zich te vernieuwen en te blijven leren is een voorwaarde die hoort 
bij oriëntatie op verandering. Verandering kan gekoppeld worden aan de vermo
genssoorten zoals die bij het intern oriënteren zijn genoemd: beschikbaar materieel 
vermogen in de vorm van passiva, beschikbare technologieën, organisatiewaarden en 
zelfkennis leiden ertoe een managementoriëntatiegebied te benoemen dat kan worden 
aangedtrld met lenigheid of wel de vaardigheid voortdurend te kunnen herstructureren. 
Zich oriënteren op beheersing kan ook leiden tot herstructurering en daarmee een 
onderdeel vormen van marktgerichtheid en produktiviteitsverbetering. Daarbij kan 
verwezen worden naar de relatie veranderen - beheersen, die gekenmerkt wordt door 
onderlinge afhankelijkheid en de spanning tussen beide. Oriëntatie op beheersing leidt 
echter niet in alle gevallen tot herstructurering, oriëntatie op verandering wel. 
Vandaar dat er hier voor gekozen is het managementoriëntatiegebied tussen interne 
oriëntatie en oriëntatie op verandering aan te duiden met lenigheid van de organisatie. 
Een keuze die niet essentieel is voor het beschreven Vierfasenmodel; elke andere term 
die afgeleid kan worden van de behandelde combinatie, is hier inpasbaar. Andere 
termen zijn business process re-engineering en business process re-design, die volgens 
sommige schrijvers ook betrekking kunnen hebben op het innovatievermogen van een 
organisatie, vandaar de keuze voor het begrip lenigheid. Het trlteindelijke resultaat is 
van belang en wordt hier aangeduid met de term flexibiliteit, in de betekenis van de 
mate waarin een organisatie zich aan veranderingen weet aan te passen. 
Een manier om de flexibiliteit van een organisatie te vergroten op het niveau van bet 
materieel vermogen, is bet beralloceren van budgetten bijvoorbeeld door het toepassen 
van een budgetteringssysteem1

). Ook hier geldt dat met een focus uitsluitend op bet 
materieel vermogen, het invoeren van een budgetteringssysteem contraproduktief kan 
uitwerken op de andere vermogensniveaus. 

Flexibiliteit wordt binnen het Vierfasenmodel gedefinieerd als 
het openstaan voor en het adequaat kunnen inspelen op 
steeds veranderende omstandigheden; 

Een van de uitkomsten van het orU~nteren op flexibiliteit is het zogenoemde "lean 
production" of Toyotisme, Womack (1991). Daar is dtrldelijk te zien dat er niet alleen 
nieuwe technologieën zijn geïntroduceerd, maar ook dat de organisatiewaarden zijn 
veranderd en management en medewerkers een ander zelfbeeld hebben gecreëerd. 
Het resultaat daarvan is dat zich door die lenigheid nieuwe investeringsmogelijkheden 
hebben voorgedaan, door bet heralloceren van middelen. Budgetten die anders aan 
stafdiensten worden toegekend, komen nu ter beschikking van de werkvloer of kunnen 

1
) Kort nadat in het begin van de economische crisis van de jaren dertig de nodige 

saneringsmaatregelen waren genomen, werden binnen Philips onder leiding van prof. 
J. Goudriaan, tal van efficiencymaatregelen ingevoerd, waaronder het budgetterings
systeem. Dit systeem is tot aan de Centurion Operatie (1991) nagenoeg ongewijzigd 
gebleven. Toen is in minder dan een jaar tijd een nieuw accountingsysteem ingevoerd 
onder de codenaam "Apache", waarna de budgettering op andere grondslagen plaatsvond. 
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als kostenreducties worden geboekt. Het leggen van de verantwoordelijkheid lager in 
de organisatie en het opheffen van stafafdelingen, cret!ert de ruimte voor het ontwerpen 
van nieuwe (werk)processen en leidt tot andere werkmethoden. Anders dan bij de 
oriêntatie op effectiviteit, waar de strategische plannen de grenzen dicteren, en bij 
efficiency, waar de toename van synergie de limieten stelt, is bij flexibiliteit het 
mission statement de grens. De expliciete aanwezigheid van deze, op het niveau van 
het denkvermogen geformuleerde, gedragsnormen hoort bij een naar flexibiliteit 
strevende organisatie. 
In hun concept van middelenhefboomwerking bevelen Hamel en Prahalad het conser
veren van middelen aan. In een toelichting geven zij aan dat daartoe horen het recyclen 
van middelen (herwaarderen), het coöpteren van middelen door het overhalen van een 
potentiële concurrent om gezamenlijk de strijd tegen een gemeenschappelijke vijand 
aan te gaan, en het beschermen van middelen door het vermijden van onnodige 
risico's. Ook dit laatste past bij de gegeven definitie van flexibiliteit, waarbij immers is 
aangegeven dat het gaat om aanpassen, niet om totale vernieuwing. De hier aangehaal
de methoden kunnen worden gerekend tot de manieren om flexibel om te gaan met het 
beschikbare vermogen met als uiteindelijk doel het vermogen te vergroten. 

De structuur die bij een flexibele organisatie wordt aangetroffen, komt overeen met wat 
Mintzberg de "professional bureaucracy" noemt; een organisatievorm die gekenmerkt 
wordt door een relatief grote support-staf, waar allerlei routine-activiteiten en facilitaire 
ondersteuning zijn ondergebracht, en een relatief kleine tot geheel afwezige techno
structure, waar anders controle en voorschriften uit voortgekomen zouden zijn. Een 
"professional bureaucracy" wordt gekenmerkt door: 

• Weinig geformaliseerde planning en controle. 
• Verregaande specialisatie. 
• Professionele autonomie en academische vrijheid. 
• Intercollegiale toetsing binnen en buiten de organisatie. 

Anders dan bij de oriëntatie op effectiviteit, waar de 
strategische plannen de grenzen dicteren, en bij effi
ciency, waar de toename van synergie de limieten stelt, 
is bij flexibiliteit het mission statement de grens. 

• Gezag berustend op prestaties en vaktechnische deskundigheid ("wie het weet, 
mag het zeggen"). 

• Coördinatie door standaardisatie van de input (selectie van professionals) en 
outputsturing. 

• Gericht op wat nu nodig is voor de uitvoering van deze taak. 
• Wij weten wat de klant eigenlijk bedoelt te willen (meer technology push). 

(Naar Mintzberg, 1979, overgenomen uit Weggeman, 1992.) 

Uit deze omschrijving van een professional bureaucracy blijkt duidelijk de hang naar 
flexibiliteit, de interne gerichtheid en verandering. 
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Weggeman (1992) maakt een onderscheid in een I-prof, een improviserende professio
nal, en een R-Prof, een routinematige professional, volgens het volgende schema: 

Een I-prof: Een R-prof: 

• 
• 

• 

improviseert • 
maakt informatie • 
gebruikt kennis als drijvende 
kracht 
scoort op flexibiliteit • 
vernieuwt op basis van creativi- • 
teit • 
heeft geleerd te leren (double
loop-learning) 

werkt routinematig 
overtreft normen en standaarden 
gebruikt ervaring als drijvende 
kracht 
scoort op efficiency 
verbetert op basis van concentratie 
leert steeds meer over hetzelfde 
(single-loop-learning) 

Deze indeling volgend, vindt men in een flexibele organisatie voornamelijk I-profs, 
terwijl men in een efficiënte organisatie R-profs aantreft. Managers van I-profs moeten 
zich volgens Weggeman zo weinig mogelijk bezighouden met het besturen van het 
werkproces van de professionals via regels, procedures en informatiesystemen, en meer 
aandacht geven aan het zo duidelijk mogelijk definiëren van de gewenste output. 
Besturen van werkprocessen, regels en procedures horen bij een oriëntatie op beheer
sing, wat ver weg ligt van het door flexibiliteit en lenigheid gekenmerkte oriëntatiege
bied. 
Morgan gebruikt voor organisaties waarvan "exploring power" een kenmerk is, een 
metafoor: de politieke organisatie. Koopman en Pool duiden aan dat in dergelijke 
organisaties de besluitvormingsprocessen, die daar volgens het arenamodel verlopen, 
verbeterd kunnen worden als men het politieke proces dat daaraan ten grondslag ligt, 
weet te beheersen. 
De ervaring leert dat organisaties die saamhorigheid als socialisatievermogen onvol
doende hebben ontwikkeld, kunnen ontaarden in een anarchie. Dat kan worden 
voorkomen door op het niveau van het denkvermogen te komen tot een mission 
statement. 
Weggeman legt een verband tussen de "shared values", de gedragsnormen en 

Een exclusieve en te langdurige nadruk op flexibiliteit 
om de vermogens te vergroten, zal op den duur leiden tot anarchie. 

het mission statement op de volgende wijze: een organisatie die doelen nastreeft die 
afgeleid zijn uit de shared values van de medewerkers, zoals verwoord in het mission 
statement, stimuleert een cultuur waarin machtsspelletjes relatief zeldzaam zijn en waar 
mensen gemotiveerd en zinvol bezig zijn en geneigd zijn open, eerlijk en collegiaal 
met elkaar om te gaan. 
Hij verwijst daarbij naar Bouwen (1986), die het belang van een mission statement 
rechtstreeks koppelt aan succes: "Een organisatie zal succesvol zijn naarmate ze er 
beter in slaagt een zin, een betekenis, te creëren die energie losmaakt bij mensen, 
betrokkenheid oproept en mensen in beweging zet". 
Een exclusieve en te langdurige nadruk op flexibiliteit om de vermogens te vergroten, 
zal op den duur leiden tot anarchie. 
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Een organisatie die flexibel wil zijn, zal interventies moeten plegen in de richting van 
de interne oriëntatie en de oriëntatie op verandering. De effecten zijn bij de behande
ling van die oriëntatierichtingen al weergegeven. 
In figuur 38 zijn de onderdelen die horen bij een oriëntatie op flexibiliteit in het Vier
fasenmodel aangegeven. Figuur 39 geeft per vermogenssoort een overzicht van deze 
onderdelen, onder het hoofd resultaten (van interventies op de oriëntatierichtingen). 
Ook zijn de direct aan flexibiliteit als strategisch uitgangspunt te verbinden interven
ties, wijzen van (vermogens)vermeerdering, erin weergegeven. 

Figuur 38. Flexibiliteit resultante van interne oriëntatie en oriëntatie op verandering. 
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Figuur 39. Flexibiliteit als strategisch uitgangspunt 
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3.4.4 Creativiteit resultante van oriëntatie op verandering en externe oriëntatie 

De in het Vierfasenmodel gehanteerde defmitie voor creativiteit luidt: creativiteit is de 
mate waarin de organisatie met nieuwe ideeën en oplossingen in reactie op veranderen
de behoeften weet te komen. In het Vierfasenmodel is creativiteit een produkt van 
externe oriëntatie en oriëntatie op verandering, waarbij verandering als vernieuwing 
moet worden gezien omdat het bestaande niet meer tot adequate oplossingen leidt. De 
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wens omzet te maken of het zien van verkoopmogelijkheden leidt tot het aanboren van 
de winstpotentie van een organisatie en omgekeerd. Klanten en netwerken leveren 
inspiratie op, evenals het zich inleven in en gevoelig zijn voor allerlei maatschappelijke 
tendensen, te benoemen als inlevingsvermogen of empathie. Creativiteit kan ook van 
binnenuit ingegeven worden door de wil tot veranderen, mogelijk gemaakt door het 
aanboren van (stille) reserves, het zien van kansen, het aanspreken van het verande
ringsvermogen en het gebruikmaken van de aanwezige inventiviteit. 
Het combineren van verschillende vermogens behoort bij Hamel en Prahalad tot één 
van de categorieën van middelenhefboomwerking. Het op nieuwe manieren combineren 
van vaardigheden is een manier om creativiteit toepasbaar te maken. De creativiteit kan 
ook gericht worden op het verkorten van de terugwintijd van het geïnvesteerd vermo
gen, bijvoorbeeld door het terugbrengen van de produktontwikkelingstijden. 
Mintzberg duidt een organisatie waar zich dit soort processen afspelen, aan met "ad
hocracy". Mintzberg beschrijft in zijn boek een anekdote, waaruit dnidelijk wordt dat 
een ad-hocracy anders is dan alle andere structuren die hij beschrijft. En wel zo anders, 
dat mensen die de machine bureaucracy als "de structuren" beleven, zich er geen 
voorstelling van kunnen maken en een ad-hocracy benoemen en als een situatie waarin 
geen structuur is. Een besluitvormingsmodel, zoals door Koopman en Pool wordt 
aangeduid met "open-eindmodel", past in een ad-hocratie. De dominantie van het 
creatief bezig zijn blijkt uit de stap-voor-stap-ontwikkeling van beslissingen die daarbij 
hoort, namelijk het ontbreken van enig zicht op het doel of de weg en het doorkruist 
worden door toevallige omstandigheden en onvoorspelbare gebeurtenissen. Hiermee 
staat creativiteit dan ook haaks op efficiency zoals innovativiteit, het managementori
entatiegebied waarvan creativiteit een resultante is, haaks staat op doe vorm van 
kwaliteitsmanagement, waar "uitbannen van iedere vorm van verspilling" het adagium 
is. Een creatieve organisatie zal erop wijzen dat sommige vormen van verspilling 
vermeende verspilling is, noodzakelijk om te komen tot iets geheel nieuws. De grootste 
uitvindingen kunnen vaak gezien worden als het gevolg van mislukte experimenten. 
Prahalad en Hamel hebben erop gewezen dat organisaties meer moeten vertrouwen op 
hun eigen kracht Zij hanteren daarbij het begrip core competences. Het Vierfasen
model gaat ervan uit dat alle vermogens plus het vermogen om via interventies op de 
verschillende oriëntatierichtingen tot vermogensvermeerdering te komen, tot de core 
competences moeten worden gerekend. Daarmee ziet het Vierfasenmodel meer moge
lijkheden dan alleen via creativiteit het mobiliseren van (latente) mogelijkheden . 

..... definitie voor creativiteit luidt: creativiteit is de 
mate waarin de organisatie met nieuwe ideeën en oplossingen 
in reactie op veranderende behoeften weet te komen. 

Pott, Santerna en Voüte (1994) wijzen in een artikel op de mogelijkheden die core 
competences bieden voor een expansieve strategie. Een creatieve organisatie slaagt erin 
middelen te genereren of aan te trekken, door het zien van verkoopmogelijkheden met 
winstpotentie. Als het om materiële middelen gaat, worden die veelal aan de actiefzijde 
vermeld. 
Creativiteit op het niveau van het commercieel vermogen houdt zich bezig met het 
ontwerpen van nieuwe produkten in de vorm van goederen of diensten. Het inzicht 
hebben in klanten en het zien van kansen dragen daartoe bij. Ondernemerschap is een 
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uiting van creativiteit op het niveau van het socialisatievermogen. Adizes (1981) zegt 
daarover: 

"Een ondernemer is iemand die initiatief tot handelen en het aanbrengen van verande
ringen neemt, zodat de organisatie zich kan aanpassen aan maatschappelijke verande
ringen. Een ondernemer analyseert de ontwikkelingen in de omgeving en de invloed 
die deze hebben op de organisatie. Waar de beheerder zekere plannen heeft ontvangen 
om ze uit te voeren, of bepaalde besluiten moet uitvoeren, moet de ondernemer zijn 
eigen actieplannen ontwikkelen." 
Een blijvende oriëntatie op creativiteit zal op den duur leiden tot hobbyisme of 
tinkering. 

In figuur 40 zijn de resultaten van de interventies door oriëntatie op verandering en de 
externe oriëntatie als onderdelen van creativiteit in het Vierfasenmodel weergegeven. 
De effecten op de oriëntatierichting zelf zijn bij de beschrijving ervan reeds gegeven. 
Figuur 41 geeft die resultaten nog eens weer in relatie tot de verschillende vermogens 
en de interventies die direct horen bij creativiteit als strategisch uitgangspunt (die op 
hun beurt weer effect hebben op de aanpalende oriëntatiegebieden). 

Een blijvende oriëntatie op creativiteit zal op den duur 
leiden tot hobbyisme of tinkering. 

Figuur 40. Creativiteit resultante van oriëntatie op verandering en externe oriëntatie. 
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Figuur 41. Creativiteit a1s strategisch uitgangspunt. 

SOORT VERMOGEN WIJZE VAN VERMEERDEREN REsULTAAT 

Materieel vermogen Zien van verkoopmogelijk- Winstpotentie 
heden 

Commercieel vermogen Ontwerpen Voor derden aantrekkelijke 
produkten 

Socialisatievermogen Risico's nemen Ondernemerschap 

Denkvermogen Lateraal denken Inventiviteit 

Een totaa1overzicht van de aangrijpingspunten voor interventie en het resultaat dat daar 
direct aan is verbonden per soort vermogen, is weergegeven in bijlage 10. 
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4. VERMOGENS VERMEERDEREN VRAAGT DYNA
MIEK 

Door instabiliteit en onomkeerbaarheid op te nemen in de natuurwetten, 
krijgen we een coherenter inzicht in het universum. 

Ilya Prigogine 

INLEIDING 

In het vorige hoofdstuk zijn orit!ntatierichtingen (intern/extern, beheersing/verandering) 
en resultaatcategorieën (effectiviteit, efficiency, flexibiliteit en creativiteit) in een 
Vierfasenmodel geplaatst. Zij kunnen worden beschouwd als de statische elementen 
van het Vierfasenmodel; zij zijn immers altijd aanwezig. In de praktijk blijkt echter dat 
het niet mogelijk aan alle tegelijkertijd gelijke aandacht te geven, hoe aantrekkelijk dit 
ook lijkt Op verschillende plaatsen is aangegeven dat er een zekere spanning bestaat 
tussen de verschillende oriëntatierichtingen onderling, zo ook tussen de verschillende 
vectoren, die staan voor de resultaatcategorieën. Ook is aangegeven dat een te lang 
aanhoudende aandacht voor een bepaalde oriëntatierichting of resultaatcategorie tot 
situaties leidt, die als ongewenst kunnen worden beschouwd. Zo wordt ervan uitgegaan 
dat een te lang aangehouden externe oriëntatie kan leiden tot overgevoeligheid, interne 
oriëntatie tot inertie, oriëntatie op beheersing tot verstarring en oriëntatie op verande
ring tot totale chaos. Evenzo zal een te langdurig streven naar effectiviteit leiden tot 
bijziendheid, efficiency tot bureaucratie, flexibiliteit tot anarchie en creativiteit tot 
hobbyisme. In dit hoofdstuk wordt in de eerste paragraaf ingegaan op de groeilijn die 
organisaties doormaken. Daarbij wordt gerefereerd aan Adizes (1981), die verschillende 
ontwikkelingsstadia onderkent, waaraan hij managementprofielen koppelt. Ook wordt 
nog een keer teruggekomen op de vier ontwikkelingsstadia pioniersfase, differentiatie
fase, integratiefase en de klaverbladorganisatie van Lievegoed (1970) . 

..... dat organisaties zich niet gelijktijdig op· alle 
strategische uitgangspunten kunnen richten. 

Door deze ontwikkelingsstadia1
) in het Vierfasenmodel wordt duidelijk dat organisa

ties zich niet gelijktijdig op alle strategische uitgangspunten kunnen richten. 

1
) In de verantwoording voor de gevolgde werkwijze (hoofdstuk 2) is aangegeven dat het 

Vierfasenmodel mede gebaseerd is wat in de managementliteratuur over organisaties 
wordt geschreven. Het hier overnemen van de groeilijngedachte van organisaties heeft 
een principieel effect op het Vierfasenmodel. In hoofdstuk 5, waar het model aanneme
lijk wordt gemaakt aan de hand van cases, zal blijken dat het uitgaan van de ontwikke
lingslijn zoals Adizes en Lievegoed die weergeven, alleszins aannemelijk is. 
Adizes en Lievegoed stellen hun gedachten met betrekking tot de ontwikkeling als 
normatief, impliciet wordt daannee het Vierfasenmodel ook nonnatief, hoewel het in 
eerste instantie als een descriptief model (weergave van ervaring) is opgezet. 
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Bij de door hen als een normale, meest voorkomende, ontwikkelingslijn is daar niet 
alleen geen aanleiding toe, het zou een gezonde ontwikkeling van een organisatie 
weleens in de weg kunnen staan. Ook blijkt dat in de ontwikkelingslijnen van deze 
organisaties een vaste volgorde is en wel dezelfde als in het Vierfasenmodel, wanneer 
men daar kloksgewijs doorheen gaat; eerst is er creativiteit, dan streeft de organisatie 
naar effectiviteit, vervolgens naar efficiency, dan naar flexibiliteit, waarna weer de 
behoefte aan creativiteit ontstaat enz. 

Als men van een dergelijke volgtijdelijkheid uitgaat, dan is de geconstateerde spanning 
tussen zowel de oriëntatierichtingen als de resultaatcategorieën als positief te beschou
wen. Aangeduid is dat er niet alleen sprake is van spanning, maar ook van overeen
komst Daaruit is het beeld af te leiden dat, a1s men zich op een bepaalde oriëntatie
richting of resultaatcategorie concentreert, het. aandacht geven aan de andere extra 
aantrekkelijk wordt. Tegelijkertijd moet vastgesteld worden dat dit tot de onmogelijk
heden behoort, wil men de idea1e ontwikkelingslijnen zoals bijvoorbeeld Adizes en 
Lievegoed die zien, niet in de weg staan. Door zich gevoelig te tonen voor de 
aantrekkelijkheid van de andere oriëntatierichtingen danwel de resultaatcategorieën, 
beschermt men zich tegen het gevaar van een te lang aanhoudende aandacht. 

Het idee dat een organisatie moet kiezen waaraan zij extra aandacht gaat geven, blijkt 
ook uit een grondig onderzoek van Collins en Porras (1994). Op grond van criteria 
zoa1s "premier institution in its industry", "had multiple generations of chief executi
ves", "been through multiple product life cycles" en "founded before 1950", hebben zij 
een lijst opgesteld van achttien, wat zij noemen, "visionary companies". Hieronder 
bevinden zich 3M, Boeing, Citicorp, Genera] Electrics, Motorola, Proeter en Gamble, 
Sony en Wa1t Disney. Deze hebben zij vergeleken met hun naaste concurrent. 
Zij komen tot de conclusie dat hun "visionary companies" aan een aantal mythes niet 
voldoen. Zo blijkt dat de meest succesvolle bedrijven het maxima1iseren van de winst 
(vergroten materieel vermogen) niet zien a1s hun eerste en enige doel. Uiteindelijk 
hebben zij wel meer winst gemaakt dan hun naaste concurrent, maar daartoe hebben zij 
zich ook laten leiden door hun "core ideology" (te relateren aan denkvermogen), "core 
values" (socialisatievermogen) en "sense of purpose" (commercieel vermogen). 

Door zich gevoelig te tonen voor de aantrekkelijkheid 
van de andere oriëntatierichtingen danwel de resultaat
categorieën, beschermt men zich tegen het gevaar van een 
te lang aanhoudende aandacht. 

Een andere mythe is: "The only constant is change". Uit de toelichting van Co1lins en 
Porras blijkt dat een visionary company "a1most religiously preserves its core ideolo
gy". Door daar niet aan te sleutelen, ontstaat er een "powerful drive for progress that 
enables them to change and adapt without compromising their cherished core idea1s". 
Met andere woorden, een organisatie kan zich niet enkel richten op verandering, maar 
dient er tegelijkertijd voor te zorgen dat het socialisatie- en denkvermogen niet al te 
veel worden aangetast. Ook stellen zij dat "highly succestul companies make their best 
moves by a brilliant and complex strategie planning". Visionary companies blijken 
"their best moves by experimentation, trial and error, opportunism, and - quite literal-
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ly - accident" te maken. Visionary companies zijn zoekende en staan vooral open voor 
nieuwe wegen. Dit komt overeen met de basisgedachte achter de European Quality 
Award, die organisaties negen aandachtsgebieden voorhoudt, waarvoor nieuwe/eigen 
oplossingen moeten worden gezocht en waarvoor geen criteria gelden waar men zich 
aan dient te houden om succesvol te kunnen zijn. 

Centraal in de conclusies van Collins en Porras staat de waarneming dat de succesvolle 
organisaties een evenwicht weten te vinden tussen "preserve the core" en "stimulate 
progress". Als beeld gebruiken zij daarvoor het Yin-Yang-symbool, waarmee de 
alomtegenwoordige polarisatie zonder begin of einde wordt uitgedrukt. In westerse 
termen kan het Yin-Yang-idee worden opgevat als een bipolair complementair systeem, 
een dynamische symmetrie of een binair systeem. Het Yin-Yang-symbool wordt ook 
wel gezien als de ideale verdeling van een cirkel. Uit de beschrijving van de dyna
mische component voor het Vierfasenmodel voor organisatorische vermogensvermeer
dering zal blijken dat het zoeken van evenwicht tussen "preserve the core" en 
"stimulate progress" de belangrijkste basis vormt Dit is vooral het gevolg van het 
accepteren van de bestaande spanning tussen de oriëntatierichtingen en resultaatcatego
rieën. 
Ook in het Vierfasenmodel komt het (spiegelbeeld van het) Yin-Yang-symbool naar 
voren. Dit vloeit voort uit het volgen van een bepaalde redenering op basis van de 
opvattingen van Adizes en lievegoed en de conclusies die men kan trekken uit de 
Deming Award Criteria en de eigen ervaringen; er is vooraf niet bewust gekozen voor 
toepassing van dit symbool. 
Dit hoofdstuk bestaat uit vier hoofdparagrafen, waarmee de vierde laag in het Vier
fasenmodel wordt beschreven. Ook voor deze laag geldt dat men erop kan focussen en 
de andere onderliggende lagen als achtergrond kan zien, waardoor de betreffende laag 
meer reliëf krijgt 

In westerse termen kan het Yin-Yang-idee worden 
opgevat als een bipolair complementair systeem, 
een dynamische symmetrie of een binair systeem 

In de eerste hoofdparagraaf wordt de ontwikkelingsgang van organisaties vanaf hun 
oprichting gevolgd. In de tweede hoofdparagraaf wordt nader ingegaan op de begrip
pen dynamiek en rust. In de derde hoofdparagraaf worden anomalieën en paradigma's 
beschreven, die de verandering in organisaties in beweging kunnen zetten. Hiermee 
wordt in deze paragraaf in feite het definitieve Vierfasenmodel voor organisatorische 
vermogensvermeerdering beschreven. In de vierde hoofdparagraaf wordt een begin 
gemaakt met het toepassen van het Vierfasenmodel door aan te geven welke aangrij
pingspunten aandacht verdienen, uitgaande van een bestaande set van resultaatdoelstel
lingen. Hier wordt ook aangegeven waar weerstanden ontstaan bij een bepaalde 
aandachtsverdeling, en waar kernen zijn die een organisatie aanzetten om de priori
teitenstelling met betrekking tot de keuzen van resultaatcategorieën of oriëntatierichtin
gen te veranderen. De hier te beschrijven vierde laag van het Vierfasenmodel geeft een 
handreiking voor de aspecten waarop een organisatie zich moet richten met behulp van 
bepaalde diagnose- en interventiemethodieken, wil men komen tot een diagnose van de 
bestaande situatie, een anamriese van de huidige bekwaam- en onbekwaamheden en 
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een therapie. Met behulp van het Vierfasenmodel kan dan een voorstel voor een pakket 
van maatregelen worden gemaakt. Dit overigens zonder rekening te houden met de 
factoren die in het verleden hebben veroorzaakt dat vergelijkbare maatregelen niet 
succesvol waren. tenzij aan de hand van het Vierfasenmodel verklaard kan worden dat 
de genomen maatregelen niet tot de logische ingrepen behoorden. 

4.1 DE ONTWIKKELINGSGANG GEPROJECTEERD IN HET VffiRFASENMODEL VOOR 

VERMOGENSVERMEERDERING 

Reeds is ingegaan op het werk van Lievegoed, "Organisaties in ontwikkeling". Uit deze 
studie is af te leiden dat een onderneming in de pioniersfase erg gericht is op econo
misch-technische prestaties. Daarbij is de relatie gelegd met het materieel vermogen als 
de belangrijkste, zo niet de enige, interesse. 
Na de pioniersfase ontstaat de differentiatiefase; in die fase wordt het blikveld 
verruimd en onderkent de organisatie de waarde van het commercieel vermogen. 
In de daaropvolgende fase, die van de integratie, waar de organisatie volgens Lieve
goed haar dienende functie onderkent met een bepaalde structuur, nuttig voor bepaalde 
vormen van samenwerking, is sprake van het op waarde schatten van het socialisatie
vermogen. 
De laatste ontwikkelingsfase die Lievegoed onderkent en die hij klaverbladorganisatie 
noemt, wordt gekenmerkt door het sturing geven aan het aanwezige "intellect"; het 
denkvermogen staat volledig in de belangstelling. Adizes geeft de ontwikkelingslijn 
van een organisatie zoals in figuur 42 is afgebeeld weer. 

... .. waar de organisatie volgens Lievegoed haar dienende junctie 
onderkent met een bepaalde structuur, nuttig voor bepaalde vormen 
van samenwerking, is sprake van het op waarde schatten 
van het socialisatievermogen. 

Figuur 42. Ontwikkelingsfases van een onderneming volgens Adizes. 
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De letters P, B, 0 en I staan respectievelijk voor Produktie, Beheer, Ondernemersgeest 
en Integratie. Naar zijn opvatting zijn al deze oriëntaties van belang, maar verschilt de 
dominantie per fase. Adizes beveelt aan om, als een organisatie eenmaal de stabiele 
fase heeft bereikt, een nieuwe cyclus in te gaan om teloorgang te voorkomen. Daarmee 
introduceert hij een cyclische redenering waarbij iedere volgende ronde op de vorige 
lijkt, maar door de opgedane ervaring en veranderde omstandigheden andere oplossin
gen zal vragen. 
Als men de hiervoor genoemde ontwikkelingsfases projecteert op het Vierfasenmodel 
zoals dat tot nu toe is beschreven, dan blijkt die ontwikkeling op een spiraalachtige 
wijze door het Vierfasenmodel heen te lopen. Daar is de volgende stelling voor op te 
stellen: 

9. Voor vermogensvermeerdering is nodig dat een cyclische volgorde van strategi
sche uitgangspunten wordt aangehouden, gevormd door de resultantes effectivi
teit, efficiency, flexibiliteit en creativiteit. 

4.1.1 De pioniersfase gedomineerd door de blik op het materieel vermogen 

Ervan uitgaande dat een onderneming of organisatie haar oorsprong vindt in het 
hebben of krijgen van een idee en de wil om te veranderen, ligt het beginpunt in het 
Vierfasenmodel op het snijpunt van de "veranderings"as (proces) en de "creativiteits"as 
(inhoud). Het idee is van materiële waarde, omdat het een winstpotentie in zich bergt . 

..... haar oorsprong vindt in het hebben of krijgen van een idee en de wil 
om te veranderen, ligt het beginpunt in het Vieifasenmodel op het 
snijpunt van de "veranderings"as (proces) en de "creativiteits"as (inhoud). 

Figuur 43. Ontwikkeling in de pioniersfase. 
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De aan de dag gelegde creativiteit wordt omgezet in produk:ten (goederen of diensten), 
waarmee de eerste activa wordt verworven die in de ogen van de buitenwereld een 
zekere waarde vertegenwoordigen. Door de verworven/geproduceerde produk:ten in de 
vorm van een goed, dienst of idee te verkopen, wordt er cashflow gegenereerd. Als 
daarbij een positieve marge tussen kosten en opbrengsten is gerealiseerd, is de effecti
viteit en daarmee het bestaansrecht in eerste aanleg aangetoond. 
Voor niet op winst gerichte organisaties kan deze marge in eerste instantie immaterieel 
zijn en de vorm van achting, respect, macht of invloed aannemen. Omwille van de 
continuïteit zal dit snel worden omgezet in materiële middelen, die dan fondsen, 
donaties of budgetten worden genoemd 
Een volgende stap is het verworven bezit te gaan beheren en exploiteren. Aan het bezit 
wordt een waarde toegekend, vrijwel altijd in de vorm van geld en als activa geregis
treerd; men kan de ontwikkeling ervan als rendement registreren. Analyse van het 
rendement zal een organisatie aanzetten na te denken of er efficiënt met het verworven 
bezit wordt omgegaan en of men door kostenbeheersing het materieel vermogen kan 
laten groeien. Het inzicht ontstaat dat verdere vermogensvermeerdering gediend is met 
het voorkomen of uitbannen van verspilling. 
Na de eerste vreugde over het verworven resultaat zal men bij zichzelf moeten 
overleggen (intern oriënteren) hoeveel vermogen er nu eigenlijk verworven is (vaststel
len van de passiva) en op welke wijze de continuïteit van de onderneming het best 
gediend is. Het zal nodig blijken het verworven vermogen opnieuw in te zetten 
((her)allocatie van middelen) en prioriteiten te stellen (te budgetteren), door bestedings
ctoeten te benoemen zodat (flexibel) ingespeeld kan worden op de inmiddels verander
de omstandigheden. De eerste produk:ten zijn immers afgezet en de eerste vermo
genstoename heeft plaatsgevonden. Nieuwe creativiteit is nodig om een nieuwe ronde 
in te gaan. In figuur 43 is deze cyclus in het Vierfasenmodel geprojecteerd. 

Nieuwe creativiteit is nodig om een nieuwe ronde in te gaan. 

..... men zich realiseert dat men afhankelijk is van een markt ... 

4.1.2 De differentiatiefase gedomineerd door de blik op het commercieel vermogen 

In principe kan een organisatie een aantal malen de hiervoor beschreven cyclus 
doorlopen. Er komt echter een moment dat er, wil men de continuïteit van de organisa
tie waarborgen, een doorbraak nodig is. Dit komt op het moment dat men zich 
realiseert dat men afhankelijk is van een markt en het commercieel vermogen van de 
organisatie aandacht verdient en moet worden vergroot Lievegoed geeft dat aan door 
te stellen dat de organisatie een differentiatiefase in gaat. De organisatie wordt gezien 
als een systeem in een omgeving waarvan zij afhankelijk is. In het Vierfasenmodel 
wordt die overgang daarom geplaatst op de externe "oriëntatie"as. De interventie die 
daar plaatsvindt, het onderkennen van de afhankelijkheid van klanten, leveranciers, 
(nieuwe) medewerkers en financiers, leidt tot het gaan denken in termen van marktaan
delen. 
Adizes ziet op dat moment de overgang tussen het beginstadium en de go-go-fase. De 
ondernemingsgeest komt terug, nadat die door de oriëntatie op produktie in het 
gedrang is gekomen. De P-functie en de 0-functie krijgen gelijke aandacht. 
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In een go-go-organisatie is volgens Adizes de ruimte schaars, veroorzaakt door de 
(snelle) groei, er zijn nauwelijks systemen of vastgestelde beleidslijnen. Er is geen 
eenduidig beloningssysteem, en van training en opleiding komt weinig. Om te 
voorkomen dat een go-go-organisatie ten onder gaat, zal de beheersfunctie moeten 
worden versterkt en zal er gewerkt moeten worden aan verhoging van de efficiency. In 
het Vierfasenmodel betekent de oriëntatie op beheersing het ontwikkelen van procedu
res. Het verwerven van efficiency is af te meten aan de verworven routine en het zich 
daarvan bewust worden, door interne oriëntatie verkrijgt men zicht op de verworven 
technologieën. 
Aansluitend op de go-go-fase onderkent Adizes een fase die hij karakteriseert als 
"jeugd" en die wordt gekenmerkt door het investeren in de organisatie. Met andere 
woorden, de beschikbare middelen worden intern aangewend en de organisatie wordt 
daar beter, rijker van. Door de omschrijving jeugd te gebruiken, geeft hij aan dat de 
organisatie over de nodige flexibiliteit beschikt. 
In het Vierfasenmodel wordt de verworven flexibiliteit aangewend om kansen te onder
kennen, die door creativiteit omgezet worden in (nieuwe) produkten, waarmee (meer) 
klanten kunnen worden verworven en waardoor grotere marktaandelen binnen bereik 
komen. Figuur 44 laat zien hoe dat er in het Vierfasenmodel uitziet. 

Figuur 44. Ontwikkeling in de differentiatiefase. 
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4.1.3 De integratiefase gedomineerd door de blik op het socialisatievermogen 

Een organisatie die inmiddels zover is gekomen in haar ontwikkeling, zal een structuur 
hebben ontwikkeld die door Mintzberg wordt omschreven als de "simple structure". 
Vanuit de differentiatiefase ziet Lievegoed een overgang naar de integratiefase, een 
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fase waarin de structuur zich ontwikkelt met als doel een dienende en nuttige functie 
voor de samenwerking te gaan vormen. Mintzberg ziet uit de "simpte structure" de 
"machine bureaucracy" ontstaan als gevolg van groei, het volwassen worden van de 
beheerssystemen en de ontwikkeling richting regulerende systemen. 
Adizes noemt de volgende fase de rijpheidsfase. In de rijpheidsfase wordt de aandacht 
voor het produceren weer dominant, naast de aandacht voor de ondernemersfunctie en 
de beheersfunctie. Bestaande produlden kunnen alleen nog maar tot vermogensvermeer
dering bijdragen als de produktiekosten worden verlaagd; de aandacht richt zich op 
efficiency. De procesinterventie die daarvoor nodig is, ligt op de as die de oriëntatie op 
beheersing weergeeft. Taken en verantwoordelijkheden worden aangewezen en 
vandaaruit volgt de oriëntatie op organisatiewaarden. Van startende ondernemingen die 
voor het eerst een formele hiërarchie introduceren, is bekend dat de algemene klacht is 
dat de oude flexibiliteit is verdwenen. Om die terug te winnen, wordt er een beroep 
gedaan op de saamhorigheid en wordt er gewerkt aan groepsontwikkeling. 
Voor de verdere ontwikkeling richting stabiliteit is, ook volgens Adizes, verandering 
noodzakelijk. Verandering die moet leiden tot meer omzet. Het middel daartoe is 
volgens Adizes zich bewust worden van het "buitengebeuren" (externe oriëntatie), 
mogelijkheden en bedreigingen onderkennen, doelen formuleren, een begin maken met 
het definiëren van strategieën (oriëntatie op effectiviteit) en gebruikmaken van 
beheersprocedures die zich richten op resultaten. Adizes geeft aan dat het proces van . 
volwassen worden niet vanzelf gaat en dat er een bewuste keuze noodzakelijk is, wil 
men de doorbraak naar een volwassen organisatie ook daadwerkelijk kunnen maken. 
Het Vierfasenmodel geeft als voorwaarde daarvoor dat men zich ervan bewust is dat de 
waarde van de organisatie meer is dan de optelsom van de verworven middelen. De 
organisatie als totaal moet voor betrokkenen een zekere waarde vertegenwoordigen. 
Het socialisatievermogen moet toenemen. 

Vanuit de differentiatiefase ziet Lievegoed een overgang 
naar de integratiefase, een fase waarin de structuur zich 
ontwikkelt met als doel een dienende en nuttige functie 
voor de samenwerking te gaan vormen. 

... .. dat men zich ervan bewust is dat de waarde van de organisatie 
meer is dan de optelsom van de verworven middelen. 

Adizes ziet een afnemende oriëntatie op de ondernemersfunctie en een opkomst, voor 
het eerst, van de integratiefunctie (0-functie). Figuur 45 laat zien hoe deze ontwikke
lingsfase in het Vierfasenmodel is weer te geven. 

4.1.4 De volwassenheidsfase gedomineerd door de blik op het denkvermogen 

De fase die nu intreedt, wordt door Lievegoed de klaverbladorganisatie genoemd, een 
organisatie die gekenmerkt wordt door de volwassen manier waarmee men met elkaar 
omgaat. Adizes ziet vanuit de stabiele fase het gevaar voor neergang levensgroot 
opduiken als de organisatie niet al haar talenten gebruikt om tot verdere groei te 
komen. ZOwel de opvattingen van Lievegoed als van Adizes worden gekenmerkt door 
een orit!ntatie op de organisatie zelf. 
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Figuur 45. Ontwikkeling in de socialisatiefase. 
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Het Vierfasenmodel plaatst dan ook de overgang naar een volgende fase op de as die 
de interne oriëntatie weergeeft. Daar vindt een interventie plaats, voortkomend uit 
zelfonderzoek en zich richtend op hernieuwde flexibiliteit. Mintzberg ziet dat gepaard 
gaan met professionalisering en de overgang tot de "professional bureaucracy" . 

..... het gevaar voor neergang levensgroot opduiken 
als de organisatie niet al haar talenten gebruikt 
om tot verdere groei te komen. 

Met de hier aangeduide overgang komt het denkvermogen in het blikveld van de 
organisatie te staan en wordt het mogelijk de interne handelingsruimte met 
behulp van mission statements aan te geven. Ook het reflectievermogen, dat een impuls 
geeft aan het lateraal denken en de inventiviteit van de organisatie, komt tot ontwikke
ling. Empathie of inlevingsvermogen in de totale maatschappelijke context waarbinnen 
de organisatie moet opereren, stelt haar in staat strategieën te ontwikkelen en inzicht te 
verwerven. Inzicht leidt weer tot synergie en geeft een impuls aan zelfonderzoek en 
zelfkennis. 
In het Vierfasenmodel weergegeven, ziet dat eruit als een oneindige spiraal zoals dat is 
afgebeeld in figuur 46. 
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Figuur 46. Ontwikkeling in de volwassenheidsfase tot een oneindige spiraal. 
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Op het eerste oog lijkt het ideaal om aan alle onderwerpen die het Vierfasenmodel 
benoemt, permanent aandacht te geven. Er moet echter verschil worden gemaakt in de 
intensiteit van de aandacht. Denison, Quinn en Rohrbaugh hebben er net als Koopman 
en Pool voor gekozen de onderwerpen als dichotomieën op een as te plaatsen, om aan 
te geven dat er naast een onderlinge relatie ook spanning tussen de onderwerpen 
bestaat. Naarmate ze op de as verder uit elkaar liggen, is de spanning groter. Volmaakt 
evenwicht is spanningsloosheid, waaruit geen beweging voortkomt. 
Het kiezen voor spanning betekent aandacht geven aan een onderwerp waarbij het 
tegenoverliggende onderwerp "losgelaten" moet worden. Met loslaten wordt in het 
Vierfasenmodel uitdrukkelijk niet bedoeld, verwaarlozen of bestrijden, maar als het 
ware "op zijn beloop laten" om geen verwarring te zaaien en de aanwezige energie 
effectief te verdelen. 

