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PROBLEEMFORMULERING 

De probleemformulering kent een driedeling. 

1) Is D.L.L. een technologie volgend-bedrijf? 

2) Hoe ligt de relatie tussen D.L.L. en de Rabobank? 

3) Hoe kan de bestuurbaarheid van De Lage Landen verbe ✓ 

terd worden. 

Om inzicht in de invloedsfactoren op en van De Lage Lan

den te krijgen is zij in een Logo geplaatst. (fig 0) 
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H 1 De Lage Landen. 

§ 1.1 Inleiding. 

De Lage Landen (verder afgekort als D.L.L.) is een zelf

standige dochter van Rabobank Ned. Zij levert diensten op fi

nancieel ekonomisch administratief gebied, aan zowel parti

kulieren als bedrijven, via de afzetkanalen van de Rabobank en 

via direkte kanalen. Het in Eindhoven gevestigde bedrijf telt 

op dit moment zo'n 360 medewerkers en behoort tot de vooraan

staande financiële ondernemingen van Nederland. D.L.L. bestaat 

uit een holding met vijf werkmaatschappijen die elk hun speci

fieke diensten leveren. De werkmaatschappijen met hun diensten 

zullen hier in kort bestek besproken worden. 

D.L.L. Financiering B.V. biedt konsumptief krediet in 

twee vormen aan n.l., doorlopend krediet en de persoonlijke 

lening. Afhankelijk van eigen beleidsoverwegingen kunnen de 

Rabobanken zelfstandig bepalen of en in welke mate ze voor 

verwerking van het konsumptief krediet gebruik wil maken van 

de door D.L.L. aangeboden diensten. De produkten huurkoop en 

hypotheek worden passief gevoerd. 

D.L.L. Leasing B.V. richt zich op het bedrijfsleven met 

de produkten: 

* Operationele leasing, als een vorm van huur en verhuur van 

bedrijfsmiddelen. 

* Financiële leasing, als een 100% financiering van bedrijfs

middelen gedurende de ekonomische levensduur. 

D.L.L. Factors B.V. richt zich op internationale facto

ring; een variabel pakket van diensten op het gebied van de

biteurenbeheer zoals: 

* overname van bedrijfsmatige debiteurenadministraties. 

* Debiteurenbewaking. 

* Financiering en overname van insolventierisiko' s op afne

mers. 
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D.L.L. Inkasso B.V. richt zich op internationale inkas-

so, een variabel pakket van diensten zoals: 

* Aannemen van in gebrekestelling, treffen van betalingsre

gelingen en rechtsmaatregelen. 

* Verstrekken van adviezen. 

Transleas B.V. richt zich op operationele voertuigleasing 

waarbij nagenoeg alle ekonomische risiko' s en operationele 

kosten voor rekening van de lessor komen. 

* Operationele auto en truckleasing. 

De organisatie van D.L.L. groep is gebaseerd op de filo

sofie dat zij niet alleen een produkt wil verkopen, zij wil 

haar klant, partikulier zowel als ondernemer, toegevoegde 

waarde leveren. 

De toegevoegde waarde voor de particulier wordt gereali

seerd door hem inzicht te geven in zijn financiële mogelijkhe

den en verplichtingen. D.L.L. probeert hier vorm aan te geven 

door de klant periodiek op de hoogte te houden van alle rele

vante informatie. Om dit zo effektief en efficient mogelijk te 

realiseren zijn automatiseringssystemen onontbeerlijk. 

De toegevoegde waarde m.b.t de ondernemer wordt gereali

seerd door hem financieel te ondersteunen in zijn primaire 

ondernemerstaak (het inkopen, vervaardigen en afzetten van 

produkten) maar ook door hem te ontlasten van noodzakelijke, 

bijkomende zaken als debiteuren- en wagenparkbeheer, die hem 

van zijn primaire taak afhouden. 

Translease (T.L.) draagt zorg voor een efficiencybewaking 

van het wagenpark van de ondernemer. Door zijn expertise weet 

T.L. wanneer auto's vervangen moeten worden en welke vervang

ing er het meest in aanmerking komt. Bij kalami tei ten heeft 

T.L. de beschikking over kontakten waar een individuele onder

nemer niet over kan beschikken waardoor problemen snel uit de 

wereld geholpen kunnen worden. T.L. kan voor bovenstaande, ge

bruik maken van speciaal ontwikkelde softwarepakketten waar de 

ondernemer zelf doorgaans niet over beschikt. 

Factors zorgt voor de debiteurenbewaking waarbij uit een 

pakket van taken gekozen kan worden Deze zijn allen met speci

fieke expertise ingevuld. Deze expertise is niet altijd bij 
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een ondernemer aanwezig waardoor we ook hier kunnen spreken 

van een stuk toegevoegde waarde. 

Voor Leasing kunnen we toegevoegde waarde vertalen in: 

* Het behoud van financiële flexibiliteit. 

* De beperking van ekonomisch risiko. 

Voor Inkasso geldt dat zij gebruik kan maken van interna

tionale netwerken. Hiervan kan een individuele klant doorgaans 

geen gebruik maken. Tevens is de kennis, noodzakelijk voor 

inkasso, zo specifiek dat zij bij de meeste ondernemers niet 

aanwezig is. 

Samenvattend: D.L.L. groep wil een duurzame partner ZlJn die 

met behulp van haar automatiseringssystemen en haar specifieke 

vaktechnische kennis haar klanten ter zij de staat om zo tot 

betere resultaten te komen. 

§ 1.2 D.L.L. en zijn omgeving. 

In deze paragraaf zal D.L.L. in zijn omgeving geplaatst 

worden. De omgeving en D.L.L. zullen met hun relaties in een 

logo weergegeven worden. Dit logo zal voor elk hoofdstuk her

haald worden waarbij het te behandelen onderwerp geakcentueerd 

wordt. In het logo komen de volgende aspekten aan de orde: 

D.L.L. H 1 

De markt H 2 

Techniek (automatisering) H 3 

De omgeving H 4 

D.L.L. neemt in dit logo een centrale plaats in. Bij het 

bekijken van fig.O valt op dat D.L.L. als organisatie in een 

driehoeksverhouding geplaatst is, die door fig 1.2.1 gevisu

aliseerd wordt. D.L.L. wordt los van Rabobank Ned. geplaatst 

omdat het een 100% dochter is die als zodanig een aanvullend 

dienstenpakket aanbiedt aan de aangesloten Rabobanken. D.L.L. 

heeft een geheel andere struktuur dan de Rabobank Ned. De 

Rabobank organisatie wordt binnen D.L.L. gekenschetst als (in 

termen van Minzberg) een mengsel van 'administrative bureau

cracy' en 'professional bureaucracy' terwijl D.L.L. zichzelf 

3 



karakteriseert 

van struktuur 

als een dynamische 

(Burns en Stalker), 

organisatie, organistisch 

een struktuur met de dyna-

mische karakteristieken van een 'Simple Structure' en de orga

nisatievorm van een' divisionalised form' (Minzberg). 

fig.1.2.1 

De relatie tussen Rabobank Ned. (R.N.) en D.L.L. is er 

één van wederzijdse afstemming Dit wordt nader aangegeven in 

fig. 1.2.2 waar de kommunikatiekanalen d.m.v. pijlen zijn aan

gegeven. T.a.v de aangesloten Rabobanken ligt dit geheel an

ders (zie fig. 1.2.2). De aangesloten Rabobanken dienen als 

afzetkanaal voor de door D.L.L. aangeboden diensten. Het af

zetkanaal wordt via de regio en waar nodig direkt geinstrueerd 

door de werkmaatschappijen van D.L.L. Hieruit volgt dat zowel 

de Rabobank Ned als de aangesloten Rabobanken tot de 'task 

environment' gerekend dienen te worden. (H 4) 
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H 2 De Markt 

§ 2.1 Inleiding. 

Als definitie van de markt wordt gegeven: De markt is het 

geheel van vraag en aanbod. 