Met loslaten wordt in het Vierfasenmodel uitdrukkelijk 
niet bedoeld, verwaarlozen of bestrijden, maar als het ware 
"zijn beloop laten", 

Op iedere as liggen in totaal acht aangrijpingspunten. Zo liggen er op de horizontale as 
van het Vierfasenmodel vier richting externe oriëntatie, die betrekking hebben op 
vermeerdering van het materieel vermogen, commercieel vermogen, socialisatievermo
gen en denkvermogen, en nog eens vier richting interne oriëntatie. Uitgaande van de 
gedachte dat als men extra aandacht of dynamiek wil geven aan een bepaald aangrij-
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pingspunt, men het tegenoverliggende aangrijpingspunt op zijn beloop of met rost moet 
laten, is de verdeling steeds vier/vier. In de meest extreme en dus meest labiele situatie 
wordt er dynamiek gegeven aan de vier aangrijpingspunten aan de ene kant van het 
middelpunt en worden de vier aan de andere kant met rust gelaten. Andere verdelingen 
zijn drie/een, twee/twee en een/drie. 
Het omgaan met spanning en bepalen waaraan aandacht gegeven moet worden, duidt 
op het nemen van beslissingen die de toekomst van de organisatie aangaan. Als daar 
nu geen directe aanleiding toe is, zal ergens het initiatief moeten worden genomen en 
erop moeten worden toegezien dat de organisatie niet terugvalt in de oude oriëntatie; 
een taak die toegeschreven kan worden aan het (top)management De rolverdeling 
tussen top- en operationeel management zoals die vastligt in de criteria van de Deming 
Award, Stevens (1995), gaat daar ook van uit (zie figuur 47). Het Vierfasenmodel zelf 
wijst die taak niet expliciet toe. Wel wordt initiatief in relatie gebracht met het 
denkvermogen. De aangegeven verdeling tussen dynamiek en rost maakt dat een inter
ventie op het niveau van het denkvermogen op de andere vooruitloopt De rol van het 
management wordt wèl expliciet, als men bedenkt dat het hele Vierfasenmodel bedoeld 
is om gebruikt te worden door de leiding van de organisatie. Ook uit de beschrijving 
van de ontwikkelingslijn van een startende onderneming naar een volwassen onderne
ming, blijkt dat het initiatief ligt op het niveau van het denkvermogen. 

Figuur 47. Criteriaverdeling Deming Award (Bron: F. Stevens, 1995). 

Topmanagementtaken Operationeel-managementtaken 

l. Visie op doel en functie en inspiratie 

2. Formuleren doelstellingen en beleidsuit- 1. Uitvoering van beleid 
gangspunten 

3. Principiële keuzen met betrekking tot orga- 2. Vormgeven aan management en ope-
nisatie, systemen en personeel ratles 

4. Volgen en vasthouden aan opleiding en ont- 3. Uitvoering geven aan opleiding en 
wikkeling ontwikkeling 

5. Implementatie bewaken 4. Verzamelen, verspreiden en benutten 
informatie 

5. Analyse (om te begrijpen) 

6. Standaardisatie (om te kunnen sturen) 

7. Beheersing van processen 

8. Kwaliteitsborging 

9. Rendementsbewaking 

10. Uitvoeringscontrole 

11. Ontwikkelen en realiseren van verbe-
teringen 

6. Nadenken over toekomstig beleid plus daar- 12. Businessplanning 
voor benodigde plannen en maatstaven 
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Duidelijk is dat voor de taken van het topmanagement vooral (niet uitsluitend) het 
denkvermogen van een organisatie moet worden aangesproken en voor operationele 
taken het socialisatie-, commercieel en materieel vermogen. Ook hier is het denken in 
cycli terug te vinden. Immers, nadenken over toekomstig beleid is een aanzet voor het 
formuleren van een visie op doel en functie van een organisatie en het daaruit putten 
van inspiratie. Zo ook het maken van businessplannen als voorloper van het uitvoeren 
van (door de top geaccordeerd) beleid. 

De redenering dat het beginpunt op het niveau van het denkvermogen ligt, komt 
overeen met wat is genoemd "de wet van de sociale traagheid", Wagner (1991) of het 
principe van "de cost gaet voor de baet uit". De spiraal laat tevens zien dat bij een 
volwassen organisatie aandacht voor het denkvermogen leidt tot aandacht voor het 
socialisatievermogen, vervolgens tot aandacht voor het commercieel vermogen en dan 
voor het materieel vermogen. Dit geeft de volgende verdeling tussen dynamiek en rust 
in de tijd gezien: 

dynamiek voor het denkvermogen betekent rust voor het socialisatie-, commercieel en 
materieel vermogen aan de ene kant; en dynamiek voor het socialisatie-, commercieel 
en materieel vermogen aan de andere kant en rust voor het denkvermogen. 

Dit is weer te geven met de verhoudingen een-drie/drie-een; de volgende fase is twee
twee/twee-twee, dan drie-een/een-drie, en vervolgens vier-nuVnul-vier. Als men dat met 
een vloeiende lijn door het Vierfasenmodel zou willen aangeven, daarbij de loop van 
de ontwikkelingsspiraal gebruikend, krijgt men een verdeling die overeenkomt met het 
spiegelbeeld van het Yin-Yang-symbool (figuur 48). Dit symbool staat onder andere 
voor een ideale verdeling van een cirkel en een dynamische symmetrie, waar de 
aangehaalde schrijvers ook van uitgaan. 
De verschillende mogelijkheden van aandachtsverdeling zijn in paragraaf 4.4 weergege
ven, tezamen met de voor de hand liggende combinaties van interventies. 
Zo kan het met veel energie vasthouden aan de bestaande hiërarchie of het introduce
ren van een nieuwe, het ontstaan of ontwikkelen van ondernemerschap tegenwerken. In 
een creatieve organisatie wordt de noodzaak van een bepaalde hiërarchie wel erkend, 
maar men moet er geen "last van hebben". 

..... bij een volwassen organisatie aandacht voor het 
denkvermogen leidt tot aandacht voor het socialisatie
vermogen, vervolgens tot aandacht voor het commercieel 
vermogen en dan voor het materieel vermogen. 

Impulsen gericht op de hiërarchie zullen dan ook ofwel op niets uitlopen ofwel een 
ongewenst neveneffect hebben. De stelling die hier geldt is: 

10. Voor vermogensvermeerdering moet een organisatie extra dynamiek geven aan 
ofwel de combinatie externe oriëntatie/oriëntatie op beheersing, ofwel de 
combinatie oriëntatie op beheersingfinterne oriëntatie, ofwel de combinatie 
interne oriëntatie/oriëntatie op verandering, ofwel de combinatie oriëntatie op 
veranderinglexterne oriëntatie. 
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Figuur 48. Voorbeeld van een aandachtsverdeling over de verschillende interventie
mogelijkheden. 
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Alle interventiepunten die in het donkere gedeelte liggen, worden geacht extra aandacht 
te krijgen, terwijl de andere "op hun beloop" worden gelaten. Figuur 48 geeft een 
denkbare verdeling (hier in de "tussenstand" waar externe oriëntatie de ingang voor 
interventie vormt) aan. Alle aangrijpingspunten voor interventie die genoemd zijn, de 
strategische uitgangspunten creativiteit en effectiviteit, krijgen in deze stand extra 
aandacht met effect op alle onderdelen van de externe oriëntatie. Door de spiraal
achtige ontwikkeling (paragraaf 4.1) is er nog een naijlend effect op oriëntatie op 
verandering en een vooruitlopend effect op oriëntatie op beheersing. Bij oriëntatie op 
beheersing betreft dit het resultaat op het niveau van het denkvermogen (waar alle 
verandering van aandacht begint) en bij oriëntatie op verandering is de aandacht nog 
op de resultaten op het niveau van het socialisatievermogen, commercieel vermogen en 
materieel vermogen. Bij het doordraaien van het aandachtsgebied neemt het (extra) 
effect van de interventies ook in die volgorde af. 
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4.3 PARADIGMA'S EN ANOMALIEËN HELPEN DE BEWEGING IN GANG TE ZETTEN 

Moss Kanter (1983) geeft met haar "When giants learn to dance" de aanbeveling 
veranderingen in de organisatie in te zetten met het mobiliseren van veranderingsge
zinden. In een organisatie kan dat op twee manieren door gebruik te maken van de 
aanwezige paradigma's en anomalieën met als stelling: 

11. Organisaties kennen paradigma's en anomalieën, die kunnen worden beïnvloed 
om veranderingen te vertragen danwel in gang te zetten. 

Als een bepaalde oriëntatierichting of strategisch uitgangspunt geen extra aandacht 
heeft gekregen en de omgeving daar wel aanleiding toe geeft, dan zal zich dat via het 
socialisatievermogen en het commercieel vermogen aandienen. Een organisatie is nu 
eenmaal een open systeem en externe sociale ontwikkelingen zullen vroeger oflater de 
organisatie binnendringen. Wat buiten niet langer of juist wel geaccepteerd wordt, zal 
ook in de organisatie aan de orde worden gesteld. Gebeurt dat niet op het niveau van 
het socialisatievermogen, dan gebeurt dat wel op het commercieel vermogen: "de markt 
vraagt er nu eenmaal om". Hierdoor ontstaat een anomalie op een oriëntatierichting die 
tot dan toe gekenmerkt werd door rust. Er vindt een "wake-up" plaats. Zo'n "wake
up"-call is te verwachten van wat is aangeduid met vrije radicalen, goeroe's en nieuw
komers. 
Zo'n "wake-up" in de vorm van een anomalie zal zich meestal voordoen op de 
dichtstbijzijnde oriëntatierichting of strategisch uitgangspunt. Deze is immers het langst 
met rust gelaten, maar past het beste bij de oriëntatierichting of het strategisch 
uitgangspunt waar op het niveau van het denkvermogen al een begin van resultaat is te 
zien. Men beseft dat, wil men alle resultaten op deze laatste oriëntatierichting of 
strategisch uitgangspunt realiseren, aandacht voor de volgende oriëntatierichting nodig 
is (zie figuur 49). 
Als illustratie kan de ervaring dienen, die leert dat er in een organisatie die sterk op 
efficiency is gericht, spanning ontstaat. Op de lijn richting efficiency is als commer
cieel vermogen door ervaring opgebouwde routine aanwezig. Deze kennis is het 
produkt van kennis van de produktietechnologie en kennis van de (werk)procedures. 
Om deze kennis up-to-date en in stand te houden, is regelmatige "aanvoer van vers 
bloed" nodig. Deze nieuwkomers, die hun plaats in de organisatie nog niet hebben 
gevonden, zullen kritische vragen stellen en kanttekeningen plaatsen bij effectiviteit en 
efficiency van bepaalde ingeslepen routines. Organisaties die kennis en kennisver
meerdering als waarde erkennen, zullen deze anomalie accepteren als de onontkoom
bare prijs voor nieuwe inzichten. Een vergelijkbare anomalie vormt de w te noemen 
"stille kaste", de sjamanen of goeroe's in de organisatie. 

Zo'n "wake-up"-call is te verwachten van wat 
is aangeduid met vrije 
radicalen, goeroe's en nieuwkomers. 

Deze ervaren medewerkers hebben op grond van hun anciënniteit, kennis en bewezen 
diensten een machtspositie die groter is dan hun officiële positie in de organisa
tiestructuur zou doen vermoeden. Zij vormen een onderdeel van het socialisatievermo-
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gen van de organisatie en zullen vanuit die rol kritische kanttekeningen plaatsen bij de 
bestaande efficiencygerichte systemen. Zij vormen een anomalie op de officU!le hiërar
chie. 
Deze anomalieën kunnen een impuls vormen voor het geven van dynamiek aan een 
oriëntatierichting. 
De anomalieën vormen als het ware tegenwaarden, die bovenop de waarden van de 
bestaande vermogens liggen. Succesvolle organisaties onderkennen die tegenwaarden 
en gebruiken die bij het vermeerderen van het vermogen. Op de "resultaat"as flexibili
teit zouden deze tegenwaarden kunnen worden omschreven met een: 

• kritische opstelling tegenover ervaring en routine 
• hiërarchie-doorbrekende informele organisatie tegenover de bestaande hiërarchie. 

Tegenover deze door anomalieën gevormde tegenwaarden in een periode van stabiliteit 
en rust liggen door paradigma's gevormde tegenwaarden in een periode van extra 
aandacht. 
Paradigma's vormen een statisch element in een dynamische periode. 'Ze worden ge
vormd door de voorbeelden uit het verleden en vormen onderliggende assumpties die 
de dynamiek vertragen. Het paradigmavlak rondom bijvoorbeeld de lijn richting 
creativiteit, remt de creativiteit of kan die tot reële proporties terugbrengen, en vormt 
een tegenwaarde op het commercieel vermogen en socialisatievermogen. 

Figuur 49. Voorbeeld van aandachtsverdeling over de verschillende interventiemo
gelijkheden in combinatie met extra aandacht door een anomalie en geen 
aandacht krijgen door een paradigma. 
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Historisch besef en de wet van de sociale traagheid zijn hier de waardekenmerken, die 
tegenwaarden vormen tegen ondernemerschap en vernieuwingsdrang, waarbij gewezen 
wordt op het behoud van tradities en van ervaringen met eerdere pogingen tot verande
ring. De tegenwaarden die het paradigmaveld met zich meebrengt, kunnen omschreven 
worden met: 

• uit vroegere ervaringen getrokken lessen tegenover ondernemerschap 
• historische/behoud van waarden tegenover vernieuwingsdrang. 

De uit de paradigma's voortvloeiende tegenwaarden kunnen werken als een "calm
down" in of na een periode van extra dynamiek. 
Bij een juist gebruik van deze verschijnselen is een evenwicht op de dichotomie-as aan 
te brengen door ervoor te zorgen dat ze elkaar qua intensiteit in evenwicht houden. 
Als Moss Kanter dan ook het mobiliseren van veranderingsgezinden aanbeveelt, liggen 
daar de mogelijkheden. Paradigma's en anomalieën zorgen dus niet alleen voor een 
tegenwicht ter voorkoming van het vervallen in extremen, maar kunnen ook aangrij
pingspunten vormen voor verandering door ze te versterken. 

Naast de aanwijzingen om te werken aan een strategisch uitgangspunt door dynamiek 
te geven aan de aangrijpingspunten, geeft het Vierfasenmodel ook aan hoe van 
strategisch uitgangspunt, of oriëntatierichting, te veranderen door bewust toe te staan of 
zelfs te stimuleren dat de organisatie terugvalt op bestaande paradigma's in een 
organisatie, waarmee het effect van een "calm-down" wordt opgeroepen. Het effect van 
een calm-down, zeker als die op een oriëntatierichting ligt, zal zijn dat op den duur 
ook de omliggende gebieden in rust worden gebracht. Er is nu een aantal mogelijk
heden. 
Men accepteert dat zondermeer, met als gevolg dat alle aangrijpingspunten de "norma
le" aandacht krijgen en de organisatie in slaap sukkelt. Men bestrijdt de neiging tot het 
teruggrijpen op het verleden, aanspreken van de paradigma's en de aandacht voor het 
gekozen strategische uitgangspunt of de oriëntatierichting wordt hersteld. Of men richt 
de energie op andere aangrijpingspunten. Teruggrijpend op wat men ziet bij startende 
ondernemingen, wordt er in het Vierfasenmodel van uitgegaan dat de energieverdeling 
zodanig is dat de aandacht op het niveau van het denkvermogen wat vooruitloopt, 
uitgedrukt met de punt van het dynamisch gebied. 

Paradigma's vormen een statisch element in een dynamische 
periode. Ze worden gevormd door de voorbeelden uit 
het verleden en vormen onderliggende assumpties 
die de dynamiek vertragen. 

Het ligt dan ook voor de hand dat de vrijgekomen energie zich nu richt op vermo
gensvermeerdering door extra dynamiek te geven aan die aangrijpingspunten die 
rechtstreeks verband houden met het onderwerp waaraan tot dan toe enkel op denkver
mogenniveau aandacht is gegeven. Als dat in het Vierfasenmodel wordt uitgedrukt, dan 
"verschuift" het gebied dat nu door arcering aangeeft aan welke aangrijpingspunten 
extra dynamiek moet worden gegeven. Het Vierfasenmodel gaat "draaien". 
Het hele effect wordt nog eens versterkt als niet alleen het terugvallen op paradigma's 
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wordt gestimuleerd, maar ook wordt toegestaan dat er allerlei anomalieên ontstaan. 
Aandacht vragen voor onderwerpen waar de rest van de organisatie nog niet aan toe. 
Vanuit de dichotomie gedacht, is het logisch de anomalieën op de "tegenoverliggende" 
oriëntatie of het tegenoverstaande strategische uitgangspunt te laten ontstaan. 
Kijkend naar figuur 49 waar een voorbeeld van de aandachtsverdeling over de 
aangrijpingspunten wordt uitgebeeld, is het duidelijk dat wil een "calm-down" door het 
zich beroepen op paradigma's, effect hebben, dat in het zwaartepunt van het dynamisch 
gebied wordt gelegd. Als men daar nu recht tegenover een "wake-up" in de organisatie 
zet door anomalieën, krijgt men een aandachtsverdeling zoals weergegeven in figuur 
49. Men kan daaruit afleiden, dat er ondanks het zich beroepen op paradigma's en de 
aanwezigheid van anomalieën. er sprake is van een evenwichtige verdeling van 
aandacht. Deze verdeling van aandacht zorgt er ook nog eens voor dat de boodschap
pen die de anomalieën uitdragen, niet te ver vooruit lopen. De boodschappers zijn geen 
"roependen in de woestijn" en kunnen op die manier de organisatie vooruit trekken 
naar een nieuwe oriëntatie of aandacht geven aan een nieuw strategisch uitgangspunt 
Als de anomalie en het paradigma in het Vierfasenmodel worden ingebracht, ontstaat 
een beeld van de vierde laag, dat lijkt op het Yin-Yang-symbool, waar de ideale 
verdeling van een cirkel mee wordt aangeduid. In het statische veld, waar de verschil
lende aangrijpingspunten "op hun beloop" worden gelaten, zit een dynamische 
component en omgekeerd bevindt zich in het dynamische veld, waar de aangrijpings
punten voor extra aandacht zijn te vinden, een statische component. 

Het Vierfasenmodel gaat "draaien". Het hele effect 
wordt nog eens versterkt als niet alleen het terugvallen 
op paradigma's wordt gestimuleerd, maar ook wordt toege
staan dat er allerlei anomalieën ontstaan. 

Het is overigens niet het gebruikelijke Yin-Yang-symbool, maar het spiegelbeeld ervan. 
In het Yin-Yang-symbool staat het donkere gedeelte voor rust en het lichte voor 
dynamiek. Dit onderscheid met de Yin-Yang-symboliek is instandgehouden, mede om 
aan te geven dat dit Vierfasenmodel voortvloeit uit de gevolgde redenering en niet uit 
de wens om de Yin-Yang-symboliek onderdeel van het Vierfasenmodel te laten zijn. 
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4.4 HET VIERFASENMODEL ALS MIDDEL VOOR ANAMNESE EN HET ONTWERPEN 

VAN EEN THERAPIE 

Door hetgeen in de vorige paragrafen is beschreven in het tot nu toe ontwikkelde 
Vierfasenmodel op te nemen, ziet het Vierfasenmodel, in perspectief, er als volgt uit 
(figuur 50). 

Figuur 50. 

Met het aanbrengen van de vierde laag in het Vierfasenmodel wordt recht gedaan aan 
de conclusies van de opstellers van de dichotomie~n waar de oriêntatierichtingen van 
zijn afgeleid, Quinn en Rohrbaugh (1983). Op grond van onderzoek concluderen zij dat 
organisaties een evenwicht zouden (moeten) zoeken tussen de twee tegenstrijdige 
aspecten van de dichotomie. In het Vierfasenmodel wordt dit evenwicht gevonden door 
een regelmatige wisseling van aandacht. Volgorde, regelmaat en snelheid van wisse
ling, in het Vierfasenmodel de "draaisnelheid" genoemd, moeten voor evenwicht 
zorgen. Dit beeld is vergelijkbaar met een stroomverdeler in een motor, die ervoor 
zorgt dat de ontsteking in een (vier)cylindermotor zodanig verloopt, dat een stabiel 
lopende motor het gevolg is. Een metafoor die nog wel verder kan worden doorgetrok
ken, zoals het ontstaan van verbrande kleppen bij een onjuiste afstelling en de 
gevolgen van een te hoog toerental. 
Aangegeven is dat evenwicht betekent dat over de totale dichotomie de aandacht 
gelijkelijk verdeeld moet worden. In het Vierfasenmodel wordt iedere dichotomie in 
twee maal vier stukken verdeeld (op grond van de vier vermogens), wat ertoe leidt dat, 
wil men evenwicht, aan steeds vier elementen wel en aan vier elementen niet een 
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impuls of extra dynamiek wordt gegeven. Dit in het Vierfasenmodel weergeven, kan 
alleen door het gebruik van een S-vormige verdeling van de cirkel. 
Door dit te doen, ontstaat een ideale aandachtsverdeling die overeenkomt met verschil
lende aanbevelingen uit andere bronnen. 
De spiraalachtige ontwikkeling van startende ondernemingen is reeds beschreven, 
evenals de aanbeveling van bijvoorbeeld Adizes (1981) om aan de wetmatigheid van 
de groeicurve te ontsnappen door op het moment van stabilisatie een herstart te maken. 
Enkel naar het Vierfasenmodel kijkend, ziet men dat "het denken" op "het doen" 
vooruitloopt. 
Op denkvermogenniveau wordt ook aandacht gegeven aan een strategisch uitgangspunt 
of een oriëntatierichting die hoort bij het kwadrant dat in een volgende fase de 
volledige aandacht zal gaan krijgen. Zo leidt "de wet van sociale traagheid" of, zo men 
wil, de weerstand tegen verandering ertoe dat veel aangrijpingspunten uit het kwadrant 
dat men bezig is te verlaten, toch nog enige tijd extra aandacht vergen. Het zal geen 
verbazing wekken dat dit zaken zijn die betrekking hebben op het materieel vermogen 
(het "oost gaet voor de baet uit"-principe impliceert ook dat erop toegezien moet 
worden dat vroegere investeringen hun opbrengsten blijven genereren), het commer
cieel vermogen (een eenmaal verworven imago moet langzaam worden afge
bouwd/omgebouwd) en socialisatievermogen (hiervoor geldt de wet van de sociale 
traagheid en het gevaar de indruk te wekken terug te komen op eerder gevoerd beleid). 
"Eerst denken dan doen", "de cost gaet voor de baet uit", "de wet van de sociale traag
heid", "weerstand tegen verandering", "een imago verandert men niet van de een op de 
andere dag" en "voorkom dubbele boodschappen en de indruk dat men zondermeer 
terugkomt op met kracht ingezet beleid" zijn cliché-achtige vanzelfsprekendheden 
geworden, omdat zij in de praktijk ook meestal waar blijken te zijn. In het Vier
fasenmodel zijn ze dan ook terug te vinden. 

"Eerst denken dan doen", "de cost gaet voor de baet uit", 
"de wet van de sociale traagheid", "weerstand tegen ver
andering", "een imago verandert men niet van de een op de 
andere dag" en "voorkom dubbele boodschappen en de indruk 
dat men zondermeer terugkomt op met kracht ingezet beleid" 

In het Vierfasenmodel lijkt het er wellicht op dat de verdeling van aangrijpingspunten 
met een mathematische precisie is afgeleid. Dit is niet zo. Het zijn de hiervoorstaande 
overwegingen die niet alleen belang toekennen aan de aangrijpingspunten voor 
interventie die bij een bepaald kwadrant horen, maar ook aan aandachtspunten uit het 
"volgende" en "vorige" kwadrant. Punten die daardoor ook extra aandacht verdienen en 
in het dynamisch veld horen. Dat de aangrijpingspunten waar men dan op komt de 
clichématige vanzelfsprekendheden volgen, zegt meer over het ontwerp van het 
Vierfasenmodel dan over de mathematische toepassing ervan. Als men overigens de 
bandbreedte van de verschillende vermogens zou variëren, iets wat een betere weerga
ve van de werkelijkheid zou zijn dan de regelmatige verdeling die in het Vierfasen
model wordt gebruikt, dan zou dat geen gevolgen hebben voor het aanwijzen van 
aangrijpingspunten voor interventie. 
Om aangrijpingspunten te vinden voor interventies in de organisatie, met als doel het 
totaal van vermogens te vermeerderen, moet er gekozen worden voor een "stand" of 
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"fase"1
) van het Vierfasenmodel Men kiest welk strategisch uitgangspunt of oriënta

tierichting men als ingang neemt. Hetzelfde geldt als men het Vierfasenmodel als 
verantwoordingsmodel wil gebruiken bij het nagaan of de genomen of voorgestelde 
organisatorische maatregelen overeenkomen met de voorgenomen wijze van het 
vermeerderen van vermogen. Het Vierfasenmodel laat zich niet uit over wat de meest 
gewenste stand is, wel wat de meest logische stand is. De stand die het meest gewenst 
is, moet worden bepaald door de positie die de organisatie in haar omgeving inneemt. 
De meest logische stand heeft te maken met de aandachtsverdeling die er tot nu is 
geweest. Er zijn daarbij verschillende mogelijkheden. Ofwel er is of was sprake van 
een bewust gekozen strategisch uitgangspunt: effectiviteit, efficiency, flexibiliteit of 
creativiteit Ofwel er is sprake geweest van een voorkeur voor wat het Vierfasenmodel 
een "onmogelijke combinatie" acht, ofwel de organisatie heeft min of meer willekeurig 
aandacht gegeven aan de 32 aangrijpingspunten die het Vierfasenmodel onderkent. 

In die gevallen is de meest voor de hand liggende actie na te gaan welk kwadrant de 
meeste aandacht heeft gekregen. Dit zou dan het kwadrant zijn dat als uitgangssituatie 
voor het Vierfasenmodel moet worden gekozen. Vergelijking met het Vierfasenmodel 
levert dao op welke aandachtspunten men beter met rust had kunnen laten (die welke 
niet bij het dominerende kwadrant horen) en welke aandachtspunten wel extra aandacht 
zouden hebben verdiend (die welke wel bij het dominerende kwadrant horen, maar tot 
nu geen prioriteit kregen). 
Het meest logisch is de situatie waar nodig te corrigeren en zich pas dan te richten op 
het volgende kwadrant (zie ook figuur 2, paragraaf 1.4, bijlage 9). De snelheid die men 
aanlegt, hangt af van de vergelijking van de gewenste stand (afgeleid van de positie 
van de organisatie in haar omgeving) en de werkelijke. 
Duidelijk is dat de snelheid van verandering laag is als de werkelijke en gewenste 
stand overeenkomen en hoog is als de gewenste stand enkele fases verder ligt dan de 
werkelijke. Overigens wordt de snelheid van verandering niet alleen daardoor bepaald. 
Het hangt ook af van het opnamevermogen van de organisatie en de methodiek die 
men kiest. Radicale veranderingen gaan het snelst maar kosten ook het meeste 
vermogen. Geleidelijke veranderingen kosten daarentegen meer tijd. 

Om aangrijpingspunten te vinden voor interventies ....... , 
moet bepaald worden welke "stand" of ''fase" van het 
Vierfasenmodel men kiest, ofwel welk strategisch uitgangs
punt of oriëntatierichting men als ingang neemt. 

1
) In paragraaf 1.3 is aan de verschillende standen een nununering meegegeven. Bij fase I 

is effectiviteit de ingang, bij fase 11 efficiency, bij fase m flexibiliteit en bij fase IV 
creativiteit 
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In paragraaf 3.4 is aangegeven dat als men de strategische uitgangspunten als hoofdin
gang kiest, de orifultatierichtingen als tussenstap kunnen worden beschouwd (alhoewel er 
strikt genomen eigenlijk geen onderscheid gemaakt behoeft te worden). Vanuit het idee 
tussenstap is het begrip tussenfase ontstaan, waarbij externe orifultatie tussenfase I is, 
oriëntatie op beheersing tussenfase 11, interne oriëntatie tussenfase III en oriëntatie op 
verandering tussenfase IV. Omdat het Vierfasenmodel een cyclisch model is, is de 
nununering in feite niet van belang. 



Wil men aan de hand van het Vierfasenmodel een verantwoording voor voorgenomen 
of genomen maatregelen danwel uitgebrachte adviezen geven, dan zal niet alleen 
gekeken moeten worden naar de verdeling "dynamiek" en "rust". Welke aangrij
pingspunten krijgen wel extra aandacht en welke niet? Ook moet worden gekeken hoe 
verandering van het ene strategische uitgangspunt (of oriëntatierichting) naar het andere 
is verlopen. Hoe is men omgegaan met de verschijnselen paradigma's en anomalieën? 
In hoeverre zijn ze getolereerd, gestimuleerd of onderdrukt? Dit wil zeggen, gezien als 
een gezonde "tegenkracht" of "tegenwaarde" die de organisatie helpt voorkomen te 
vervallen in extremen door tijdig van uitgangspunt te veranderen. 

In de hiernavolgende subparagrafen wordt weergegeven welke aangrijpingspunten bij 
welke stand horen. Hoewel het mogelijk is om zowel de strategische uitgangspunten 
als de oriëntatierichtingen als dominant uitgangspunt te kiezen, wordt de voorkeur 
gegeven aan de strategische uitgangspunten. De fase waarin een oriëntatierichting 
dominant is, wordt beschouwd als een tussenfase tussen twee standen in waarin een 
strategische uitgangspunt als dominant geldt 
De stelling vanwaaruit gewerkt wordt, luidt: 

12. Voor vermogensvermeerdering moeten organisaties de natuurlijk aanwezige 
spanning aansturen en produktief maken. 

4.4.1 Effectiviteit als strategisch uitgangspunt en via oriëntatie op beheersing naar 
efficiency 

Als effectiviteit het strategische uitgangspunt is, dan betekent dit dat de organisatie 
daarop aandacht moet richten. In de beschrijving van het Vierfasenmodel wordt 
aangegeven dat daartoe een complex van maatregelen en ingrepen behoort, dat een 
managementoriëntatiegebied is genoemd. Bij effectiviteit is daar het begrip marktge
richtheid aan verbonden, refererende aan de klassieke opvattingen die daarbij gelden. 
Als de aandacht voor het desbetreffende kwadrant in het Vierfasenmodel wordt 
uitgedrukt door het donker te maken, en het "vooruitlopen" op het volgende kwadrant 
en het "nog aandacht geven" aan het vorige eveneens zo wordt aangegeven, dan geeft 
dat een weergave van het Vierfasenmodel zoals dat in figuur 51 (figuur 51 komt 
overeen met fase I, zie bijlage 1) is te zien. 

Vergelijking met het Vierfasenmodel levert dan op welke 
aandachtspunten men beter met rust had kunnen laten ...... 
en welke aandachtspunten wel extra aandacht zouden hebben verdiend 
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Figuur 51. Alle aandacht gericht op het strategisch uitgangspunt effectiviteit. 
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Uit figuur 51 blijkt dat de primaire aangrijpingspunten voor interventie liggen op de 
externe oriêntatie-as en op de as oriêntatie op beheersing. Deze punten zijn: 

• Richting externe oriêntatie: 

het genereren van materiële middelen, produceren 
het genereren van vraag en aanbod 
het anticiperen op de sociale omgeving 
het anticiperen van de organisatie op maatschappelijke ontwikkelingen. 

• Richting beheersing: 

de exploitatie van de aanwezige middelen, laten renderen 
plannen en ordenen 
structureren 
de potentie te kunnen verklaren en voorspellen. 

Deze aangrijpingspunten hebben een uitwerking op de effectiviteit van de organisatie 
door tegelijkertijd aandacht te vragen voor, en invloed te hebben op zaken a1s: 

• cashflow 
• marktaandelen 
• richting 

marketingplannen. 
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Tegelijkertijd hebben de genoemde aangrijpingspunten een uitwerking op de creativiteit 
van de organisatie, op punten als: 

• winstpotentie 
• ontwikkeling van (nieuwe} prodokten 
• ondernemerschap in de organisatie. 

Aandacht voor het marktgerichtheid houdt in dat er een effect is op de efficiency van 
de organisatie in de vorm van: 

• synergie. 

Bij een te lang aanhouden van aandacht voor het kwadrant marktgerichtheid dreigt het 
gevaar van verkokering. Wanneer men daaraan wil ontsnappen of wanneer de omge
ving aanleiding geeft een ander strategisch uitgangspunt te kiezen, kan dat door het 
niet langer onderdrukken maar juist stimuleren van anomalieên en zich beroepen op 
paradigma's, waardoor er tegenkrachten worden ontwikkeld op het intern en extern 
oriênteren, die als breekijzer voor verandering kunnen werken (figuur 52}. Dit heeft het 
effect van een wake-up op interne oriêntatie in combinatie met een calm-down op 
externe oriëntatie. De aangrijpingspunten waar het daarbij om gaat, zijn: 

Figuur 52. Een organisatie die zich losmaakt van de aandacht voor effectiviteit 
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Richting externe oriëntatie door zich te beroepen op aanwezige paradigma's: 

• het investeren in het genereren van vraag en aanbod, bijvoorbeeld door middel 
van reclame 

• het anticiperen op de sociale omgeving. 

Richting interne oriëntatie als anomalie op de bestaande situatie: 

het ontwikkelen van nieuwe kennis 
• het ontwikkelen van het sociaal systeem. 

Wat nu intreedt, is een tussenfase (in bijlage 7 weergegeven als tussenfase ll) waarin 
de aandacht van de organisatie gericht is op beheersing. In figuur 53 is dat met behulp 
van het Vierfasenmodel weergegeven. 

Figuur 53. Een organisatie die zich oriënteert op beheersing. 
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In deze tussenfase is de situatie niet dat er gestreefd wordt naar vermogensvermeerde
ring door het aanspreken van aangrijpingspunten op de externe/interne oriëntatie-as of 
de beheersing/veranderingsas, gericht op een strategisch uitgangspunt Het is nu zo dat 
(een tweetal) strategische uitgangspunten aangrijpingspunten opleveren. In de hier 
beschreven situatie betreft dat de strategische uitgangspunten effectiviteit en efficiency, 
die tot op beheersing gerichte resultaten leiden. 
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Deze aangrijpingspunten zijn: 

• Richting effectiviteit: 

verkopen, omzet genereren 
het veroveren van markten 
het stellen van doelen 
het ontwikkelen van een marketingstrategie. 

• Richting efficiency: 

kostenbeheersing 
het opbouwen van ervaring en het verwerven van routine 
het toewijzen van taken en verantwoordelijkheden 
het ontwikkelen van de interne samenwerking. 

Ten aanzien van beheersing zal dat leiden tot: 

waarde toekennen (waardering) van het materieel vermogen 
• procedures 
• structuur 

inzicht in wat de organisatie door betere beheersing kan. 

Ook hier geldt dat er een uitstraling is naar de aangrenzende kwadranten; met betrek
king tot de externe oriëntatie zal de extra aandacht voor beheersing leiden tot: 

aandacht voor de beschikbare materiële middelen (activa) 
• aandacht voor klanten en andere (commerciële) partners als kandidaat-medewer

kers, leveranciers, en financiers 
• sociale netwerken. 

De uitstraling richting interne oriëntatie zalleiden tot aandacht voor: 

• zelfkennis, inzicht in wat de organisatie zelf wil. 

Het gevaar dat dreigt bij een te langdurige aandacht voor beheersing is verstarring. 

Een eerste stap om dit te voorkomen danwel over te gaan naar aandacht voor efficien
cy als strategisch uitgangspunt, is een "wake-up" op flexibiliteit in combinatie met een 
"calm-down" op effectiviteit te laten ontstaan, danwel toe te laten (figuur 54). 
Bij een "wake-up" op flexibiliteit gaat het om het stimuleren van anomalieën op de 
bestaande situatie in de vorm van: 

• het ontwerpen van nieuwe werkprocessen 
• het werken aan groepsontwikkeling. 
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Bij een "calm-down" op effectiviteit gaat het om het toestaan dat de organisatie zich 
beroept op aanwezige paradigma's, wat leidt tot minder aandacht voor: 

• het veroveren van markten 
het stellen van doelen. 

Figuur 54. Een organisatie die zich losmaakt van de aandacht voor beheersing. 
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4.4.2 Efficiency als strategisch uitgangspunt en via interne oriëntatie naar flexibiliteit 

A1s efficiency het strategisch uitgangspunt wordt (fase II, zie bijlage 2), dan betekent 
dit dat de managementaandacht nu gericht gaat worden op het kwadrant dat met het 
begrip produktiviteitsverbetering is aangeduid. Toepassing van het Vierfasenmodel 
verloopt op een gelijke wijze als in de paragraaf hiervoor is beschreven, zij het dat er 
uiteraard nu andere aangrijpingspunten en resultaten aan de orde zijn. 
Figuur 55 geeft het Vierfasenmodel weer in de stand waarin alle aandacht gericht is op 
efficiency als strategisch uitgangspunt. Hieruit blijkt dat de primaire aangrijpingspunten 
voor interventie liggen op de as oriêntatie op beheersing en op de as interne oriëntatie. 
Deze punten zijn: 

• Richting beheersing: 
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de exploitatie van de aanwezige middelen, laten renderen 
plannen en ordenen 
structureren 
de potentie te kunnen verklaren en voorspellen. 



• Richting interne oriëntatie: 

het aantrekken van fmanciële middelen 
het ontwikkelen van nieuwe kennis 
het ontwikkelen van het sociaal systeem 
zelfonderzoek. 

Deze aangrijpingspunten hebben een uitwerking op de efficiency van de organisatie 
door tegelijkertijd aandacht te vragen voor, en invloed te hebben op zaken als: 

winst 
• opbouw van routine 
• hiërarchie 
• synergie in de organisatie. 

Tegelijkertijd hebben de genoemde aangrijpingspunten een uitwerking op de effectivi
teit van de organisatie op punten als: 

cashflow 
• marktaandelen 
• richting. 

Aandacht voor het kwadrant produktiviteitsverbetering houdt in dat er een effect is op 
de flexibiliteit van de organisatie in de vorm van: 

gedragsnormen. 

Figuur 55. Alle aandacht gericht op het strategisch uitgangspunt efficiency. 
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Hier geldt dat met een te lang aanhouden van aandacht voor het kwadrant produkti
viteitsverbetering het gevaar van bureaucratie dreigt. Wanneer men daaraan wil 
ontsnappen of wanneer de omgeving aanleiding geeft over te gaan op een ander 
strategisch uitgangspunt, kan dat ook hier door het niet langer onderdrukken maar juist 
stimuleren van anomalieën en zich beroepen op paradigma's (figuur 56). Tegenkrach
ten zuUen daardoor worden ontwikkeld voor de oriëntatie op beheersing en oriëntatie 
op verandering. Deze tegenkrachten kunnen als breekijzer voor verandering worden 
ingezet. Dit heeft het effect van een "calm-down" op beheersing in combinatie met een 
"wake-up" op de noodzaak voor verandering. De aangrijpingspunten waar het daarbij 
om gaat zijn: 

• Richting beheersing oriëntatie door het zich beroepen op aanwezige paradigma's 
met betrekking tot: 

plannen en ordenen 
structureren. 

• Richting verandering door het tolereren of zelfs stimuleren van anomalieën die 
aandacht vragen voor onderwerpen als: 

het onderkennen van veranderingen 
het genereren van ideeën. 

Figuur 56. Een organisatie die zich losmaakt van de aandacht voor efficiency. 
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Ook nu weer is er in deze tussenfase geen sprake van een situatie, waarbij de organisa
tie streeft naar vermogensvermeerdering door het aanspreken van aangrijpingspunten 
op de externe/interne oriëntatie-as of de beheersing/veranderingsas en zich richt op een 
strategisch uitgangspunt. Net als bij de tussenfase, oriëntatie op beheersing, is het nu 
zo dat (een tweetal) strategische uitgangspunten aangrijpingspunten opleveren. In de 
hier beschreven situatie betreft dat de strategische uitgangspunten efficiency en 
flexibiliteit, die tot meer interne orii:!ntatie leiden (figuur 57 en bijlage 7). 

Aangrijpingspunten zijn: 

Richting efficiency: 

kostenbeheersing 
het opbouwen van ervaring en het verwerven van routine 
het toewijzen van taken en verantwoordelijkheden 
het ontwikkelen van de interne samenwerking. 

• Richting flexibiliteit: 

het toekennen van middelen/budgetten 
het ontwerpen van nieuwe werkprocessen 
het werken aan groepsontwikkeling 
het (gezamenlijk) formuleren van een missie. 

Ten aanzien van de interne oriëntatie zal dat leiden tot aandacht voor: 

• het aantrekken van (nieuwe) materiële middelen/financiën (passiva) 
• voor derden aantrekkelijke technologieën 
• cohesie en organisatiewaarden 

zelfkennis, inzicht in wat de organisatie zelf wil. 

Als uitstraling naar de aangrenzende kwadranten zal de extra aandacht voor efficiency 
en flexibiliteit wat de oriëntatie op beheersing betreft leiden tot aandacht voor: 

• waarde toekennen (waardering) van het materieel vermogen 
• procedures 
• structuur. 

De uitstraling richting oriëntatie op verandering zal leiden tot aandacht voor: 

• reflectievermogen, inzicht in waar de organisatie door verandering toe in staat is. 
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Figuur 57. Een organisatie die zich intern oriënteert. 
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Het gevaar dat dreigt bij een te langdurige intern georif!nteerde aandacht is gesloten
heid. 
De stap om dit te voorkomen danwel over te gaan naar aandacht voor flexibiliteit als 
strategisch uitgangspunt, is een "wake-up" op creativiteit in combinatie met een "calm
down" op efficiency (figuur 58). 

Bij een "wake-up" op creativiteit gaat het om het stimuleren van anomaliren op de 
bestaande situatie in de vorm van: 

• het ontwerpen van prodokten 
het durven nemen van risico's. 

Bij een "calm-down" op efficiency gaat het om het toestaan dat de organisatie zich 
beroept op aanwezige paradigma's wat leidt tot minder aandacht voor: 

het opbouwen van ervaring en het verwerven van routine 
• het toewijzen van taken en verantwoordelijkheden. 
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Figuur 58. Een organisatie die zich losmaakt van intern gericht oriëntatie. 
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4.4.3 Flexibiliteit als strategisch uitgangspunt en via oriëntatie op verandering naar 
creativiteit 

Als flexibiliteit het strategisch uitgangspunt wordt, dan betekent dit dat de manage
mentaandacht nu gericht gaat worden op het kwadrant dat met het begrip lenigheid is 
aangeduid. Toepassing van het Vierfasenmodel verloopt op een gelijke wijze als in 
hiervoor beschreven paragrafen, zij het ook hier weer met andere aangrijpingspunten en 
resultaten. Figuur 59 en bijlage 3 geven het Vierfasenmodel weer in de stand waarbij 
alle aandacht gericht is op flexibiliteit als strategisch uitgangspunt. Uit figuur 59 blijkt 
dat de primaire aangrijpingspunten voor interventie liggen op de as interne oriëntatie 
en op de as oriëntatie op verandering. Deze punten zijn: 

• Richting interne oriëntatie: 

het aantrekken van financiële middelen 
het ontwikkelen van nieuwe kennis 
het ontwikkelen van het sociaal systeem 
zelfonderzoek. 
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• Richting verandering: 

het herwaarderen van middelen 
het onderkennen van veranderingen 
het genereren van ideeën 
evalueren. 

Deze aangrijpingspunten hebben een uitwerking op de flexibiliteit van de organisatie 
door tegelijkertijd aandacht te vragen voor, en invloed te hebben op zaken als: 

• herallocatie van middelen 
werkmethoden 

• saamhorigheid 
de gedragsnonnen in de organisatie. 