De markt wordt binnen D. L. L. onderverdeeld in direkte 

lijn d.w.z. direkte afzet naar het bedrijfsleven en indirekte 

lijn met de aangesloten Rabobanken als tussenpersoon. De per

centages van de verdeling van de verschillende marktsegmenten 

worden in fig.2.1.1 gegeven. 

indirek te lijn direkte lijn 

Financiering 90 % 10 % * 
C.M.S. 0 % 100 % ** 
Leasing 75 % 25 % 
Factors 75 % 25 % 
Translease *** 25 % 75 % 

* lnterpolis bezorgt10% u.d. klanten uoor D.L.L. 
** Eigen werkmaatschappijen als klant 

Een andere verdeling v.d. markt die gemaakt kan worden is 

de onderverdeling in partikulieren die alleen benaderd worden 

door de aangesloten Rabobanken en de bedrijven die zowel bena

derd worden vanuit de aangesloten Rabobanken als direkt vanuit 

D.L.L. (fig.2.1.2) 

fig.2.1.2 

De enige werkmaatschappij die diensten aanbiedt aan par

tikulieren is D.L.L. Financiering. Deze werkrnaatschappii 
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Het opbouwen van het internationale netwerk kent drie 

fasen: 

De eerste fase van het opbouwen van een internationaal 

netwerk is ingeluid d.m.v. een samenwerkingsverband tusen 

D.L.L.en de CERA bank in Belgie. 

De tweede fase is ingeluid d.m.v. het samenwerkingsver

band met de ADCA bank in Duitsland. ADCA is een 85% dochter 

van de Rabobank. 

De derde fase is het nader bestuderen betreffende demo-

gelijkheden die er voor D.L.L. zijn weggelegd in 

Frankrijk. 

§ 2.3 Marktpositie. 

Engeland en 

Om de marktpositie van de verschillende werkmaatschap

pijen beter in te kunnen schatten is er gebruik gemaakt van 

een enquêteformulier. Dit enquêteformulier is door drie perso

nen ingevuld waarna de scores geanalyseerd zijn. Wanneer er 

behoefte aan zou zijn om een gedetailleerder onderzoek te doen 

dat statistisch verantwoord is, dan zou het onderzoekformulier 

verder uitgewerkt moeten worden en deze door meerdere personen 

ingevuld moeten worden. Eventueel zou het enquêteformulier 

aangevuld kunnen worden met wegingsfactoren. De resultaten 

zijn in fig.2.3.1 gegeven. (Het enquêteformulier wordt als 

bijlage 1 toegevoegd.) 
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heeft persoonlijke krediet en doorlopende lening in zijn 

pakket. De rest van de werkmaatschappijen verlenen alleen 

diensten aan bedrijven. 

Elke werkmaatschappij heeft een afzonderlijke marktstra

tegie. Het beleid wordt per werkmaatschappij opgesteld waarna 

het afgestemd wordt op het koncern-beleid. 

Door elke werkmaatschappij worden vanuit het beleid doel

stellingen geformuleerd, waarop op zijn beurt de marktstrate

gie volgt. (De verantwoordelijkheid wordt gedelegeerd naar de 

verschillende werkmaatschappijen.) 

Voor elke werkmaatschappij geldt dat zij streeft naar een 

vergroting van haar marktaandeel. Dit streven wordt opgelegd 

vanuit holding niveau. Daar is als een van de hoofddoelstel

lingen geformuleerd dat elke werkmaatschappij naar een markt

aandeel van 25% in 1991 moet streven. 

§ 2.2 Internationalisering. 

Niet alleen op de Nederlandse markt wordt 'aan de weg 

getimmerd' ,ook op internationaal niveau is men bezig met ex

pansie. Er wordt veel aandacht besteed aan internationalise

ring (fig.2.2.1) om de volgende redenen: 

* Ondersteuning van de exporterende klant. 

* Marktverruiming. 

* Inspelen op het wegvallen van financieel ekonomische 

grenzen. 

* De behoefte van de buitenlandse kantoren van Rabobank 

Ned. aan de mogelijkheid om diensten als factoring en 

leasing aan hun klanten aan te kunnen bieden in het 

land van vestiging. 
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Verantwoording 

Gezien het feit dat de resultaten verkregen door het on

derzoek (zoals uitgevoerd) bijzonder plausibel leken is verder 

onderzoek achterwege gelaten. 

Het marktaandeel wordt als belangrijk gezien, vandaar dat 

in fig. 2.3.2 de daarbij horende cijfers gegeven worden. 

Marktaandeel 1987 1988 1989 1990 

Financiering 10,5% 11,3% 12,5% J3,8'7o 

Factors 14,0% 15,5% 17,0% 18,5% 

Leasing 30,0% 25,0% 25,0% 25,0% 

C.M.S. 0,0 % 

Transleas 2,7 % 3,4 % 4,6 % 6.0 % fig.2.3.2 

Uit de matrix fig.2.3.1 (het resultaat van het onderzoek 

m.b.v. het enquete formulier) en fig.2.3.2 zijn verschillende 

konklusies te trekken. 

KONKLUSIES 

Bij het groeipercentage van de markt zoals dit in het 

middellange termijnplan gegeven wordt, in samenhang met het 

groeipercentage zoals dat voor de werkmaatschappij leasing 

voor de komende jaren voorspeld wordt, moet een kritische op

merking geplaatst worden. Bij een marktgroei van 21% daalt het 

marktaandeel van D.L.L. van 30% in 1987 naar 25% in 1991. De 

indruk ontstaat dat bij de voorspelling men deze heeft aange

past aan de gestelde grens van het marktaandeel van 25%, zo

als in het beleidsplan voor de komende jaren is gesteld. 

Voor elke werkmaatschappij geldt een andere marktpositie 

en een andere marktstrategie, waardoor er voor elke werkmaat

schappij afzonderlijk gekeken dient te worden wat een reeel s

treefgetal betreffende het marktaandeel is. 
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KONKLUSIES (fig 2.3.1, fig 2.3.2, marktposities) 

* Financiering moet geplaatst worden tussen V.M., OL. en 

MON. Hieruit kan gekonkludeerd worden dat ondanks de forme

le/informele afspraken in dit marktsegment toch konkurrentie 

plaats vindt. (giro versus bank) Dit blijkt ook uit de grote 

bedragen die uitgegeven worden aan reklame. 

* Factoring zoals D.L.L. dit aanbiedt moet geplaatst worden .. 
tussen OL., V.M. en MON.S De gedragslijnen liggen voor een 

groot gedeelte vast en er is weinig ruimte voor de prijszet

ting. Tevens is er sprake van konkurrentie. 

* Inkasso skoort hoog op MON. S, OL. S en OL. Er vindt in 

deze sektor gedragsformalisering plaats maar niet zo dat er 

gesproken kan worden van OL. Omdat MON.S hoog skoort zal er 

konkurrentie in deze sektor plaats vinden. 

* Transleas skoort zeer hoog op MON.S waaruit blijkt dat er 

veel konkurrenten zijn. 

* Leasing skoort hoog op MON. S en OL. Het gedrag in deze 

sektor is voor een gedeelte geformaliseerd. Er bevinden zich 

vele konkurenten op deze markt. 

ALGEMENE KONKLUSIE 

De diensten die D.L.L. aanbiedt staan onder konkurrentiedruk 

waardoor er veel aandacht besteed dient te worden aan het be

houden van een goede konkurrentiepositie. 
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H 3 Automatisering. 

§ 3.l Inleiding. 

De term 'automatisation' is in 1946 door een managercon

sultant van Ford voor het eerst gebruikt, in de ruime beteke

nis van 'transfer of work-pieces from one machine to another 

in production proces without human aid'. 

Omsteeks 1950 wordt voor het eerst duidelijk dat de en

tree van de computer in het bedrijfsleven meer zal inhouden 

dan een modernisering van de vooroorlogse boekhoud en rekenma

chines. Niet slechts de administratieve organisatie maar ook 

bepaalde industriële productieprocessen zullen niet onberoerd 

blijven. 