Tegelijkertijd hebben de genoemde aangrijpingspunten een uitwerking op de efficiency 
van de organisatie op punten als: 

• winst 
opbouw van routine 

• hiërarchie. 

Aandacht voor het kwadrant herstructurering houdt in dat er ook effect is op de 
creativiteit van de organisatie en wel in de vonn van: 

• inventiviteit. 

Figuur 59. Alle aandacht gericht op het strategisch uitgangspunt flexibiliteit. 
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Een te lang aanhouden van aandacht voor het kwadrant herstructurering zal hier leiden 
tot het gevaar van anarchie, iedereen doet wat hij of zij zelf wil. Wanneer men daaraan 
wil ontsnappen of wanneer de omgeving aanleiding geeft over te gaan op creativiteit 
als strategisch uitgangspunt, kan dat. zoals gezegd, door het niet langer onderdrukken 
maar juist stimuleren van anomalieên en zich beroepen op paradigma's (figuur 60). 
Tegenkrachten zullen daarvoor moeten worden ontwikkeld op interne oriëntatie en 
externe oriëntatie. Deze tegenkrachten kunnen ook hier als breekijzer voor verandering 
worden ingezet. Dit heeft het effect van een "calm-down" op interne oriëntatie in 
combinatie met een "wake-up" op de externe oriëntatie. De aangrijpingspunten hier 
zijn: 

Richting interne oriëntatie: 

het ontwikkelen van nieuwe kennis 
het ontwikkelen van het sociaal systeem. 

Richting externe oriëntatie: 

het genereren van vraag en aanbod 
het anticiperen op de sociale omgeving. 

Figuur 60. Een organisatie die zich losmaakt van de aandacht voor flexibiliteit. 
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De tussenfase die na de aandacht voor flexibiliteit intreedt, is die waarin de aandacht 
van de organisatie zich oriënteert op verandering. In figuur 61 en bijlage 8 is dat met 
behulp van het Vierfasenmodel weergegeven. 
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Wederom is er in deze tussenfase geen sprake van een situatie waarbij de organisatie 
streeft naar vermogensvermeerdering door het aanspreken van aangrijpingspunten op de 
externe/interne oriëntatie-as of de beheersing/veranderingsas en zich richt op een strate
gisch uitgangspunt. Net als bij de andere tussenfases, is het zo dat (een tweetal) 
strategische uitgangspunten aangrijpingspunten opleveren" In de hier beschreven situatie 
betreft dat de strategische uitgangspunten flexibiliteit en creativiteit, die tot oriëntatie 
op verandering leiden. 

Figuur 61. Een organisatie die zich op verandering oriënteert. 
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Aangrijpingspunten zijn: 

• Richting flexibiliteit: 
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het toekennen van middelen/budgetten 
het ontwerpen van nieuwe werkprocessen 
het werken aan groepsontwikkeling 
het (gezamenlijk) formuleren van een missie. 

Richting creativiteit: 

zien van verkoopmogelijkheden 
het ontwerpen van produkten 
het durven nemen van risico's 
de potentie lateraal te kunnen denken. 

Bureaucratisch 
Jf 

Anarchie 



Ten aanzien van de oriëntatie op verandering zal dat leiden tot: 

• het zichtbaar maken van stille reserves 
• het zien van kansen 
• het vergroten van het veranderingsvermogen 
• reflectievermogen, inzicht in waar de organisatie door verandering toe in staat is. 

Als uitstraling naar de aangrenzende kwadranten zal de extra aandacht voor flexibiliteit 
en creativiteit voor wat de interne oriëntatie betreft leiden tot: 

het aantrekken van (nieuwe) materiële middelen/financiën (passiva) 
• voor derden aantrekkelijke technologieën 
• cohesie en organisatiewaarden. 

De uitstraling richting externe oriëntatie zal leiden tot aandacht voor: 

• inlevingsvermogen/empathie, inzicht in wat de organisatie zou moeten willen op 
grond van maatschappelijke ontwikkelingen. 

Figuur 62. Een organisatie die zich losmaakt van oriëntatie op verandering 
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Het gevaar dat dreigt bij een te langdurige oriëntatie op verandering aandacht is chaos: 
niemand weet wat de organisatie of wat hij of zij zelf wil. De stap om hier om daaraan 
te ontkomen, danwel over te gaan naar creativiteit als strategisch uitgangspunt, is een 
"wake-up" op effectiviteit in combinatie met een "calm-down" op flexibiliteit 
(figuur 62). 
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Bij een "wake-up" op effectiviteit gaat het om het stimuleren van anomalieën op de 
bestaande situatie in de vorm van: 

• het veroveren van markten 
• het stellen van doelen. 

Bij een "calm-down" op flexibiliteit gaat het om het toestaan dat de organisatie zich 
beroept op aanwezige paradigma's wat leidt tot minder aandacht voor: 

• het ontwerpen van nieuwe werkprocessen 
• het werken aan groepsontwikkeling. 

4.4.4 Creativiteit als strategisch uitgangspunt en via externe oriëntatie naar effectivi
teit 

Als creativiteit het strategisch uitgangspunt wordt, dan betekent dit dat de manage
mentaandacht nu gericht gaat worden op het kwadrant dat met het begrip innovatie is 
aangeduid. Toepassing van het Vierfasenmodel verloopt op een gelijke wijze als in de 
hiervoor beschreven paragrafen, zij het ook hier weer met andere aangrijpingspunten en 
resultaten. 
Figuur 63 en bijlage 4 geven het Vierfasenmodel weer in de stand waarbij alle 
aandacht gericht is op creativiteit als strategisch uitgangspunt. 

Figuur 63. Alle aandacht gericht op het strategisch uitgangspunt creativiteit. 
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Uit figuur 63 blijkt dat de primaire aangrijpingspunten voor interventie liggen op de as 
oril:!ntatie op verandering en op de as die hoort bij externe oriëntatie. De aangrijpings
punten waar het hier om gaat zijn: 

• Richting verandering: 

het herwaarderen van middelen 
het onderkennen van veranderingen 
het genereren van ideeën 
evalueren. 

• Richting externe oriëntatie: 

het genereren van materiële middelen, produceren 
het genereren van vraag en aanbod 
het anticiperen op de sociale omgeving 
het anticiperen van de organisatie op maatschappelijke ontwikkelingen. 

Deze aangrijpingspunten hebben een uitwerking op de creativiteit van de organisatie 
door tegelijkertijd aandacht te vragen voor, en invloed te hebben op de aandacht voor 
zaken als: 

• winstpotentie 
• ontwikkeling van (nieuwe) produkten 
• ondernemerschap in de organisatie 
• inventiviteit. 

Tegelijkertijd hebben de genoemde aangrijpingspunten een uitwerking op de flexibili
teit van de organisatie op punten als: 

herallocatie van middelen 
• werkmethoden 

saamhorigheid. 

Aandacht voor het kwadrant innovatie houdt in dat er ook effect is op de effectiviteit 
van de organisatie en wel in de vorm van: 

• marketingplannen. 

Een te lang aanhouden van aandacht voor het kwadrant innovatie zal leiden tot het 
gevaar van hobbyisme. Wanneer men daaraan wil ontsnappen of wanneer de omgeving 
aanleiding geeft over te gaan op effectiviteit als strategisch uitgangspunt, kan, zoals 
vaker gezegd, door het niet langer onderdrukken maar juist stimuleren van anomalieën 
en zich beroepen op paradigma's. Tegenkrachten zullen hiermee moeten worden ont
wikkeld op oriëntatie op beheersing en oriëntatie op verandering (figuur 64). 
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Deze tegenkrachten kunnen ook hier als breekijzer voor verandering worden ingezet 
Dit heeft het effect van een "calm-down" op oriëntatie op verandering in combinatie 
met een "wake-up" op de oriëntatie op beheersing. 

Figuur 64. Een organisatie die zich losmaakt van de aandacht voor creativiteit. 

Verkokering 

Overga. Externe 
voeligheid ..... oriëntatie 

Aangrijpingspunten hier zijn: 

Verstarring 

t 
Beheersing 

Verandering 

t 
Chaos 

Richting oriëntatie op verandering: 

het onderkennen van veranderingen 
het genereren van ideeën. 

• Richting oriëntatie op beheersing: 

plannen en ordenen 
structureren. 

Bureaucratisch 
Jf 

De tussenfase die na de aandacht voor creativiteit intreedt, is die waarin de aandacht 
van de organisatie zich extern gaat oriënteren (figuur 65 en bijlage 5). 
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Figuur 65. Een organisatie die zich extern oriënteert. 
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Wederom is er in deze tussenfase geen sprake van een situatie, waarbij de organisatie 
streeft naar vermogensvermeerdering door het aanspreken van aangrijpingspunten op de 
externe/interne oriëntatie-as of de beheersing/veranderingsas en zich richt op een strate
gisch uitgangspunt. Net als bij de andere tussenfases, is het zo dat (een tweetal) 
strategische uitgangspunten aangrijpingspunten opleveren. In de hier beschreven situatie 
betreft dat de strategische uitgangspunten creativiteit en effectiviteit, die tot externe 
oriëntatie leiden. De aangrijpingspunten hier zijn: 

• Richting creativiteit 

zien van verkoopmogelijkheden 
het ontwerpen van produkten 
het durven nemen van risico's 
de potentie lateraal te kunnen denken. 

• Richting effectiviteit: 

verkopen, omzet genereren 
het veroveren van markten 
het stellen van doelen 
het ontwikkelen van een strategie. 
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Ten aanzien van de externe oriëntatie zal dat leiden tot aandacht voor: 

" de beschikbare materiële middelen (activa) 
• klanten en andere (commerciële) partners als kandidaat-medewerkers, leveran

ciers, en financiers 
• sociale netwerken 
• inlevingsvermogen/empathie, inzicht in wat de organisatie zou moeten willen op 

grond van maatschappelijke ontwikkelingen. 

Als uitstraling naar de aangrenzende kwadmnten zal de extra aandacht voor creativiteit 
wat de oriëntatie op verandering betreft, leiden tot aandacht voor: 

• het zichtbaar maken van stille reserves 
• het zien van kansen 
• het vergroten van het veranderingsvermogen. 

De uitstraling richting oriëntatie op beheersing zal leiden tot aandacht voor: 

• inzicht in wat de organisatie door betere beheersing kan. 

Figuur 66. Een organisatie die zich losmaakt van externe oriëntatie. 
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Het gevaar dat hier dreigt bij een te langdurige externe oriëntatie, is overgevoeligheid. 
De stap om daaraan te voorkomen danwel over te gaan naar effectiviteit als nieuw 
strategisch uitgangspunt, is een "wake-up" op efficiency in combinatie met een "calm
down" op creativiteit (figuur 66). 
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Bij een "wake-up" op efficiency gaat het om het stimuleren van anomalieën op de 
bestaande situatie in de vorm van: 

• het opbouwen van ervaring en het verwerven van routine 
• het toewijzen van taken en verantwoordelijkheden. 

Bij een "calm down" op creativiteit gaat het om het toestaan dat de organisatie zich 
beroept op aanwezige paradigma's wat leidt tot minder aandacht voor: 

• het ontwerpen van produkten 
• het durven nemen van risico's. 
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5. HET VIERFASENMODEL AANNEMELIJK GEMAAKT 
MET BEHULP VAN CASES 

Example moves the world more than doctrine 

H. Milier 

INLEIDING 

Dit boek kan in eerste instantie gezien worden als een neerslag van praktijkervaring. 
Gecombineerd met wat in een deel van de managementliteratuur is geschreven, heeft 
dat geleid tot het Vierfasenmodel. Zoals het schema nu voorligt. is het vooral nog een 
beschrijvende theorie. Om na te gaan of het Vierfasenmodel ook valide is, is gekozen 
voor aannemelijk maken met behulp van cases. In paragraaf 2.4 is aangegeven waarom 
dit tot een onderdeel van de gehanteerde methodologie bij het ontwikkelen van het 
schema is gemaakt. Het Vierfasenmodel, mits valide als een de praktijk beschrijvend 
model, kan dan gebruikt worden als instrument voor anamnese en een mogelijke 
verklaring opleveren waarom in bepaalde situaties het resultaat achterbleef of niet werd 
gehaald. Uitgaande van de gedachte dat de ervaring van anderen een voorbeeld kan 
zijn, kunnen managers en organisatieadviseurs aan de hand van het Vierfasenmodel 
aangeven dat hun voorstellen een aan de praktijk getoetste samenhang vertonen. Het 
schema kan zo fungeren als verantwoordingsmodel. De logica van het model moet 
volgen uit de redeneertrant die gevolgd is bij de opstelling ervan en beschreven is in 
de vorige hoofdstukken. Het gebruikmaken van casestudies is een veel gebruikte 
wetenschappelijke methode voor theorieontwikkeling. Volgens de ideeën van Yin 
(1989) is bij de ontwikkeling van het Vierfasenmodel gekozen voor een vorm van 
casestudie waarbij teruggekeken wordt op het verleden. Voor verschillende research
strategieën zijn verschillende situaties relevant, zie tabel in figuur 67. 

..... aangeven dat hun voorstellen 
een aan de praktijk getoetste samenhang vertonen ..... 

Het Vierfasenmodel geeft vooral operationele verbanden aan als verklaring waarom 
bepaalde combinaties wel en andere niet effectief zijn om vermogensvermeerdering te 
bewerkstelligen door zich tijdelijk te concentreren op een bepaald soort resultaat 
(effectiviteit, efficiency, flexibiliteit of creativiteit). 
De principes van historisch onderzoek en casestudie gecombineerd, leiden tot de meest 
aangewezen vormen van research om modellen zoals het Vierfasenmodel verder 
aannemelijk te maken, Yin, Schramm (1971). De essentie van een casestudie is immers 
dat het de schijnwerper richt op een besluit of een combinatie van besluiten, waarom 
die zijn genomen, hoe die zijn geïmplementeerd en met welk resultaat. Om die reden 
zijn bij toetsing vooral hoe- en waaromvragen relevant, eerder dan wie, waar, hoeveel 
en hoe vaak. 
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Figuur 67. Relevante situaties voor verschi1lende research-strategie~n. 

Research-strategie Research-vragen Conttole op Focus op gelijktij-
gedrag nodig? dige gebeurtenissen? 

Experiment Hoe, waarom Ja Ja 

Onderzoek Wie, wat, waar, hoe, hoe vaak Nee Ja 

Archiefonderzoek Wie, wat, waar, hoeveel, hoe Nee Ja/nee 
vaak 

Historie Hoe, waarom Nee Nee 

Casestudie Hoe, waarom Nee Ja 

Bron: Yin, 1989. 

Casestudies zijn, net als experimenten, te generaliseren tot theoretische proposities en 
niet tot populaties en algemeenheden (Yin). In die zin vertegenwoordigt de casestudie, 
evenmin als een experiment, niet een selectie, wat het mogelijk maakt zich te beperken 
tot één case. Het doel is immers het theoretische model verder uit te werken, te 
generaliseren en geldend te verklaren voor elke organisatie, en niet te komen tot 
frequenties van voorkomen. Het uitgangspunt dat het Vierfasenmodel algemeen 
geldend is, maakt het ook falsificeerbaar. Om met behulp van een casestudie de 
externe validiteit van een theorie aan te tonen, beveelt Yin de tactiek aan van het 
aantonen van zich herhalende logica in multiple-casestudies. Het voordeel van 
multiple-casestudies is dat het bewijs dwingender is en daarom als meer robuust wordt 
beschouwd Het Vierfasenmodel zelf is een optelsom van vele adviesopdrachten en 
wordt in dit hoofdstuk nog eens expliciet getoetst aan drie bedrijfssituaties en aan een 
viertal opdrachten van collega-adviseurs. Daarbij wordt een toepassing in de praktijk 
weergegeven. Voor de weergave daarvan wordt gebruikgemaakt van de al eerder 
opgevoerde Eurocar. Daarmee is het aanbevolen aantal voor een totale studie (van 
theorievorming tot en met toetsing) van zes tot tien cases ruim gehaald. 
Twee van de drie bedrijfssituaties spelen zich in het verleden af, namelijk die van 
Philips (1891 - 1932) en van de KLM (1987 - 1991). De derde case is van recenter 
datum en betreft Gelderse Papiergroep (1986 - 1995). Voor Philips in de periode 
1891 - 1932 is ervoor gekozen om aannemelijk te maken dat wat het Vierfasenmodèt 
beschrijft, min of meer tijdsonathankelijk is, in ieder geval zich over een lange 
tijdsperiode heeft voorgedaan en zich nog steeds voordoet. In elk van deze drie cases 
zal eerst een historische schets worden gegeven, waarna de ontwikkelingen in termen 
van het Vierfasenmodel worden beschreven. 

5.1 PHILIPS, ALLE FASES VAN HET VIERFASENMODEL DOORLOPEN 

Philips als case is gekozen omdat van dit bedrijf het verdere verloop in brede kring 
bekend en voor eenieder waarneembaar is. Dit geldt ook voor het gebruikte materiaal. 
Voor de case is gebruikgemaakt van de door Philips uitgebrachte offici~le geschied
schrijving door Heerding (1980 en 1986) en Blanken (1992), de biografie van Anton 
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Philips door Bouman (1966), de dissertatie van Stoop (1992), aangevuld met een 
interview met dr. ir. F.J. Philips. Met Philips als case wordt een organisatie behandeld 
die alle fases van het Vierfasenmodel heeft doorlopen. 

Het ontstaan vanPhilipsis vaak beschreven; het concern is opgericht in 1891 als vijfde 
gloeilampenfabriek in Nederland door vader Frederik en zoon Gerard Philips. In 1895 
treedt Anton Philips bij de frrma in dienst om "zijnen ouderen broeder" (Gerard) bij te 
staan. Vanaf dat moment ontwikkelde de tot dan toe moeizaam opererende onderne
ming zich tot een onderneming van wereldformaat 
Kenmerkend voor de hele geschiedenis van Philips is de voortdurende wedijver tussen 
techniek en commercie, begonnen met de komst van Anton (vanaf 1 april 1899 
medefirmant). Deze wedijver tussen techniek en commercie lag besloten in het telkens 
terugkeren van de vraag welke van deze twee factoren het zwaarst weegt voor het 
welslagen van een onderneming, en werd verpersoonlijkt in beide broers. In zijn rede 
bij de aanvaarding van zijn ere-doctoraat stelt Anton Philips bijvoorbeeld: "als indus
trieel heeft men mijns inziens in de eerste plaats te zijn koopman; men kan nog zo'n 
kundig technisch onderlegd man zijn, nog zo'n goed jurist, wanneer men niet tevens de 
koopmansaanleg in zich heeft, zal men toch niet die resultaten kunnen bereiken, die 
van ons worden verwacht" 
Een ander kenmerk van Philips is dat vrijwel vanaf het begin veel belang werd gehecht 
aan de sociale verhoudingen binnen het concern. Philips heeft daarbij steeds tot de 
koplopers behoord, Stoop (1992). Dit gebeurde niet uit altrursme maar vanuit de visie 
dat alleen op die wijze de onderneming zich kon ontwikkelen. Ook als het gaat om het 
ontwikkelen van nieuwe technologieën, geldt Philips als voorbeeld. Dit blijkt niet 
alleen uit het ontstaan van de dominante rol van het Natuurkundig Laboratorium 
binnen Philips, maar ook uit de vele voorbeelden van investeringen in opleiding en 
scholing. 

5.1.1 De pioniersfase 

Als vader en zoon Philips in 1891 op grond van een grondig marktonderzoek hun 
beslissingen hadden genomen, dan zouden ze nooit tot de oprichting van de vennoot
schap Philips en Co zijn overgegaan . 

..... op grond van een grondig marktonderzoek hun 
beslissingen hadden genomen, dan zouden ze nooit 
tot de oprichting van de Vennootschap Philips en Co 
zijn overgegaan. 

Alhoewel de eerste bruikbare elektrische lamp nog maar pas was uitgevonden (Thomas 
Edison, 1879), was de markt al stevig in handen van een aantal grote fabrikanten, 
waaronder AEG en Siemens. Daarnaast waren er verschillende andere aanbieders. In 
Nederland alleen al waren vier fabrikanten actief. Daarbij kwam dat voor de toepassing 
van elektrisch licht de infrastructuur nog zeer gebrekkig was. De investeringen 
daarvoor waren bijzonder hoog en de lobby van belanghebbenden bij gasverlichting 
zeer krachtig. De complexere nieuwe technologie en de hoge investeringen, die 
hoorden bij de aan1eg van de infrastructuur, zorgden tevens voor een vertraging van de 
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ontwikkeling. Voor de fabrikanten van gloeilampen kwam daarbij ook nog eens dat de 
leveranciers van de benodigde apparatuur voor de infrastructuur, generatoren en 
dergelijke, veelal ook leveranciers van lampen waren. Door het gebruik van eigen 
maatvoeringen konden concurrerende aanbieders vaak effectief van het lijf worden 
gehouden. 
Al met al was er reeds vóór 1891 sprake van overcapaciteit van gloeilampenfabricage, 
met prijserosie als gevolg. De markt van gloeilampen werd al vanaf het begin geken
merkt door prijsconcurrentie. Zo concludeerde Anton Philips in 1895, na jaren van 
grote verliezen, dat de calculaties van Gerard gebaseerd waren op een opbrengst van 
f 1,50 per lamp, terwijl de marktprijs op f 0,65 lag. Desondanks fourneerde vader 
Frederik Philips een bedrag van f 75.000,-- en werd de firmaPhilipsen Co opgericht. 

Nog voor de oprichting van de vennootschap bemoeide Gerard Philips zich actief met 
de publieke discussie over de introductie van het elektrisch licht en verdiepte hij zich 
in de wijze waarop de belanghebbenden de "oude technologie" van gasverlichting 
trachtten te verdedigen. Tegelijkertijd besteedde hij veel tijd en aandacht aan het 
volgen van de technologische ontwikkelingen en werd eigen onderzoek verricht. 
De geschiedschrijvers lijken het erover eens dat Gerard Philips niet bijzonder veel 
aandacht gaf aan commerciële zaken. Gevolg was dat hij wel erkend en gerespecteerd 
werd in de kringen van fabrikanten en geestverwanten, maar onvoldoende klanten 
aantrok. 
De komst van Anton Philips in 1895 bracht daar verandering in. Heerding (1980) 
noteert bij de beschrijving van die gelegenheid: "Voor koopman hoefde hij niet meer 
school te gaan want deze gave bleek hem aangeboren." 
Anton werd direct belast met de verkoopactiviteiten . 

..... niet bijzonder veel aandacht gaf aan commerciële zaken. 

5.1.2 Groei, consolidatie en integratie 

In de jaren daaropvolgend, was er sprake van een werkelijke hausse in de elektro
technische industrie. Het is daarom des te opvallender dat in diezelfde periode de 
verdere prijserosie sterk doorzette, wat met name ten koste ging van de kleinere 
aanbieders. Verscheidene Nederlandse fabrikanten trokken zich uit de gloeilampenfabri
cage terug. 
Van Anton Philips wordt vermeld dat hij vanaf het begin op systematische manier 
klanten gaat bezoeken. In de biografie over Anton Phillps schrijft Bouman (1966) dat 
Anton graag het woord "sportief' gebruikte. Hij illustreert dat met verschillende 
voorbeelden, waaruit blijkt dat Philips zichzelf doelen oplegde en die vervolgens pro
beerde te realiseren. 
Er ontstaat in die beginperiode een soort van wedstrijd tussen Anton en Gerard, die er 
voor Anton uit bestond meer lampen te verkopen dan Gerard kon produceren. Wellicht 
destijds niet expliciet besloten, doch zeker zo uitwerkend, werd aan Philips op die 

. manier richting meegegeven, namelijk groei. Voor de Philips-organisatie was dat op 
alle fronten waarneembaar. Het aantal medewerkers nam in hoog tempo toe, evenals de 
investeringen in nieuwe produktiefaciliteiten. 
Eén van de "heldendaden" van Anton Philips was zijn reis naar Rusland, waarmee 
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Pbilips een nieuwe markt wist te veroveren en waardoor verdere expansie mogelijk 
werd. 

Ongetwijfeld moet er in de eerste jaren van het bestaan van het Pbilips Concern 
aandacht zijn geweest voor de interne bedrijfsvoering. In de periode 1891 - 1910 ont
wikkelde het produktieproces zich vanuit een pre-Tayloriaanse assemblage van gloei
lampen, gekenmerkt door een weinig gesystematiseerd arbeidsproces, naar een vorm 
van toenemende arbeidsdeling en mechanisering, Stoop (1992). Structureel kenmerkte 
het arbeidsproces zich in die periode en ook latere periodes door een strakke hiërarchie 
en het ontbreken van vrijwel elke vorm van autonomie voor de werkenden. De sterke 
ondergeschiktheid van de arbeid werd veroorzaakt door het feit dat de produktie van 
gloeilampen (en later radio's) niet voortkwam uit een ambachtelijke produktiewijze, 
maar vanaf de aanvang min of meer op wetenschappelijke wijze is ontwikkeld. 

Opmerkelijk is dat de officièle geschiedschrijvers daar nauwelijks of geen melding van 
maken. Wel wijden de geschiedschrijvers veel woorden aan de pogingen om onder 
andere door kartelvorming de prijserosie in de hand te houden. Met name de Duitse 
fabrikanten, in die tijd de grootsten, probeerden op allerlei manieren hun markt af te 
schermen. Pbilips speelde daarin zijn partij mee, maar wist daarbij toch ook de eigen 
positie te verstevigen. Uiteindelijk leidde dit tot het zogenoemde "kooldraadlampenkar
tel" (1903 - 1914), waarin naast prijsafspraken ook gebiedsafspraken en produktiequota 
werden vastgelegd 
Onderdeel van de kartelovereenkomst was het opzetten van verkoopcentrales. Anton 
Pbilips werd gevraagd zich te belasten met de organisatie van de op te richten 
verkoopcentrale in Berlijn. Bouman noteert daarbij: "Voor Anton een leerschool in het 
diplomatieke spel tussen vertegenwoordigers van vele nationaliteiten, dikwijls met bij
zonder raffinement gespeeld. Hij verruimde ook zijn inzicht in de structuur van de 
Duitse industrie, waarin enkele grote ondernemingen, alle kartelafspraken ten spijt, 
potentieel gevaarlijke concurrenten bleven voor de fabriek in Eindhoven." 

Ongetwijfeld moet er in de eerste jaren van het bestaan 
van het Philips Concern aandacht zijn geweest voor de 
interne bedrijfsvoering........... Opmerkelijk is 
dat de officiële geschiedschrijvers daar nauwelijks of 
geen melding van maken. 

Nu de opbrengstprijzen vastlagen, was het zaak om kooldraadlampen met winst te 
produceren. 
In de periode van het kooldraadlampenkartel neemt de jaaromzet van Philips en Co toe 
van 1.950.000 stuks in 1903/1904 tot 4.080.000 in 1909/1910 (Heerding). Daarna 
neemt onder invloed van de opkomst van de metaaldraadlamp de omzet van kooldraad
lampen af. 

Binnen het kartel concentreerden alle leidende firma's zich op een verdergaande 
produktiviteitsverhoging, teneinde via een zo laag mogelijke kostprijs anderen voor te 
blijven, Heerding (1986). Blijkbaar slaagt Philips er voor die tijd al goed in de kosten 
te reduceren, want in 1903 wordt door de Nederlandse fabrikanten, waarvan Pbilips 
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inmiddels veruit de belangrijkste is, een consumentenprijs voorgesteld van 24 cent, 
terwijl het kartel uiteindelijk een prijs van 30 cent vaststelt In 1904 durft Philips 
blijkbaar de prijsconcurrentie weer, of nog steeds, aan en stemt voor opheffing van het 
kartel. Het voorstel wordt overigens verworpen. Als in 1912 het voorstel wordt gedaan 
om ook voor gebieden buiten de kartelovereenkomst tot kartelafspraken te komen, 
wordt door één van de initiatiefnemers voorgesteld Philips buiten het nieuwe kartel te 
houden. Philips is dan al bijzonder succesvol in die gebieden. Als Max Deimel, hoofd
vertegenwoordiger van de Vereinigte (het kartel) om advies gevraagd wordt, schrijft 
hij: 

"Philips wird als Outsider eine freie, durch keineelei Kartellkonditionen behinderte 
Preispolitiek betreiben können, er wird auf diese Wei se sich leiebt des heute von den 
anderen Outsidem gemachten Geschäftes bemäcbtigen können und insbesoudere bei 
grosse Liefecuogen an Behörden erfolgreich konkurrieren ( .. ) da ihm als Gegner bloss 
der gewaltige aber unbewegliche Kolosseiner VVG gegenüber steht." 

Anton Philips beschrijft zelf de jaren van het kartel als "slapte, goede verdiensten, doch 
doodsch". 
In 1907 had Philips echter al 500 arbeiders in dienst en een jaar later 1.050, een snelle 
expansie die zich ook in de jaren daarna zou voortzetten. In 1909 werden de eerste 
hoge betonnen fabrieksgebouwen in gebruik genomen. Naast de kooldraadlamp was 
inmiddels ook de buiten het kartel vallende metaaldraadlamp geïntroduceerd. Philips 
wist ook met dat produkt een concurrerende positie te verwerven door de combinatie 
van een lage kostprijs en het kunnen garanderen van strenge produktspecificaties. 
De jaren van grote expansie werden ook gekenmerkt door aandacht voor het wel en 
wee van de medewerkers. Al in 1900 had Philips een Ziekenbus (vergoeding voor 
medische kosten) opgericht en een Ziekenpot (vergoeding voor loonderving). In 1909 
richt het bedrijf een fonds op dat een eigen polikliniek gaat exploiteren. Daarmee 
wordt een begin gemaakt met wat zou uitgroeien tot een lange traditie van intensieve 
bemoeienis van het bedrijf met de medisch verzorging (Stoop). 
In 1910 richt Philips haar eigen woningbureau op, in 1911 gevolgd door een woning
bouwvereniging (met anderen). Deze lijn zou zich nog lange tijd voortzetten. Zo komt 
het bijvoorbeeld in 1928 tot een eigen woningbouwvereniging (het woningbezit van 
Philips groeit van 175 in 1910 tot 5.300 in 1948). Ook op het gebied van alle denkbare 
vormen van onderwijs nam Philips tal van initiatieven. Daarnaast stond Philips aan de 
wieg van allerlei maatschappelijke en culturele instanties, oefende directe invloed uit 
op het ontstaan van Groot-Eindhoven (1919) en ging discussies met vertegenwoordi
gers van de rooms-katholieke kerk in Eindhoven niet uit de weg. 

Anton PhiUps beschrijft zelf de jaren van het kartel 
als "slapte, goede verdiensten, doch doodsch". 

Intussen bleef men onder leiding van Gerard Philips doorgaan met wetenschappelijk 
onderzoek, waarmee nieuwe kennis en technologie werden verworven. Als gevolg 
daarvan nam de waarde van Philips als commerciële relatie voortdurend toe. 
In 1912 werd Philips en Co omgezet in een naamloze vennootschap, waardoor zij in 
staat was nieuwe financiële middelen aan te trekken. Een opvallend punt daarbij is dat 

198 



bij de opstelling van de bepaling met betrekking tot de winstverdeling, Gerard en 
Anton Philips op eigen verzoek genoegen namen met een lager percentage dan 
voorgesteld ten gunste van een nieuw op te richten fonds "Belangen Personeel", een 
pensioenfonds, aanvankelijk in hoofdzaak voor het kantoor- en technisch personeel. 
De Eerste Wereldoorlog droeg ertoe bij dat er een proces van verticale integratie op 
gang kwam; Philips richtte onder andere eigen fabrieken voor glas, inert gas en 
machines op. Het leidt ertoe dat er vrijwel een totale controle op de goederenstroom in 
het produktieproces ontstaat, met een efficiënt produktiebeheersingssysteem en 
toegenomen produktiviteit als gevolg. 
Heerding (1986) noemt de periode na 1910 tot aan het begin van de jaren twintig een 
periode van consolidatie en integratie. 

5.1.3 Expanderen tot een wereldconcern en erin vastlopen 

De oprichting van de vennootschap is voor Gerard Philips in zekere zin een bijkom
stigheid voor een springplank voor expansiepolitiek, Bouman (1966). Na de enorme 
betekenis van Gerard Philips te hebben onderstreept, beschrijft Bouman Anton Philips 
als een man met grote visie, die in staat was de uitbreiding van de onderneming te 
continueren tot zij de omvang van een wereldconcern bereikt had. Wat de ingenieur
ondernemer was begonnen, zette de koopman-ondernemer voort. Anton riep op tot 
verandering en formuleerde impliciet voor de vennootschap een missie: uitgroeien tot 
een onderneming van wereldformaat Hij gedroeg zich daarbij binnen de organisatie als 
een "enfant terrible", hield zich niet aan interne procedures, doorbrak de structuur, 
bestookte de onderneming voortdurend met nieuwe ideeën en wees op zich aandienen
de veranderingen. Het meeste kwam dat tot uitdrukking in zijn pleidooi voor verdere 
technische expansie en zijn aandringen vooral te proberen anderen voor te blijven bij 
de produktie van radiobuizen. Hij passeerde zelfs zijn broer Gerard door zelf initiatie
ven te nemen tot wetenschappelijk onderzoek. 
Het transformatieproces, dat gekarakteriseerd kan worden door in elkaar grijpende 
mechanismen van verticale integratie en produktdiversificatie, zet zich in de jaren 
twintig door. Het stelt de onderneming in staat de expansiepolitiek van produktie en 
omzet onder condities van felle, meedogenloze concurrentie en nauwe handelsbeperkin
gen voort te zetten, Blanken (1992). Het is tevens een periode van herstructurering, 
met name in de verkooporganisatie. Die herstructurering werd niet ingegeven door het 
idee dat het bestaande systeem van agenten onvoldoende zou functioneren of door een 
poging (verkoop)kosten te reduceren. De herstructurering kwam vooral voort uit de 
wens flexibel te kunnen reageren op de dreigende terugval van de verkopen als gevolg 
van handelsbarrières. Het wordt tevens ingegeven door commercieel onafhankelijk van 
derden te worden. Er zijn geen indicaties dat er geavanceerd strategisch plan achter 
stak (Blanken). 

In 1912 werdPhilipsen Co omgezet in een naamloze 
vennootschap, waardoor zij in staat was nieuwe 
financiële middelen aan te trekken. 

In 1924 neemt Philips deel aan het Phoebus-kartel, een initiatief van het Duitse Osram 
en het Amerikaans General Electric. Het kartel beperkte Philips weliswaar in haar groei 
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als leverancier van gloeilampen, maar bracht enige rust in de turbulente ontwikkelin
gen. Iets dat mogelijk inging tegen de natuur van Anton Philips als ondernemer, maar 
hem tegelijkertijd onderscheidt van avonturiers (Blanken). Het bracht in ieder geval 
mee dat GE beloofde in de toekomst op basis van gelijkheid met Philips te onderhan
delen, wat de entree tot de Amerikaanse markt vergemakkelijkte. 
Het Phoebus-kartel stelde Philips in staat aandacht te geven aan de ontwikkeling van 
de onderneming in een nieuwe richting. In korte tijd slaagde zij erin de produktie van 
röntgenbuizen en elektronenbuizen op gang te brengen. Philips werd marktleider in 
radiobuizen, wat haar in staat stelde als gespecialiseerd leverancier van een enkel, doch 
essentieel onderdeel van een complex technisch systeem, een markt binnen te treden 
waarin anderen reeds hun posities hadden ingenomen. Een opmerkelijke overeenkomst 
met de wijze waarop Philips de markt van de elektrische verlichting had weten te 
veroveren (Blanken). 
In de tweede helft van de jaren twintig weet Philips met een nog nooit eerder vertoon
de snelheid produktiefaciliteiten voor radio's en radio-onderdelen van de grond te 
krijgen en een leidende positie in die markt te veroveren. 
Aangespoord door het succes met de radio worden tal van nieuwe produkten, grammo
foons, versterkers, apparatuur voor de geluidsfilm en granunofoonplaten, op de markt 
gebracht, voortkomend uit de wens een leidende rol in een nog breder gebied van 
elektrotechniek te spelen. 
De keus van deze elektro-akoestische toepassingen werd voor een groot deel bepaald 
door het management van de ontwikkeHaboratoria (Blanken). Hoewel de behoefte goed 
was ingeschat, leidde het niet tot opmerkelijke successen, ondermeer omdat er niet 
gezorgd was voor voldoende ontwikkel- en produktiecapaciteit De onderneming 
slaagde er niet op tijd in zich van een invloedrijke marktpositie te verzekeren (Blan
ken). 

Jongeren in het college van onderdirecteuren en secretarissen, onder wie Loupart, Otten 
en Van Walsem, mannen die zouden doordringen tot de hoogste leidinggevende 
posities binnen de onderneming, stelden zich kritisch op ten opzichte van het gevoerde 
artikel beleid. 

Het kartel beperkte Phiüps weliswaar in haar groei als 
leverancier van gloeilampen, maar bracht enige rust in 
de turbulente ontwikkelingen. 

Zij stelden vast dat Philips zich uitsluitend in het kielzog van de grote ondernemingen 
had bewogen: 

"Bij de meeste nieuwe artikelen (komt) Philips eerst dan daarmede op de markt ( ... ) 
wanneer reeds andere vennootschappen daarin een zekeren naam hebben verkregen. Dit 
heeft zijn voordelen, omdat men dan kan nagaan, of het artikel toekomst heeft ja dan 
neen. Echter er zijn nadelen, omdat een gedeelte van de markt dan reeds overstroomd 
is met dergelijke artikelen en het grote kosten en inspanning medebrengt om later, 
wanneer wij zelf( .... ) op de markt komen, andere concerns te verdrijven uit de plaat
sen, welke dezen reeds veroverd hebben." (Blanken). 
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Als gevolg van deze kritische kanttekeningen wordt het Natuurkundig Laboratorium 
aanzienlijk uitgebreid Dit onder andere om het mogelijk te maken te investeren in 
ontwikkelingen van nieuwe prodokten als facsimile- en televisieapparaten. Het 
toenmalige hoofd van het Natuurkundig Laboratorium verzet zich daartegen. Hij is, 
uiteraard, wel voorstander van uitbreiding van de capaciteit, maar deze dient dan 
ingezet te worden voor de verdere ontwikkeling van nieuwe toepassingen van de 
elektro-akoestiek, zoals elektrische grammofoons, speciale geluidsversterkers en 
apparatuur voor de geluidsfilm. 

De enorme terugval van de winst in het begin van de jaren dertig (in feite was deze 
groter dan de terugval in de jaren vlak voor de Centurion Operatie (1992) en waren de 
gevolgen voor de medewerkers veel dramatischer) had ongetwijfeld te maken met de 
diepe economische crises, maar wordt niet alleen daardoor verklaard (Blanken). De 
oorzaak moet ook gezocht worden in een slecht zakelijk beheer, een gevolg van een 
ontoereikend systeem van kostenbeheersing. Echter, pas toen de noodzaak daartoe 
onontkoombaar was geworden, legde de ondernemingsleiding de aandacht bij de 
introductie van adequate systemen van het sturen en volgen van het financieel 
management van de onderneming. Alhoewel alle Europese ondernemingen onder druk 
van de economische crises daartoe overgingen, heeft het er alle schijn van dat men 
daar pas rijkelijk laat een begin mee maakte. 

5.1.4 Beschrijving van Philips aan de hand van het Vierfasenmodel 

In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van het Philips Concern beschreven aan de 
hand van het Vierfasenmodel vanaf de oprichting tot het begin van de jaren dertig, als 
bij het aanpakken van de crises van de jaren dertig de voorkeur (voor lange tijd) wordt 
gelegd bij efficiency. ln de jaren vlak daarvoor gaat het minder goed met Philips, ook 
al is dat niet af te leiden uit de financiële resultaten, en ook dat is aan de hand van het 
schema uit te leggen. 
In termen van het Vierfasenmodel kan gezegd worden dat Philips vanaf het begin 
regelmatig wisselde van strategisch uitgangspunt, beginnend met creativiteit, daarna 
snel overgaand naar effectiviteit en zo verder. 

De enorme terugval van de winst ..... , had ongetwijfeld 
te maken met de diepe economische crises, maar wordt niet 
alleen daardoor verklaard. De oorzaak moet ook gezocht 
worden in een slecht zakelijk beheer, 

Als ervan uitgegaan mag worden dat de geschiedschrijvers zich vooral concentreren op 
die aspecten die in een bepaalde periode als meest kenmerkend kunnen worden be
schouwd, blijkt de ontwikkeling van Philips geheel overeen te komen met een 
rondgang door het Vierfasenmodel. Philips kan over het grootste deel van de bekeken 
periode (vanaf de oprichting in 1891 tot het begin van de jaren dertig) zonder terug
houdendheid als een succesvol bedrijf worden aangemerkt. Alle beschreven vermogens
soorten nemen in die periode spectaculair toe. 
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5.1.4.1 Alle vermogenssoorten na de pioniersfase belangrijk 

Vrijwel vanaf de oprichting worden alle vennogenssoorten (materieel vermogen, 
commercieel vermogen, socialisatievennogen en denkvermogen) binnen Philips 
onderkend en bewust wordt gestreefd naar vermeerdering ervan. Met uitzondering van 
het commercieel vennogen. Dit vermogen werd in 1891 niet ingebracht: " .... Gerard 
Philips gaf niet bijzonder veel aandacht aan commerciële zaken .... ", "de komst van 
Anton Philips in 1895 bracht daar verandering in", "voor koopman hoefde hij niet 
meer school te gaan want deze gave bleek hem aangeboren." De afwezigheid van dit 
vennogen leidde ertoe dat het materieel vennogen vrijwel volledig werd uitgehold; de 
firma maakte enorme verliezen. Alleen de afwezigheid van een serieuze koper voor
kwam dat de ftm1a Philips en Co werd opgeheven. 
In de jaren na 1895 ging het niet alleen om venneerdering van het materieel vermogen, 
maar ook (dat blijkt uit Anton Philips' woorden: " ... als industrieel heeft men mijns 
inziens in de eerste plaats te zijn koopman ... ") om vermeerdering van het commercieel 
vennogen. 
Uit de dissertatie van Stoop en uit de officiële geschiedschrijving blijkt dat Philips 
steeds oog heeft gehad voor wat het Vierfasenmodel het socialisatievermogen noemt. 
Niet alleen de aandacht voor de gezondheid van de medewerkers moet daartoe worden 
gerekend, maar ook de aandacht voor onderwijs, huisvesting, vrijetijdsbesteding, de 
ontwikkeling van de stad Eindhoven, en vooral de aandacht voor ontwikkeling van de 
interne organisatie. 
Wat het denkvermogen betreft, kan volstaan worden te verwijzen naar de rol van 
Gerard Philips en zijn ontwikkeling. Hoe belangrijk het denkvermogen werd gevonden, 
blijkt ondermeer uit het feit dat Anton zijn broer Gerard passeerde toen hij vond dat er 
onvoldoende aandacht werd gegeven aan andere produkten zoals de radio. Ook de 
kritiek van de jongere generatie aan het eind van de jaren twintig spitste zich toe op de 
rol van het Natuurkundig Laboratorium, wals de research- en ontwikkelingsafdeling 
van Philips is gaan heten. 

5.1.4.2 Creativiteit en effectiviteit als strategische uitgangspunten 

De pioniersfase (van 1891 tot circa 1895) kan worden gezien als een periode waarin 
creativiteit het strategisch uitgangspunt was (zie figuur 63, Alle aandacht gericht op het 
strategisch uitgangspunt creativiteit). 

De pioniersfase (1891 - circa 1895) kan worden gezien als een 
periode waarin creativiteit het strategisch uitgangspunt was 

Behalve enthousiasme en een grote belangstelling voor de nieuwe technologie, 
beschikte Gerard Philips noch over onderscheidende technologieën noch over bijzonder 
ondernemerstalent Uit de geschiedschrijving kan worden opgemaakt dat vader en zoon 
Philips desondanks verkoopmogelijkheden met winstpotentie meenden te zien. Gerard 
had daarbij zijn vader ervan kunnen overtuigen dat hij het produceren van lampen 
onder de knie had, dus over produkten beschikte. Het ondernemerschap, de bereidheid 
om risico's te nemen, werd door vader Philips ingebracht, wat mag blijken uit het door 
hem gefourneerde bedrijfskapitaal van f 15.000,--. Het zien van verkoopmogelijkhe-
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den, het beschikken over produlden en de bereidheid om risico's te nemen, zijn 
elementen die in het Vierfasenmodel onderdeel vormen van het strategisch uitgangs
punt creativiteit. Het feit dat Gerard Philips zich nog voor de oprichting van de 
vennootschap actief bemoeide met de publieke discussie over de introductie van het 
elektrisch licht, wijst erop dat de ontwikkeling van het bedrijf niet alleen werd gezocht 
in het opvoeren van de produktie, om daarmee het materieel vermogen van de onderne
ming te vergroten. Door het anticiperen op de sociale omgeving en daarmee toegang te 
krijgen tot relevante netwerken, werd het socialisatievermogen van de onderneming, 
extern gericht, vergroot. Tegelijkertijd werd er aandacht gegeven aan het volgen van de 
technologische ontwikkelingen, werd eigen onderzoek verricht en ingespeeld op de 
onbekendheid van de nieuwe technologie en de wijze waarop de belanghebbenden de 
"oude technologie" van gasverlichting trachtten te verdedigen. Dit kan gezien worden 
als het anticiperen op de maatschappelijke omgeving, waarmee het denkvermogen van 
de onderneming werd vergroot. Deze externe oriëntatie zorgde er tevens voor dat de 
aandacht voor creativiteit werd gevoed. 
Het verlies dat in deze periode werd geleden, kan verklaard worden uit het feit dat de 
ontwikkeling achterbleef. Gevolg, op basis van het toegenomen, extern gerichte, 
socialisatievermogen wel erkenning en respect, maar door een vrijwel afwezig 
commercieel vermogen, onvoldoende klanten. 

In de periode direct na de pioniersfase (van circa 1895 tot circa 1903), getekend door 
de komst van Anton Philips, was meedoen met prijsconcurrentie een belangrijk middel 
om marktaandelen te veroveren en zo de commerciële positie te verstevigen; in termen 
van het Vierfasenmodel: het commercieel vermogen te vergroten. Blijkbaar was men 
daarbij meer gericht op het genereren van cashflow dan op rendement. Het inzetten van 
de extraverte Anton Philips was een ander middel om het commercieel vermogen te 
vergroten. Van hem wordt vermeld dat hij vanaf het begin op systematische manier 
klanten gaat bezoeken. Het woord "sportief' wordt daarbij gebruikt, om aan te geven 
dat Anton Philips zichzelf, en aangenomen wordt ook anderen binnen de onderneming, 
doelen oplegt en die vervolgens probeerde te realiseren. Aan Philips wordt op die 
manier richting meegegeven, namelijk groei. 
Anton Philips begint daar direct na zijn komst mee. De aandacht die hij vraagt voor 
het plannen en ordenen (waaronder ook zijn berekeningen met betrekking tot kost- en 
opbrengstprijs kunnen worden gerekend) vormt aanvankelijk een anomalie op de 
bestaande situatie. Hij dwong de organisatie daarmee het strategisch uitgangspunt te 
verleggen van creativiteit naar effectiviteit (zie figuur 64, Een organisatie die zich 
losmaakt van de aandacht voor creativiteit). 
De tussenfase waarin de externe oriëntatie het uitgangspunt is om de vermogens van de 
organisatie te vergroten (zie figuur 65, Een organisatie die extern oriënteert) wordt 
bijna onmerkbaar doorlopen. De Philips-organisatie richt zich vrijwel direct op het 
volgende strategische uitgangspunt effectiviteit (zie figuur 51, Alle aandacht gericht op 
het strategisch uitgangspunt effectiviteit). 
Zoals opgemerkt moet er ongetwijfeld in de eerste jaren van het bestaan van het 
Philips Concern aandacht zijn geweest voor de interne bedrijfsvoering, aandachtsgebied 
dat hoort bij efficiency, interne oriëntatie, flexibiliteit en ori~ntatie op verandering. Dat 
de geschiedschrijvers daar nauwelijks of geen melding van maken, mag vanuit het 
Vierfasenmodel gezien ook worden verwacht Ze zijn weliswaar van belang om 
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vennogensvermeerdering te bewerkstelligen, maar de aandacht in de beginfase van een 
onderneming is toch vooral gericht op creativiteit, externe ori~ntatie en effectiviteit. 

5.1.4.3 Efficiency als strategisch uitgangspunt (van circa 1903 tot circa 1910) 

De volgende periode (van circa 1903 tot circa 1910) kan gekenschetst worden als een 
tijdperk waarin efficiency het strategisch uitgangspunt was (zie figuur 55, Alle aandacht 
gericht op het strategisch uitgangspunt efficiency). 
Onder andere als gevolg van de kartelafspraken werd Philips gedwongen zich nog 
meer te ori~nteren op beheersing. Een orit:!ntatie die gekenmerkt wordt door het laten 
renderen van het geïnvesteerd vermogen, plannen, ordenen en structureren van de 
onderneming. Dat de aandacht voor structureren niet alleen tot de eigen onderneming 
beperkt bleef, blijkt uit de opmerking: "Hij (Anton Philips) verrnimde ook zijn inzicht 
in de structuur van de Duitse industrie, waarin enkele grote ondernemingen, alle 
kartelafspraken ten spijt, potentieel gevaarlijke concurrenten bleven voor de fabriek in 
Eindhoven." 
Hieruit kan ook worden afgeleid dat Anton Philips blijkbaar bezig was zich de nodige 
vaardigheden eigen te maken om te kunnen verklaren en voorspellen en wist hij het 
nodige inzicht te verwerven om de positie van Philips te versterken. 
Nu de opbrengstprijzen vastlagen, was het zaak om kooldraadlampen met winst te 
produceren. Een wijze van aandacht geven of een aangrijpingspunt voor interventie die 
het Vierfasenmodel noemt bij efficiency op het niveau van het materieel vermogen. 
Het aangrijpingspunt voor interventie in relatie tot het commercieel vermogen is 
routine en ervaring, waarmee de kostprijs wordt gedrukt en prijsconcurrentie vanuit de 
onderneming zelf, en dus niet gedicteerd door de markt, mogelijk wordt. Philips doet 
dat door het steeds meer toepassen van arbeidsdeling. 
Arbeidsdeling leidt tot het vaker herhalen van dezelfde handeling, waardoor ervaring 
wordt opgebouwd en routine ontstaat. Arbeidsdeling brengt met zich mee dat er een 
duidelijke taaktoewijzing komt. De verantwoordelijkheidsverdeling wordt vastgelegd in 
een hiërarchie zoals Stoop die omschrijft. 
Overigens was Anton Philips in 1899 medefirmant geworden. Tevens een aanleiding 
om zich te bezinnen op de structuur van de onderneming. Bepaald werd dat beide 
broers als gelijkwaardige partners aan het bedrijf leiding zouden gaan geven. 

De volgende periode (van circa 1903 tot circa 1910) 
kan gekenschetst worden als een tijdperk waarin 
efficiency het strategisch uitgangspunt was. 

Een organisatie die kiest voor efficiency als strategisch uitgangspunt, zoekt volgens het 
Vierfasenmodel naar aangrijpingspunten voor interventie door zich intern te orit:!nteren. 
Op het niveau van het materieel vermogen betekende dit voor Philips aandacht voor de 
financieringsstructuur, het beoordelen van de organisatie vanuit de passiva. In 1912 
werd Philips en Co omgezet in een naamloze vennootschap, waardoor zij in staat was 
nieuwe financiè1e middelen aan te trekken. Op het niveau van het commercieel 
vermogen gaat het daarbij om aandacht voor het kennisontwikkeling en technologie die 
de onderneming aantrekkelijk maakt als commerciële partner (zowel voor kopers en 
financiers als voor aanbieders op de arbeidsmarkt). Genoteerd is dat men onder leiding 

204 



van Gerard Philips bleef doorgaan met wetenschappelijk onderzoek, ondermeer leidend 
tot de metaaldraadlamp. Met andere woorden, er werden blijkbaar nieuwe kennis en 
technologieën verworven. Als direct gevolg daarvan nam de waarde van Philips als 
commerciële relatie voortdurend toe. 

Het aantal initiatieven dat Philips neemt rond 1910 betreffende het wel en wee van de 
medewerkers, laat duidelijk zien dat het om een periode gaat waarin veel aandacht is 
voor het ontwikkelen van het sociaal systeem. Niet uit altruïsme, maar met als doel 
cohesie en het ontwikkelen van organisatiewaarden. Een interventie die in het Vierfa
senmodel wordt gezien als een gevolg van interne oriëntatie op het niveau van het 
socialisatievermogen. 
Een voorbeeld van de omvang van het socialisatievermogen van de onderneming en 
het belang dat Gerard en Anton Philips daaraan hechtten, is dat zij bij de opstelling 
van de bepaling met betrekking tot de winstverdeling, op eigen verzoek genoegen 
namen met een lager percentage dan voorgesteld. Dat Anton Philips de jaren van het 
kartel beschrijft als "slapte, goede verdiensten, doch doodsch", is vanuit de beleving 
van een ondernemend koopman, die meer gericht is op creativiteit en effectiviteit, een 
begrijpelijke uitspraak. 

5.1.4.4 De periode van flexibiliteit, verandering, creativiteit en de dreiging van 
anarchie, chaos en hobbyisme 

Interne orit!ntatie (zie figuur 57, Een organisatie die zich intern oriënteert) levert ook 
aangrijpingspunten op voor het vergroten van de flexibiliteit. Zo gezien kunnen de 
genoemde veranderingen worden gezien als een voorbereiding op de overgang tot een 
nieuw strategisch uitgangspunt, en het onbehagen van Anton Philips interpreteren als 
een anomalie op de bestaande situatie (zie figuur 56, Een organisatie die zich losmaakt 
van de aandacht voor efficiency). Anton riep op tot verandering en formuleerde 
impliciet voor de vennootschap een missie (een interventie horend bij flexibiliteit op 
het niveau van het denkvermogen): uitgroeien tot een onderneming van wereldformaat . 

..... om een periode gaat waarin veel aandacht is voor het ontwikkelen 
van het sociaal systeem. Niet uit altrul'sme maar met als doel 
cohesie en het ontwikkelen van organisatiewaarden. 

Hij gedroeg zich daarbij binnen de organisatie als een "enfant terrible", hield zich niet 
aan interne procedures en doorbrak de structuur (een "calm-down" op de oriëntatie op 
beheersing), bestookte de onderneming voortdurend met nieuwe ideeën en wees op 
zich aandienende veranderingen (een "wake-up" op oriëntatie op verandering). Het 
meeste kwam dat tot uitdrukking in zijn pleidooi voor verdere technische expansie en 
zijn vooral te proberen anderen voor te blijven bij de produktie van radiobuizen. Het 
passeren van zijn broer Gerard door zelf initiatieven te nemen tot wetenschappelijk 
onderzoek, is ook een signaal hiervan. 
De periode die na het beëindigen van het kooldraadlampenkartel intrad, was tevens een 
periode van herstructurering, met name in de verkooporganisatie. Die herstructurering 
werd niet ingegeven door het idee dat het bestaande systeem van agenten onvoldoende 
zou functioneren of door een poging (verkoop)kosten te reduceren. 
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De herstructurering kwam vooral voort uit de wens flexibel (zie figuur 54, Alle 
aandacht gericht op het strategisch uitgangspunt flexibiliteit) te kunnen reageren op de 
dreigende terugval van de verkopen als gevolg van handelsbarrières. Het wordt tevens 
ingegeven door commercieel onafhankelijk van derden te worden. Er zijn geen 
indicaties dat er een geavanceerd strategisch plan achter stak (Blanken). In het Vierfa
senmodel ligt marktgerichtheid "tegenover" lenigheid en zou in een periode waarin 
vergroting van de flexibiliteit het strategisch uitgangspunt vormt, geen extra aandacht 
moeten krijgen. In de periodes daaraan voorafgaande, zou volgens het Vierfasenmodel, 
naast een "wake-up" op flexibiliteit zelfs een "calm-down" op effectiviteit gewenst zijn, 
waar aandacht voor de marktgerichtheid een onderdeel van vormt (figuur 54, Een 
organisatie die zich losmaakt van de aandacht voor beheersing). 
De periode van het kooldraadlampenkartel maakt die "calm-down" alleszins verdedig
baar, maar de persoonlijkheid van Anton Philips, zonder twijfel dé gezaghebbende 
leider in die tijd, was daar strijdig mee. Hij wilde verandering, maar het is de vraag of 
hij de verandering bedoelde die intrad. Het feit dat hij zich bleef gedragen als een 
"enfant terrible", zou erop kunnen wijzen dat hij weliswaar blij was dat er verandering 
optrad, maar de organisatie bleef opjagen tot een situatie waarin het voor hem ideale, 
i.c. meest plezierige strategisch uitgangspunt, dat van effectiviteit/marktgerichtheid, 
geldend werd. 

Het Phoebus-kartel stelde het Philips Concern in staat aandacht te geven aan ontwikke
ling van de onderneming in een nieuwe richting (herallocatie van middelen) en er 
"kwam enige rust in de turbulente ontwikkelingen. Iets dat mogelijk inging tegen de 
natuur van Anton Philips als ondernemer, maar hem tegelijkertijd onderscheidt van 
avonturiers" (Blanken). Met andere woorden, Anton Philips wist de onderneming te 
behoeden voor anarchie en chaos. De fase die nu intreedt, geeft aan dat men er 
blijkbaar in was geslaagd de organisatie zo wendbaar, zo lenig te maken, dat het 
oriënteren op verandering mogelijk was geworden (zie figuur 61, Een organisatie die 
zich op verandering oriënteert). Niet alleen de aandachtspunten die horen bij creativi
teit, kregen daarbij blijkbaar aandacht (de ondernemer Anton Pbilips zag tal van 
nieuwe verkoopmogelijkheden met winstpotentie en gaf, tegen de wil van Gerard in, 
opdracht tot het ontwikkelen, ontwerpen van tal van nieuwe produkten. 

De herstructurering kwam vooral voort uit 
de wens flexibel .... . te kunnen reageren ..... 

..... een periode waarin het management zich heeft georiënteerd 
op de lenigheid van de organisatie. Voor het Philips Concern 
blijkbaar een succesvolle fase. 

De onderneming vertoonde voldoende inventiviteit om in korte tijd de produktie van r
öntgenbuizen en elektronenbuizen op gang te brengen en het Philip Concern wist 
marktleider te worden in radiobuizen. Ook de aangrijpingspunten die horen bij 
flexibiliteit, kregen blijkbaar de nodige aandacht Niet alleen was er sprake van 
herallocatie van middelen, maar ook werden er nieuwe produktieprocessen ontworpen 
en nam de saamhorigheid toe. 
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Het Vierfasenmodel geeft aan dat na een periode waarin men zich op verandering 
oriënteerde er een fase intreedt die gekenmerkt wordt door innovativiteit en creativiteit 
(zie figuur 63, Alle aandacht gericht op het strategisch uitgangspunt creativiteit). De 
organisatie heeft dan een periode achter zich waarin het management zich heeft 
georiënteerd op de lenigheid van de organisatie. Voor het Philip Concern blijkbaar een 
succesvolle fase. De bestendigheid van de verworven lenigheid valt af te lezen uit het 
feit dat Philips in de tweede helft van de jaren twintig met een nog nooit eerder 
vertoonde snelheid produktiefaciliteiten voor radio's en radio-onderdelen van de grond 
weet te krijgen en een leidende positie in die markt verovert. 

Aangespoord door het succes, worden tal van nieuwe produkten op de markt gebracht, 
maar de keuze voor elektro-akoestische toepassingen werd voor een groot deel bepaald 
door het management van de ontwikkellaboratoria (Blanken) en leidde niet tot 
opmerkelijk successen. De kritische kanttekeningen van de jongeren in het college van 
onderdirecteuren en secretarissen spreken voor zich. 
Deze kritiek is met behulp van het Vierfasenmodel voor meerdere uitleg vatbaar, zeker 
als men in ogenschouw neemt dat door hun conclusie het Natuurkundig Laboratorium 
aanzienlijk wordt uitgebreid. Dit onder andere om het mogelijk te maken te investeren 
in ontwikkelingen van nieuwe produkten van facsimile- en televisieapparaten. Opval
lend is het verzet van het toenmalige hoofd van het Natuurkundig Laboratorium en de 
prioriteiten die hij stelt 
Ging het hun erom een "calm-down" op creativiteit te bewerkstelligen, vanwege een 
dreigend gevaar van hobbyisme? Of wilden zij wijzen op het ontbreken van een marke
tingstrategie? (Zie ook figuur 66, Een organisatie die zich losmaakt van externe 
oriëntatie.) Het Vierfasenmodel geeft in ieder geval aan dat een organisatie die kiest 
voor creativiteit als strategisch uitgangspunt, daar juist extra aandacht aan zou moeten 
geven (zie figuur 63, Alle aandacht gericht op het strategisch uitgangspunt creativiteit). 
Het meest aannemelijk is dat zij de organisatie wilden losmaken uit de tussenfase 
waarin externe oriëntatie het uitgangspunt vormt (figuur 65). Immers, er was alle 
aandacht voor het genereren van omzet, het veroveren van markten en het stellen van 
doelen. Wat ontbrak, was een duidelijke strategie, het denkvermogen dat zij vertegen
woordigden, werd voor hun gevoel niet voldoende benut. Het Vierfasenmodel waar
schuwt voor het gevaar van overgevoeligheid, wat in relatie kan worden gebracht met 
de houding binnen Philips die erop gericht was om met iedere nieuwe ontwikkeling 
mee te willen doen. 

Het Vierfasenmodel waarschuwt voor het gevaar van 
overgevoeligheid, wat in relatie kan worden gebracht 
met de houding binnen Philips om met iedere 
nieuwe ontwikkeling mee te willen doen. 

Waar het in die periode aan lijkt te ontbreken, is reflectievermogen (aangrijpingspunt 
op het niveau van het denkvermogen bij oriëntatie op verandering), maar ook aan de 
vaardigheid om lateraal te kunnen denken (aangrijpingspunt op het niveau van het 
denkvermogen bij creativiteit als strategisch uitgangspunt). Dat had kunnen bijdragen 
aan het bedenken wat te doen als ontwikkelingen anders zouden lopen dan verwacht. 
Ook ontbrak het aan plannen op grond van een strategie waaruit lange-termijnplannen 
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hadden Irunnen worden afgeleid (aangrijpingspunt op het niveau van het denkvermogen 
bij effectiviteit als strategisch uitgangspunt). Dit alles wijst erop dat er inderdaad 
sprake was van overgevoeligheid, waardoor er aandacht of energie gegeven werd aan 
zaken die met name op het denkvermogen betrekking hadden. De terugval van de 
winst in het begin van de jaren dertig had ongetwijfeld te maken met de diepe 
economische crises, maar wordt niet alleen daardoor verklaard (Blanken). De oorzaak 
moet blijkbaar ook gezocht worden in een slecht zakelijk beheer, een gevolg van een 
ontoereikend systeem van kostenbeheersing. Echter, pas toen de noodzaak daartoe 
onontkoombaar was geworden, legde de ondernemingsleiding de aandacht bij de 
introductie van adequate systemen voor het sturen en volgen van het financieel 
management van de onderneming; in termen van het Vierfasenmodel, oriëntatie op 
beheersing (van het materieel vermogen). Alhoewel alle Europese ondernemingen 
onder druk van de economische crises daartoe overgingen, heeft het er alle schijn van 
dat men daar pas rijkelijk laat een begin mee maakte. 
Anton Philips lijkt zich overigens maar moeilijk te hebben lrunnen neerleggen bij het 
aanhouden van efficiency als strategisch uitgangspunt Niet vanwege de kostendaling 
die daarbij wordt gerealiseerd, maar door de extra aandacht op de oriëntatierichtingen 
die daarbij nodig is, oriëntatie op beheersing en interne oriëntatie. De noodzaak ervan 
kon hij echter niet ontkennen. Hij zag dit uiteindelijk in en gaf in feite de dagelijkse 
leiding uit handen (Blanken). 
Op de duur van de voorkeur voor efficiency wordt hier niet verder ingegaan, duidelijk 
is wel dat aan de vooravond van de Centurion Operatie Philips ten onder dreigde te 
gaan aan verstarring en bureaucratie. Uitwassen die horen bij een te lang aangehouden 
oriëntatie op beheersing en een te lang vasthouden aan efficiency als strategisch uit
gangspunt. 

Uit het voorgaande blijkt dat het inderdaad mogelijk is de ontwikkeling van het Philips 
Concern aan de hand van het Vierfasenmodel te beschrijven en een verklaring te geven 
voor de problemen waarin aan het eind van de twintiger jaren verzeild is geraakt. 

208 



5.2 KLM, VAN EEN PRODUKTIEGEORIËNTEERD BEDRIJF NAAR EEN KLANTGE· 
RICHTE ORGANISATIE 

De keuze voor de KLM is totstandgekomen omdat daar niet alleen de afloop bekend is, 
maar ook gebruikgemaakt kon worden van de herinneringen van de direct betrokkenen. 
Bronnen zijn dan ook interviews en gesprekken aan de hand van het Vierfasenmodel 
met dr. J.F.A. de Soet, in de beschreven periode respectievelijk hoofd Marketing, 
algemeen bedrijfsdirecteur, directeur en president-directeur, en met J. Ran, destijds 
hoofd Interne Organisatie bij de KLM, en stukken die zij ter inzage hebben gegeven. 
Beiden hebben hun goedkeuring verleend aan de casebeschrijving zoals die in dit 
hoofdstuk is opgenomen. Tevens is gebruikgemaakt van verschillende publikaties. 

Aangenomen mag worden dat de KLM in de meer dan vijfenzeventig jaar van haar 
bestaan de verschillende fases heeft doorgemaakt die ondermeer Adizes onderkent om 
tot een volwassen organisatie uit te groeien. Als het beschreven Vierfasenmodel juist 
is, zal de KLM na het bereiken van de volwassenheidsfase een of meer fases van het 
Vierfasenmodel hebben doorlopen. Ter toetsing van het Vierfasenmodel is gekozen 
voor de periode die loopt van begin jaren tachtig tot begin jaren negentig. 
De Soet was onder voorzitterschap van respectievelijk dr. G. v.d. Wal (1963 - 1973) en 
drs. S. Orlandini (1973 - 1987) en in de laatste fase (1987 1991) zelf als voorzitter, 
betrokken bij een proces van voortdurende verandering, technologisch, operationeel, 
economisch, luchtvaartpolitiek, sociaal, cultureel en vooral commercieel. 

In de periode van 1960 - 1980 had, bij een toenemende groei in de wereldluchtvaart, 
het strategisch marktgericht denken binnen de KLM de nodige voortgang geboekt. 
De gunstige marktontwikkelingen noopten tot een versnelde produktie-uitbreiding om 
aan de sterk stijgende vraag te voldoen. 
Dat werd gerealiseerd maar ging ten koste van de aandacht voor de kwaliteit van 
produkt en dienstverlening. 
Het accent lag steeds meer op volume en steeds minder op "value", toegevoegde 
waarde, service en kwaliteit met als gevolg een toenemende onvrede en irritatie bij 
klanten en afnemers. 
Er was behoefte aan een nieuwe impuls om de klant centraal te stellen en een onder
scheidend voordeel te creëren. Kwaliteit als strategisch wapen in de sterk toenemende 
internationale concurrentiestrijd om de gunst van de klant. De conclusies van de studie 
van Peters en Waterman "In Search of Excellence", in 1982, boden daartoe een 
praktisch handvat. 

Deze case beschrijft de periode die begint in 1982, als de KLM-directie de organisatie 
confronteert met de uitdagingen van een zich sterk wijzigende omgeving en de urgentie 
tot aanpassing en veranderen, tot aan de directiewisseling van De Soet - Bouw eind 
1990. Een proces dat in termen van het Vierfasenmodel omschreven kan worden als 
"de ontwikkeling van een produktiegeoriënteerd Nederlands luchtvaartbedrijf naar een 
markt- en klantgerichte mondiale serviceorganisatie, opererend in de transport-, 
distributie- en hospitality-industry". 
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5.2.1 De uitgangspositie 

Een goeddeels produktiegeoriënteerde bedrijfstak. Kenmerend voor de luchtvaart is het 
opereren met een kritisch produkt, gebonden aan een gedetailleerde regelgeving, in een 
turbulente omgeving. 
Externe factoren hebben directe invloed op de bedrijfsvoering en de resultaten. 
Fluctuaties in de wereldeconomie, in markten, valuta's, brandstofprijzen, politieke 
conflicten, oliecrisis e.d. (Zie kader: "Kenmerken van de luchtvaartindustrie".) 

Kenmerken van de luchtvaartindustrie 

Dynamisch. Voortdurende verandering. 
"Only change is constant!" 
Opereren met een kritisch produkt in een turbulente omgeving 24 uur per 
dag, 7 dagen in de week, in de lucht en op de grond van en naar meer dan 
HlO landen. 

• Arbeids- en kapitaalintensief. 

• Snelle technologische ontwikkelingen. 

• Forse investeringen in mensen en middelen, o.a. in vliegtuigen: 
1960 overgang van propellor-naar straalmotor. 
1970 de komst van "Jumbo" B 747 e.d. 
Automatisering o.a. van reserverings- en afhandelingssystemen van passagiers, 
bagage en vracht 

• Strakke regelgeving operationeel, luchtvaartpolitiek, commercieel (landings
rechten, overheidssteun e.d.). 

• Exponentiële groei in vraag en aanbod. 

• Schoksgewijze toenemende capaciteit door middel van nieuwe technieken 
üetvliegtuig, verdubbeling snelheid en laadvermogen). 
Explosieve vervoersontwikkeling van o.a. het massatoerisme door meer 
bestemmingen, lagere tarieven, grotere koopkracht. 

• Een in omvang en intensiteit steeds heviger wordende concurrentie. 

• Cyclisch. Fluctuaties in markten en economie, valuta's en brandstofprijzen 
(politieke onrust, oliecrises). 

• Sterk wisselende resultaten. Gemiddeld marginale rendementen. 

In de jaren van de propellorvliegtuigen waren v66r 1960 was, met de technologie van 
toen, de belangrijkste uitdaging: betrouwbaar en op tijd vliegen en gold de zakelijke 
filosofie: "aanbod creëert vraag", "produktie genereert vervoer!" 
Er werd wel reclame gemaakt en verkocht, maar van een commerciële strategie of 
gerichte aanpak was nog weinig sprake. De noodzaak daartoe werd pas duidelijk bij de 
introductie van de straalvliegtuigen begin jaren zestig. Een drastische produktie-
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uitbreiding (stoelenaanbod) leidde bij een stagnerende vraag tot (zeer) lage bezettings
graden en zware verliezen. De wereldluchtvaart belandde in een langdurige diepe crisis 
(zie kader: Belangrijke strategische ontwikkelingen in de periode 1960- 1990). 
De premisse "produktie genereert vervoer", leek niet meer op te gaan. Het besef drong 
door dat de uitdaging evolueerde van het vliegen van vliegtuigen, maar het vervoeren 
van passagiers, vracht en post. 
De markt/de klant als doel - het vliegtuig als middel. (Peter Druckers adagium "lt is 
more important to own a market than a mill!"). Dit inzicht, m.a.w., de introductie van 
het marketingdenken markeerde het begin van een langdurige periode van een 
stapsgewijze omschakeling van een produktiegeoriënteerd bedrijf naar een markt- en 
klantgerichte organisatie. 
Vanwege zijn marketingachtergrond (Unilever) werd in 1960 De Soet aangenomen. 

Strategische ontwikkelingen in de periode 1960- 1990. 

1961 Wereldwijde Holland promotion-campagne om Holland en Amsterdam 
(Airport) op de kaart te zetten. 

1962 Ontwikkelen en uitdragen van het hub-(draaischrijf)concept, positionering en 
promotie van Schiphol als "Gateway and Freightway to and from Europe". 

1963 Profilering van KLM door introductie van een duidelijk beeldmerk (logo) en 
nadere uitwerking in een wereldwijde doorgevoerde uniforme huisstijl 
(corporate identity) in alle visuele uitingen van de onderneming. 

1965 Invoering van een "global" reclame- en promotionconcept "KLM the reliable 
airline. 

1974 Versterking van de implementatie van het "Combiconcept" (passagiers en 
vracht tezamen) door, als eerste, de Boeing 747 te bestellen in "Combi
uitvoering". 

1982 Cultuurverandering. Na analyse van de kenmerken van succesvolle onderne
mingen ("In Search of Excellence"), focus op klantgerichtheid, "kwaliteit" als 
strategische prioriteit. 

Bij massale vervoersgroei en produktie-uitbreiding te veel nadruk op volume 
ten koste van kwaliteit 

1984 "Introductie Kwaliteitsprogramma "KICK". @Mis QOntinue _!waliteit). 
Doel: mikken op de top-3-positie in de luchtvaart. 
"Quality our joint effort." 
Teamspirit, motivatie "Make the Difference". 
Waarden (shared values): betrouwbaar, punctueel, zorgzaam en vriendelijk. 
"Open skies"- overeenkomst met de UK 

1987 KICK Plus-programma gericht op "Total Integrated Quality". 
"Totale Kwaliteit in- en extern". Model: European Foundation for Quality 
Management (KLM was medeoprichter van de EFQM). 
Nadruk op optimalisatie van interne processen, eliminatie van "non-quality". 
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1988 Aanzet tot "de lerende organisatie" gericht op aanpassen, flexibiliseren, alert 
en effectief inspelen op de uitdagingen van de jaren '90. (Mondialisering, 
liberalisering, Europe '93, strategische allianties, samenwerkingsverbanden en 
de organisatorische consequenties daarvan.) 

1989 Herbezinning (met top 30) op KIM Strategie. 
Een visie neergelegd in "Zicht op '93" en een "blauwdrnk voor de 90'er 
jaren". 
Definitie van positie, missie, doelstellingen en organisatorische implicaties. 

Samenwerkingsgespreksronden met o.a. Sabena, Garuda en NorthWest 

Aanpassing organisatie aan strategie. 
Concentratie op kernactiviteiten passage - vracht - post. 
Structurering in 3 divisies. 
Decentralisatie/delegatie van aansprakelijkheden. 

1990 Introductie van een "quantum-leap"-verbetering van KLM, produkt- en 
dienstver1ening wereldwijd. 

Geïntegreerde aanpak gericht op reductie van alle bedrijfskosten tot een 
"concurrerend kostenniveau". 

1987- 1990 Vlootvernieuwingsprogramma. 
Bestelling van 56 vliegtuigen ter waarde van 5,5 miljard US$, waarmee KLM 
in de jaren '90 met een op één na jongste vloot in de wereldluchtvaart zal 
opereren. 

1988- 1990 Voorbereiding wisseling in topmanagement eind 1990. 

Nog voor de uitgave in 1982 van het boek "In Search of Excellence", waarin karakte
ristieken van succesvolle bedrijven worden beschreven, vond er voor de directie van de 
KLM een presentatie over de inhoud plaats. Toetsing aan de belangrijkste bevindingen 
leidde tot hernieuwde aandacht binnen de KLM voor een aantal zaken. In zijn voor
woord voor de Neder1andse editie refereert De Soet aan onderwerpen als Klant- en 
mensgerichtheid, Verfrissende verwarring en Zacht is hard. 
Klant- en mensgericht werken omschrijft hij als een perfecte uitvoering van sleutelta
ken binnen een vastomlijnd maar flexibel plan. Klantgerichtheid en oriëntatie op 
medewerkers acht hij cruciaal voor succes. Andere belangrijke punten die genoemd 
worden, zijn: actie- en resultaatgerichtheid, "keep it simpte", betrokkenheid, teamgeest 
en individuele inbreng van alle medewerkers. Succesvolle organisaties onderscheiden 
zich door een sterke gedrevenheid om de klant centraal te stellen. "Verfrissende 
verwarring" wordt uitgelegd als een overgangsfase die onvermijdelijk is om niet te lang 
vast te houden aan bestaande inzichten, om afstand te nemen van het eerdere, leren 
anders te denken en te doen. Leren betekent in die visie ook afleren, loslaten, wennen 
aan verandering - niet je ertegen verzetten, maar ervan uitgaan. Een vermindering van 
de nadruk op organisatiestructuur, het kwantitatieve, het abstracte en het techno
cratische, en een accentverschuiving naar een directer contact met de levende werke-
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lijkheid, betrokkenheid, teamgeest, individuele inbreng en creativiteit van mensen. 
"Zacht is hard" indiceerde de "hardheid" van ogenschijnlijk "zachte" zaken, zoals 
mensen, managementstijl, enthousiasme en ondememingscultuur. Verandering stuit 
altijd op verzet. Organisaties zijn traag en mensen hardleers. Zacht blijkt hard. 
Vlak daarna, op het jaarlijkse congres van de European Organisation for Quality 
Control (Amsterdam, 1982), stelt De Soet dat dienstverlenende organisaties, bij sterke 
groei het belang van kwaliteit en toegevoegde waarde uit het oog verliezen. Meer 
aandacht voor volume dan voor "value". "De dienstensector groeit zo snel dat er van 
service steeds minder overblijft". Mogelijke oorzaken hiervoor zijn de toenemende 
automatisering, de veronderstelling dat dienstverlenend gedrag gelijk staat aan servi
liteit (het verwarren van service met serviliteit en van dienstbaar met onderdanig), de 
wijze waarop medewerkers worden geselecteerd, opgeleid en gemotiveerd, de organisa
tie en werkomstandigheden enz . 

..... vermindering van de nadruk op organisatiestructuur, 
het kwantitatieve, het abstracte en het technocratische, 
en een accentverschuiving naar een directer contact met 
de levende werkelijkheid, betrokkenheid, teamgeest, 
individuele inbreng en creativiteit van mensen. 

In ieder geval dient moet elke onderneming zich, 
in de toenemende strijd om het behoud en het winnen 
van klanten, rekenschap te geven van de belangrijkste 
kritische succesfactoren. Bedrijven zonder een gedegen 
kwaliteitsstrategie hebben geen toekomst. 

In ieder geval, zo constateert hij, dient elke onderneming zich, in de toenemende strijd 
om het behoud en het winnen van klanten, rekenschap te geven van de belangrijkste 
kritische succesfactoren. 
"We only and solely exist to serve the customer." "We tellen onze klanten bij duizen
den, we dienen ze één voor één." "If we don't put the customer number one, somebody 
else will". "Bedrijven zonder een gedegen kwaliteitsstrategie hebben geen toekomst". 

5.2.2 De noodwak van kwaliteit en het KICK-project 

Anderhalf jaar na het EOQC-congres in Amsterdam, gaven Orlandini en De Soet de 
aftrap voor een veelomvattend programma voor kwaliteitsverbetering binnen de KLM 
(1984), dat van start ging onder de naam KICK: KLM Is Continue Kwaliteit Ter 
voorbereiding daarvan was er studie gemaakt van de aanbevelingen die in "In Search 
of Excellence" worden gedaan. Men vond dat de onderkende kenmerken van succes 
een opmerkelijke gelijkenis vertoonden met vertrouwde zegswijzen die neerkwamen op 
"goed oud-Hoilands koopmanschap", en derhalve aansloten bij de KLM-cultuur. 
Bovendien bleek het 7S-model (figuur 68), dat gebruikt was voor de analyse, ook voor 
de KLM een praktisch hulpmiddel. 
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Figuur 68. Het 7S-model van McKinsey. 

Nadere kennismaking met één van de beschreven ondernemingen, Delta Airlines, 
leverde in verschillende opzichten een goed voorbeeld voor de KLM Daartoe behoorde 
een sterke klantgerichtheid. 
Daarentegen kende Delta Airlines een sterk uitgavencontrolesysteem, met vergaande 
procedures die zelfs voor simpele investeringen een beslissing op hoog niveau 
vereisten met het gevaar van afremming van vernieuwing en achterblijven op ontwik
kelingen bijvoorbeeld verdere automatisering. 

Duidelijk was dat het krachtenveld o.a. door voortgaande mondialisering en de "vrije" 
Europese markt drastisch zou veranderen. De bestaande regelgeving met betrekking tot 
landingsrechten en prijsbinding stond op de helling, de slag om de klant werd steeds 
heviger. Tevens was er de constatering dat een aantal concurrenten op kwaliteit hoger 
scoorden dan de KLM. De directie gaf er de voorkeur aan zwakke punten direct 
waarneembaar voor de klant zo snel mogelijk te corrigeren en daarom in de beginfase 
de kwaliteitsverbetering vooral in gang te zetten bij die bedrijfsonderdelen die in direct 
contact stonden met de klant De klant is de business, dus luister naar de klant, let op 
de concurrentie en benchmark, vergelijk met anderen. Daarbij werd het beeld van "de 
omgekeerde piramide" gehanteerd. Hierin wordt het organisatieschema zo getekend, dat 
de klant bovenaan staat, direct daaronder de mensen in de frontlijn die haar/hem 
dienen, op de grond en in de lucht, en daaronder alle toeleverende andere staf- en 
hulpdiensten inclusief de directie. Bottorn-up "Span of Control" wordt "Span of 
Support". Alle aandacht en krachten gemobiliseerd tot het gezamenlijke doel: een 
aanmerkelijke, directe verbetering van produkt en dienstverlening aan de klant. 
De vraag die aan de medewerkers gesteld werd, was: "Als u het mag zeggen, wat zou 
u dan willen veranderen om de kwaliteit voor de klant zichtbaar en inhoudelijk direct 
te verbeteren?". Op deze vraag kwamen uit de organisatie 12.673 suggesties, waarvan 
80% zonder veel kosten direct kon worden ingevoerd. 
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Er werd gekozen voor een grootse en breedvoerige aanpak, gepaard gaande met veel 
publiciteit. Focus op kwaliteit, op de noodzaak van klantgerichtheid, op maatschappe
lijke ontwikkelingen, die dienstverlenend gedrag in de weg leken te staan, juist in een 
periode waar dat extra noodzakelijk leek te worden. De voorlichtingsfilms voor het 
KICK-programma wezen de medewerkers op niet mis te verstane wijze op beter 
presterende concurrenten en op onvoldoende aandacht en vermogen om van buiten naar 
binnen te kijken en zichzelf te zien zoals de buitenwereld, hun klanten, hen zag. 
Tevens werden de resultaten getoond uit enquêtes onder internationale zakenreizigers 
over hun waardering voor de kwaliteit van de grote luchtvaartmaatschappijen. De KLM 
scoorde bij de middelmaat. 
In een video-opname stelde de president van De Nederlandsche Bank, Duisenberg, dat 
hij soms het gevoel kreeg dat het een gunst was om met de KLM te mogen vliegen. 
Duidelijk is dat de directie aandacht wilde voor de klant, een open instelling voor de 
omgeving en voor wat zich in de maatschappij voltrok. Men streefde naar een 
cultuuromslag van een produktiegericht bedrijf naar een klantgerichte serviceorganisa
tie. 
Startpunt van het KICK-programma in 1984 waren massale bijeenkomsten in hangar 
10, in totaal zeven, waar op iedereen een appel werd gedaan om mee te doen aan 
verbetering van de kwaliteit. Meer dan 12.000 medewerkers onderschreven de 
doelstellingen en tekenden voor "Kwaliteit maken we samen!". 
Dit leidde er niet alleen toe dat de KLM lange tijd als lichtend voorbeeld gold voor de 
wijze waarop kwaliteitsverbetering moest worden aangepakt, maar ook verbeteringsre
sultaten en een directe verbetering van het imago van de KLM waren het gevolg. In 
1985 kreeg de KLM de prestigieuze onderscheiding Airline of the Year, nadat 
ongeveer 75% van de meer dan 12.000 door medewerkers geopperde verbeteringen 
was doorgevoerd. De Soet gaf namens de directie leiding aan het KICK-project en 
zorgde ervoor dat, medewerkers die in verbeteringsteams zaten, direct toegang tot hem 
hadden. 

Men streefde naar een cultuuromslag van een produktiegericht 
bedrijf naar een klantgerichte serviceorganisatie. 

Eén van de conclusies was dat de kwaliteit van 
het produkt en de service werd bepaald door de kwaliteit 
en de service van de mensen die het samen "maken". 

5.2.3 Het vervolg op het KICK-project: KICK-PLUS 

Als één van de eerste daden bij zijn aantreden als president-directeur in 1987 organi
seerde hij een kwaliteitsseminar voor de gehele top dertig van de KLM. Voor de KLM 
een unieke gebeurtenis om de gehele top meerdere dagen bijeen te brengen. 
Vastgesteld werd dat kwaliteit in toenemende mate een cruciaal strategisch wapen 
wordt in de mondiale concurrentiestrijd en dat de kwaliteit van het produkt en de 
service (het object van het KICK-project) wordt bepaald door de kwaliteit van de 
mensen die het samen "maken" en dat alle managers getraind moesten worden opdat 
iedereen hetzelfde begrip omtrent kwaliteit had, hetzelfde doel nastreefde en dezelfde 
taal sprak. De KLM wil tot de top 3 in de wereld gaan behoren met als kenmerken: 
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betrouwbaar, punctueel, zorgzaam en vriendelijk. Geconstateerd werd dat er kantteke
ningen bij het succesvol verloop van het KICK-project waren te plaatsen. Daar waar 
het KICK-project gericht was op de externe klant, kon 80% van de voorstellen direct 
worden ingevoerd, maar omdat het middle-management er onvoldoende bij was 
betrokken, "verzandde" een aantal suggesties uit de frontlijn in de centrale organisatie. 
Als het ging om de "interne" klant, was slechts 20% van de suggesties direct in te 
voeren. Bij 80% van de verbeteringsvoorstellen was men afhankelijk van de medewer
king van andere bedrijfsonderdelen. Ook was de klant vaak niet herkenbaar. Dit vroeg 
om een verdergaande aanvullende aanpak, gericht op 

verbetering van de kwaliteit van de interne organisatie, en van de interne processen en 
de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling die daaruit voortvloeiden, waarbij net als in 
het KICK-project de medewerkers direct zouden worden betrokken en er gebruikge
maakt zou worden van verbeteringsteams. Credo's die daarbij golden, waren: "first: 
Make the difference ("intern") then: fly the difference" ("extern") en "put your people 
ftrst and they will put your customer ftrst". 
De conclusie dat de kwaliteit van het produkt van de KLM bepaald werd door de 
kwaliteit van de organisatie, leidde ertoe dat de afdeling Kwaliteit werd ondergebracht 
bij de afdeling Interne Organisatie en verantwoordelijk werd gemaakt voor de bege
leiding van het vervolg. 