Nu bijna 40 jaar later zien we onder andere bij bedrijven 

als D.L.L. dat de ontwikkelingen sindsdien niet stil hebben 

gestaan. Men is er achter gekomen dat, hoe snel de ontwikke

ling ook gaat, je bij zult moeten blijven om de continuiteit 

van het bedrijf te kunnen waarborgen. Er zullen ook in de toe

komst nog vele ontwikkelingen volgen. Hier zou je kunnen den

ken aan b.v de megachip, en in de verre toekomst de biochip, 

of aan de gevolgen van supergeleiding. Voorlopig zullen we ons 

echter bezig houden met de problemen van deze tijd zoals b.v. 

de vraag: 'decentrale of centrale automatisering'? Of een 

vraag als: 'zijn wij technologisch wel genoeg bij de tijd'? 
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§ 3.2 Waarom automatisering? 

Bovengenoemde vraag zal beantwoord worden m.b.v. een op

somming van redenen, die beknopt besproken zullen worden. 

Redenen ter stimulering van automatisering zijn o.a.: 

a) Verbetering van de kwaliteit v.h. produkt of de te verlenen 

dienst. 

b) Verbetering van de arbeidsomstandigheden. 

c) Opheffing van een tekort aan specifiek opgeleide arbeids-

krachten. 

d) Loon en kosten factoren. 

e) Betere verwerking van informatie. 

f) Betere beheersing van het productieproces. 

g) Verbetering van de interne organisatie. 

h) Vergroting van de productie. 

ad. a) De verbetering van de kwaliteit van het produkt wordt 

bewerkstelligd door een betere kontrole en een konstante 

kwaliteit. Er zijn dus geen maandag-morgen produkten 

meer. Door flexibele produktie kan er ook makkelijker op 

de wensen van de individuele klant ingegaan worden 

waardoor er een 'buyers market' i.p.v. een sellers mar

ket ontstaat. 

D.L.L. profiteert duidelijk van deze mogelijkheden. Zij 

probeert een dienstenpakket samen te stellen dat duide

lijk op de klant toegesneden is. Door de fleksibiliteit 

van het systeem zijn er vele kombinatiemogelijkheden en 

is maatwerk mogelijk. (Als voorbeeld kan D.L.L. Facto

ring genomen worden. Dit wordt nader toegelicht in het 

hoofdstuk over marketing.) 

ad.b) Na de industriële revolutie ontstonden er vele banen in 

de industrie. Het werk moest vaak onder zeer slechte 

omstandigheden verricht worden. Hierdoor ontstond de 

tendens om de slechte omstandigheden eerst weg te mecha

niseren en later weg te automatiseren. Deze tendens 

vindt nog steeds voortgang. 

Bij D.L.L. kan men in dit kader het weg automatiseren 

van routine-werkzaamheden beschouwen. Ook het invoeren 
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van gegevens zal steeds minder noodzakelijk worden door 

het verder uitwerken van informatienetwerken. Denk b.v. 

aan de geldautomaten e.d. 

ad.c) Opheffen van een tekort aan arbeidskrachten klinkt para

doxaal daarom de volgende uitleg. Doordat er in de 

welvarende landen naar gestreefd wordt om iedereen een 

basisinkomen te verschaffen is de animo om routinematige 

arbeid of arbeid onder slechte fysieke omstandigheden te 

verrichten niet voldoende, waardoor er vacatures ont

staan. 

ad.d) De post loonkosten daalt na automatisering vanzelfspre

kend. Er wordt hier over vanzelfsprekend gesproken omdat 

het drukken van de loonkosten de reden is waarom men 

doorgaans automatiseert. 

ad. e) Door gebruik te maken van een betere informatiestroom 

zal men meer kunnen gaan profiteren van beschikbare in

formatie, waardoor overbodige kosten voorkomen kunnen 

worden. 

Ook binnen D.L.L.is dit het geval. Door de aansluiting op 

verschillende netwerken kan direkt gebruik gemaakt worden van 

op andere plaatsen aanwezige informatie. De werkmaatschappijen 

zijn onderling gekoppeld en hebben externe verbindingen. Als 

voorbeeld wordt hier het R. T. N. netwerk ( Rabobank Terminal 

Netwerk) genoemd. Dit netwerk verbindt de verschillende aange

sloten rabobanken, Rabobank Ned. en D.L.L. 

ad. f) Door betere beheersing van de 

overbodig afval voorkomen kunnen 

produktieprocesen zal 

worden. (Een betere 

aanpassing van het produktieproces op voorraadbeheer zal 

ook vaak tot de mogelijkheden behoren.) 