Het vervolg op het KICK-project werd KICK-PLUS genoemd. Speciaal voor de KLM 
werd een opleidingsprogramma ontwikkeld, gericht op kwaliteitsverbetering en geba
seerd op een van 3M gekocht programma. De training was gericht op alle manage
mentniveaus en duurde 2,5 dag. Onder begeleiding van de directie werden er uit het 
bestand van managers kandidaten met potentieel en acceptatie geselecteerd die werden 
opgeleid tot trainers. De reactie uit de lijnorganisatie was positief, terwijl uit kringen 
van de stafdiensten kritische geluiden kwamen. De stafdiensten waren van mening dat 
het voor hen geen toegevoegde waarde opleverde. Bij KICK-PLUS lag het accent 
vooral op de interne organisatie, top-down, met name op het middle-management 
Benadrukt werd dat de verantwoordelijkheid voor kwaliteit een managementverant
woordelijkheid was. Voor de begeleiding werd een externe adviseur aangetrokken, 
Vorstman, die zich sterk richtte op de bedrijfsprocessen. Tal van processen bleken niet 
te zijn beschreven enlof er bestond geen interne afstemming. Zo bleken er dienstrege
lingen te worden gemaakt, die in de praktijk nauwelijks uit te voeren waren. Men ver
trouwde op het improvisatievermogen van de direct betrokkenen in de uitvoering om, 
op papier, aantrekkelijke luchtverbindingen te kunnen aanbieden. 

... . . die zich sterk richtte op de bedrijfsprocessen. 

De uit deze "onmogelijke" dienstregelingen voortkomende vertragingen benadeelden de 
reizigers en daarmee de reputatie van de KLM, maar door een vage verantwoordelijk
heidsstelling was niemand er direct op aanspreekbaar. 
Deze en andere voorbeelden maakten het de interne afnemers duidelijk dat men op 
basis van het principe interne klant-leverancierrelaties, onder de bestaande condities 
voorstellen niet kon waarmaken. 
Behalve op het in kaart brengen van de interne processen werd tevens de nadruk 
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gelegd op het bestrijden van de "kosten van non-kwaliteit", waarbij bedragen van 
f 600 miljoen werden genoemd, de prijs van twee 747's. 
Het opleidingsprogramma liep tot ver in 1989; na de training van alle managers kregen 
alle andere medewerkers ook een training van 1,5 dag. Imniddels heeft de kwaliteits
strategie een vervolg gekregen, naar het EFQM-model. 
Geleidelijk werd duidelijk dat het beleid onvoldoende richtinggevend was. De komende 
vrije markt (Europa als "thuismarkt"), die een forse verandering van de spelregels zou 
betekenen, eiste een nieuwe, brede strategische visie. Om meer duidelijkheid in het 
beleid te brengen, werd het programma "Zicht op '93" ontwikkeld. Als eerste werden 
alle leden van de top dertig geïnterviewd over hun persoonlijke visie op de KLM en 
het te voeren beleid. Daarbij werd uitgegaan van vragen als: 

Waar denkt betrokkene over vijf jaar (1993) met zijn afdeling te staan? 
Tegen welke achtergrond, met name de ontwikkeling van de KLM, ziet betrok
kene dat? 

• Wat zijn de belangrijkste concurrenten van de afdeling waar betrokkene voor 
verantwoordelijk is? 

• Wat zijn de condities waaronder men de gewenste situatie denkt te kunnen 
bereiken, met name met betrekking tot de elementen van het 7S-model? 

Ook hierbij werd een externe adviseur ingeschakeld, Van Dongen, die zich vooral 
richtte op het proces van strategieontwikkeling. Binnen de directie was de latere 
opvolger van De Soet, drs. P. Bouw, verantwoordelijk voor dit project Bij de inter
views werd gebruikgemaakt van het 7S-model, dat een relatie legt tussen structuur, 
strategie, systemen, sleutelvaardigheden, significante waarden, systemen, stijl van 
management en staf. Toen alle leden van de top dertig waren geïnterviewd, was het 
duidelijk dat er onderling sterk verschillende beelden van en visies op het KLM-beleid 
bestonden. 

De komende vrije markt ..... eiste een nieuwe strategische visie. 

Toen alle leden van de top dertig waren geïnterviewd, was 
het duidelijk dat er onderling sterk verschillende beelden 
van en visies op het KLM-beleid bestonden. 

Nadat de persoonlijke opvattingen aan elkaar en aan de directie waren voorgelegd, 
werd de zienswijze van de directie als team gevraagd. Hiertoe ging de directie in 
beraad onder begeleiding van de externe adviseur. Het resultaat van dit overleg was 
een concept-strategienota, die meer hun gezamenlijke visie weergaf dan de meningen 
van de top dertig. Deze nota bestond uit vier hoofdstukken, waarin de volgende onder
werpen aan bod kwamen: 

• De ontwikkeling van de KLM (al dan niet streven naar samenwerking met 
andere luchtvaartmaatschappijen). 

• De ontwikkeling van de passagiersmarkt. 
• De ontwikkeling van de vrachtmarkt. 
• De consequenties voor de organisatie. 
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De concept-nota werd met de verschillende leden van de top dertig in groepjes van 
acht bediscussieerd, waarbij, na aanvankelijke kritiek, ook de sterke punten in de nota 
werden onderscheiden en er voorstellen voor aanvulling of verbetering kwamen. 
Na deze discussieronde formuleerde de directie een nieuwe strategienota, die op een 
conferentie van 2,5 dag aan de top dertig werd gepresenteerd. 
Dit proces om op deze wijze tot een beleidsformulering te komen, was nog niet eerder 
binnen de KLM vertoond en de algemene conclusie was dat het de onderlinge verhou
dingen op een zeer positieve wijze had beïnvloed. Achteraf kan worden geconstateerd 
dat dit proces van beleidsformulering terecht (zie ook subparagraaf 5.2.4.3) niet echt 
een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering is geworden. 

Op de strategieconferentie werd overeenstemming bereikt over: 

de visie waarop de strategienota was gebaseerd 
• het mission statement dat vanaf dat moment zou gelden 

de organisatorische verandering die zou gaan plaatsvinden; de KLM zou worden 
opgedeeld in een divisie Vracht en een divisie Passage, met een divisie Operati
ons als interne toeleverancier van (onder andere vliegtuig)capaciteit 

Nog in diezelfde week werd de strategienota aan de ondernemingsraad en de pers 
gepresenteerd, waarbij De Soet een centrale rol speelde. De ondernemingsraad 
betreurde het dat zij niet van meet af aan bij het proces was betrokken. De directie 
stelde echter dat het formuleren van een strategie een directieverantwoordelijkheid was, 
maar dat de ondernemingsraad uiteraard betrokken zou worden bij de verdere invul
ling. Onderdeel van het voorgestelde reorganisatieplan was dat het cabinepersoneel deel 
zou gaan uitmaken van de divisie Passage en niet langer ondergeschikt zou zijn aan de 
vliegdienst Het cabinepersoneel vormde naar de mening van de gepresenteerde 
strategienota het frontline-personeel, dat de missie "KLM als dienstverlener" moest 
waarmaken. Daarvoor moest het cabinepersoneel niet alleen volgens de juiste criteria 
worden geselecteerd en getraind, maar vooral de ruimte krijgen om naar eigen inzicht 
en in (gelimiteerde) vrijheid te kunnen handelen als dat de dienstverlening ten goede 
zou komen . 

..... waarin de KLM bureaucratisering en vervetting werd 
verweten en men het hoog tijd vond dat de KLM flexibeler werd. 

Daartegenover stond de opvatting dat de cockpitbemanning zodanig geleid en getraind 
moest worden, dat het zich aan strikte procedures (checklist) zou houden en tot taak 
had het vliegtuig binnen de gestelde regels naar zijn bestemming te brengen. De 
voorgestelde reorganisatie leidde tot protest. Het cabinepersoneel voelde zich meer 
verwant met de oockpitbemanning. Uiteindelijk is voor de oplossing gekozen dat beide 
groepen personeel onderdeel vormen van de divisie Operations, en duidelijk náást 
elkaar geplaatst. 
Voor de verdere uitwerking van de strategienota en met name de organisatorische 
wijzigingen werden projectleiders benoemd. De projectleiders werden gerecruteerd uit 
het potentieel van toekomstige managers; men "maakte" als het ware de eigen organi
satie. Naast het aanwijzen van projectleiders werd eind 1990 een projectgroep Bestu-
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ringspnnctpes in het leven geroepen. Deze projectgroep had als taak de "guiding 
principles" uit te werken voor de nieuwe organisatie en de organisatievoorstellen 
daaraan te toetsen. Kernregels daarbij waren: 

• intern ondernemerschap 
• grotere vrijheid lijnmanagers 
• tuinder dotoioerende rol van stafafdelingen. 

Daarnaast werd ook de nadruk gelegd op het zichtbaar maken van kosten in het 
algemeen, waarmee het mogelijk werd dat de ene divisie met een andere kon onder
handelen over de kosten van toegeleverde diensten. De kritiek die daarop kwam, werd 
vooral ingegeven door de vrees dat hiermee de al aanwezige neiging tot bureaucratise
ring nog eens zou worden versterkt. 
Decentralisatie van stafafdelingen als Adlninistratie en Personeelszaken werd mede 
daardoor een duidelijk onderdeel van de gehele reorganisatie. Uiteindelijk werd op 
1 oktober 1990, twee maanden voordat De Soet door Bouw werd opgevolgd, de 
reorganisatie in haar geheel doorgevoerd. 
Omstreeks dezelfde tijd verschenen er kritische artikelen over bureaucratisering en 
vervetting en dat het hoog tijd werd dat de KLM flexibeler werd. Ook werden er 
kanttekeningen geplaatst bij het verloop van het KICK-PLUS-prograntma. Duidelijk 
was dat het ontwikkelen van een nieuwe strategie en organisatie en de tegelijkertijd 
lopende besprekingen met mogelijke samenwerkings- of fusiepartner veel aandacht 
hadden geëist ten koste van de verbeteringsprojecten. 
Het luidde tevens het begin in van een drastische bezuinigingsoperatie, die door de 
Golfcrisis acute noodzaak werd en tot op de dag van vandaag (lnidden 1995) voort
duurt. 

5.2.4 Analyse van het verloop aan de hand van het Vierfasenmodel 

Het Vierfasenmodel laat zich er niet over uit waarom voor een bepaald strategisch 
uitgangspunt wordt gekozen. In het geval van de KLM was dat blijkbaar het streven 
naar meer effectiviteit. Men kan in het tnidden laten of dat werd ingegeven door de 
persoonlijke voorkeur van De Soet (gezien zijn marketingachtergrond), direct door de 
markt, of door een combinatie van beide. Duidelijk is wel dat al voor zijn aantreden 
als president-directeur (1987), de KLM bezig was met een strategische heroriëntatie . 

..... van een produktiegerichte organisatie tot 
een marktgerichte serviceorganisatie wilde maken. 

De in de Verenigde Staten ingezette liberalisering van de luchtvaart bood de KLM 
meer kans om zich te ontwikkelen van een Europese "carrier" tot een "world airline". 
Duidelijk is ook dat hij van meet af aan de KLM van een produktiegeoriënteerde 
organisatie tot een marktgerichte serviceorganisatie wilde maken. In termen van het 
Vierfasenmodel van efficiency als strategisch uitgangspunt naar effectiviteit als 
strategisch uitgangspunt. 
Concreet betekende dit oog voor casliflow, marktaandelen, helderheid, richting en 
duidelijke plannen. De vraag: "Wat vliegen we eigenlijk, vliegtuigen of passagiers en 
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vracht?", vraagt aandacht voor het werkelijke produktieproces als middel om inkom
sten te verwerven. Een aangrijpingspunt op het niveau van het materieel vermogen, dat 
hoort bij externe oriëntatie. De "slag om de klant", het verwijzen naar de komende 
veranderende regelgeving en de massificatie van het vervoer door de lucht, zijn 
aandachtspunten die horen bij het genereren van vrao.g, het anticiperen op de sociale 
omgeving en op maatschappelijke ontwikkelingen, alle aangrijpingspunten die externe 
oriëntatie oplevert. Het creëren van value (voor klant en KLM), het kennen van de 
eigen processen, het voorstellen van de reorganisatie en het proces dat met het 
opstellen van de nieuwe beleidsplannen gepaard gaaf), zijn uitingen van de aangrij
pingspunten die oriëntatie op beheersing oplevert (laten renderen, plannen en ordenen, 
structureren, (leren) verklaren en voorspellen). Uit dit alles, maar ook uit de algemene 
karakterisering van de KLM blijkt dat alle vermogenssoorten (materieel, commercieel, 
socialisatie- en denkvermogen) van belang worden geacht. Binnen de KLM wordt 
gesproken over het "blauwe gevoel". Met KICK en KICK-PLUS werd met het 
Vierfasenmodel het socialisatievermogen betrokkenheid; teamgeest, motivatie, "make 
the difference" als belangrijkste strategische wapen aangewezen. Niet het merk, maar 
de mensen erachter werden gepositioneerd. Uit de opzet van de drie projecten (KICK, 
KICK-PLUS en Zicht op '93) kan met name worden afgeleid dat aan het ontwikkelen-· 
en aanspreken van het denkvermogen aandacht werd gegeven. 

Het Vierfasenmodel geeft echter ook aan dat als men een organisatie van efficiency als 
strategisch uitgangspunt naar effectiviteit als strategisch uitgangspunt wil brengen, dit 
alleen kan via oriëntatie op verandering. Onderweg passeert men dan de strategische 
uitgangspunten flexibiliteit en creativiteit. Aan het eind van het proces heeft de 
oriëntatie op beheersing dan tevens een heel andere inhoud gekregen. 
Het proces dat de KLM heeft doorgemaakt om de transformatie van een produktie
gerichte organisatie een marktgerichte (klantgerichte service)organisatie te realiseren, 
heeft betrekkelijk lang geduurd. Gedlirende die periode heeft de directie de organisatie 
veel en vaak moeten stimuleren op de ingeslagen weg door te gaan, waarbij het zeker 
in het begin moeite (''soft is hard") heeft gekost om aan alle gelederen en subculturen 
het doel duidelijk te maken. In de managementtraining van 1988, ongeveer 6 jaar na 
het begin, wordt nogmaals de noodzaak van "totale kwaliteit" benadrukt. Niet als een 
actie of een programmapunt, maar kwaliteit als "mindset", als kern van de onderne
mingsfilosofie, als cruciaal strategisch wapen in de mondiale concurrentie extern maar 
ook als bindend element, wij samen, van motivatie en inspiratie van alle medewerkers. 

Het Vierfasenmodel geeft echter ook aan dat als men een 
organisatie van efficiency als strategisch uitgangspunt 
naar effectiviteit als strategisch uitgangspunt wil brengen, 
dit alleen kan via oriëntatie op verandering. 

2
) Aan bet eind van de periode-De Soet ligt er immers een voorstel voor een ingrijpende 

organisatorische wijziging om de dan gefoimuleerde strategische doelstellingen te kunnen 
realiseren. Onderdeel van die nieuwe structuur is bet instellen van een concernstafdienst 
Corporate Sttategy, die tot taak: kreeg met vetkenDing en analyse de strategievorming te 
ondersteunen. 
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5.2.4.1 Loskomen van de aandacht voor efficiency 

Als men aan de hand van het Vierfasenmodel kijkt naar waar een organisatie zich op 
richt als zij voor het strategisch uitgangspunt efficiency heeft gekozen, dan komt dat 
opvallend overeen met de situatie binnen de KLM voor 1982 (zie figuur 55). Er is 
aandacht voor plannen en ordenen, structureren, verklaren en voorspe1len, de financie
ringsstructuur, het ontwikkelen van nieuwe kennis en technologieën om een aantrekke
lijke commerciële partner te blijven (zie bijvoorbeeld de automatisering van de 
reserveringen en het Boeing 747-combi-concept). Het corporate-identity-programma 
kan worden gezien als een manier om KLM krachtig eenduidig naar de markt toe te 
positioneren (commercieel vermogen), om het sociaal systeem, de onderlinge binding 
en de teamspirit te versterken. Het inschakelen van een extern adviseur (McKinsey) 
kan worden beschouwd als een instrument om aandacht voor kritisch zelfonderzoek te 
vragen. Duidelijk is dat het hierbij ging om vergroting van de winst, het opbouwen van 
ervaring en routine, een effectieve hiërarchie en vergroting van de synergie. Ook de 
marketingactiviteiten die horen bij efficiency als strategisch uitgangspunt, waren 
duidelijk aanwezig: aandacht voor de cashflow, marktaandelen en het zoeken van 
richting. Zo was er ook een duidelijke missie geformuleerd. Wat mogelijk ontbrak, was 
een interventie gericht op het laten renderen van het materieel vermogen. De vraag of 
de vliegtuigen niet alleen op tijd vlogen, maar ook iets vervoerden, kwam lange tijd 
voor velen op de tweede plaats. 
In tal van openbare uitspraken had de directie voortdurend en duidelijk laten blijken 
dat de KLM in termen van marktaandelen moest groeien en dat daarvoor de kwaliteits· 
prestatie in de ogen van de klant aanmerkelijk moest verbeteren. Met andere woorden, 
men moest beter, effectiever, inspelen op de wensen en verwachtingen van de klant De 
kosten van non-kwaliteit (klachten, claims, verlies van klanten, reputatie en concurren
tiepositie) moesten daarbij worden geëlimineerd. De organisatie werd erop gewezen dat 
non-kwaliteit geld (goud) kost. Voor een organisatie die gericht is op efficiency een 
aansprekend argument om in beweging te komen. De manier waarop de directie 
verbetering wilde doorvoeren, werd niet door iedereen gewaardeerd. Mensen uit hun 
werk halen, in projectgroepen zetten, de hiërarchie doorbreken en veel en op allerlei 
manieren communiceren, werkt immers kostenverhogend. Ook de argumenten zullen 
niet als vanzelfsprekend in de oren hebben geklonken: het wijzen op komende veran
deringen en op de noodzaak om op een andere manier ideeën te genereren. Volgens 
het Vierfasenmodel zijn dat echter de aangrijpingspunten die een anomalie op de 
bestaande situatie vormen en de organisatie kunnen helpen los te komen van de (extra) 
aandacht voor efficiency (zie figuur 56). 

Alleen het doel dat daarbij werd geschetst ..... ligt, als men 
uitgaat van de juistheid van het Vieifasenmodel," te ver weg" 

Alleen het doel dat daarbij werd geschetst (een klantgerichte serviceorganisatie) ligt, 
als men uitgaat van de juistheid van het Vierfasenmodel, "te ver weg" met als gevaar 
dat men het doel onduidelijk en vaag vindt In delen van de KLM-organisatie werd dat 
ook zo beleefd. De Soet zegt daarover dat een fase van verwarring, "creatieve chaos", 
onvermijdelijk en zelfs noodzakelijk was om los te komen en om ruimte te scheppen 
voor een cultuur en "mindset" van vernieuwing, flexibiliteit, creativiteit, een directer 
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contact met de levende werkelijkheid, betrokkenheid, teamgeest en individuele inbreng 
van mensen. Hierin kan zowel de versterking van de anomalie met betrekking tot de 
bestaande situatie worden herkend (oproep om te veranderen en ideeën te genereren) 
als het pleiten voor een "calm-down" op beheersing, minder aandacht voor het traditio
nele plannen en ordenen en het structureren van de organisatie, door een beroep te 
doen op de realiteit, het aanspreken van de aanwezige paradigma's met betrekking tot 
het gewoon zaken doen. Hij kreeg met deze oproep tot verandering vooral dat deel van 
de organisatie mee, dat "van nature" reeds klantgericht was, namelijk diegenen die 
direct in contact stonden met de klanten van KLM. Voor de anderen was een aanvul
lend project nodig, te weten KICK-PLUS. 

5.2.4.2 Niet genoeg flexibiliteit 

Het Vierfasenmodel geeft aan dat het strategisch uitgangspunt dat na efficiency komt, 
flexibiliteit is (zie figuur 59), met als tussenfase interne oriëntatie. 
Voor flexibiliteit als strategisch uitgangspunt moet de organisatie zich oriënteren op 
verandering, waarbij het herwaarderen van de aanwezige materiële middelen, het 
onderkennen van veranderingen, het genereren van ideeën en het evalueren als aangrij
pingspunten voor interventie gelden. 
Er zijn geen directe aanwijzingen voor dat het herwaarderen van de materiële 
middelen al direct als aangrijpingspunt bij het opzetten van het KICK-project is benut 
Bij het vervolgproject Zicht op '93 zou de andere kijk op de rol van het cabine
personeel als zodanig kunnen worden opgevat. Deze herwaardering, bedoeld als een 
upgrading, werd echter eerder ervaren als een poging de status van het cabinepersoneel 
aan te tasten en daarmee de weg te banen voor bezuiniging op de loonkosten. Blijkbaar 
zat deze groep nog op het spoor van efficiency en cost reduction, terwijl de intentie 
was de klantgerichtheid te vergroten. 
Wel is het onderkennen van veranderingen steeds een punt van aandacht geweest, niet 
alleen in de beginfase waarin het als een anomalie in de organisatie kon worden 
gezien, nuttig om de organisatie in beweging te brengen, maar ook later. Het is steeds 
een aandachtspunt geweest. Het genereren van ideeën en mensen daar ook toe uit te 
dagen, was juist een van de meest opvallende kenmerken van het KICK-project 

Een volledige interne oriëntatie op alle aspecten van de 
organisatie had nog niet plaatsgevonden, ...... . 

Vanuit het Vierfasenmodel gezien is voor meer flexibiliteit, behalve oriëntatie op 
verandering, ook extra aandacht voor het intern oriënteren nodig. Aangrijpingspunten 
daarbij zijn: de financieringsstructuur, het ontwikkelen van kennis, het ontwikkelen van 
het sociaal systeem en zelfonderzoek. Het ontwikkelen van kennis, ontwikkeling van het 
sociaal systeem en zelfonderzoek waren duidelijke kenmerken van het KICK-project. 
De confronterende voorlichtingsfilmpjes waren daar zeker bij behulpzaam. Ook hadden 
10.000 KLM'ers letterlijk getekend voor "Kwaliteit maken we samen" en werd een 
video naar alle collega's in 85 landen gestuurd, waarin verslag werd gedaan van de 
massale bijeenkomsten in hangar 10. 
Het KICK-project had echter een beperkte focus, betrof een deel van de organisatie en 
een geïsoleerd probleem, namelijk de kwaliteit van het produkt en dit vooral in de 
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ogen van de externe klant. Een volledige interne oriëntatie op alle aspecten van de 
organisatie had nog niet plaatsgevonden, wat zijn oorzaak vond in het feit dat bewust 
primair alleen die medewerkers die in direct contact met de klant stonden, bij de 
uitvoering van het KICK-project betrokken waren (zie ook de kanttekeningen die bij 
het KICK-project werden gemaakt). 
Wat nog niet was aangepakt, waren de werkprocessen. Middle-managers waren er in 
eerste instantie niet direct bij betrokken, waardoor naar binnen gerichte suggesties 
uiteindelijk verzandden. De kritische vragen die de externe adviseur Vorstman de 
organisatie stelde bij de begeleiding van het latere project KICK-PLUS, zijn daar ook 
een indicatie van. 

Volledige oriëntatie op flexibiliteit (zie figuur 59) zou ook inhouden dat er aandacht 
was voor evalueren en lateraal denken. Voor het evalueren van wat er in de organisatie 
omgaat, zijn zeker indicaties. Met name het evalueren van het KICK-project kan 
daarbij als voorbeeld dienen en ook het vervolgens zoeken naar een effectievere 
aanpak. In die periode zijn ook cursussen voor het management georganiseerd met de 
bedoeling: leren lateraal te denken. Er was wel enige flexibiliteit ontstaan, maar niet 
voldoende, en het doel een echte klantgerichte serviceorganisatie te worden was nog 
niet bereikt. 

5.2.4.3 Tweede stap of nieuwe poging 

Het KICK-PLUS-programma had duidelijk als doel te realiseren wat met het KICK
project nog niet was gelukt. Wat bleef was de (ogenschijnlijke) tegenstelling. Een 
directie die stelde dat de organisatie meer klantgericht moest worden, en een program
ma dat de flexibiliteit vergrootte. Ook het ontwerpen van nieuwe processen kreeg nu 
aandacht en er kwam ruimte om na te denken over taken, bevoegdheden en verant
woordelijkheden. Ook hierbij bleef de directie hameren op de noodzaak de onderne
ming sterk te maken in de strijd met de concu"entie om de klant en te anticiperen op 
de ontwikkelingen in de omgeving waar de KLM deel van uitmaakte (in termen van het 
Vierfasenmodel, de sociale omgeving). Dit zijn echter argumenten die horen bij 
aangrijpingspunten voor externe oriëntatie en vormen een anomalie op dat waar men 
nu juist alle energie op moest gaan richten, namelijk vergroting van de flexibiliteit. 
Uitgaande van het Vierfasenmodel, zou deze anomalie nuttig zijn geweest als men de 
organisatie los wilde maken van de aandacht voor flexibiliteit (zie figuur 60) . 

..... men wilde immers aandacht voor effectiviteit, 
maar volgens het Vierfasenmodel werd 
toch een dubbele boodschap uitgezonden. 

De directie wilde dit ook wel, men wilde immers aandacht voor de effectiviteit, maar 
volgens het Vierfasenmodel werd nu toch een dubbele boodschap uitgezonden. 
Misschien lag dit ten grondslag aan de opmerkingen uit kringen van managers, waar 
men het beleid onvoldoende richtinggevend vond. De manier waarop dit gebracht 
werd, had duidelijk de trekken van een anomalie (zie figuur 62 met de anomalie op 
effectiviteit, de "wake-up" op het veroveren van markten en het stellen van doelen). 
Men stuitte op weerstand van het niveau direct onder de directie. Die weerstand is 
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opgepakt op een manier die het Vierfasenmodel onder die omstandigheden ook 
aanbeveelt, namelijk het bevorderen van het ontstaan van zo'n anomalie, en is aange
grepen om de noodzaak een meer klant- en servicegerichte organisatie te worden, nog 
eens te onderstrepen. Het proces om tot een nieuwe strategie te komen, moet dan ook 
gezien worden als een instrumentatie van de anomalie om zo een doorbraak te 
realiseren. Het had dan ook geen zin dit proces van beleidsformulering tot een echt 
integraal onderdeel van de bedrijfsvoering te maken. 
Dit lag voor de hand, want de noodzaak voor meer aandacht voor het veroveren van 
markten en het stellen van doelen was nu juist datgene wat de directie al jaren 
verkondigde. Het Vierfasenmodel geeft echter ook aan dat de anomalie op effectiviteit 
aan kracht wint als deze gepaard gaat met een "calm-down" op flexibiliteit, met name 
als het gaat om het herontwerpen van processen en het werken aan groepsontwikkeling. 
Dit was ook precies wat er binnen de KLM gebeurde en daarmee werd iets stopgezet 
wat nog nauwelijks op gang was gekomen. 
In diezelfde tijd liep immers het KICK-PLUS-programma, dat alle trekken had van het 
vergroten van de flexibiliteit en in het geheel niet gediend werd met een "calrn-down" 
op het herontwerpen van processen en het werken aan groepsontwikkeling. Achteraf 
kan dan ook geconstateerd worden dat in tegenstelling tot het KICK-project KICK
PLUS veel minder succesvol is verlopen en volgens sommigen zelfs niet is gelukt. Met 
uitzondering wellicht waar het gaat om het denken in processen. Daarop had KICK
PLUS wel degelijk invloed, al wordt niet door iedereen in de organisatie dezelfde 
relatie gelegd. 
Met het toestaan van de anomalie en de reactie daarop met het Zicht op '93-program
ma kwam de KLM in een fase die overeenkomt met creativiteit als strategisch 
uitgangspunt (zie figuur 63). Hiermee moest, ook vanuit het Vierfasenmodel gerede
neerd, het KICK-PLUS-project wel vastlopen. Immers, KICK-PLUS was erop gericht 
over herallocatie van budgetten te praten, taken, bevoegdheden en verantwoorde
lijkheden te herdefini~ren, processen te herontwerpen, aan groepsontwikkeling te 
werken en dat aan de hand van een duidelijke missie. Dit alles hoort bij een vergroting 
van de flexibiliteit. Door een nieuwe, creatieve kijk op de strategie van KLM en de 
daarbij te verwachten reorganisatie was het weinig zinvol nog langer te praten over 
herallocatie van budgetten en kon de zin en inpasbaarbeid van nieuwe werkprocessen 
niet langer meer worden getoetst Het werken in teams, begeleid door een zeer breed 
opgezet opleidingsprogramma met een specifieke rol voor het management, is een 
middel om te werken aan interne groepsontwikkeling. In een periode waarin de 
(toekomstige) organisatorische verhoudingen niet duidelijk zijn, slaat dat niet aan. 

De paradox is echter dat De Soet wel dichter bij zijn doel 
kwam. De vraag is alleen of dat ten koste is gegaan van het 
socialisatievermogen van de onderneming en de saamhorigheid 
heeft aangetast 

Aandacht voor flexibiliteit veronderstelt de aanwezigheid van een missie, die met extra 
aandacht wordt bewaakt om een ori~ntatiepunt te bewaren voor nieuwe gedragsnormen. 
Dit hangt samen met groepsontwikkeling, herontwerp van werkprocessen en heral
locatie van middelen. De KLM zat echter nu juist midden in het formuleringsproces 
van een strategie, die zelfs na voltooüng nog maar een basis vormt voor een missie. 
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Dat het tot scepsis leidde, moge duidelijk zijn. Dit ondanks het feit dat onder direct 
toezicht van de directie uit het bestand van managers kandidaten geselecteerd waren 
om opgeleid te worden tot trainers, waarbij er zorgvuldig op werd gelet dat het om 
mensen ging met potentieel en acceptatie. De paradox is echter dat De Soet wel dichter 
bij zijn doel kwam. De vraag is alleen of dat ten koste is gegaan van het socialisa
tievermogen en de saamhorigheid in de onderneming. 

5.2.4.4 Marktgerichtheid komt in zicht 

De hele opzet van het Zicht op '93-programma vertoont de kenmerken om zich eerst te 
oriënteren op verandering, dan creatief te zijn en zich vervolgens via externe oriëntatie 
op vergroting van de effectiviteit te richten. 
Vrijwel alle aangrijpingspunten voor interventie zijn in de opzet van het Zicht op '93-
programma terug te vinden: de aanwezige middelen, herwaarderen, veranderingen 
onderkennen, ideeën genereren (deze horen bij oriëntatie op verandering), winstpoten
ties onderkennen, nieuwe produkten ontwerpen/benoemen, ondernemerschap stimule
ren, de inventiviteit vergroten (deze horen bij creativiteit), aandacht voor produceren, 
vraag genereren, anticiperen op de (sociale) omgeving van de KLM en anticiperen op 
maatschappelijke ontwikkelingen (onderdelen van het extern oriënteren). De gevolgde 
stappen (betrokken managers eerst naar hun eigen inzichten vragen, dit in discussie 
brengen, het opstellen van een concept-strategienota door de voltallige directie, deze 
nota weer bediscussiëren en vervolgens iedereen eraan committeren) laten dit, evenals 
de uitkomsten, zien. 
Opgemerkt kan worden dat alleen de top van KLM bij dit proces was betrokken, maar 
het vervolg (overleg met de ondernemingsraad, het laten uitwerken door projectgroepen 
en het in het leven roepen van een projectgroep die de "guiding principles" moest 
uitwerken) bood mogelijkheden ook de rest van de organisatie erbij te betrekken. 
Duidelijk is wel dat dit niet vanzelf ging en de nodige inspanning moest worden 
geleverd. Op grond van het Vierfasenmodel zou dit verklaard kunnen worden door het 
feit dat het Zicht op '93-programma te snel na de introductie van KICK-PLUS kwam, 
waardoor een aanslag op het socialisatievermogen werd gepleegd. Het is echter 
duidelijk dat externe omstandigheden de KLM daartoe dwongen . 

..... dat het Zicht op '93 te snel na de introductie van 
KICK-PLUS kwam, ..... Het is echter duidelijk 
dat externe omstandigheden de KLM daartoe dwongen. 

Het eerstverantwoordelijke directielid voor Zicht op '93, Bouw, wordt een primaire 
oriëntatie op rendement en marktoriëntatie toegeschreven. Na zijn aantreden als presi
dent richtte hij zich vooral op een scenario van groei en kostenbeheersing. 
Men zou het opvallend kunnen noemen dat van de 7S'en in het Zicht op '93- project, 
juist het aspect .structuur zoveel aandacht heeft gekregen. Vanuit het Vierfasenmodel 
geredeneerd echter, is dat als randvoorwaarde voor het ten uitvoer brengen van de 
marketingstrategie een logisch aandachtspunt. Het is echter ook een aangrijpingspunt 
als men een anomalie wil op beheersing om een organisatie los te maken van de 
aandacht voor creativiteit (figuur 64) en, via de tussenfase externe oriëntatie, te laten 
werken vanuit het strategisch aandachtspunt effectiviteit. Of anders gezegd, het 
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kwadrant marktgerichtheid centraal te stenen. Een ander aangrijpingspunt voor een 
"wake-up" is plannen en ordenen. Het aanhouden van het 7S-mode1 kan als een expo
nent daarvan worden gezien. Tegenover deze "wake-up" staat de "calm-down" op 
verandering met als aangrijpingspunten het onderkennen van veranderingen en het 
genereren van ideeën. De straffe planning van het Zicht op '93-programma voorzag 
erin dat men niet te lang stil stond bij het onderkennen van veranderingen en het 
genereren van ideeën. 
Het reorganisatievoorstel zorgde er wel voor dat er in de toekomst extra aandacht zou 
zijn voor het verklaren en voorspellen, door het instellen van een afdeling Corporate 
Strategy op topstafniveau. Zo werd in hoog tempo de situatie bereikt waarin, volgens 
het Vierfasenmodel, effectiviteit als strategisch uitgangspunt gold (figuur 51). 

Als effectiviteit het strategisch uitgangspunt is, dan geldt nog steeds dat er aandacht 
moet zijn voor creativiteit als strategisch uitgangspunt. Er moet met name extra 
aandacht zijn voor het zien van verkoopmogelijkheden met winstpotentie, het ontwer
pen van nieuweproduktenen het durven nemen van risico's (ondernemerschap). Ook 
moet er aandacht zijn voor efficiency en met name voor het aangrijpingspunt synergie 
door het ontwikkelen van samenwerking. De uitkomst, maar vooral de uitwerking van 
het Zicht op '93-prograrnma geeft daar blijk van, wat af te leiden is uit de opdracht die 
de projectgroep Besturingsprincipes meekreeg en de kernregels die daarbij golden 
(inter-ondernemerschap, grote vrijheid lijnmanagers, minder dominerende rol van 
stafafdelingen). 
Met het instellen van projectgroepen die de uitkomsten van Zicht op '93 moesten 
uitwerken, kon de nieuwe strategie in detail worden uitgewerkt en werd het mogelijk 
na te denken over verdere kostenbeheersing, door middel van procescontrole, het 
opbouwen van routine e:à het toewijzen van taken, bevoegdheden en verantwoor
delijkheden als onderdeel van de nieuwe hiërarchie. Hiermee werd de organisatie via 
oriëntatie op beheersing voorbereid op het werken volgens een nieuw strategisch 
uitgangspunt, namelijk efficiency. 
Het Vierfasenmodel geeft als mogelijk volgend strategisch uitgangspunt ook efficiency 
aan. Daarvoor zou er eerst een "calm-down" moeten plaatsvinden op externe oriëntatie, 
met name op de aangrijpingspunten genereren van vraag en anticiperen op de sociale 
omgeving. De grote aandacht die werd gegeven aan het ontwikkelen van de strategie
nota, had daar inmiddels wel voor gezorgd. Verder zou er een "wake-up" op de interne 
oriëntatie moeten komen, gericht op het ontwikkelen van voor de markt aantrekkelijke 
nieuwe kennis/technologie en het vergroten van de cohesie. 

Vanuit het Vierfasenmodel gezien, kan gesteld worden dat daarvoor 
in de periode-De Soet de basis is gelegd. 

In een tussenfase wordt het accent vooral op beheersing gelegd en wordt er gestreefd 
naar kostenbeheersing, ervaringsopbouw, taken- en verantwoordelijkhedentoewijzing 
(hiërarchie), samenwerking en synergie. Zoals gezegd, werd na de directie eind 1990 
een ingrijpend efficiencyprogramma doorgevoerd. Vanuit het Vierfasenmodel gezien, 
kan gesteld worden dat daarvoor in de periode-De Soet de basis is gelegd. 
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5.3 GELDERSE PAPffiRGROEP, STREVEN NAAR MEER FLEXIBILITEfr 

Voor de keuze van Gelderse Papiergroep (GP) gelden soortgelijke argumenten als voor 
de keuze van KLM. Ook hier is de afloop bekend en kon gebruikgemaakt worden van 
de herinneringen van de direct betrokkenen. Bronnen zijn dan ook interviews met drs. 
C.l. Bakker voorzitter van de Raad van Bestuur, drs. Th. Snijders, eerst de extern 
adviseur van Gelderse Papiergroep, later intern adviseur Kwaliteitsmanagement, en 
interne stukken die zij ter inzage hebben gegeven. Ook zij hebben kennis genomen van 
de casebeschrijving zoals die in dit hoofdstuk is opgenomen en hun commentaar 
verwerkt. Anders dan bij Philips en KLM is bij de beschrijving van deze case voor een 
andere opzet gekozen. Bij de eerste twee cases is eerst een historische schets gegeven, 
waarna nagegaan is of aan de hand van het Vierfasenmodel een analyse te maken valt. 
De aandacht was daarbij vooral op de "hoe"-vragen geconcentreerd (zie Yin, figuur 67, 
relevante situaties voor verschillende research-strategieën). Bij Gelderse Papiergroep is 
direct uitgegaan van het Vierfasenmodel; aan de betrokken adviseur is gevraagd of de 
interventies die gedaan zijn, overeenkomen met wat het Vierfasenmodel in de gegeven 
situatie zou voorstellen, waarbij vooral de vraag was "waarom" bepaalde ingrepen 
werden gedaan. 

Gelderse Papiergroep N.V. is een beursgenoteerde onderneming bestaande uit een 
vijftal papierfabrieken. Samen richten zij zich op drie markten: de markt voor grafische 
specialiteiten, de markt voor veiligheids- en kunstenaarspapier (waarbij de markt van 
bankbiljettenpapier veruit de belangrijkste is) en de markt voor technische papieren. 
Gelderse Papiergroep werd van 1986 tot medio 1995 geleid door drs. C.l. Bakker, die 
het blijkens een kranteninterview als een uitdaging zag de door zijn voorganger 
bijeengebrachte bedrijven te integreren tot een onderneming. Hij tekent daar vervolgens 
bij aan: "Als je zoals wij, met kleinere machines wil overleven, moet je naar speciale 
papiersoorten. Gelderse Papiergroep heeft van zijn strategische zwakte een sterkte 
gemaakt. De onderneming legt zich toe op specialiteiten in kleine hoeveelheden. Dat 
vereist flexibiliteit." 

. .. . als een uitdaging zag de door zijn voorganger bijeen
gebrachte bedrijven te integreren tot een onderneming. 

5.3.1 De uitgangspositie 

In het jaarverslag 1994 schrijft de Raad van Bestuur van Gelderse Papiergroep onder 
het kopje "Strategie" het volgende: 

"Vanaf zijn ontstaan in 1982 heeft Gelderse Papiergroep zich toegelegd op de vervaar
diging van bijzondere papiersoorten en verwante produkten. De basis daarvoor werd 
gelegd met de oprichting van twee bedrijven, Van Gelder Fijnpapier en Van Gelder 
Coatings. Deze kwamen voort uit de voormalige Papierfabrieken Van Gelder Zonen. 
Nadien is in korte tijd een aantal bedrijven geacquireerd, die alle pasten in de strategie 
van concentratie op bijzondere papiersoorten. Kenmerkend voor deze acquisities was, 
dat zij mogelijk waren met weinig financiële middelen (betrokken bedrijven waren 
failliet of stonden aan de rand van een faillissement). Door technische en commerciële 
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mogelijkheden van de bedrijven te combineren, ontstond perspectief op groei en 
verbetering van rendement 
De acquisitie in 1990 van de specialiteitenpapierfabriek KNP Meerssen van KNP, thans 
KNP BT, betekende een krachtige versterking van Gelderse Papiergroep, in het 
bijzonder op het gebied van grafische specialiteiten. Zowel in commercieel opzicht als 
gemeten naar rendement, leverde de fabriek in Meerssen een wezenlijke bijdrage. 
De variêteit aan bijzondere papiersoorten die inmiddels binnen Gelderse Papiergroep 
was ontstaan, gaf aanleiding tot een groepering in drie sectoren. Het belangrijkste doel 
daarvan was af te bakenen in welke verschillende niche-markten Gelderse Papiergroep 
opereerde, en vast te stellen wat nodig zou zijn om in elk van die markten een 
vooraanstaande plaats te verwerven of te behouden. De totale investeringsbehoefte van 
de drie sectoren bleek echter een inperking van activiteiten te vergen. 

Een eerste, voor de hand liggende stap was een nadere beperking op het gebied van 
grafische papiersoorten. Naast specialiteiten werden namelijk ook nog soorten vervaar
digd met een semi-bulkkarakter. Besloten werd tot volledige concentratie op specialitei
ten en tot aanpassing van de produktiecapaciteit Dit leidde tot het buiten gebruik 
stellen van de machines van Van Gelder Fijnpapier. Deze concentratie werd in 1993 
voltooid. De tweede stap was de verkoop van Van Gelder Coatings in 1994. Van 
Gelder Coatings had van meet af aan een bijzondere positie binnen Gelderse Papier
groep. Het was het enige bedrijf dat geen papier vervaardigde. De coatingtechnieken 
van Van Gelder Coatings werden elders binnen de Groep niet toegepast. Voor het 
behoud van een vooraanstaande positie op een zeer gespecialiseerde niche-markt zou 
Van Gelder Coatings vanuit een bredere basis moeten opereren. Door de overname 
door Bowater gaat Van Gelder Coatings al op korte termijn profiteren van de kennis en 
marktpositie van de nieuwe aandeelhouder op het gebied van gecoate produkten. De 
boekwinst van bijna f 10 miljoen en de balansverkorting die het gevolg zijn van de 
verkoop, betekenen een versteviging van het fmanciêle draagvlak van Gelderse Papier
groep. Daarmee is een goede uitgangspositie gecrreerd voor nieuwe expansie. 

Besloten werd tot volledige concentratie op specialiteiten 
en tot aanpassing van de produktiecapaciteit. 

Met ingang van 1995 heeft Gelderse Papiergroep een nieuw logo. Alle bedrijven zullen 
op hun markten van dit logo gebruikmaken. Daarmee zullen zij herkend worden als 
onderdeel van Gelderse Papiergroep en aldus elkaars positie en naamsbekendheid 
ondersteunen." 

Na een lange reeks van jaren met een positief bedrijfsresultaat, moest Gelderse 
Papiergroep over 1993 een verlies na belasting van f 5,3 miljoen melden, overigens 
met nog steeds een positief bedrijfsresultaat van f 4,6 miljoen en een positieve 
cashflow van f 16,5 miljoen. In het jaarverslag 1994 meldt Gelderse Papiergroep een 
winst na belastingen van f 18 miljoen bij een bedrijfsresultaat van f 18,7 miljoen en 
een cashflow van f 39,9 miljoen. 
In een interview voor Kwaliteit in Bedrijf zegt Bakker in 1992 en sprekend over de 
eerste helft van de jaren '80: "De stormachtige acquisities lieten sporen na van haast en 
improvisatie. Ieder bedrijf was bezig· met te zorgen dat eerst de eigen zaakjes in orde 
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kwamen, waardoor vrijwel iedere samenhang tussen de bedrijven ontbrak. De tijd brak 
aan dat er niet doorgehold moest worden met acquisities, maar dat er eerst structuur in 
de organisatie moest komen. We moesten nadenken over onze toekomst." Bakker 
omschrijft dat later als volgt: "Waar ik mee te maken kreeg was een schaschlik van 
bedrijven, waar een eenheid van moest worden gemaakt, met als belangrijkste opgave 
het "uitbraden" van alle mogelijkheden tot synergie en de aanwezige technologie." 
Voor Bakker geldt dat hij vanuit zijn visie op de mens een fervent aanhanger is van 
decentralisatie van materiële en functionele verantwoordelijkheid. Dit kwam overeen 
met de emotie die in alle bedrijven voelbaar was. Daar was men wars van iedere vorm 
van centralisatie. Dit bepaalde de manier waarop hij zijn doel wilde bereiken. 

In datzelfde interview zegt hij: "In zekere zin was kwaliteit al een zeer vertrouwd 
begrip voor het maken van papier, maar toch zijn we op Raad van Bestuur-niveau 
meer doordrongen geraakt van de noodzaak dat kwaliteit verder ging dan een goed 
produkt. Dat dat een veel bredere betekenis moest krijgen. Dat kon natuurlijk alleen 
maar als wij het zo organiseren dat de hele organisatie eigenlijk één grote klont 
exce1lente kwaliteit is." 

Bakker vertelt verder: "In het voorjaar van 1988 werd de eerste duidelijke bijeenkomst 
van de Raad van Bestuur en de verschillende managementteams belegd. Iets dat voor 
1986 amper gebeurde, men kende elkaar nauwelijks. Die eerste conferentie eindigde in 
een heel sterk gevoel van: we hebben een goed punt te pakken. Geleidelijkaan 
realiseerden de bedrijven zich echter dat het verschrikkelijk moeilijk was om daar zelf 
handen en voeten aan te geven. Langzamerhand groeiden we naar het besef van: 
misschien hebben we dan toch hulp nodig." 

Dat kon natuurlijk alleen maar als wij het zo organiseren dat de 
hele organisatie eigenlijk één grote klont excellente kwaliteit is. 

5.3.2 De keuze voor een aanpak en de hulp van een externe begeleider 

Zonder dat hij dat zelf zo noemt, heeft het er alle schijn van dat Bakker van meet af 
aan een flexibele organisatie voor ogen heeft gestaan. Hij wilde immers een organisatie 
die snel zou kunnen inspelen in een aantal niche-markten. Op dit moment, midden 
1995, ziet het ernaar uit dat flexibiliteit alleen niet voldoende is en dat de organisatie 
vooral ook creatiever moet worden, dat wil zeggen, haar probleemoplossend vermogen 
moet versterken. 
Naar de mening van Bakker is de gewenste flexibiliteit echter nog niet in alle onderde
len van Gelderse Papiergroep op het gewenste niveau. In de periode voor 1986 was 
Gelderse Papiergroep vooral gericht op het maken van winst en het acquireren van 
zelfstandig opererende bedrijven of, anders gezegd, op het vergroten van het materieel 
vermogen en commercieel vermogen. 
Als gevolg hiervan was de financiële positie wel gezond te noemen, maar ontbrak het 
aan onderlinge samenhang tnssen de verschillende managementteams en daarmee de 
verschillende bedrijfsonderdelen, en tussen de directies van de ondernemingen en de 
Raad van Bestuur. Dat het socialisatievermogen maar beperkt aanwezig was, is ook op 
te maken uit de bovengenoemde citaten, zoals die van Bakker. Ook het denkvermogen 
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was beperkt, wat tot uiting kwam in de constatering dat men op eigen kracht de 
organisatie niet bleek te kunnen veranderen. 

In een presentatie waarin Bakker terugblikt op de periode 1987 - 1993, laat hij zien dat 
de Raad van Bestuur in 1987 tot de overtuiging komt dat in alle bedrijven van de 
Groep een gelijkgestemde aanpak van integrale kwaliteitszorg geboden is, met als 
redenen: 

• een leverancier van specialiteiten zal het op kwaliteit moeten winnen van zijn 
concurrenten 

• aandacht voor kwaliteit is veelal nog louter op het produkt gericht; de klant wil 
meer dan alleen een goed produkt 

• kosten van niet-kwaliteit zijn veel hoger dan men denkt. 

Hieruit valt op te maken dat de Raad van Bestuur blijkbaar een duidelijke strategie 
voor ogen stond: een klantgerichte leverancier van specialiteiten. In de jaren daarvoor 
was vooral het accent gelegd op het genereren van cashflow, met name om de 
acquisities te kunnen financieren, en op het veroveren van marktaandelen door middel 
van acquisities. Het steUen van doelen en het ontwikkelen van een strategie was 
duidelijk minder aan de orde geweest 

Het kiezen voor integrale kwaliteitszorg had echter ook nog een andere reden. Bakker 
zag in het onderwerp een bindend thema waarmee hij de verschillende bedrijven tot 
een groep kon maken. Het gezamenlijk optrekken rondom dit thema heeft ook het 
gewenste effect gehad. Als voorbeeld kan dienen de centralisatie van de treasure
functie. Voordien beheerde elk onderdeel zijn eigen treasure. Door hen samen na te 
laten denken over vergroting van de efficiency van die functie, kwamen betrokkenen 
zelf met het voorstel de functie te centraliseren. Vrijwel alle aspecten die volgens het 
Vierfasenmodel bij het denken over efficiency behoren, zijn daarin terug te vinden, 
zowel met betrekking tot het oriënteren op beheersing als met betrekking tot interne 
oriëntatie en efficiency als strategisch uitgangspunt. 

Vrijwel alle aspecten die volgens het Vierfasenmodel het het 
denken over efficiency behoren, zijn daarin terug te vinden. 

Denken over laten renderen, plannen en ordenen, structureren, kennis ontwikkelen, 
ontwikkeling van het sociaal systeem, oog voor routine en ervaring, voor de onderlinge 
hiërarchie en voor synergie, zijn alle aangrijpingspunten die in het voorbeeld Gelderse 
Papiergroep aan de orde komen. 
Volgens het Vierfasenmodel zal een organisatie die flexibiliteit als strategisch uitgangs
punt neemt, voldoende aandacht moeten hebben gegeven aan de aangrijpingspunten die 
horen bij efficiency als strategisch uitgangspunt en interne oriëntatie. Gelderse 
Papiergroep was bij het aantreden van Snijders nog niet zo ver. Er moest nog het 
nodige gedaan worden aan de effectiviteit en efficiency. Weergegeven in het Vierfasen
model, zou de aandachtsverdeling in 1986 zijn zoals figuur 69 aangeeft. 
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Figuur 69. Oriëntatie op beheersing met het doel effectiviteit en efficiency te vergro
ten. 
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In deze situatie zou extra aandacht moeten worden gegeven aan: 

Richting externe oriëntatie: 

Richting effectiviteit: 

Richting beheersing: 

Richting efficiency: 

Richting interne oriëntatie: 

produceren, vraag genereren, anticiperen op de sociale 
omgeving. 

verkopen, markten veroveren, doelen stellen en strategie 
ontwikkelen. 

rendement, plannen en ordenen, structureren, verklaren 
en voorspellen. 

kostenbeheersing, ervaring opbouwen, taken en verant
woordelijkheden toewijzen en de samenwerking ontwik
kelen. 

zelfonderzoek. 

Produceren, vraag genereren, anticiperen op de sociale omgeving, verkopen, markten 
veroveren en laten renderen, had in de periode voor 1986 veel extra aandacht gekregen 
en er was voor de Raad van Bestuur geen aanleiding daar gas op terug te nemen. Uit 
zijn pleidooi voor het in gang zetten van integrale kwaliteitszorg blijkt dat Bakker 
expliciet aandacht vraagt voor kostenbeheersing. Hij gebruikt het zelfs als één van de 
argumenten om aan integrale kwaliteitszorg te gaan werken. Uit gesprekken blijkt dat 
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in het intern overleg binnen de Raad van Bestuur, vlak na het aantreden van Bakker, 
aandacht wordt gevraagd voor het stellen van doelen en voor strategieontwikkeling. Uit 
de keuze van Snijders, die vooral als begeleider van het veranderingsproces is te 
typeren, als extern adviseur en uit de argumenten die Bakker aandraagt voor het beleg
gen van bijeenkomsten met alle managementteams, directies en de Raad van Bestuur, 
mag worden afgeleid dat er extra aandacht geschonken wordt aan het ontwikkelen van 
samenwerking en ulfonderzoek. Waar het aan lijkt te ontbreken, ligt vooral op het vlak 
van de oriëntatie op beheersing, zoals aandacht voor plannen en ordenen, structureren, 
verklaren en voorspellen, èn de aangrijpingspunten die volgens het Vierfasenmodel 
horen bij vergroting van de efficiency, wals ervaring opbouwen en taken en verant
woordelijkheden toewijzen. 
Uit interviews blijkt dat dit maar gedeeltelijk waar is. De rust die Bakker wil na de 
hectische periode voor 1986, is vooral bedoeld om meer routine in het dagelijks 
handelen te brengen door de mensen de gelegenheid te geven ervaring op te bouwen. 
De keuze voor integrale kwaliteitszorg om de organisatie een richting te bieden, de 
onderlinge samenwerking te vergroten en zo meer synergie in de organisatie te krijgen, 
werd niet alleen door motieven van kostenbeheersing ingegeven. Ook de aandacht voor 
processen en procedures leidde tot het invoeren van integrale kwaliteitszorg. Dit wordt 
nog eens ge11lustreerd door het feit dat vier van de vijf ondernemingen imniddels een 
IS0-9000-certiflcaat hebben weten te verwerven. 

Al in zijn presentatie in 1988 voor het verzamelde managementteam geeft Bakker aan 
dat er nagedacht moet gaan worden over de interne structuur. Hij spreekt over het 
elkaar herkennen als interne ldantlleverancier en over een meer uitnodigende dan 
instruerende stijl van leidinggeven. Uit het laatste blijkt dat hij een discussie wil over 
de principes waarop de hiërarchie binnen Gelderse Papiergroep is gebaseerd. 

De keuu voor integrale kwaliteitszorg om de organisatie een 
richting te bieden, de onderlinge samenwerking te vergroten en 
zo meer synergie in de organisatie te krijgen, werd niet 
alleen door motieven van kostenbeheersing ingegeven. 

Uit het verslag van een tweede bijeenkomst (april 1989) blijkt dat men niet alleen tot 
de conclusie komt dat externe hulp gewenst is, maar ook dat men kiest voor Integrale 
Kwaliteitszorg (IKZ) op twee sporen: 

1. Concrete en specifieke verbeterprojecten (het "harde" spoor). 
2. Stijl van leidinggeven en van samenwerken moet opener en uitnodigender 

worden (het "zachte" spoor). 

Het tweede spoor onderstreept nog eens de wens dat de tot dan als patriarchaal te 
omschrijven stijl van leidinggeven moet veranderen en er dus andere uitgangspunten 
gevonden moeten worden voor de inrichting van de hiërarchie. 

Begin 1990 vindt een zogenoemde visieworkshop plaats. Een en ander leidt ertoe dat 
de volgende visie wordt vastgesteld, die daarna de basis is gaan vormen voor de 
strategie voor de jaren '90: 
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Groei naar Europees formaat 
• Groot in maatwerk. 
• Gelderse Papiergroep is kwaliteit. 
• Bovengemiddeld rendement. 

De karakteristieken die de Groep moeten typeren, zijn: 

• Kleinschalige produktiestructuur. 
• Produkten als maatwerk en merknaam. 
• ExceJlente kwaliteit (in produkt èn dienstverlening). 
• Leidend beginsel in de organisatie: 

ruime mate van delegatie van verantwoordelijkheden 
decentraal wat decentraal kan 
centraal wat centraal moet 
informeel. 

Wat excellente kwaliteit betreft, geldt de volgende omschrijving: 

• Precies weten wat de klant wil. 
• Daaraan voldoen. 
• Liefst iets meer dan dat. 

Voor het nastreven van excellente kwaliteit wordt integrale kwaliteitszorg toegepast, 
oftewel: 

• Alles iedere keer een beetje beter doen. 
• Werkzaamheden zijn processen van optimale samenwerking. 
• Externe en interne klant-leverancierrelaties staan centraal. 

Betrokkenheid van iedereen is voorwaarde voor succes. 

Deze visie kan beschouwd worden als een neerslag van wat er in de jaren daarvoor is 
besproken. Bakker typeert de periode 1987 - 1990 met: 

• Ordening en verder herstel. 
• Verkenning van de lange-termijnpositie van Gelderse Papiergroep als geheel. 
• Alliantie met KNP: 

overname van een specialiteitendivisie van KNP 
Gelderse Papiergroep ruilt een particulier aandeelhouder in voor een 
strategisch aandeelhouder (40% met een optie voor nog een 30%). 

De visie illustreert dat nagenoeg alle aangrijpingspunten die uit het Vierfasenmodel 
naar voren komen, aandacht krijgen, met uitzondering wellicht van het leren verklaren 
en voorspellen. Er wordt een brede aanpak opgesteld, die zich kenmerkt door veel 
investeren in opleiding en het houden van workshops waarbij alle medewerkers 
betrokken worden. Ook kiest men ervoor de trainers uit eigen gelederen te selecteren 
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en hun een zogenoemde "train the trainer" -opleiding te geven. 
Het geheel werd onder leiding van een stuurgroep geplaatst, waarin de voltallige Raad 
van Bestuur en alle algemeen directeuren zitting hebben. A1s Snijders in dienst treedt 
bij Gelderse Papiergroep, wordt afgesproken dat hij direct aan Bakker rapporteert. De 
aanpak wordt door Snijders getypeerd als "zoeken in jezelf' en "er moet iets tussen de 
oren gebeuren". Daaruit valt af te leiden dat hij, zonder dat het expliciet is benoemd, 
aandacht vraagt voor het op denkvermogenniveau leren verklaren en voorspellen. 

5.3.3 Interne oriëntatie als tussenfase 

In 1994 wordt geconstateerd dat aan alle genoemde aandachtspunten ruimschoots 
aandacht is geschonken en dat dit heeft geleid tot een strategie zoals die in het 
jaarverslag 1994 is neergelegd. Tegelijkertijd constateert men dat de stuurgroep zijn 
werk erop heeft zitten; dat er echter behoefte is aan verbreding en verdieping van het 
directeurenberaad, waarvan de eerste meerdaagse samenkomst in augustus 1993 had 
plaatsgevonden. Inmiddels was ook een zogenoemde "IKZ-Scan" geïntroduceerd, waar
voor gebruikgemaakt werd van de kwaliteitsmatrix die hoort bij de Nederlandse 
Kwaliteitsprijs en -Onderscheiding. (De toepassing ervan leidde er ondermeer toe dat 
Snijders, enthousiast pleitbezorger van genoemde matrix, deelnam aan een werkgroep 
die de oorspronkelijke matrix aanscherpte en verbeterde.) 

Uit de interviews blijkt dat men in de tegenvallende resultaten van 1993 aanleiding zag 
nog eens kritisch te kijken naar de wijze waarop Gelderse Papiergroep aan verbetering 
van de efficiency werkt en daar aangrijpingspunten voor vond. In het Vierfasenmodel 
zijn deze aangegeven bij interne oriëntatie, namelijk: het aantrekken van financiële 
middelen, kennisontwikkeling; en het ontwikkelen van een sociaal systeem. Even 
dreigde de aandacht voor het IKZ-programrna te verflauwen. A1s dat zou zijn gebeurd, 
dan zou daarmee ook een aantal aangrijpingspunten die het Vierfasenmodel aangeeft 
als horend bij het werken aan verbetering van de efficiency met inachtneming van alle 
verrnogensniveaus, niet langer zijn gebruikt. De Raad van Bestuur heeft echter van het 
begin af aan strak de hand gehouden aan de continuïteit van het programma 

Daaruit valt af te leiden dat hij, zonder dat het expliciet 
is benoemd, aandacht vraagt voor het op denkvermogenniveau 
leren verklaren en voorspellen. 

Als dat zou zijn gebeurd, dan zou daarmee ook een aantal 
aangrijpingspunten horend bij het werken aan verbetering 
van de efficiency, niet langer zijn gebruikt. 

Uit het jaarverslag 1994 blijkt door het verkopen van Van Gelder Coating er meer 
ruimte is geschapen voor'investeringen in de andere bedrijfseenheden. Door te wijzen 
op de bijzondere kennis die binnen GP aanwezig is, heeft men een impuls willen geven 
om tot meer kennisontwikkeling binnen de sector grafische specialiteiten te komen en 
daarmee tot nieuwe, voor de markt aantrekkelijke technologieën. Vermeld is reeds dat 
de stuurgroep als het ware tot een sleur dreigde te worden en er initiatieven werden 
genomen om het directeurenberaad te verdiepen; duidelijk vanuit de behoefte het 
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sociaal systeem te ontwikkelen. De weergegeven visie begon binnen Gelderse Papier
groep steeds meer te leven en ging werken als een mission statement waaraan interne 
gedragsnormen werden ontleend. 

Gesteld kan worden dat de situatie inmiddels was veranderd en overeenkwam met wat 
het Vierfasenmodel aangeeft met volledige oriëntatie op efficiency (zie figuur 70). 

Figuur 70. Een organisatie die zich volledig richt op verbetering van de efficiency. 
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Het Vierfasenmodel geeft aan de oriëntatie op beheersing te verleggen naar volledige 
oriëntatie op verbetering van de efficiency. Daarbij moet een "calm-down" op de 
oriëntatie op effectiviteit plaatsvinden, en wel op de aangrijpingspunten markten 
veroveren en doelen stellen. Het jaarverslag 1994 spreekt wat dat betreft voor zich. 
Men geeft aan dat men kiest voor inperking van activiteiten en de strategische doelen 
wijken niet af van wat in de jaren daarvoor is geformuleerd. Ook zou er een "wake-up" 
richting flexibiliteit moeten komen, en wel op de punten herontwerp van processen, 
leidend tot nieuwe werkmethoden, en het werken aan groepsontwikkeling, leidend tot 
saamhorigheid. Uit het voorgaande blijkt dat Bakker argumenten gebruikte die bij deze 
aangrijpingspunten aansluiten (zie figuur 71). 
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Figuur 71. Een organisatie die zich voorbereidt op volledige oriëntatie op efficiency. 
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Het oorspronkelijke doel om van Gelderse Papiergroep een flexibele onderneming te 
maken, is weliswaar nog niet volledig bereikt, maar zeker niet losgelaten. Nu bijna alle 
onderdelen van Gelderse Papiergroep een IS0-9()()()-certificaat hebben behaald, ontstaat 
er bijna vanzelf een "calm-down" op beheersing, met name op de punten plannen en 
ordenen, leidend tot procedures en procedures. 
De voorstellen die Snijders heeft ingediend voor aanpassing van de inhoud van de 
managementworkshops en de interpretatie die hij geeft aan het Vierfasenmodel van de 
Nederlandse Kwaliteitsprijs, komen overeen met een oproep tot een "wake-up" richting 
verandering (zie figuur 72). 

Het benadrukken van op handen zijnde veranderingen en het genereren van ideeën zijn 
daarin herkenbaar. Het meest concreet is dat waar te nemen in Snijders' voorstel om in 
opleidingsprogramma's, onder andere voor het management, creativiteitflateraal denken 
een belangrijke plaats te geven. Een onderwerp dat in het Vierfasenmodel wordt gezien 
als een aangrijpingspunt op het niveau van het denkvermogen richting creativiteit. 
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Figuur 72. Een organisatie die zich opmaakt de aandacht te verleggen naar oriêntatie 
op flexibiliteit. 
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Uit het voorgaande blijkt niet alleen dat het ook in het geval van Gelderse Papiergroep 
mogelijk is de ontwikkeling van een bedrijf aan de hand van het Vierfasenmodel te 
beschrijven, maar dat ook aan te geven is dat er een logische samenhang is tussen de 
ingrepen die zijn gepleegd. Ook geeft het Vierfasenmodel aan wat mogelijke volgende 
stappen zijn en dat de voorgenomen interventies in lijn liggen met de ontwikkelingen 
die zijn ingezet. 

5.4 TOEPASSING VAN HET VIERFASENMODEL 

In deze paragraaf zal het Vierfasenmodel op twee manieren worden toegepast. Eerst 
wordt het toegepast op Eurocar en wordt getoond hoe in de praktijk toepassing van het 
schema geleid heeft tot een door de betrokken onderneming aanvaard advies. Vervol
gens wordt in het kort een viertal opdrachten geêvalueerd, die zijn uitgevoerd door 
collega-(Berenschot-)adviseurs. Bij een daarvan is van het begin af aan gebruikgemaakt 
van het VierfasenmodeL Bij de andere drie is het schema net als bij Gelderse Papier
groep achteraf gebruikt als verantwoordingsmodel of evaluatiemodeL 

Alvorens in te gaan op Eurocar en de geêvalueerde opdrachten, zal eerst geschetst 
worden hoe het Vierfasenmodel in de praktijk kan worden toegepast, zoals dat in 
figuur 2 al eens schematisch is weergegeven. 
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5.4.1 Stappen bij het toepassen van het Vierfasenmodel 

Het Vierfasenmodel laat zich niet uit over de reden waarom een organisatie voor een 
bepaald strategisch uitgangspunt zou moeten kiezen. Zelfs wordt erkend dat alle 
uitgangspunten, creativiteit, effectiviteit, efficiency en flexibiliteit, op een bepaald 
moment tegelijk wenselijk zijn. Tevens werd echter gesteld dat de aangrijpingspunten 
of organisatorische ingrepen om ze te realiseren onderling strijdig zijn. 
Het Vierfasenmodel beveeh een verdeling van aandacht aan, zodanig dat aangrijpings
punten gegroepeerd zijn rondom een bepaald strategisch uitgangspunt of, bij wijze van 
tussenfase rondom een oriëntatierichting. 
Toepassing van het Vierfasenmodel vindt plaats volgens een aantal stappen. Eerst 
moet, los van het Vierfasenmodel, vastgesteld worden welk strategisch uitgangspunt de 
voorkeur verdient Daarvoor zal men de omgeving van de organisatie moeten verken
nen en naar eigen inzicht moeten bepalen welk strategisch uitgangspunt het meest 
effectief zal zijn om vermogensvermeerdering te realiseren. 
Eventueel gelijktijdig met deze eerste stap moet, ook los van het schema, worden 
nagegaan welk strategisch uitgangspunt tot nu toe heeft gegolden. Daarvoor zal een 
intern onderzoek moeten plaatsvinden, dat zich niet alleen richt op de officiële beleids
plannen, maar ook op het daadwerkelijk managementgedrag en de beleving van de 
medewerkers. Is het bestaande strategisch uitgangspunt vastgesteld, dan zal men zich 
moeten afvragen of de verschillende elementen voldoende zijn uitgenut. Als bijvoor
beeld effectiviteit het uitgangspunt is, dan zal men zich erover moeten uitspreken of 
cashflow, marktaandelen, het geven van richting en het gebruikmaken van markt
strategische plannen, intern voldoende zijn uitgenut 
De mate van uitnutting kan worden vastgesteld door te kijken naar de beide bij het 
strategisch uitgangspunt behorende oriëntatierichtingen en de aangrijpingspunten voor 
extra aandacht die het Vierfasenmodel daarbij geeft. Onderzocht moet dan worden of 
de daar aangegeven aangrijpingspunten daadwerkelijk extra aandacht krijgen of hebben 
gekregen. Ook moet worden vastgesteld of andere aangrijpingspunten, horend bij de 
andere oriëntatierichtingen, niet zo dominant naar voren worden gebracht dat zij 
verstorend werken op de huidige situatie, danwel gedoemd zijn te mislukken. In beide 
gevallen kan gesproken worden van vermogens(kapitaal)vernietiging. Op deze wijze 
kan worden vastgesteld of de aandachtsverdeling inadequaat is geweest en kunnen 
zonodig corrigerende maatregelen worden genomen. 

Eerst moet, los van het Vierjasenmodel, vastgesteld 
worden welk strategisch uitgangspunt de voorkeur verdient. 

De stap die dan volgt, is het vaststellen of het meest gewenste strategisch uitgangspunt 
al dan niet gelijk is met het geldende strategisch uitgangspunt, waarna, weer met 
behulp van het Vierfasenmodel kan worden vastgesteld welke aangrijpingspunten voor 
extra aandacht in aanmerking komen of in aanmerking hadden moeten komen bij een 
analyse/verantwoording achteraf. 
Verschillende combinaties zijn mogelijk. Een combinatie waarbij het strategisch 
uitgangspunt is uitgenut en extern nog steeds effectief, is op het eerste gezicht gunstig, 
maar er dreigt een reëel gevaar. De kans bestaat dat de organisatie vervalt in een van 
de genoemde extremen (verkokering, verstarring, bureaucratisering etc.). 
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Immers, alle aangrijpingspunten krijgen blijkbaar de gewenste extra aandacht en het 
resultaat is zichtbaar. Op het oog geen reden tot verandering, de organisatie is blijkbaar 
succesvol, maar loopt de kans daardoor verblind te raken. (Verschillende organisaties 
die in het boek "In search of excellence" worden beschreven, zijn in die valkuil geval
len.) 
De bestaande situatie is echter evenzeer een gunstige conditie om zich te richten op 
een volgend strategisch uitgangspunt, waarmee de concurrentie zou kunnen worden 
verrast. 
Ingeval er sprake is van voldoende uitnutting, maar het extern niet {langer) effectief is, 
is er alle reden om zich te richten op het volgende strategisch uitgangspunt De 
omgeving zet daar blijkbaar toe aan en de interne condities zijn gunstig, onder de 
voorwaarde dat het meest voor de hand liggend strategisch uitgangspunt ook de 
volgende in de cyclus is. Is dit het geval, dan is er sprake van achterstand, die alleen 
door een snel maar systematisch opgezet veranderingstraject kan worden ingehaald. 
Het derde geval waarbij gesproken kan worden van onvoldoende uitnutting dat extern 
echter nog altijd wel effectief is een toestand waarin het strategisch uitgangspunt niet 
ter discussie hoeft te worden gesteld en er voldoende (voor de hand liggende) aangrij
pingspunten zijn om aan vermogensvermeerdering te werken. Er kunnen redenen voor 
ongerustheid zijn, maar die zullen dan vooral worden ingegeven door een, in vergelij
king met de concurrent, mogelijk opgelopen achterstand. 
De vierde situatie betreft de combinatie: onvoldoende uitgenut en extern niet {langer) 
effectief. Voor de betrokken onderneming is dit een uitgesproken ongunstige uitgangs
positie. Er is reden om van strategisch uitgangspunt te verwisselen, waarbij het zelfs 
mogelijk is dat het volgende strategisch uitgangspunt in de cyclus zelfs nog niet het 
meest wenselijke is. De organisatie zal zich af moeten vragen of de onvoldoende 
uitnutting zodanig ernstig is dat daar eerst aan gewerkt moet worden om de minimale 
condities te scheppen om zich te kunnen richten op een volgend uitgangspunt. 
Het kan zijn dat men vaststelt dat alle aandacht niet gericht is op een strategisch 
uitgangspunt, maar op een oriëntatierichting. Zolang dat als een tussenfase wordt 
gezien, is er niets aan de hand. Het streven moet er dan wel zijn zo snel mogelijk te 
komen tot een aandachtsverdeling die past bij een strategisch uitgangspunt. Ook hier 
geldt dat getoetst moet worden of men hier op een passende wijze aan vermogens
vermeerdering werkt, alle bijbehorende aangrijpingspunten de nodige extra aandacht 
krijgen en men niet te veel investeert in andere zaken die niet bij oriëntatie horen. 

5.4.2 De organisatie in beweging met een combinatie van "calm-down" en "wake-up" 

Nadat is vastgesteld dat een bepaald strategisch uitgangspunt voldoende is uitgenut, er 
voldoende condities zijn geschapen en er reden is om over te gaan naar een volgende 
fase, kunnen met behulp van het Vierfasenmodel aangrijpingspunten voor het in 
beweging zetten van de organisatie worden gevonden. 
Om de organisatie in beweging te zetten, kan er gebruikgemaakt worden van wat in het 
Vierfasenmodel een "calm-down" en een "wake-up" is genoemd. 

Een "calm-down" heeft altijd betrekking op aangrijpingspunten die tot dan toe in het 
brandpunt van de belangstelling stonden. Zoals gezegd, kan voor een "calm- down" 
gebruikgemaakt worden van in de organisatie aanwezige paradigma's. Een "wake-up" 

239 



moet gericht zijn op die aangrijpingspunten tegenover de aangrijpingspunten waarop 
een "calm-down" wordt ingezet Bijvoorbeeld gebruikmakend van "nieuwkomers" en 
de zogenoemde "stille kaste" in een organisatie kan gewezen worden op aan
grijpingspunten die alle langere tijd geen extra aandacht hebben gekregen of juist te 
veel aandacht dreigen te krijgen. 
Is de organisatie eenmaal in beweging, dan geeft het Vierfasenmodel aan op welke 
nieuwe aangrijpingspunten een organisatie zich moet richten en welke "oude" op hun 
beloop moeten worden gelaten. 

5.4.3 Toepassing van het Vierfasenmodel op Eurocar 

Bij Eurocar verliep de uitvoering van het proces van toepassing van het Vierfasenmo
del als volgt. 
Externe oriëntatie gaf weer dat Eurocar te maken zou krijgen met, in willekeurige 
volgorde, de volgende ontwikkelingen: 

• opkomst 24-uurseconomie 
• verkorting van de bedrijfskolom in de autobranche 
• afnemende onderhondsgevoeligheid en langere levensduur van auto's 
• toenemende professionalisering van dealerbedrijven 
• loskoppeling verkoop en onderhoud van auto's 
• veranderende houding klant, minder klantentrouw en veeleisender 
• emancipatie van de klant tengevolge van toegenomen informatisering 
• nieuwe mogelijkheden door ontwikkelingen in de informatietechnologie 
• wegvallen van nationale grenzen, eenwording Europese markt en Europese 

regelgeving 
• noodzaak een antwoord te vinden op de mobiliteitsproblematiek 

door veranderde Europese regelgeving het ontstaan van de mogelijkheid van het 
opzetten van meerdere merkendealers en multi-franchise ketens 

• nieuwe toetreders 
alternatieve distributievormen 

• door het negatief imago van het beroep van automonteur verschuiving van het 
aanbod van personeel, kwantitatief en kwalitatief. 

Gezien het aantal ontwikkelingen en de fundamentele invloed hiervan op de aard van 
de autobranche, was er alle aanleiding toe zich te bezinnen op de vraag wat het best 
passende strategisch uitgangspunt zou zijn . 

..... gebruikmakend van "nieuwkomers" en de zo genoemde 
"stille kaste" in een organisatie kan gewezen worden op 
aangrijpingspunten die alle langere tijd geen extra aandacht 
hebben gekregen of juist te veel aandacht dreigen te krijgen. 

De directie van Eurocar kwam tot de conclusie dat gekozen zou moeten worden voor 
creativiteit als strategisch uitgangspunt Uit intern onderzoek waar, onder andere een 
"waardering door medewerkers"-meting bij hoorde, bleek dat de primaire oriëntatie nog 
altijd op efficiency lag. Dit betekende dat Eurocar ver aflag van het als meest gewenste 
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en werkelijk aangehouden strategisch uitgangspunt Nadere analyse toonde tevens aan 
dat de strategische oriëntatie op efficiency nog niet volledig was uitgenut, doordat de 
oriëntatie volledig op beheersing nog voldoende aangrijpingspunten bood evenals de 
interne oriëntatie. In feite was de organisatie nog maar net begonnen met zich intern 
oriënteren. 
Weergegeven in het Vierfasenmodel is de situatie bij Eurocar als volgt (zie figuur 73) . 

.... gekozen zou moeten worden voor creativiteit als strategisch 
uitgangspunt. Uit intern onderzoek ..... bleek dat de primaire 
oriëntatie nog altijd op efficiency lag. 

Figuur 73. Organisatie die zich volledig richt op beheersing. 
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Toepassing van het Vierfasenmodel leerde dat Eurocar eerst hieruit los moest komen 
door een "calm-down" op effectiviteit en een "wake-up" op flexibiliteit, waardoor 
Eurocar ertoe aangezet kon worden zich naast de oriëntatie op beheersing ook intern te 
gaan oriënteren. Hiermee werd niet alleen bereikt dat de efficiency werd vergroot, maar 
ook dat de randvoorwaarden werden geschapen voor flexibiliteit als strategische 
oriëntatie, voorstation voor een creatieve organisatie. Besloten werd na te gaan op 
welke van de externe ontwikkelingen ook met een efficiënte organisatie kon worden 
geanticipeerd en op welke met een flexibele. Zodoende werden de overige externe 
ontwikkelingen weliswaar nauwkeurig gevolgd, maar hierop zou voorlopig nog niet 
worden ingespeeld omdat een direct streven naar een creatieve organisatie door het 
ontbreken van de randvoorwaarden niet zou lukken. Dit besluit kwam overeen met het 
gevoel van het management. Bij de aangrijpingspunten die horen bij een creatieve 
organisatie, konden zij zich niets concreet voorstellen. 
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Nadat het Vierfasenmodel op de beschreven wijze op Eurocar was toegepast, kon met 
behulp van het model een advies worden opgesteld waaraan, in volgorde van de tijd, 
aandacht moest worden gegeven. Het advies was erop gericht om zo snel mogelijk het 
meest wenselijke strategisch uitgangspunt te kunnen volgen, zonder op de feiten te ver 
vooruit te lopen. Hiermee kon onnodige verwarring worden voorkomen en de aanwezi
ge energie kon worden gericht op wat op dat moment de meeste aandacht vergde . 

.... maar waarop voorlopig nog niet zou worden ingespeeld, 
omdat direct streven naar een creatieve organisatie 
door het ontbreken van de randvoo1Waarden niet zou lukken. 

Het volgende stappenplan met maatregelen werd voorgesteld: 

Eerste fase: 

Tweede fase: 

Derde fase: 

Vierde fase: 
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• 
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Minder aandacht voor markten veroveren en doelen stellen 
("calm-down" op effectiviteit). 
Meer aandacht voor processen en werkmethoden, groepsont
wikkeling en saamhorigheid ("wake-up" op flexibiliteit). 
(Figuur 54.) 

Maatregelen gericht op het aantrekken van financiële midde
len, kennisontwikkeling en het ontwikkelen van een sociaal -
systeem (meer interne oriëntatie). 
Op denkvermogenniveau maatregelen ten behoeve van meer 
flexibiliteit door het formuleren van een missie . 

• "Op zijn beloop laten" van produceren, vraag genereren en 
anticiperen op de sociale omgeving (minder extern oriënte
ren). 

• Op denkvermogenniveau minder aandacht voor effectiviteit 
door het "op zijn beloop laten" van het ontwikkelen van een 
marketingstrategie. 

• 

• 

• 

(Figuur 55.) 

Minder aandacht voor plannenlordenen en structureren ("calm
down" op beheersing). 
Meer aandacht voor het ( organisatiebreed) onderkennen van 
veranderingen en het genereren van ideeën ("wake- up" op 
verandering). 
(Figuur 56.) 

Maatregelen gericht op het alloceren van middelen (ter be
schikking stellen van budgetten voor verandering), herontwerp 
van processen en werkmethoden, groepsontwikkeling en 
saamhorigheid (flexibiliteit als strategisch uitgangspunt, nog 
zonder volledige oriëntatie op verandering, samen met de 
maatregelen uit de tweede fase worden nu op alle aangrij
pingspunten richting flexibiliteit maatregelen ontwikkeld). 
Op denkvermogenniveau maatregelen ten behoeve van meer 



ori~ntatie op verandering door te leren evalueren ten behoeve 
vergroting van het reflectievermogen. 

• "Op zijn beloop laten" van het verkopen, markten veroveren 
en doelen stellen (minder gericht op effectiviteit). 

• Op denkvermogenniveau minder oriëntatie op beheersing door 
vermindering van de aandacht voor het kunnen verklaren en 
voorspellen. 
(Figuur 57.) 

Conclusie die de betrokken opdrachtgever met betrekking tot het vierfasenmodel trekt 
De betrokken opdrachtgever zei over de toepassing van het vierfasenmodel het 
volgende: "aanvankelijk was er grote terughoudendheid de ontwikkeling van onze 
organisatie zonder meer af te leiden van een standaardmodel". Achteraf is dat ook niet 
zo gevoeld. Het is de onderlinge samenhang, afhankelijkheid en logica van de 
aangrijpingspunten die het model beschrijft die het acceptabel maakt de bestaande 
situatie op deze wijze te analyseren en een keuze te maken voor te volgen interventie
strategie. 

5.4.4 Vier aanvullende cases 

De volgende cases betreffen opdrachten van vier collega-Berenschot-adviseurs. Drie 
opdrachten zijn aan de hand van het Vierfasenmodel geëvalueerd Eén opdracht is met 
behulp van het Vierfasenmodel uitgevoerd. 

5.4.4.1 Opdracht 1 

Bedrijfstypering 

Holding-organisatie van een onderneming met twee grote divisies en enkele kleinere. 

Bedrijfsgrootte 

Holding met > 1.000 medewerkers. 

Oorspronkelijke vraag 

Beoordeel de organisatie op effectiviteit en efficiency. 

Doorlooptijd 

Acht maanden. 

Omgevingsfactoren 

Binnen de divisies waren er reeds, op verbetering van de efficiency gerichte, reorga
nisaties doorgevoerd. 
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Interne situatie 

Onderzoek naar effectiviteit en efficiency werd nodig gevonden na reorganisaties. 

Verloop opdracht 

Iedere afdeling werd beoordeeld op klantgerichtheid en produktiviteit. 
Binnen elke afdeling zijn de volgende zaken onderzocht: 

• Organisatie, structuur en omvang. 
• Produkten en diensten: afnemers en frequentie van afnemen. 
• Financi~le kengetallen (kostenopbouw en budgetten). 
• Verbeteringsmogelijkheden: werkwijze, maatvoering e.d. 

Medewerkers van afdelingen en hun (interne) klanten zijn geïnterviewd over: 

• Belang produkten (goederen of diensten) . 
• Kwaliteit produkt: inhoud, deskundigheid, juistheid, tijdigheid. 
• Voorzieningenniveau: compleetheid, evenwichtigheid. 
• Prijs/prestatie. 
• Samenwerking (interne klant-leveranciersverhouding). 

Kern advies 

Er is een kostenreductie van 28% mogelijk. 

Strategisch uitgangspunt 

EFFICIENCY. 

Aangrijpingspunten volgens het Vierfasenmodel (zie bijlage 2) 

Met betrekking tot efficiency: 

Winst 
Advies: kosten van produkt zoveel mogelijk doorberekenen aan inter

ne "klant". 

• Routine en ervaring. 

• 
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Advies: hiervoor geen specifiek advies gegeven, behalve het advies 
bestaande functionele organisatie te handhaven en een "pool" 
te vormen van ingewerkte medewerkers voor grote projecten. 

Hiërarchie . 
Advies: taken en verantwoordelijkheden duidelijker stellen en omvang 

organisatie terugbrengen. 



• Synergie . 
Advies: clustering van activiteiten, sommige bestaande clusters ophef

fen. 

Met betrekking tot effectiviteit: 

• Cashflow. 

• 

Advies: 

Marktaandelen . 
Advies: 

verder invoeren systeem van kostendoorberekening aan (inter
ne) klanten. 

benadrukt is dat (interne) klant moet mogen uitbesteden aan 
derden (klantgerichtheid, ondernemerschap en geen gedwon
gen winkelnering); hierin aansporing zien om marktconform 
te werken. 

• Helderheid richting. 
Advies: aanscherpen vanuit de top. 

Met betrekking tot flexibiliteit: 

• Gedragsnormen . 
Advies: formuleren mission statement 

vergroten kostenbewustzijn bij het afnemen van produk
ten 
klantgericht in plaats van uitgaan van professie/aanbod. 

Met betrekking tot oriëntatie op beheersing: 

• Laten renderen. 
Advies: zie het advies om kosten van produkten intern door te bereke

nen. 

Plannen en ordenen. 
Advies: besparingen zouden voor een deel moeten komen uit het beter 

op elkaar afstemmen van vraag en aanbod, kwalitatief, kwan
titatief en in de tijd. 

• Structureren. 
Advies: zie het advies om te komen tot clustering van activiteiten en 

handhaving van de functionele organisatie binnen de holding; 
het advies hield ook een duidelijke taakafbakening met de 
divisies in. 

• Verklaren en voorspellen. 
Advies: niet expliciet aan de orde geweest; voorzover hier nodig, is 

dat ingevuld door de adviseur (expertrol). 
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Met betrekking tot interne oriëntatie: 

• Financiering . 
Advies: zie voorstel om te komen tot verbetering van intern verreken

systeem. 

• (Voor de klant aantrekkelijke) kennis ontwikkelen. 
Advies: niet expliciet aan de orde geweest, impliciet vervat in het 

advies marktconform te gaan werken. 

• Ontwikkelen sociaal systeem. 
Advies: in het advies is veel aandacht gegeven aan de wijze waarop 

boventallig personeel zou moeten worden afgevloeid en wat te 
doen om "blijvers" te motiveren. 

Zelfonderzoek. 
Advies: geen expliciet advies; het inzetten van een extern adviseur kan 

beschouwd worden als een vorm van zelfonderzoek, zie ook 
de (eigen) schets van de interne situatie. 