Individuele aanpassing van het produkt aan de wensen van 

de klant, zonder al te grote wachttijden behoort tot de 

mogelijkheden. (b.v. de autoindustrie) 

Bij D.L.L. moet het automatiseringssysteem als produk

tie-eenheid beschouwd worden.Bovengenoemd afval is voor 

D.L.L. te veel gebruikte computertijd. 
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ad.g) De organisatie zal er een worden met een eenvoudigere, 

minder komplexe struktuur om de eenvoudige reden dat er 

minder mensen in de organisatie werkzaam zullen zijn. 

ad. h) Vergroting v.d. produktie ontstaat doordat de machines 

vaak langer produceren dan 8 uur per dag. Tevens zullen 

de moderne produktiemiddellen (geautomatiseerde appara

tuur) sneller produceren dan de konventionele appara

tuur. 

Voor D.L.L.geldt dat de produktie afhangt van het aantal 

afgesloten kontrakten. Dit is o.a. afhankelijk van het produk

tiesysteem, de computer. Hoe groter de kapaciteit van de com

puter, des te sneller kan er gerekend worden. Hoe beter het 

systeem, des te hoger de kwaliteit. 
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§ 3.3 Is D.L.L. een technologie volgend bedrijf? 

Een van de vragen gesteld in de voorlopige probleemstel

ling is: Is D.L.L.een technologie volgend bedrijf? 

Deze vraag zal beantwoord worden m.b.v. een analyse van 

de markten waarin D.L.L. aktief is, de strategie en beleids

formuleringen en met een analyse van de aktiviteiten van 

D.L.L. op technologisch gebied. 

De markten. 

D.L.L. is aktief op het gebied van de financieel ekonomi

sche dienstverlening. Daaruit mag de konklusie getrokken wor

den dat de produktie afhangt van administratieve verwerkings

systemen. Uit een analyse van de marktposities van de ver

schillende werkmaatschappij en is gebleken dat er onder kon

kurrentiedruk gewerkt wordt, (Hierop is nader ingegaan in 

§ 2. 3) waardoor de door te berekenen marges niet erg groot 

zijn. De enige wijze waarop D.L.L. haar marktpositie kan be

houden (of zelfs vergroten, zie beleidsdoelstellingen) is een 

'up to date' automatiseringssysteem. Om zo'n systeem op te 

zetten en te onderhouden, zul je als organisatie in de voorste 

gelederen mee moeten lopen en het opleidingsnivo van je perso

neel sterk in de gaten moeten houden. 

Strategie en beleidsformulering. 

De geformuleerde hoofddoelstelling binnen D.L.L. m.b.t. 

de automatisering luidt: 

* Het zoveel mogelijk automatiseren van informatiestro men 

indien dit tot verhoging van de effektiviteit leidt. 

* Het zorgdragen voor multifunktionele werkplekken. 

Toelichting: 

Diensten als die van D.L.L. bestaan bij de gratie van een 

efficiënte data-verwerking en kommunikatie. Key-word voor pro

dukt/markt beleid is dan ook automatisering. 

Uit de geformuleerde hoofddoelstelling is af te lezen dat 

het automatiseringssysteem bijzonder veel aandacht krijgt. 
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Aktiviteiten 

Wordt daadwerkelijk adequaat gereageerd op de behoefte 

aan een effektief en efficient automatiseringssysteem, of zijn 

het slechts woorden in een middellange termijnplan? Reageert 

de organisatie daadwerkelijk op de door de markt gedikteerde 

effektiviteit en efficiëntie-eis? Om hier achter te komen moet 

je in de organisatie naar informatie zoeken. Een van de aspek

ten betreffende de organisatie die direkt opvallen is de dyna

miek binnen de organisatie, kortom het enthousiasme. Op hol

ding nivo kan er in termen van Burns en Stalker gesproken wor

den van een organistische organisatiestructuur. Dit heeft als 

konsekwentie dat het personeel niet bang is om vernieuwingen 

aan te pakken. De randvoorwaarden voor de akseptatie van ver

nieuwingen zijn: 

* De aanwezigheid van de benodigde kapaciteiten. 

* Het behaalde succes moet zichtbaar zijn. 

* Bij succes moet er sprake van een beloning ZlJn. 

* Er moet geen angst bestaan betreffende falen. 

Binnen D.L.L. wordt redelijk aan bovengenoemde voorwaarde vol

daan. Hierdoor onstaat een organisatie 'die niet bang is' voor 

vernieuwingen en daardoor mee kan lopen in de voorste gelede

ren betreffende automatisering. 

Realisatie van vernieuwingen (op het gebied van automa

tisering) wordt binnen D.L.L. afgestemd op de netwerken waarop 

het aangesloten is. Hier kan men vooral denken aan afstemming 

met Rabobank Ned. en de aangesloten Rabobanken. 

M.b.v. netwerken kunnen de aangesloten Rabobanken en hun 

klanten sneller over betere informatie beschikken m.b.t. de te 

leveren financieel economische diensten die door D.L.L. worden 

aangeboden. Ook is de verwerking door D. L. L. van aangeboden 

informatie, sneller te verrichten. 

Er is kontakt met computerleveranciers. Binnen D.L.L. 

wordt er gebruik gemaakt van Burroughs apparatuur. Deze appa

ratuur is door D.L.L. na een uitgebreide studie gekozen. Het 

bleek dat er bij I.B.M. geen konsistente groeilijn bestond 

waardoor D.L.L. gedwongen zou zijn een te grote kapaciteit aan 

te schaffen. Om deze reden (en andere) werd er voor Burroughs 
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gekozen. Met Burroughs is een mantel overeenkomst gesloten. 

Er wordt omwille van een konsistente systeemopbouw en het gun

stige financiële arrangement, alleen van Burroughs apparatuur 

gebruik gemaakt wanneer het uitbreidingen betreft die op het 

systeem dienen te worden aangesloten. Doordat de geleverde 

apparatuur door Burroughs op elkaar is afgestemd, ontstaat er 

een systeem met de minste kans op storingen. Door de omvang 

van het systeem en de gesloten overeenkomst kan men altijd van 

een goede service verzekerd zijn. Wat betreft het onderhoud, 

wordt het meeste werk door informatiebeheer zelf gedaan. 

D.L.L. is lid van twee gebruikersklubs waardoor zij op de 

hoogte blijft van alle mogelijkheden en moeilijkheden die ont

staan bij het gebruik van Burroughs apparatuur. 

D.L.L. heeft kontakt met universiteiten d.m.v. de gebrui

kersclubs. 

Incidenteel wordt er gebruik gemaakt van externe advi

seurs en 'softwarehouses' (b.v. kapasi tei tgebrek) . Dit wordt 

tot een minimum beperkt omdat de nodige expertise binnen de 

organisatie aanwezig is en de kosten die gepaard gaan met ex

terne adviseurs, erg hoog zijn. 

Binnen de afdeling automatisering houdt men de vakl i te

ratuur en andere media bij. 

Opleiding en training van het personeel gaan steeds meer 

aandacht vergen. Waar mogelijk laat men het personeel zelf met 

de systemen stoeien om er zo ongedwongen kennis mee te maken. 

Meestal is hier een introduktie van de fabrikant aan vooraf 

gegaan. Waar de aanwezige kennis niet voldoende is kan men 

echter direkt terug vallen op informatiebeheer. Het streven 

van D.L.L. is altijd geweest om personeel aan te trekken met 

genoeg kennis van automatiseringssystemen. Nu de organisatie 

wat ouder wordt moet de kennis van het personeel wel bijgehou

den worden, daarom is bijscholing noodzakelijk. 

In de karrièreplanning van het personeel wordt er aan

dacht besteed aan het opleidingsnivo van het personeel. Wan

neer je binnen D. L. L. hoger op wilt naar bepaalde funkties 

betreffende het automatiseringssysteem dan moet je bepaalde 

A.M.B.I. modules afgerond hebben. 