Opmerkingen 

Het advies omvatte ook opmerkingen met betrekking tot het nadenken over de 
winstpotentie van enkele produkten (goederen en diensten). Geadviseerd werd na te 
gaan of zij aan derden konden worden aangeboden. Ook het vergroten van het intern 
ondernemerschapkwam op deze wijze aan de orde. 

Conclusie met betrekking tot de opdracht 

De punten waaraan ook nog aandacht is gegeven, horen volgens het Vierfasenmodel bij 
het strategisch uitgangspunt creativiteit. Zij zouden onderwerp van advisering zijn 
geweest als effectiviteit het hoofdpunt van aandacht was. Volgens de oorspronkelijke 
vraag was dat ook zo. Volgens het Vierfasenmodel kan echter maar aan één strategisch 
uitgangspunt aandacht worden gegeven ter vermijding van ongewenste versnippering 
van aandacht of het afgeven van dubbele boodschappen. Tijdens het onderzoek 
kwamen er vanuit de facilitaire dienst bijvoorbeeld voorstellen het aanbod in de 
kantines verder uit te breiden. Deze voorstellen zijn door de ondernemingsleiding uit 
(investerings)kostenoverwegingen van de hand gewezen. 

Conclusie die de betrokken adviseur met betrekking tot het Vierfasenmodel trekt 

De betrokken adviseur veronderstelt dat zij zich specifieker had afgevraagd waarom 
een bepaald punt nu wel of geen aandacht had moeten krijgen, als zij het Vierfasen
model toen ter beschikking had gehad. 
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5.4.4.2 Opdracht 2 

Bedrijfstypering 

Openbaar streekvervoer. 

Bedrijfsgrootte 

Totale organisatie 1.000 - 1.500 medewerkers. 

Oorspronkelijke vraag 

Beoordeel de indirecte afdelingen op effectiviteit. 

Doorlooptijd 

Vijf maanden. 

Omgevingsfactoren 

• Aankomende privatisering en openbare aanbesteding streekvervoer. 
• Differentiatie van de vraag in de markt. 
• Nieuwe toetreders die klantvriendelijker en meer servicegericht zijn. 

Interne situatie 

• Gevoel bij directen dat er te veel indiceeten (hoofdkantoor) zijn, met name 
tertiair. 
Kosten/prestatie: de beste van hun groep. 

• Veel ruis in organisatie over welke kant ze op moeten. 
• Tweede echelon vult zelf richting in. 
• Eerste echelon ontkent verandering omgeving. 

Onzekerheid of zij nieuwe concurrentie aan kunnen. Na aanscherpen primair 
proces nu indiceeten beoordelen. 

Verloop opdracht 

• In kaart brengen activiteiten per afdeling. Interviews met de vraag waar men zelf 
knelpunten en verbeteringsmogelijkheden ziet. 

• Vanuit de expertrol afgeven van een naar de mening van de adviseur haalbare/ 
realistische besparing: een besparing van ongeveer 20% zou mogelijk zijn als 
men over zou gaan op een ander bedrijfsmodel; nu was er op het tweede echelon 
wel sprake van enige "franje"; op het derde echelon was weinig franje, maar 
bestond de mogelijkheid om taken bij chauffeur te integreren en te delegeren. 
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• Bespreken met de directie over haalbaarheid van voorgesteld bedrijfsmodel; het 
bleek "te ver weg" te liggen en een "tussenmodel" werd ontworpen (met minder 
besparing, maar voldoende om te kunnen overleven) op niveau van de nieuwe 
concurrenten. 

• Uitvoeren concurrentievergelijking {benchmark) met de vraag: wat moet de 
betrokken organisatie doen om de concurrentie te kunnen overleven; resultaten 
inbrengen in de discussie. Vergelijking met bedrijven binnen en buiten de 
branche. 

Bedrijfsmodel is getoetst: 

• le ronde met MT 
• 2e ronde met operationele eenheden. 
• le .en 2e echelon, met name deze laatste, het raakt direct hun functioneren. 

Prestaties indirecte afdelingen getoetst bij opdrachtgevers en afnemers in panelinter
views. Aspecten: 

• Belang te leveren ondersteunende diensten ("nice to have" tot "must"). 
• Kwaliteit diensten: inhoud, deskundigheid, juistheid, tijdigheid. 

Voorzieningenniveau: compleetheid, evenwichtigheid 
• Prijs/prestatie. 

Eisen te stellen aan de interne samenwerking (interne klant-leveranciersverhou
ding) binnen afdeling is onderzocht: 

organisatie, structuur en omvang 
frequentie produktie van goederen en diensten 
financiële kengetallen (kostenopbouw en budgetten). 

Kern advies 

Invoeren voorgesteld bedrijfsmodel als een tussenfase op weg naar het "ideale" 
bedrijfsmodel; bij het tussenmodel is een kostenreductie van circa 13% mogelijk. 
Het ideaal model geeft nauwelijks extra besparingen, maar versterkt het lokaal 
ondernemerschap. 

Strategisch uitgangspunt 

EFFECTIVITEIT. 

Aangrijpingspunten volgens Vierfasenmodel (zie bijlage 3) 

Met betrekking tot effectiviteit: 
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Cashflow. 
Advies: geen specifiek advies (was goed, opdracht was erop gericht 



dit zo te houden). 

• Marktaandelen. 
Advies: geen specifiek advies (nu concessie gebied, versterking con

currentiekracht moest zorgen dat de minimale schaalomvang 
kon behouden blijven). 

• Helderheid richting. 
Advies: benchmark-onderzoek moest helpen die helderheid te formule

ren, en de discussie over het in te voeren bedrijfsmodel op 
gang te brengen. 

• Duidelijkheid strategische plannen. 
Advies: hierover is op basis van benchmark-onderzoek en interne 

oriëntatie expliciet advies uitgebracht. 

Met betrekking tot creativiteit: 

• Winstpotentie . 
Advies: geen specifiek advies (behoorde niet tot de vraag). 

• Aantrekkelijkheid produkten. 
Advies: hieraan besteedde de organisatie zelf veel aandacht, geen 

specifiek advies (behoorde niet tot de vraag). 

• Ondernemerschap. 
Advies: het voorgesteld bedrijfsmodel moest ertoe bijdragen dat 

ondernemerschap lager in de organisatie tot ontwikkeling 
kwam. 

Met betrekking tot efficiency: 

Synergie. 
Advies: geen specifiek advies; blijven taken van centrale ondersteu

nende diensten. 

Met betrekking tot externe oriëntatie: 

• Produceren. 
Advies: geen specifiek advies, door bestrijken concessie gebied niet 

echt uit te breiden. 

• Vraaglaanbod genereren. 
Advies: niet aan de orde geweest. 

• Anticiperen op de sociale omgeving. 
Advies: niet aan de orde geweest. 
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• Anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen. 
Advies: geen aandachtspunt (komende privatisering) advies ging 

daarvan uit. 

Met betrekking tot oriëntatie op beheersing: 

Laten renderen. 
Advies: advies omvatte voorstellen die tot een beter rendement zouden 

leiden. 

• Plannen en ordenen. 
Advies: besparingen zouden voor een deel moeten komen uit het beter 

op elkaar afstemmen van vraag en aanbod, kwalitatief, kwan
titatief en in de tijd; het bedrijfsmodel omvatte ook een nieuw 
aansturingssysteem. 

• Structureren. 
Advies: hoofdonderdeel advies (niet bedrijfsmodel) op basis van 

interne klant-leveranciersrelaties. 

Verklaren en voorspellen. 
Advies: introduceren concept van benchmarking en uitvoering daar

van. 

Opmerkingen 

Het advies omvatte ook andere aandachtspunten: 

• Hit::rarchie (hoort bij efficiency), vastgelegd in het voorgestelde bedrijfsmodel; 
nieuw bedrijfsmodel was gebaseerd op helderheid en duidelijkheid van afspra
ken, taken en bevoegdheden en verantwoordelijkheden, resultaatverantwoorde
lijkheid bevorderen. 

Werkmethoden (hoort bij flexibiliteit) expliciet onderdeel nieuw bedrijfsmodel; 
nieuwe rolverdeling in rayons en regio's. 
Er was geen mogelijkheid het "ideaal" model direct in te voeren, wel toepasbaar 
als een soort toekomstbeeld (heldere richting); daarom is een "tussemnodel" in 
samenspraak met de organisatie ontwikkeld en ingevoerd. 

De adviseur vond het een moeilijke opdracht Kon niet goed uit de voeten met de 
vraag, omdat in feite het bestaande kostenniveau al laag lag, zeker in vergelijking met 
anderen. Verder was er sprake van een vergadercultuur waarin voortdurend nieuwe 
ideeên en nieuwe projecten gelanceerd werden, die uiteindelijk niet tot besluitvorming 
of uitvoering kwamen. Voortdurend moest de adviseur ideren afremmen en adviseren 
lopende projecten stil te leggen. De opdracht duurde twee maanden langer dan in de 
oorspronkelijke offerte was toegezegd, ook als gevolg van interne besluitvorming bij 
de klant. Het uiteindelijke bedrijfsmodel is geaccepteerd. 
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Conclusie met betrekking tot de opdracht 

Als men de opdracht zoals die is uitgevoerd projecteert, komt men niet direct tot een 
duidelijk beeld. Helder is dat het socialisatievermogen blijkbaar niet al te erg aangetast 
mocht worden (uitstel invoering ideaal model) en dat men zich op het moment van de 
opdracht niet al te veel zorgen maakte over het materieel vermogen. De adviseur drong 
er op aan meer aandacht te geven aan het plannen en ordenen van de werkzaamheden 
en vroeg veel aandacht voor de structuur van de onderneming. Gesproken werd over 
een nieuw bedrijfsmodel met veel aandacht voor die hi~rarchische structuur. Ook meldt 
de adviseur dat hij voortdurend het praten over op handen zijnde veranderingen en het 
genereren van ideren om daarop te anticiperen, moest afremmen. Hij kon echter de 
realiteit van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen niet ontkennen. Met het 
voorstel om een benchmark-onderzoek uit te voeren, wilde hij de organisatie blijkbaar 
een doel en een richting meegeven, bedoeld als target voor de OV A. 
Bij nadere beschouwing wijst alles erop dat hij een "wake-up" met betrekking tot het 
onder controle krijgen van de onderneming (beheersing) nodig achtte en een "calm
down" op verandering. Dit zou veronderstellen dat hij te maken had met een onderne
ming waarin alle aandacht uitging naar het vergroten van de creativiteit. Dit komt 
overeen met zijn beschrijving. De onderneming was dan ook niet verstard zoals zij zelf 
meende, maar er was sprake van hobbyisme dat de onderneming verhinderde tot 
keuzen te komen. Bij navraag bleek dat in de verschillende operationele onderdelen tal 
van initiatieven liepen, die niet centraal gesanctioneerd waren. De adviseur was op het 
verkeerde been gezet door de vraag een onderzoek te doen naar de efficiency, ook al 
noemde men dat de effectiviteit. (Men had de adviseur gevraagd een uitspraak te doen 
over mogelijke kostenbesparingen, terwijl men zelf de indruk had dat die niet vielen te 
behalen bij de indirecten. In vergelijking met collega-streekvervoerders deden zij het 
ook beter.) 

Conclusie die de betrokken adviseur met betrekking tot het Vierfasenmodel trekt 

Wanneer dit onderzoek met behulp van het Vierfasenmodel was uitgevoerd, was de op
dracht efficiënter verlopen en was misschien de toegezegde doorlooptijd (drie maan
den) wel gehaald. Misschien echter ook niet, want in de gegeven situatie moest de 
organisatie uit een extreem (hobbyisme) worden gehaald. Het Vierfasenmodel geeft 
geen aanwijzingen voor het adviesproces. Het adviesproces hier rechtvaardigde een 
langere doorlooptijd. 
De uitkomst van het advies was niet anders geweest (een "wake-up" op beheersing en 
een "calm-down" op verandering). Wel zou direct duidelijk zijn geweest dat van de 
oorspronkelijke vraag moest worden afgeweken. Men vroeg om een beoordeling van 
de effectiviteit, maar bedoelde efficiency; er werd immers gevraagd aan te geven welke 
besparing mogelijk was. Overigens was men ervan overtuigd dat die er niet wezenlijk 
in zou zitten. In vergelijking met andere streekvervoerders werkte deze organisatie 
efficiënt. Boodschap aan de directie was: houd je meer bezig met core business, en 
geef minder aandacht aan het opzetten van nieuwe divisies en het ontwikkelen van 
lange-termi jnvisies. 
Ook zou er geen andere benadering zijn gekozen, te weten: gaan praten over een ander 
bedrijfsmodel. 
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5.4.4.3 Opdracht 3 

Bedrijfstypering 

Coöperatieve verzekeringsmaatschappij. 

Bedrijfsgrootte 

Totale organisatie 1.000 - 1.500 medewerkers. 

Oorspronkelijke vraag 

Rechtvaardige beloning van de (ook coöperatieve) tussenpersonen. 

Doorlooptijd 

Acht maanden. 

Omgevingsfactoren 

• Sterk toenemende prijsconcurrentie. 
• Algemene drive naar kostenreductie. 
• Strijd met concurrerende verzekeringsmaatschappijen om de gunst van de 

"eigen" tussenpersonen. 

Interne situatie 

• Procesgeoriënteerd. 
• Streven naar minimale kosten proces. 
• Belang van snelheid en juistheid afhandeling centraal. 
• Hoge polisdichtheid belangrijk. 
• Selectief accepteren van tussenpersonen. 
• Coöperatieve gedachte belangrijk: belang van de leden centraal ....; risicoreductie 

+ kostenreductie (som van de uitkeringen bepalend voor de kosten). 
• Onvoldoende grip op de tussenpersonen en de door hen gehanteerde bedrijfsvoe

ring. 

Verloop opdracht 

• Analyse van de verschillende bedrijfsvoeringsmetboden van de (coöperatieve) 
tussenpersonen. 

• Vaststellen van de daaraan verbonden kosten. 
• Onderlinge bedrijfsvergelijking tussenpersonen. 
• Vaststenen verschillen ideaaltypische "winkelformules", bedoeld voor de tussen

personen. 
Vaststellen kostenstructuur van een "gemiddelde tussenpersoon". 
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• Presenteren denkbare "winkelfonnules" aan de tussenpersonen. 
Er waren onderlinge verwijten over gebrek aan deskundigheid. 

Opmerking 

De uitvoering van de opdracht was er vooral op gericht om zoveel mogelijk belangheb
benden bij de uitvoering te betrekken. 

Kern advies 

• Vergoeding aan tussenpersonen met 50% verhogen. 
• Proces in gang zetten waarmee tussenpersonen door onderlinge vergelijking tot 

verbetering van hun bedrijfsvoering kunnen komen. 
• Streven naar onderlinge stroomlijning van de bedrijfsprocessen bij de tussenper

sonen. 

Strategisch uitgangspunt 

EFFECTIVITEIT (van de organisaties van de tussenpersonen). 

Aangrijpingspunten volgens Vierfasenmodel (zie bijlage 3) 

Met betrekking tot effectiviteit: 

• Cashflow. 
Advies: 

• Marktaandelen. 
Advies: 

geen specifiek advies (centraal stellen verbetering materieel 
vennogen door vergroting van de cashflow richting verzeke
ringsmaatschappij werd als niet in overeenstemming met de 
coöperatieve gedachte bestempeld, zo ook richting tussenper
sonen). 

verbetering bedrijfsvoering van de tussenpersonen moest ook 
leiden tot vergroting van hun marktaandeel. 

Helderheid richting. 
Advies: het opstellen van ideaaltypische "winkelfonnules" moest voor 

elk van de tussenpersonen helderheid geven in welke richting 
diens organisatie zich zou kunnen ontwikkelen. 

• Duidelijkheid strategische plannen. 
Advies: door het aanbieden van meerdere "winkelfonnules" werden de 

tussenpersonen uitgenodigd prioriteiten te stellen en strategi
sche keuzen te maken. 
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Met betrekking tot creativiteit: 

• Winstpotentie . 
Advies: niet aan de orde, zie opmerking bij cashflow. 

• Aantrekkelijkheid produkten. 
Advies: vooral zoeken in de wijze waarop het produkt werd aangebo

den en de tijd die eraan werd besteed; klant die voor de eerste 
keer binnenkomt, moet al zijn vragen beantwoord krijgen en 
met een polis weg kunnen gaan. 

Ondernemerschap. 
Advies: lag opgesloten in het presenteren van mogelijke "winkelfor

mules" en de onderlinge verschillen daartussen. 

Met betrekking tot efficiency: 

• Synergie . 
Advies: door iedereen bij het project te betrekken, werd een basis 

gelegd voor meer onderlinge synergie; er zijn specifieke voor
stellen gedaan om de synergie binnen de centrale organisatie 
te vergroten. 

Met betrekking tot externe oriëntatie: 

• Produceren. 
Advies: geen specifiek advies. 

• Vraag/aanbod genereren. 
Advies: aan de orde geweest, maar vooral gericht op interne vraag/ 

aanbod; steun van de centrale organisatie aan haar leden/ 
tussenpersonen. 

• Anticiperen op de sociale omgeving. 
Advies: niet specifiek aan de orde, wel gedrag andere verzekerings

maatschappijen en andere typen tussenpersonen als voorbeeld 
gebruikt bij het opstellen van mogelijke "winkelfonnules" en 
gebruik van technologie (automatisering). 

• Anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen. 
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Advies: geen specifieke adviezen; wel gedachtenwisseling over het 
onder druk staan van de coöperatieve gedachte en het accepte
ren dat een coöperatieve organisatie per definitie weinig grip 
heeft op het gedrag van haar leden en hun weinig kan opleg
gen. 



Met betrekking tot oriëntatie op beheersing: 

• Laten renderen. 
Advies: zie opmerking bij cashflow. 

• Plannen en ordenen. 
Advies: geen aanleiding daar advies over uit te brengen. 

Structureren. 
Advies: onderdeel "winkelformules" en advies te streven naar meer 

stroomlijning van de verschillende bedrijfsprocessen. 

Verklaren en voorspellen. 
Advies: (nog) uiet aan de orde geweest 

Conclusie met betrekking tot de opdracht 

Over lang niet aan alle aangrijpingspunten die het Vierfasenmodel aangeeft, is een 
advies in die zin uitgebracht. Ook achteraf is er volgens de betrokken adviseur geen 
reden daar nader over te denken. Wel zijn alle punten aan de orde geweest, maar er 
waren goede redenen om geen voorstellen voor interventie te doen. De belangrijkste 
verklaring hiervoor is gelegen in het feit dat het socialisatievermogen van de totale 
organisatie het meest dominant was en men de aantasting daarvan eigenlijk ook de 
belangrijkste bedreiging achtte. Het commercieel vermogen was van belang, maar werd 
niet acuut bedreigd. Aangrijpingspunten die er direct op waren gericht om het materieel 
vermogen te vergroten, kwamen niet aan de orde omdat daar geen directe aanleiding 
voor was èn omdat het op gespannen voet stond met de coöperatieve gedachte. Het 
denkvermogen was wel van belang en het leren verklaren en voorspellen van beheer
sing in relatie tot het denkvermogen zou eigenlijk ook aan de orde moeten komen. 

Conclusie die de adviseur met betrekking tot het Vierfasenmodel trekt 

Ook bij deze case geldt dat het adviesproces de keuze van de aangrijpingspunten 
bepaalt. Over geen van de onderwerpen die volgens het Vierfasenmodel niet in 
aanmerking kwamen voor een interventie, zijn adviezen in die richting uitgebracht. 
Volgens de betrokken adviseur zijn enkele wel aan de orde geweest, maar voor geen 
was er een reden om voor extra aandacht te pleiten. 
Beschikbaarheid van het Vierfasenmodel zou betekend hebben dat men over een 
nuttige checklist had beschikt. 
De betrokken adviseur vindt dat er met de gedane voorstellen en het in gang gezette 
proces wel degelijk sprake is van een ingrijpend veranderingsproces. Het Vierfasen
model ontkent dit niet, maar de keuze is nu eenmaal gemaakt om het begrip "verande
ren" te reserveren voor drastische (discontinue) veranderingen (vernieuwend leren) en 
om veranderingen die leiden tot meer beheersing van de bedrijfsprocessen, ook met die 
term aan te duiden (verbeterend leren). 
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5.4.4.4 Opdracht4 

Opmerking 

Opdracht 4 betreft een opdracht waarbij vanaf het begin het Vierfasenmodel als 
leidraad is gebruikt. De opdracht is uitgevoerd door een adviseur die hiermee voor het 
eerst zelfstandig een opdracht uitvoerde met een (interne) coach op de achtergrond. 

Bedrijfstypering 

Installatiebedrijf op het gebied van telematica. 

Bedrijfsgrootte 

Totale organisatie 50 - 100 medewerkers. 

Oorspronkelijke vraag 

Meer efficiency, oplossen opvolgingsproblematiek, vergroten professionaliteit en 
ordenen bedrijfsvoering mede met het oog op de onderhandelingspositie bij verkoop of 
fusie. 

Doorlooptijd 

18 maanden. 

Omgevingsfactoren 

• Hectische markt met veel horizontale en verticale integraties. 
• Vaak relatief duur in vergelijking met concurrenten. 

Concurrentie groeit snel, mede door overnamen. 

Interne situatie 

• Gevoel te veel te improviseren. 
• Deel van het personeel niet meegegroeid met het bedrijf. 

Sturing op cashflow, winst was de (jaarlijkse) uitkomst van het opstellen van de 
jaarrekening. 

• Bedrijf zou binnen afzienbare tijd een IS0-9001-certi:ficaat moeten kunnen 
overleggen. 
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Directeur/eigenaar vindt zichzelf minder geschikt om met het bedrijf een 
efficiencyslag te maken, is ondernemer in hart en nieren en wil afstand nemen 
van het bedrijf. 



Verloop opdracht 

• De opdracht verliep voornamelijk in de vorm van counselinggesprekken gevolgd 
door korte directe acties. 

• De eerste actie was een contra-expertise op een offerte om tot een IS0-9001-
certificaat te komen. 

Kern advies 

Behalen van een IS0-9001-certificaat uitstellen; eerst de organisatie verbeteren, de 
winstgevendheid vergroten en opvolging regelen. 

Strategisch uitgangspunt 

EFFICIENCY. 

Aangrijpingspunten volgens Vierfasenschema (zie bijlage 3) 

Met betrekking tot efficiency: 

• Winst . 
Advies: bewustzijn met betrekking tot het begrip winst werd vergroot, 

waarna het managementinformatiesysteem werd aangepast 

• Routine en ervaring. 
Advies: systeem van kennisoverdracht tussen monteurs en projectlei

ders is opgezet en gekoppeld aan functiebeschrijvingen, 
vastgelegd in kwaliteitshandboek (later nodig voor het behalen 
van een IS0-9001-certificaat), dus voor de klant controleer
baar gemaakt. 

• Hiërarchie. 
Advies: functiebeschrijvingen zijn opgesteld, systeem van functione

ringsgesprekken gekoppeld aan opleidingsplannen ingevoerd, 
geijkt aan functiebeschrijvingen en vastgelegd in personeels
dossiers (managementinstrument); ook ingevoerd zijn werk
overleg en projectevaluaties; verandering stijl van leidingge
ven: stijl was tot dan toe informeel dwars door alle organi
satieniveaus heen op basis van charisma ondernemer/eigenaar, 
tweede echelon vormde een prothese om vanuit een formeel 
kader aan te geven wat wel of niet mocht; stijl meer geforma
liseerd, waarbij nadrukkelijk is aangegeven hoe de verhou
dingen liggen. 
N.B.: directeur/eigenaar opgevolgd door een directeur in loon

dienst. 
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• Synergie . 
Advies: Er zijn twee grote opdrachtgevers, één is onvoorspelbaar en 

grillig. Het advies luidt: nauwere banden met de ander 
zoeken, die voor 40% omzet zorgt en te streven naar meer 
synergie met die opdrachtgever; voor vergroting synergie 
intern is speciaal iemand aangetrokken om de commercii:lle 
kennis en de uitvoerende kennis op elkaar af te stemmen om 
deze zo beter verkoopbaar te maken. 

Met betrekking tot effectiviteit: 

• Cashflow. 
Advies: was traditioneel stuurinstrument; advies was om de bezetting 

van de financii:lle administratie van een bezetting van één dag 
per week op te voeren tot een fulltime bezetting, zodat een 
verbetering van het (fmancieel) managementinformatiesysteem 
kon worden doorgevoerd en de geldstroom regelmatiger kon 
verlopen; ook is een opschoning van het debiteurenbestand 
geadviseerd en uitgevoerd. 

• Marktaandelen. 
Advies: vergroting van de synergie met de belangrijkste 

opdrachtgever, waardoor meer opdrachten naar het betrokken 
bedrijf (zijn gaan) lopen; daarmee ook de basis leggen voor 
een eventuele integratie. 

• Helderheid richting. 
Advies: helder ontwerp van de organisatiestructuur maken, drie soor

ten werk (traditioneel installatiewerk, bekabeling en glasvezel
technologie) zijn nu ook organisatorisch van elkaar geschei
den. 

Met betrekking tot flexibiliteit: 

• Gedragsnormen . 
Advies: tweedaagse managementconferentie beleggen om een mission 

statement te formuleren (in uitvoering). 

Met betrekking tot oriëntatie op beheersing: 

• Laten renderen . 
Advies: zie het advies van uitbreiding financiële administratie en 

managementinformatiesysteem; nog steeds oog voor de cash
flow, nu ook van winst (als maatstaf) bewust. 

• Plannen en ordenen. 
Advies: projectbeheersingssysteem opgezet 
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• Structureren. 
Advies: zie advies "organisatiestructuur". 

• Veridaren en voorspellen. 
Advies: impliciet onderdeel counseling. 

Met betrekking tot interne oriëntatie: 

Financiering. 
Advies: expliciet geadviseerd over wat te doen bij een management

buy-out of bij een overname of fusie. 

(Voor de ldant aantrekkelijke) kennis ontwikkelen. 
Advies: meer nadruk op hoogstaand technologisch werk (glasvezel

technologie). 

• Ontwikkelen sociaal systeem. 
Advies: expliciete opdracht aan projectleiders gebruik te maken van de 

nieuwe (geformaliseerde) structuur en functioneringsgesprek
ken; ervoor waken saamhorigheid menen te kunnen vergroten 
door informeel gedrag. 

• Zelfonderzoek. 
Advies: 

Opmerkingen 

voortzetting counselinggesprekken en daar ook anderen bij 
betrekken; nu met (terugtredende) directeur/eigenaar, nieuwe 
directeur en controller. 

Alle onder "advies" beschreven acties zijn door de betrokken organisatie overgenomen 
en uitgevoerd. 

Conclusie die de betrokken adviseur met betrekking tot het Vierfasenmodel trekt 

De opdracht verliep zoals het Vierfasenmodel voorspelde en de onderwerpen dienden 
zich ook logisch aan. De volgorde van de onderwerpen kwam overeen met de volgorde 
van ontwikkelingen zoals die bij een startende onderneming is te zien. Met dien 
verstande, dat de onderwerpen die het Vierfasenmodel aangeeft als niet in aanmerking 
komend voor interventie vanuit het strategisch uitgangspunt efficiency, ook niet of 
slechts terloops ter tafel zijn gekomen en ook achteraf niet zijn gemist. 
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6. EPILOOG 

Some make the deep seated error of considering the physical conditions of 
a country as the most important for its inhabitants; where as it cannot, I 
think, be disputed that the nature of the other inhabitants which each has 
to compete, is generally a far more important element of succes. 

Charles Darwin; On the origin of species. 

De titel van dit boek is Ritmiek en Organisatiedynamiek. Het begrip "organisatiedyna
miek" is terug te vinden in de opvatting dat om tot vermogensvermeerdering te komen 
er voortdurend interventies moeten worden gemaakt. Het Vierfasenmodel wil een 
hulpmiddel zijn om aangrijpingspunten voor die interventies te vinden en te komen tot 
afgewogen interventiestratie. 
Het begrip "ritmiek" dat als woord verder niet in dit boek wordt gebezigd. is terug te 
vinden in de opvatting dat een organisatie steeds moet wisselen van interventies en er 
een bepaalde volgorde is waarmee aangrijpingspunten voor interventies binnen bereik 
komen, terwijl andere afvallen. Deze "draairichting in het Vierfasenmodel" gaat ook 
gepaard met een in dit niet verder uitgewerkte "draa.isnelheid". Richting en snelheid 
zorgen samen voor de "retoriek" die mits goed gekozen, leidt tot evenwichtige 
vermogensvermeerdering. 
In hoofdstuk 4 is aan de hand van het Vierfasenmodel aangegeven welke combinaties 
van het geven van extra aandacht aan onderwerpen, als "bij elkaar passend" kunnen 
worden beschouwd. Wat daarbij opvalt, is dat de activiteiten op het nivean van het 
denkvermogen "vooruitlopen" op activiteiten die betrekking hebben op andere vermo
genssoorten. Het denkvermogen bevindt zich in de hoofden van alle leden van de 
organisatie en wordt zichtbaar door de manier waarop de organisatie die kennis en 
ervaring weet aan te spreken en te vermeerderen. 
De leiding van een organisatie wordt geacht het initiatief te nemen danwel het 
genomen initiatief, al dan niet namens de groep of anderen, te sanctioneren. Wat met 
behulp van het denkvermogen opkomt, moet echter nog tot uitvoering worden 
gebracht; er ontstaat het gevaar van een "dubbele" boodschap, die zelfs kan worden 
uitgelegd als een terugkomen op eerder genomen besluiten. 

De leiding van een organisatie wordt geacht het 
initiatief te nemen danwel het genomen initiatief, 
al dan niet namens de groep of anderen, te sanctioneren. 

Het Vierfasenmodel is bedoeld voor managers. Als zij het gebruiken, staan ze als het 
ware "buiten" het model. Daar staat tegenover dat zij een onderdeel van de organisatie 
uitmaken en moeten zij ook hun eigen rol en bijdrage in het schema inbrengen. 
Als managers en organisatieadviseurs zich het Vierfasenmodel eigen weten te maken, 
kan het niet alleen als leidraad dienen voor hun eigen gedachtenvorming, maar kan ook 
de communicatie worden vereenvoudigd. Men is dan beter in staat helder te maken 
waar men staat. Als dat het geval is, dan hoeft men geen gebruik te maken van de 
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oplossing die is gekozen in het Deming Award-model, waar immers een strikte 
scheiding wordt gemaakt tussen topmanagement, waar wordt gedacht, en operationeel 
management, waar denkkracht alleen mag worden ingezet om uitgestippeld beleid tot 
uitvoering te brengen. De zogenoemde Tayloriaanse structuur biedt een nog extremere 
oplossing: doen en denken zijn strikt gescheiden met behulp van een lijn-staforganisa
tie. Dat in de praktijk steeds aan alternatieven is gewerkt, mag blijken uit het werk van 
Mintzberg. 

Het Vierfasenmodel is niet in eerste instantie bedoeld als communicatiemiddel; het is 
vooral bedoeld om mogelijke interventies in organisaties te kunnen ordenen en van 
daaruit te kunnen besluiten of men zal overgaan tot een interventie, in plaats van te 
doen wat op een bepaald moment "in de mode" is. Pas als vastgesteld is dat een 
bepaalde interventie wenselijk of passend is, heeft het zin te kiezen voor een bepaalde 
methodiek en na te gaan of een bepaalde nieuwe benadering aantrekkelijk is. 

In dit hoofdstuk wordt het Vierfasenmodel nog eens kort samengevat en getoetst aan 
de in de inleiding gestelde eisen waaraan het zou moeten voldoen (paragraaf 6.1). In 
paragraaf 6.2 wordt nog eens aangegeven voor wie het Vierfasenmodel bedoeld is. In 
paragraaf 6.3 worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek en de laatste 
paragraaf (6.4) is gewijd aan de stellingen waarop het Vierfasenmodel gestoeld is. 

6.1 HET VmKFASENMODEL SAMENGEVAT EN AAN DE GESTELDE EISEN GETOETST 

Het Vierfasenmodel gaat ervan uit dat een organisatie erop uit is haar vermogens, 
capabilities of bekwaamheden te vermeerderen. Er worden vier vermogens onderkend: 
het materieel vermogen, het commercieel vermogen, het socialisatievermogen en het 
denkvermogen. 

Om die vermogens te vermeerderen, kan langs twee dichotomieën worden gewerkt: 
extern en intern oriënteren en oriëntatie op beheersing en verandering. 
Deze vier oriëntatierichtingen, gecombineerd met de vier vermogens, leveren 16 
aangrijpingspunten voor interventie op (vier door aandacht voor externe oriëntatie, vier 
door interne oriëntatie, vier door oriëntatie op beheersing en vier door oriëntatie op 
verandering). 

De twee dichotomieën leveren vier managementoriëntatiegebieden op. Marktgerichtheid 
van de organisatie als combinatie van externe oriëntatie en oriëntatie op beheersing, 
produktiviteit van de organisatie als combinatie van oriëntatie op beheersing en interne 
oriëntatie, lenigheid van de organisatie als combinatie van interne oriëntatie en 
oriëntatie op verandering en innovativiteit van de organisatie als combinatie van 
oriënteren op verandering en externe oriëntatie. 

Door de managementoriëntatiegebieden heen zijn vectoren te trekken, die in combinatie 
met de vier vermogens nog eens 16 aangrijpingspunten voor interventie opleveren. Die 
vectoren worden aangeduid als strategische uitgangspunten, omdat die bij het opstellen 
van een strategie om tot vermogensvermeerdering te komen, als vertrekpunt kunnen 
dienen. De vector in het managementoriëntatiegebied marktgerichtheid geeft de 
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effectiviteit van de organisatie aan, in het gebied produktiviteit is de vector efficiency, 
in het gebied lenigheid is de vector flexibiliteit en in het gebied innovativiteit is de 
vector creativiteit. 

Ervan uitgaande dat, wanneer men zich richt op de ene helft van de dichotomie, men 
zich niet kan richten op de andere helft, kan er volgens het Vierfasenmodel op 
maximaal 16 van de 32 aangrijpingspunten tegelijkertijd een interventie worden 
gepleegd. Als aan de ene helft van de dichotomie extra aandacht wordt besteed, 
energie wordt toegevoerd, dan moet de andere helft op zijn beloop worden gelaten. 
De combinatie van aangrijpingspunten waaraan aandacht kan worden besteed, wisselt 
steeds, afhankelijk van het strategisch uitgangspunt of de oriëntatierichting die centraal 
wordt gesteld. De verdeling is afgeleid van de verdeling die men kan onderkennen in 
een organisatie die zich vanuit de pioniersfase ontwikkelt tot een volwassen organisa
tie. 

Het Vierfasenmodel geeft aan dat er een vaste volgorde is van strategische uitgangs
punten, fases, die een organisatie kan volgen, afgewisseld met een eveneens vaste 
volgorde van tussenfases, gevormd door de oriëntatierichtingen, de tnssenfases. Die 
volgorde is: creativiteit, extern oriënteren, effectiviteit, oriënteren op beheersing, 
efficiency, intern oriënteren, flexibiliteit, oriëntatie op verandering, creativiteit enz. 

Het Vierfasenmodel gaat ervan uit dat een eenmaal gekozen combinatie van aangrij
pingspunten tijdelijk is en dat een organisatie regelmatig van strategisch uitgangspunt 
zal wisselen als de omgeving daar aanleiding toe geeft danwel als men te lang vanuit 
een bepaald uitgangspunt heeft gewerkt. In dat geval dreigt de organisatie te vervallen 
in een onwenselijke toestand, afhankelijk van het geldende uitgangspunt. Om van 
uitgangspunt te wisselen, kan de organisatie toestaan of stimuleren dat er anomalieën 
ontstaan of dat er teruggegrepen wordt op paradigma's. Bij een anomalie wordt er 
aandacht gevraagd voor aangrijpingspunten die buiten de normale verzameling vallen. 
De anomalie werkt als een "wake-up". Bij het teruggrijpen op een paradigma wordt 
ervoor gepleit, door te wijzen op slechte ervaringen om bepaalde aangrijpingspunten 
met rust te laten terwijl die aangrijpingspunten wel tot de normale verzameling horen. 
Het teruggrijpen op paradigma's werkt als een "calm-down" . 

.... de cases geven aan dat de ontwikkeling van organisaties inderdaad 
is te beschrijven zoals het Vierfasenmodel dat doet. Uit de cases blijkt 
ook dat als organisaties te lang vanuit één uitgangspunt werken er een 
verwording plaatsvindt die gepaard gaat met vermogensverlies (Philips). 
Ditzelfde geldt ook als organisaties te snel van uitgangspunt wisselen (KIM). 
Het is blijkbaar niet zo dat alle 16 aangrijpingspunten die een verzameling 
aangeeft, hoeven te worden aangepakt danwel gelijke aandacht moeten krijgen. 

De cases aan de hand waarmee het Vierfasenmodel aannemelijk is gemaakt, geven aan 
dat de ontwikkeling van organisaties inderdaad is te beschrijven zoals het Vierfasenmo
del dat doet Uit de cases blijkt ook dat als organisaties te lang vanuit één uitgangspunt 
werken er een verwording plaatsvindt die gepaard gaat met vermogensverlies (Philips). 
Ditzelfde geldt ook als organisaties te snel van uitgangspunt wisselen (KLM). Het is 
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blijkbaar niet zo dat alle 16 aangrijpingspunten die een verzameling aangeeft, aange
pakt hoeven te worden danwel gelijke aandacht moeten krijgen. 

In hoofdstuk 1 is het Vierfasenmodel aangekondigd als een kader dat managers en 
organisatieadviseurs helpt aantoonbaar te maken dat zij op een evenwichtige wijze 
bezig zijn met vermogensvermeerdering van de organisatie. In paragraaf 1.3 is een 
aantal eisen gesteld waaraan het Vierfasenmodel zou moeten voldoen. 
Het benoemen van strategische uitgangspunten moet managers en organisatieadviseurs 
in staat stellen met behulp van het Vierfasenmodel aan te tonen op welke wijze zij 
vermogensvermeerdering denken te realiseren. Aan de hand van de oriëntatierichtingen 
die het Vierfasenmodel in verband brengt met strategische uitgangspunten, kunnen 
aangrijpingspunten worden geidentificeerd voor de realisatie van het gekozen strate
gisch uitgangspunt. Een vergelijking van die aangrijpingspunten met voorgenomen of 
voorgestelde acties stelt managers en organisatieadviseurs in staat aan te tonen dat de 
voorgenomen of voorgestelde acties in overeenstemming zijn met de wijze waarop men 
vermogensvermeerdering denkt te bereiken. Hiermee voldoet het Vierfasenmodel aan 
de eerste gestelde eis. 

De vermogens of "capabilities" zijn in het Vierfasenmodel verbijzonderd en aangeduid 
met de termen materieel vermogen, commercieel vermogen, socialisatievermogen en 
denkvermogen. Door elk soort van vermogen in relatie te brengen met een oriëntatie
richting (intern/extern, beheersing/verandering) of een strategisch uitgangspunt (effecti
viteit, efficiency, flexibiliteit of creativiteit), zijn aangrijpingspunten voor interventie 
benoemd die, door ze extra dynamiek of aandacht te geven, de "capabilities" van de 
organisatie vergroten (de tweede eis). 

Tot op zekere hoogte is iedere organisatie een gevangene van haar omgeving. Het 
Vierfasenmodel laat zich dan ook niet uit over de redenen waarom een organisatie voor 
een bepaald strategisch uitgangspunt zou moeten kiezen. Die moeten gezocht worden 
in de omgeving waarin de omgeving opereert of, beter nog, worden vastgesteld aan de 
hand van de eigenschappen van de concurrenten. Het Vierfasenmodel helpt wel de 
"genetische code" van de organisatie te veranderen. 
Het erkent dat alle strategische uitgangspunten te allen tijde wenselijke eigenschappen 
zijn. Het Vierfasenmodel gaat echter uit van de gedachte dat de aangrijpingspunten of 
organisatorische ingrepen om die te versterken, onderling strijdig zijn. Die strijdigheid 
neemt toe, naarmate men meer "verwijderd" raakt van wat in het Vierfasenmodel het 
middelpunt vormt: het materieel vermogen. 

Het Vielfasenmodel gaat echter uit van de gedachte dat de 
aangrijpingspunten .... , onderling strijdig zijn. Die 
strijdigheid neemt toe, naarmate men meer "ve1Wijderd" 
raakt van wat in het Vierfasenmodel het middelpunt vormt: 
het materieel vermogen. 

De aangrijpingspunten op het niveau van het materieel vermogen liggen dicht bij 
elkaar. Het gemaakte onderscheid ten behoeve van het Vierfasenmodel kan men zelfs 
enigszins geforceerd noemen. Bij het commercieel vermogen is de onderlinge spanning 
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al groter. en deze neemt op het niveau van het socialisatievermogen al zover toe dat er 
sprake lijkt van strijdigheid. Op niveau van het denkvermogen is de spanning het 
grootst, terwijl het Vierfasenmodel juist daar het uitgangspunt voor een bepaalde wijze 
van vermogensvermeerdering neerlegt. 

In de literatuur, waaruit de elementen van het Vierfasenmodel zijn overgenomen, wordt 
aanbevolen die spanning te aanvaarden en een evenwicht te zoeken. Het Vierfasen
model zegt dat het op grond van de praktijk de voorkeur verdient om afwisselend extra 
aandacht te geven aan een strategische uitgangspunt. 
Aan de hand van de ontwikkeling van een startende onderneming is aannemelijk 
gemaakt dat de volgorde vastligt, iets wat de Philips-case nog eens bevestigt. Afhan
kelijk van de situatie zal de "draaisnelheid" echter variëren. 
Daarbij geldt de waarschuwing dat een te lage "draaisnelheid" ertoe kan leiden dat de 
strategische uitgangspunten ontaarden in hobbyisme, verkokering, bureaucratie of 
anarchie, waaruit een organisatie alleen met drastisch ingrijpen, zo men wil met 
geweld, te bevrijden is. Alhoewel niet expliciet aangetoond, is het aan te nemen dat 
ook een te hoge "draaisnelheid" daartoe kan leiden. In het geval van Philips geeft de 
periode 1920 - 1930 aanleiding dat te veronderstellen. Om de strategische uitgangs
punten te realiseren, legt het Vierfasenmodel een verband met oriëntatierichtingen, 
afkomstig uit onderzoeken die zich hebben beziggehouden met de wijze waarop 
organisaties zich ontwikkelen. Voor de oriëntatierichtingen, extern/intem en beheer
sing/verandering, geldt hetzelfde wat gezegd is bij de strategische uitgangspunten. De 
conclusie is dat de volgtijdelijkheid de voorkeur verdient boven het zoeken van 
evenwicht. 

Zoals gezegd, moet een optimum worden gevonden in het aanhouden van een bepaalde 
draaisnelheid. Ook met betrekking tot de oriëntatierichtingen geldt dat een te lage (of 
te hoge) draaisnelheid kan leiden tot het vastlopen van de organisatie in overgevoelig
heid, inertie, verstarring respectievelijk chaos. 
In het Vierfasenmodel liggen de oriëntatierichtingen als het ware "tussen" de verschil
lende strategische uitgangspunten in en kunnen als zodanig ook worden beschouwd als 
tussenfases. Dit met de kanttekening dat de oriëntatierichtingen bij een andere dimensie 
(een andere "laag") horen dan de strategische uitgangspunten. 
De oriëntatierichtingen vinden hun oorsprong vooral in een bedrijfskundige wijze van 
kijken, terwijl de strategische uitgangspunten voortkomen uit een optiek van be
drijfsvoering. 

Aan de hand van de ontwikkeling van een startende onderneming 
is aannemelijk gemaakt dat de volgorde vastligt, .... 

De oriëntatierichtingen vooral als tussenfases beschouwen, wordt ingegeven door de 
overweging dat er in zo'n fase als het ware twee strategische uitgangspunten zijn, 
terwijl geen van de twee bijbehorende oriëntatierichtingen de volledige aandacht kan 
krijgen. Dit is alleen te verdedigen als men stelt dat de recente aandacht voor een 
bepaalde oriëntatierichting nog genoeg energie geeft voor het strategisch uitgangspunt 
dat men op het punt staat te verlaten. De extra aandacht voor de oriëntatierichting die 
nu centraal staat, is nodig om die om te bouwen tot "voedingsbron" voor het volgende 
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strategische uitgangspunt. Aangegeven is dat er, om de organisatie in beweging te 
zetten, gebruikgemaakt kan worden van een "calm-down" of "wake-up". De "calm
down heeft altijd betrekking op aangrijpingspunten die tot dan toe in het brandpunt van 
de belangstelling stonden. Voor een "calm-down" kan men gebruikmaken van in de 
organisatie aanwezige paradigma's. De "wake-up" moet gericht zijn op die aangrij
pingspunten die tegenover de aangrijpingspunten liggen waarop een "calm-down" 
wordt ingezet. Gebruikmakend van "nieuwkomers" en de zogenoemde "stille kaste" in 
een organisatie, kan gewezen worden op aangrijpingspunten die al langere tijd geen 
extra aandacht hebben gekregen. "Calm-downs" en "wake-ups" kunnen betrekking 
hebben op zowel strategische uitgangspunten als ori~ntati.erichtingen. In het Vierfasen
model wordt ervan uitgegaan dat een "wake-up" het beste kan aangrijpen op het 
eerstvolgende strategisch uitgangspunt of ori~ntatierichting. Het heeft geen zin te ver 
vooruit te lopen. Omgekeerd geldt hetzelfde voor de "calm-down". Het beste kan een 
"calm-down" betrekking hebben op die aangrijpingspunten die reeds langere tijd extra 
in de belangstelling staan. 
Het lijkt in de rede te liggen dat de calm-downs en wake-ups vooral gericht worden op 
aangrijpingspunten die liggen op het niveau van het commercieel vermogen en het 
socialisatievermogen. Dit kan worden uitgelegd als een roep van "binnenuit" in 
combinatie met argumenten vanuit de "markt". 

Is de organisatie eenmaal in beweging, dan geeft het Vierfasenmodel aan welke nieuwe 
aangrijpingspunten zich aandienen en welke "oude" voorlopig op hun beloop kunnen 
worden gelaten. 

Een doelstelling van de presentatie van het Vierfasenmodel in dit boek, is het Vierfa
senmodel ook toegankelijk te maken voor derden. Door de. theorie te illustreren aan de 
hand van cases, is zo veel mogelijk geprobeerd om het Vierfasenmodel ook toeganke
lijk te maken voor niet-ingewijden in de organisatiekunde (de derde gestelde eis). 

De aangrijpingspunten komen voort uit de combinatie van vermogenssoort, ori~ntatie
richting en strategisch uitgangspunt. Ze vormen weliswaar een samenhangend geheel, 
maar zijn niet zo nauw gedefinieerd dat er geen andere woorden of termen voor in de 
plaats kunnen worden gezet. Met name de benaming van de kwadranten (marktgericht
heid, produktiviteitsverbetering, lenigheid en innovativiteit) is zo algemeen gehouden, 
dat het voor anderen mogelijk blijft daarvoor andere termen te bezigen, wanneer dat 
voor hen de begrijpelijkheid, hanteerbaarheid of toegankelijkheid vergroot, zonder dat 
hierdoor de basisprincipes aangetast wordt. 

In het Vierfasenmodel wordt ervan uitgegaan dat een "wake-up" 
het beste kan aangrijpen op het eerstvolgende strategische 
uitgangspunt of oriëntatierichting . ...... Het beste kan een 
"calm-down" betrekking hebben op die aangrijpingspunten die 
reeds langere tijd extra in de belangstelling staan. 

De basisprincipes zijn vastgelegd in het idee van vermogensoorten, oriëntatierichtingen 
en daaraan gerelateerde strategische uitgangspunten, die in combinatie met elkaar tot 
aangrijpingspunten voor vermogensvermeerdering moeten leiden. Het Vierfasenmodel 
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voldoet daarmee aan de vierde gestelde eis. 

Het Vierfasenmodel benoemt wel aangrijpingspunten, waaronder hi~rarchie, en koppelt 
die aan een doel, maar gaat niet in op de wijze waarop die aangrijpingspunten moeten 
worden aangepakt 
Het Vierfasenmodel staat daarmee neutraal tegenover concepten en opvattingen die 
gebruikt knnnen worden voor het formeren van organisaties, en de wijze waarop 
daaraan vorm en inhoud wordt gegeven (de vijfde gestelde eis). 

Het Vierfasenmodel gaat ervan uit dat een organisatie voortdurend dient te veranderen, 
zowel om strategische uitgangspunten te realiseren als om van strategisch uitgangspunt 
en dus van ori~ntatierichting te veranderen. Over de wijze waarop dat kan, doet het 
Vierfasenmodel geen uitspraak. (De zesde geformuleerde eis.) 

Het verschijnsel om organisaties in beweging te brengen met behulp van een "cairo
down" of "wake-up", is eerder beschreven in de managementliteratuur, evenals de 
verschillende ori~ntatierichtingen en de spanning daartussen (zie de desbetreffende 
paragrafen). Door deze elementen op te nemen in het Vierfasenmodel, voldoet het 
Vierfasenmodel ook aan de zevende gestelde eis dat het moet voortbouwen op 
bestaande managementtheoriet!n en -studies. 

In hoofdstuk 2 is de gevolgde werkwijze bij het totstandkomen van het Vierfasenmodel 
verantwoord. In hoofdstuk 5 is het Vierfasenmodel aan de hand van cases aannemelijk 
gemaakt, waarmee is voldaan aan de achtste geformuleerde eis. 

6.2 HET VIERFASENMODEL, GEEN VRIJBRIEF VOOR SIMPELE TOEPASSING, WEL TE 
COMBINEREN MET ANDERE MODELLEN ZOALS HET EUROPEAN QUALITY 
AWARD-MODEL 

Het Vierfasenmodel beschreven in dit boek is in eerste instantie bedoeld voor ervaren 
managers en organisatieadviseurs. Zij zullen hopelijk niet de fout maken te denken dat 
de logica van het Vierfasenmodel een simpele toepassing rechtvaardigt. Iedere 
organisatie heeft een geschiedenis en die bepaalt de kracht van de paradigma's en de 
ruimte voor anomalie~n. 

Het Vielfasenmodel .... is in eerste instantie bedoeld 
voor ervaren managers en organisatieadviseurs ... 

Verder is er de spreekwoordelijke weerstand tegen verandering en zal het verschuiven 
naar een andere verdeling van dynamiek en rust niet op commando gaan. Er moet een 
diep gevoelde noodzaak zijn en een krachtdadig management om het te bewerk
stelligen. Weten wat er te doen valt, maakt nog niet dat het ook gedaan wordt Men 
heeft rekening te houden met een complexe interactie van interventies, ook al sluiten 
ze volgens het Vierfasenmodel op elkaar aan; vooralsnog is geen enkele interventieme
thodiek ontworpen met dit Vierfasenmodel voor ogen. Elk van de bekende interventie
modellen is vanuit een nadere kijk op de werkelijkheid ontstaan en een zorgvuldige 
beschouwing zal moeten uitwijzen of zij passen in de set van interventies die door het 
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Vierfasenmodel wordt aanbevolen. 

Zoals in de algemene inleiding van dit boek is opgemerkt, Iaat het Vierfasenmodel zich 
niet uit over de effectiviteit van bestaande interventiemethodieken. Hooguit kan aan de 
hand van het Vierfasenmodel worden getoetst of zij alle gewenste kenmerken in zich 
bergen, waarbij een overlap met en uitstraling naar andere oriëntatierichtingen en 
andere vermogenssoorten dan waar de interventie primair op gericht lijkt, in de praktijk 
wel onontkoombaar blijken. Ervaring en een zelfstandig oordeel blijft dan ook 
noodzakelijk. De auteur heeft wat het gebruikte vocabulair betreft, keuzen moeten 
maken. Anderen zullen ongetwijfeld de voorkeur geven aan andere termen die beter 
aansluiten bij hun begrippenkader. Het Vierfasenmodel biedt die mogelijkheid en de 
lezer wordt dan ook uitgenodigd die exercitie te doen. Als daaruit volgt dat het 
Vierfasenmodel de eigen ervaring van de lezer helpt ordenen en de lezer zich het 
Vierfasenmodel eigen kan maken, is meer bereikt dan de auteur bij de aanvang van het 
schrijven van dit boek voor ogen stond. 
Bij de beschrijving van het Vierfasenmodel is een relatie gelegd met het evaluatiemo
del van de European Quality Award, waarop ook de Nederlandse Kwaliteitspeijs en 
-Onderscheiding zijn gebaseerd. Het evaluatiemodel maakt een onderscheid tussen 
resultaatgerichte en organisatorische aandachtsgebieden. De resultaatcategorieën 
( ondernemingsresultaten, waardering door klanten, waardering door personeel en 
waardering door de maatschappij) zijn in verband te brengen met respectievelijk het 
materieel vermogen, het commercieel vermogen, het socialisatievermogen en het denk
vermogen. De aandachtsgebieden voor organisatie, leiderschap, personeelsmanagement, 
beleid en strategievorming, middelenmanagement en processen, vormen op zichzelf 
aangrijpingspunten voor interventie met als doel tot vermogensvermeerdering/resultaten 
te komen. Zij zijn in zoverre neutraal dat ze in elk kwadrant binnen het Vierfasen
model van toepassing zijn. Als men het Vierfasenmodel dan ook in combinatie met het 
European Quality Award- model zou willen gebruiken, dan is het zo dat elk kwadrant 
van het Vierfasenmodel andere aangrijpingspunten biedt voor het invullen van de 
verschillende aandachtsgebieden uit het EQA-model. Afhankelijk van het strategisch 
uitgangspunt kan men nu preciezer vaststellen waar bij verbetering van de organisatie 
aan gewerkt moet worden. 

6.3 AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 

Het Vierfasenmodel geeft aanleiding tot een aantal vragen, waarop in dit boek niet is 
ingegaan omdat daarvoor nieuw' aanvullend onderzoek nodig is. Als aanbevelingen 
voor verder onderzoek zouden dan ook de volgende vragen kunnen gelden: 

• Wat is de invloed van een interne of externe partij, voor wie niet alle vermo
genssoorten waarde hebben? Een partij die bijvoorbeeld enkel uit is op het 
vergroten (en onttrekken) van materieel vermogen? 

Wat is de draaisnelheid van de dynamiek-rustverdeling en waardoor wordt die 
bepaald? Het is niet aannemelijk dat de draaisnelheid constant is, maar is het 
denkbaar dat deze zo snel is dat een bepaalde oriëntatie of resultaatcategorie als 
het ware wordt overgeslagen? 
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• Wat is de meest wenselijke stijl van leidinggeven bij de verschillende standen? 
De theorie van het situationeel leiderschap geeft aan dat voor elke situatle een 
andere leiderschapsstijl als meest effectief moet worden gezien, maar is aan de 
hand van het Vierfasenmodel ook een profiel te schetsen? 

• Het Vierfasenmodel zoals dat hier is beschreven, gaat uit van een organisatie die 
over de hele linie toe is aan dezelfde ori~ntatie. In de praktijk zal dat niet altijd 
het geval zijn en kan zich de situatie voordoen dat de ene afdeling gebaat is bij 
verhoging van de efficiency en de andere bij vergroting van de creativiteit. Wat 
betekent dit voor de toepassing van het Vierfasenmodel en is uit het Vierfasen
model af te leiden hoe de leiding van de totale organisatie met die verschillen 
moet omgaan? 

268 



6.4 SUMMARY 

RHYTHM AND ORGANISATIONAL DYNAMICS 

This book presents a concept which is aimed at developing organisations by increasing 
their worth. The concept provides an organisation with a basis for analysis which can 
be used to generate and estab1ish interventions. The basic assumption is that 
organisations cao only develop themselves by increasing their value. Value points at 
the material resources of an organisation also include commercial, socialisation and 
intellectual values. In this respect, descriptions such as capability, competence and 
ability seem to be convenient. But in the context of the concept and its underlying 
principles, value cao best be understood as worth. Four categories of worth cao be 
defined: material worth (the working stock, financial means and other material assets), 
commercial worth (goodwill, market shares, customers), socialisation worth (corporate 
culture, the ability to cooperate as a group) and intellectnat worth (the ability to learn 
and to synergise the intellectual capacities of the merobers of the organisation), see 
Figure 18. 

The model is called the "Vierfasenmodel", or Four Phases Concept, and is based on 
two dichotomies. The two dichotomies are: extemal focus versus internal focus and 
focus on control versus focus on change. In combination, these dichotomies produce 
four quadrants aimed at developing an organisation's efficiency, flexibility, creativity 
and effectiveness. 

Each focus direction given in combination with the four worth categories give an equal 
number of application fields for interventions. The application fields for intervention 
related to extemal focus are: producing, generating demand and supply, anticipating 
changes in the social environment and anticipating societal movements for intervention. 
Results are: increased assets, more customers (also better access to suppliers, financiers 
and personnel), strengthened social networks and more empathy for what is happening 
in society (Figures 26 and 27). The application fields for intervention related to focus 
on control are: remuneration, organising and regulating (commercial contacts), 
structuring {the organisation), and elucidating and forecasting. Results are: improved 
valuing of assets, improved (commercial) procedures, improved (organisational) 
structures and more insight (Figures 28 and 29). The application fields for intervention 
related to intemal focus are: financing, developing knowledge, developing the social 
system and introspection. Results are: more financial capacity, (for third parties) 
attractive technology, cohesion and organisational valnes (morals), and self-knowledge 
(Figures 30 and 31). The application fields for intervention related to focus on change 
are: revaluation of assets, distinguishing change (in the different markets), generating 
ideas and evaluation. Results are: visibility of hidden reserves, challenges (and threats), 
ability to change and ability to reflect (Figures 32 and 33). 

The two dichotomies, drawn as an x-axis and an y-axis, show four fields of 
management intention to increase the four categories of worth. The field formed by 
extemal focus and focus on control cao be read as a field of management attention 
dominated by market focus or marketing management in a classical way (Figure 21). 
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The field fonned by focus on control and intemal focus can be seen as a field of 
management attention dominated by focus on productivity (Figure 22), the field fonned 
by intemal focus and focus on change as a field dominated by focus on pliancy (Figure 
23) and the area fonned by focus on change an external focus as a field dominated by 
the focus on innovation (Figure 24): To increase, for instance, the market focus an 
organisation should pay additional attention or give additional dynamic to the extemal 
focus of the organisation and to the focus on control by intervening in the application 
fields mentioned by these focuses. Obtaining results also means increasing the four 
categones of worth. 

The Four Phases Concept does not only provide application fields for interventlans in 
the four focus directions, it also shows the end-result related to each field of 
management attention which can be read as the vector of the two focus directions 
belonging to a eertaio field. The vector of extemal focus and focus on control is the 
effectiveness of the organisation (Figure 34); the vector of focus on control and 
internat focus is efficiency (Figure 36); the vector of intemal focus and focus on 
change is flexibility (Figure 38) and the vector of focus on change in combination with 
extemal focus is creativity (Figure 40). Uke the focus directions, these veetors provide 
application fields for intervention each with their own results. The application fields for 
intervention related to effectiveness are: the way turnover is generated (increase of 
sales), the way markets are conquered, organisational goals are set and a (market) 
strategy is developed. Interventions which aim to increase the cash flow, market share, 
and which lead to a better insight into the direction of the organisation and better plans 
(Figure 35). Application fields for intervention related to efficiency are: cost control, 
building experience, appointing tasks and responsibilities, and developing the 
cooperations. Airns are the increase of profit, more routine, an improved hierarchy and 
more synergy (Figure 37). Application fields for intervention related to flexibility are: 
the way of budgeting, designing processes, group development and formulating a 
mission statement for the organisation. Aims are (re)allocating financial means and 
other resources, developing work methods, gaining togethemesslteam spirit and 
organisational morals (Figure 38). Application fields for intervention related to 
creativity are: the way sales possibilities are distinguished, the way the organisation 
designsits products and services (or views, ideologies, etc. when the organisation is for 
instanee a religious or political organisation), the way the organisation deals with risks, 
and the ability of lateral thinking. Aims are to recognise profit possibilities and (for 
customers) attractive products, and to increase entrepreneurship and inventiveness 
(Figure 41). 

In principle there is no difference between identifying effectiveness, efficiency, 
flexibility and creativity as veetors of the different focus directions, or vice versa. Por 
instance, extemal focus can be seen as the vector of focus on creativity and 
effectiveness. Also taking into account that a vector is not only a result, but that it also 
has its own intervention possibilities, it must be understood that there is an iterative 
relation between and among the different application fields for interventloos and their 
related results. Not only among each other, but also in each individual field. 
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Based on the observation of the development of organisations from their fust initiative 
to full matnrity, as for instanee described by Adizes (Fignre 42), the Fonr Phases 
Concept states that an organisatlon foltows a fixed sequence on the road to increasing 
its worth. It starts with focusing on creativity, foliowed by focusing on effectiveness 
then efficiency, then flexibility, then again on creatlvity, and so on. Taking into 
account the principle of the dichotomies, the Fonr Phases Concept says that when au 
organisation decides to pay partienlar attention to a certain application field by 
executing an intervention, the opposite intervention possibility must be denied 
( otherwise the organisation or management of the organisatlon would send out two 
contradictory messages). When we apply this principle to the 32 application fields for 
intervention, it means that an organisation can execute a maximum of 16 mterventions 
at a certain moment in time. Also consictering the principle that the application fields 
for intervention are interconnected, one arrives at a split of application fields to be 
considered for additional attention and application fields for intervention to be denied, 
as shown in Fignre 48. In this fignre, external focus is the main element to increase the 
merit of the organisation. (In Fignre 53 this is focus on control, in Fignre 57 internal 
focus, in Fignre 61 focus on change). 

If the Fonr Phases Concept is used, there is, however, no substantial difference 
between starting from one of the basic directions for focus or from one of the veetors 
(effectiveness, etc.). It is assumed that the management of an organisation is more 
attracted to increasing the effectiveness, efficiency, flexibility or creativity than 
increasing, for instance, the focus on change. Therefore, in the Fonr Phases Concept 
the fonr veetors are called "Strategie Starting Points". The principle is that au 
organisation chooses one of the "Strategie Starting Points" (effectiveness, efficiency, 
etc.) before studying the Fonr Phases Concept to fmd out which application fields for 
intervention are available to increase the organisational worth. The Fonr Phases 
Concept does not detail why au organisatlon should choose for a certain "Strategie 
Starting Point", although it states that once au organisatlon has worked out such a 
strategie starting point, there is only one other starting point that eau follow. 1t also 
states that only one strategie starting point eau have primacy. Going for one of the 
focus directions (external focus, etc.) can in this regard be seen as intermediate steps 
from one strategie starting point to another. Fignre 51 shows the division of applicatlon 
fields for intervention; which are needed to increase effectiveness (the colonred part) 
and which must be denied. Fignre 55 shows the same for efficiency, Fignre 59 for 
flexibility and Fignre 63 for creativity. All these fignres also show what will happen 
when au organisation stays too long with a strategie starting point or direction for 
focus. Effectiveness will lead to (marketing) myopia, efficiency to bureaucracy, 
flexibility to anarchy, creativity to tinkering, external focus to touchiness, focus on 
control to rigidity, internal focus to reticence and focus on change to chaos. 

The Fonr Phases Concept also shows what to do when au organisatlon wants to shift 
from one strategie focus point, or focus direction as au intermediate phase, to another. 
lt refers to what, for instance, consultants such as Moss Kanter recommend. They say 
that au organisatlon should allow, or even stimulate, that anomalies in the organisation 
serve as "wake-up" functions. Therefore, interventions from the group that were to be 
denied do receive additional attention. Opposite rotervention possibilities are to be 
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"calmed down" simultaneously by referring to tbe paradigm of tbe organisation. 
Figures 52, 54, 56, 58, 60, 62 and 64 show this in tbe different situations. 

Chapter 1 of this book gives an introduetion to tbe Four Phases Concept. Chapter 2 
presents a justification of tbe metbod by which tbe Four Phases Concept has been 
developed. The metbod is based on almost twenty years of experience as a consultant 
in an environment where startlog from tbe primary process of organisations is of great 
importance, as is tbe use of models (as a simplification of reality), making use of what 
has been developed and experienced by otbers. Therefore, not only tbe different 
models which have been developed or used during tbe past period have been described, 
but also tbe tbeories from others which have beoome part of tbe Four Phases Concept. 
For instance, in designing the Four Phases Concept, an attempt is made to avoid 
reification of the concept organisation and to stay close to tbe ideas of Weick (1979) 
who prefers to talk about organising instead of organisations, defining organising as: "a 
consensually validated grammar for reducing equivocability by means of sensible 
interlocked behaviours". 

The dichotomies extemal focus versus internal focus and focus on control versus focus 
on change are deducted from tbe ideas and scientific studies of Quinn and Rohrbaugh 
(1983) and tbe interpretation of them by Denison (1990). Chapter 2 states that not only 
Quinn, Rohrbaugh and Denison have derived comparable axes as used in the Four 
Phases Concept, but also otber scientists. To underpin the Four Phases Concept, the 
decision-making theory of Koopman and Pool (1990) bas been used. 

The Four Phases Concept is also positioned in the analysis of tbe sociological 
paradigms of Burrell and Morgan and is related to the most important schools of 
organisational analysis (Figures 14 and 15). The Four Phases Concept can be 
interprered as betonging to ethnometbodology and phenomenologic-symbolic 
interactionism. 

Chapter 2 also explains why cases are used to make tbe Four Phases Concept 
plausible. Chapter 5 refers to Yin, how cases can be used to make a tbeory or concept 
plausible and describes eight cases: Philips Electtonics over the period 1891 - 1931, 
Royal Dutch Airlines KLM over the period 1982 - 1990, Gelders Papiergroep (a 
papermill) over the period 1982 - 1995, Eurocar (a fictitious name for importertsales 
organisation for cars. This case is a compilation of several assignments of tbe author 
and is also used as an mustration in the otber chapters) and four brief evaluations of 
real assignments by colleagues. Chapter 6 is tbe epilogue of the book in which 
something is said about tbe relation between the Four Phases Concept and the 
evaluation model (Figure 11) of the European Quality Award. The author has been 
quite involved in the development of the model and its use. The condusion is that if 
an organisation wants to apply Total Quality Management, or otberwise wants to 
improve the organisation, the Four Phases Concept can be a significant help. By 
choosing a strategie starting point ( or focus direction, whether or not used as an 
intermediate phase) and from that viewpoint identifying the appropriate application 
field for intervention and the result to aim for, it will be much easier to set a strategy 
to approach the nine points of attention of tbe EQA model (which are Leadership, 
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Policy & Strategy, People Management, Resources and Processes as enablers and 
Customer Satisfaction, People Satisfaction, Impact on Society and Business Results as 
result categories). 
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BIJLAGEN 



Bijlage 1. Basisstructuur Vierfasenmodel (fase I vanuit vermogensvermeerdering) 

Vermeerdering organisatorische vermogens 
door 

Verbetering 
efficiency 

• Winst 
• Routine 
• Hlêrarchie 

Faselil 

Verbetering 
flexibiliteit 

I 

• Allocatie middelen 
• Werkmethoden 
• Saamhorigheid 
• Gedragsnonnen 

I 
Met behulp van---, .---Met behulp van---, 

Interne oriêntatie 
door -------------------
• Financiering 
• Kennis ontwikkelen 
• Sociaal systeem 

ontwikkelen 
• Zelfonderzoek 

• Herwaardering 
• Veranderingen 

onderkennen 
• ldeeên genereren 
• Evalueren 

Organisatieontwikkeling 



Bijlage 2. Basisstructuur Vierfasenmodel (fase 11 vanuit vermogensvermeerdering) 

Externe oriêntatie 

_C!?!!t_------------
• Produceren 
• Vraaglaanbod genereren 
• Anticiperen op sociale 

omgeving 
• Anticiperen op maat

schappelijke ontwikkeling 

Vermeerdering organisatorische vermogens 
door 

Verbetering 
flexibiliteit 

lil Fase IV 

Verbetering 
creativiteit 

I 

• Allocatie middelen • Winstpotentie 
• Werkmethoden 

Organisatieontwikkeling 

• Aantrekkelijkheid 
produiden 

• Ondernemerschap 
• Inventiviteit 

• Herwaardering 
• Veranderingen 

onderkennen 
• Idaeen genereren 
• Evalueren 

I 
Met behulp van 

Externe oriêntatie 

E~~-------------
• Produceren 
• Vraaglaanbod genereren 
• Anticiperen op sociale 

omgeving 
• Anticiperen op maat

schappelijke ontwikkeling 

Fase IV 



Bijlage 3. Basisstructuur Vierfasenmodel (fase 111 vanuit vermogensvermeerde ring) 

Vermeerdering organisatorische vemogens 
door 

Fase I 

I 
Verbetering 
effectiviteit 

• Cashflow 
• Marktaandelen 
• Helderheid richting 
• Duidelijkheid plannen 

Exteme oriêntatie 
door ----------------
• Produceren 
• Vraaglaanbod genereren 
• Anticiperen op sociale 

omgeving 
• Anticiperen op maat

schappelijke ontwikkeling 

Beheersing 
door 

• laten renderen 
• Plannen en ordenen 
• Structureren 
• Verklaren en voorspelle 

Organisatieontwikkeling 

Verbetering 
creativiteit 

IV 

• Produceren 
• Vraaglaanbod genereren 
• Anticiperen op sociale 

omgeving 
• Anticiperen op maat

schappelijke ontwikkeling 



Bijlage 4. Basisstructuur Vierfasenmodel (fase IV vanuit vermogensvermeerde ring) 

Velbetering 
effectiviteit 

• Cashftow 

Externe oriêntalie 

~~~---------------
• Produceren 
• Vraag/aanbod genereren 
• Anticiperen op sociale 

omgeving 
• Anticiperen op maat· 

schappelijke ontwikkeling 

Vermeerdering organisatorische vemogens 
door 

Fase 11 

Velbetering 
efficiency 

• Winst 

I 

• Routine 
Hiêrarchie 

• Synergie 

I 
Met behulp van:---, 

Beheersing 
door 
--------~---------

• Laten renderen 
• Plannen en ordenen 
• Structureren 

Verklaren en voorspeller> 

• Financiering 
• Kennis ontwikkelen 
• Sociaal systeem 

ontwikkelen 
• Zelfonderzoek 

Organisatieontwikkeling 



Bijlage 5. Basisstructuur Vierfasenmodel (tussenfase I vanuit organisatieontwikkeling) 

Beheersing 

Organisatieontwikkeling 
door 

oriêntatie 

• Waardering mlddelen • Financieringsruimte 
• Procedures 
• Structuur 

tot 

• Aantrekkelijke 
technologie 

• Cohesie/organisatie
waarden 

Efficiency 
door 

• Zelfkennis 

• Kostenbeheering 
• Ervaring opbouwen 
• Taken en verantwoorde

lijkheden toewijzen 
• Samenwerking 

• Toewijzen budgetten 
• (Her)ontwerpen 

processen 
• Groepsontwikkellng 
• Missie formuleren 

Vermeerdering van organisatorische vermogens 

Met van 
verbetering 

Creativiteit 
door 

------------------" 
• Onderkennen 

verkoopmogelijkheden 
• Ontwerpen 
• Risico' s nemen 
• Lateraal denken 



Bijlage 6. Basisstructuur Vierfasenmodel (tussenfase 11 vanuit organisatieontwikkeling) 

Creativiteit 
door 

------------------
• Onderkennen 

verkoopmogelijkheden 
• Ontwerpen 

Organisatieontwikkeling 
door 

Interne oriêntatie 

• Financieringaruimte 
• Aantrekkelijke 

technologie 
• Cohesie/organisatie-

Verandering 

• Zichtbare stille reserves 
• Kansen 
• Veranderingsvermogen 
• Reflectievermogen 

Met van 
verbetering 

Creativiteit 
~ogr ______________ _ 

• Toewijzen budgetten • Onderkennen 
• (Her)ontwerpen verkoopmogelijkheden 

• Ontwerpen 
• Risico' s nemen 
• Lateraal denken 

Vermeerdering van organisatorische vermogens 



Bijlage 7. Basisstructuur Vierfasenmodel (tussenfase 111 vanuit organisatieontwikkeling) 

Creativiteit 
door 

Externe oriêntatie 

• Activa 
• Klanten, leveranciers, 

financiers, personeel 
• Netwarkan 
• Inlevingsvermogen/ 

empathie 

I 
Met behulp van 
verbetering 

-~----------------
• Onderkennen • Omzet genereren 

verkoopmogelijkheden • Markten veroveren 
• Ontwerpen • Doelen stellen 
• Risico' s nemen • Strategie ontwikkelen 
• Lateraal denken 

tot 

Organisatieontwikkeling 
door 

Vermeerdering van organisatorische vermogens 

• Zichtbare stille reserves 

Creativiteit 
door 

• Onderkennen 
verkoopmogelijkheden 

• Ontwarpan 
• Risico' s nemen 
• Lateraal denken 



Bijlage 8. Basisstructuur Vierfasenmodel (tussenfase IV vanuit organisatieontwikkeling) 

Externe oriêntatie 

• Activa 

Beheersing 

Organisatieontwikkeling 
door 

USSE!nJal!S 111 

• Waardering middelen 
• Klanten, leveranciers, 

financiers, personeel 
• Procedures 
• Structuur 

• Netwerken 

Creativiteit 
door 

• Onderkennen 
verkoopmogelijkheden 

• Ontwerpen 
• Risico' s nemen 
• Lateraal danken 

• Inzicht 

I 
Mat behulp van 
verbetering 

Effectiviteit 
door ------------------
• Omzat genereren 
• Markten veroveren 
• Doelen stellen 
• Strategie ontwikkelen 

tot 

Efficiency 
door 

• Kostenbeheering 
• Ervaring opbouwen 
• Taken en verantwoorde

lijkheden toewijzen 
• Samenwerking 

Vermeerdering van organisatorische vermogens 



TOEPASSING VAN HET VIERFASENMODEL 

- ------------------------ · VIerfasenmodel 

Vergelijken 

Vastslellen aangrijpings
punten voor verbetering 

aan de hand van oriêntatie
richllngen horende bij 

strategisch uitgangspunt 

BIJLAGE9 

Vergelijken met 
strategisch 
uilgangspunt 
EFFECTIVITEIT 



BULAGElO 

OVERZICHT VAN AANGRDPINGSPUNTEN EN HET RESULTAAT DAARVAN PER SOORT 

VERMOGEN 

I Aangrijpingspunt Resultaat Oriëntatie 

MATERIEELVERMOGEN 

Zien van verkoopmogelijkh. Winslpotentie Creativiteit 
Produceren Activa Extern 
Verkopen Cashflow Effectiviteit 
Laten renderen Waardering middelen Beheersing 
Kostenbeheersing Winst Efficiency 
Financieringsstructuur Passiva Intern 
Budget toekennen Herallocatie middelen Flexibiliteit 
Herwaardering middelen Zichtbare stille reserves Verandering 

COMMERCIEEL VERMOGEN 

Ontwerpen (Nieuwe) prodokten Creativiteit 
Vraag genereren Klanten, e.a. partners Extern 
Markten veroveren Marktaandelen Effectiviteit 
Plannen en ordenen Procedures Beheersing 
Ervaring opbouwen Routine Efficiency 
Kennisontwikkeling Technologie Intern 
Processen (her)ontwerpen Werkmethode Flexibiliteit 
Veranderingen onderkennen Kansen Verandering 

SOCIALISATIEVERMOGEN 

Risico's nemen Ondernemerschap Creativiteit 
Anticiperen op soc. omgeving Netwerken Extern 
Doelen stellen Richting Effectiviteit 
Structureren Structuur Beheersing 
Taken en verantw. toewijzen Hiërarchie Efficiency 
Sociaal syst. ontwikkelen Cohesielorg. waarden Intern 
Werken aan groepsontwikk. Saamhorigheid Flexibiliteit 
Ideeën genereren Veranderingsvermogen Verandering 

DENKVERMOGEN 

Lateraal denken Inventiviteit Creativiteit 
Anticip. op maatomgev. Inlevingsvermlempathie Extern 
Strategie ontwikkelen Plannen Effectiviteit 
Verklaren en voorspellen Inzicht Beheersing 
Samenwerking ontwikkelen Synergie Efficiency 
Zelfonderzoek Zelfkennis Intern 
Missie formuleren Gedragsnormen Flexibiliteit 
Evalueren Reflectievermogen Verandering 



CURRICULUM VITAE 

Teunis Willem Hardjono (Schiedam, 20 december 1949) studeerde chemie aan de HTS 
in Hengelo (0) en vervolgde na de militaire dienst zijn studie aan de HTS voor de 
Confectie-industrie "Mr. Koetsier" te Amsterdam. Daar behaalde hij in 1977 zijn 
diploma. In 1976 kwam hij eerst als stagiair en later als organisatieadviseur in dienst 
van Berenschot In 1978 werd hij als secretaris toegevoegd aan de kwaliteitsraad van 
Berenschot, die zich boog over de vraag hoe kwaliteitszorg toe te passen binnen 
Berenschot Ideeën over het bedrijven van kwaliteitszorg in een professionele, dienst
verlenende organisatie, hebben voor hem de basis gevormd voor het ontwikkelen en op 
de markt brengen van meerdere adviesprogramma's voor kwaliteitsmanagement, waar
voor hij sindsdien binnen Berenschot verantwoordelijk is. Onder zijn verantwoordelijk
heid ontwikkelde Berenschot een adviesprogramma dat tot doel had kwaliteitsmanage
ment bij kleine ondernemingen te introduceren. Dit programma is inmiddels bij vele 
honderden, veelal kleine ondernemingen uitgevoerd. Het succes van dit programma, de 
brede ervaring met het introduceren van kwaliteitsmanagement bij grote profit- en non
profitorganisaties en het actief, nationaal en internationaal participeren in het kwaliteits
nelWerk was voor de toenmalige minister van Economische Zaken aanleiding om een 
rapport uit te brengen over hoe kwaliteit in Nederland beter onder de aandacht kon 
worden gebracht. Dit rapport en het daarin opgenomen advies heeft ondermeer geleid 
tot de oprichting van de stuurgroep Nederlandse Kwaliteit. De heer Hardjono heeft 
meegewerkt aan het totstandkomen van de Europese Kwaliteitspeijs en zat in de 
werkgroep die de Nederlandse Kwaliteitsprijs en -Onderscheiding heeft ontwikkeld. In 
1995 is hij deel gaan uitmaken van een internationale werkgroep die op verzoek van de 
Europese Commissie nagaat hoe een Europese Kwaliteitsprijs voor het midden- en 
kleinbedrijf tot stand kan komen. Hijtreedt regelmatig op als gastdocent, onder andere 
voor de auditortraining voor deze prijs en onderscheiding, en was projectleider van een 
EFQM-opdracht om een case te schrijven voor de training van de auditors van de 
Europese Kwaliteitsprijs. 
Sinds 1990 maakt hij binnen Berenschot als beleidsadviseur deel uit van de advies
groep Ondernemingsstrategie en -Bestuur met als speciale aandachtsgebieden 
strategievorming, concernbesturing, topstructuur en het functioneren van directies. Op 
die gebieden zijn, vooral voor grotere ondernemingen, tal van opdrachten uitgevoerd, 
al dan niet in combinatie met de expliciete vraag om te komen tot invoering van Total 
Quality Management. 

De heer Hardjono publiceerde diverse artikelen met betrekking tot het managen van 
kleinere ondernemingen, kwaliteitsmanagement en certificering. Hij stelde verschillende 
cursusmappen samen en was medeauteur van het boek "De Nederlandse Kwaliteitsprijs 
en -Onderscheiding", waarvan een herziene druk in 1994 is uitgegeven door Kluwer 
Bedrijfswetenschappen. 



STELUNGEN 
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I. IJe! dod van een organisatie is he! vermeerderen van vcrmogen~. waarhij 
wonkn onderscheidcn het materieel vermogen. het commercieel vcrmo
gen, hct soclali:>aticvcrmogen en het denkvermogen. 

(Rn)n: hoofdstuk 3.1 van dit proefscllrift.) 

2. Een organisatie word! vaak gezien als een symhiose tusscn cen symbo
lisch en functioneel samenwcrkingsverband. Het verdien! aanhevel ing 
meer !let accent te leggen op samenwerkingsverbond dan op samenwcr
kingsverband. 

(Bron: hoofdstuk 2.3 en 5.2 van di! procfschrift.) 

:1. Elkc organisa!ie moet een evenwicht zien te vinden t.ussen cxtcrne 
oricntatie en interne orientatie en tussen orii':ntatic op beheersing en 
oricntatie op verandcring. 

(F!ron: hoofdstuk 2. 3 t:Il 4. 2 van dit procfschrift.) 

4. Externe orientatie in cornbinatic met orii':!llatic op heheersing geeft als 
rcsultante de cffectiviteit van een organisatic. Orientatie op bcheersing in 
combinatie met interne oritntatie geeft als resultante de efficiency van 
cen organisatie. Interne orientatie in combinatie met orifntatic op venm
de!'ing gccft als resultantc de flexibiliteit van de organisatic en orientatic 
op vcrandering in combinatie met ex.terne orientatie gccft als resultantc 
de crcativiteit van ecn nrganisatie. 

(Bron: hoofdstuk 1.4 van dit proefschrifL) 

5. ledere orientatie van een organisatie geeft, net als de resultantc van twee 
orii:lntaties, gcrclateerd aan c::cn hepaald vermogen, specifieke aangrij
pingspunten voor interventie in een organisatie. 

(Bron: hoofdstuk 3.3 en 3.4 van dit proefschrift.) 

6. Voor evenwichtigc vermogemvcrmeerdering is nodig dat een rcpcterende 
volgorde van strategische uitgangspunten wordt aangehouden, gevomld 
door de rcsultantes: efkUivitcit, efficiency, lk:xihiliteit en crcativiteit. 

(Bron: lloofdstuk 4.1 van dit proefschrift.) 

7. Voor vermogcnsvermeerdering moet een organisatie extra dynamiek 
geven aan ofwt:l de combinatie cxterne orientatie/orientatie op behecr
sing, ot"wel de comhinatie oritntatie op beheersing/interne oril!ntatic, 
ofwel de combinarie interne orientat.ie/orientatie op verandering. ofwel de 
combinatic oritntatie op vcrandering/externe oricntatie. lid gcvcn van 



extra dynamic::k aan te onderscheiden tussenfases is eveneens mogclijk. 
Elk van de combinaties en tussenfases kent naast eigen aangrijpingspun· 
ten voor extra dynamiek of interventie ook vaste aangrijpingspunten die 
horen bij een voorgaande en een volgende combinatie. 

(Bron: hoofdstuk 4. 2 van dit proefschdft.) 

8. Organisaties kcnnen paradigma's en anomaliel!n, die kunnen worden 
he'invloed om veranderc::n van strategisch uitgangspunt of orientatie tc 
vertragen danwel in gang te zetten. 

(Bron: hoofdstuk 4.3 van dit proefschrift.) 

9. Het is opvallend dat men na drie no-nonsens-kabinetten de aandacht voor 
het materieel en het conunercieel verrnogen is gaan aanduiden met 
Lubberiaans en de aandacht voor het socialisatie- en denkvermogen met 
Bc::atrixisme. Dit lijkt cen tegenstelling, maar is in feite een koninklijke 
aanvulling. 

10. De regering zou haar taak om bet denkverrnogen van de natie te ver
meerdcn:n, dienen door: hct huidige stelsel van financiering van universi
teiten tc beperk:en tot cen vergoeding van hct gevraagd verrichtc::n van 
wetenschappelijk werk en studenten in staat te stellen een marktprijs voor 
te genieten onderwijs te betalen. 

11. Het wordt tijd dat de particulicr chauffeur, de dienstbode en de tuinman 
in ere worden hersteld en de erkenning verkrijgen die ze verdienen in ccn 
economie die gek:erunerkt wordt door een rechtvaardige verdeling van 
werk en inkomen. 

12. Een wetenschappelijk: juist ondc::rbouwde Stelling Ievert nog geen werkc::nd 
organisatieadvies op. 

13. Adviseren is cerder een zaak van proberen gelijk te krijgen dan van 
gelijk te hebben. 

14. Als kwaliteit de maat voor perfectic:: is en k:waliteitsmanagement het 
streven ernaar, dan is, in acht nemend dat religie en andere levensbe· 
schouwelijke opvattingen de mens als moraal voorhouden dat men dient 
tc streven naar het hogere, het ontbreken van kwaliteitsmanagement als 
immoreel te beschouwen. 

15. Een wetenschapper onder ede verhoren en verwachten dat hij de politieke 
waarhc::id vertelt, is zoiets als een politicus onder ede horen en denken dat 
hU de wetc::nschappelijke waarheid spreekt. 



In dit hoeR presenteert de auteiir een model aan de hand waarvan managers en hun
adviseurs veranderingen in de organisatie kunnen structureren en overzicbtelijk kim—
nen houden. Met belilill) van dit model, “bet Vierfaseninoclel voor vermeerdering van
orgamsatorische verinogens” genoemd, Ran bet verinogen van een organisatie, dat
wil zeggen bet materieel vermogen, bet commercieel vermogen, bet socialisatie
vermogen en bet denkvermogen, in belangr~ke mate worden vergroot.
Het model ordent verschillende soorten interventies en organisatorische maatregelen
zodanig dat cleze elkaar versterken en gezamenlijk worden gericbt op bet verbogen
van etfectiviteit, efficiency, flexibiliteit en creativiteit. Ook is bet een ideale toetssteen
voor managers en bun adviseurs om ia te gaan of plannen en adviezen compleet zijn.
Het model is gehaseerd op Iangdurige ervaring en wordt geillustreerd met de bistori
scbe ontwikkeling van Philips, KLM en Gelderse Papiergroep.

De auteur heett een erva ring van I)i]rla twintig jaar als organisatieadviseur, en met dit
hoeR ricbt hij zich in eerste mnstantie op ervaren managers en organisatieadviseurs.
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