Personeel binnen de Rabobank org. wordt de mogelijkheid 

geboden om tegen aantrekkelijke voorwaarden P.C. 's te kopen. 
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Dit wordt in vele organisaties gezien als een goedkope manier 

om personeel in haar vrije tijd zich bezig te laten houden met 

automatiseringssystemen en zo een hoger opleidingsnivo te ver

krijgen. De bovengenoemde mogelijkheid wordt ook aan D.L.L. 

personeel geboden. 

Om nogmaals het belang van de automatiseringssystemen duide

lijk te maken wordt er op gewezen dat 98% van het personeel de 

beschikking heeft over een computer. 

D.L.L. als technologievolgend bedrijf. 

Illustratief voor D.L.L. als technologievolgend bedrijf is 

haar veldtesterfunctie voor Burroughs. Dit houdt in dat D.L.L. 

zich bereid heeft verklaard om voor Burroughs nieuwe appara

tuur op de werkplek te testen (/3 test) . Dit kontrakt garan

deert voor D.L.L. dat zij met het oog op de steeds sneller en 

verdergaande vernieuwingen bij de tijd blijven. (Aan de field

tester-functie liggen ook financieel ekonomische redenen ten 

grondslag.) D. L. L. heeft dus altijd de nieuwste technologie 

van Burroughs in huis. Wanneer er zo'n 'nieuwigheid' binnen de 

organisatie is uitgetest en alle fouten naar tevredenheid zijn 

opgelost gaat D.L.L., wanneer gewenst, tot aanschaf over. De a 

test wordt door Burrougs zelf uitgevoerd waarbij ziJ gebruik 

maakt van de informatie van de gebruikersclubs. Burroughs kan 

op deze wij ze rekening houden met de eisen die er door de 

klant gesteld worden. (De a test is een test m.b.t. te ontwik

kelen apparatuur) . Het spreekt vanzelf dat wel in de gaten 

gehouden wordt of andere dan Burroughs apparatuur niet beter 

aan de eisen voldoet. Hier moet wel de kanttekening geplaatst 

worden dat het zeer moeilijk is om eventueel op een ander sy

steem over te stappen i.v.m. omschakelverliezen en de te wij

zigen 'aansluiting' op externe netwerken. 
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Om al deze redenen is de beslissing voor het huidige systeem 

van zeer groot belang. 

KONKLUSIE 

D.L.L. is een technologievolgend bedrijf!! 

Deze konklusie is gebaseerd op: 

1) De marktpositie. 

Met het oog op een goede konkurrentiepositie moet 

voldaan worden aan de eis van een effektief en efficiënt 

produktiemechanisme. 

2) Beleid en strategie. 

In de formulering van het beleid zijn de randvoorwaarden 

terug te vinden. 

3) Aktiviteiten 

Uit de daadwerkelijke uitvoering van het beleid mag gekon

kludeerd worden dat D. L. L. een technologievolgend bedrijf 

is. 

Uit vergelijkingen met systemen in Belgie is gebleken dat 

het systeem van D.L.L. een vooraanstaande positie inneemt. Dit 

onderzoek is gedaan met het oog op samenwerkingsverband dat 

gesloten is met de CERA. 
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§ 3.4 Centraal versus decentraal computergebruik. 

§ 3.4.1 Inleiding 

D.L.L. wordt gerangschikt onder de 'information industry' 

Het primaire proces in deze sector bestaat grotendeels uit het 

verzamelen, bewerken, verspreiden en interpreteren van infor

matie. Dit proces wordt, net als in andere sectoren door mid

del van informatie bestuurd. Daarnaast geldt ook dat informa

tie als produkt wordt gemaakt. In deze sektor is het percen

tage aan automatiseringskosten, en de daarbij horende perso

neelskosten, aanzienlijk hoger dan in andere sektoren. 

Bij D.L.L. in ~ 0 v.d. omzet 15,0% f4.295.000,-

Bij D.L.L. in ~ 0 v.d. portefeuille 17,0% 

Personeeelskosten in % van totaal 14,6% 

Er is al opgemerkt dat op 98% v.d. werkplekken binnen 

D.L.L. een terminal of P.C. staat. In het bankbedrijf vergt 

informatieverwerking in totaal naar schatting meer dan 50% 

v.d. totale exploitatiekosten. De uitgaven aan automatisering 

bedragen zo'n 10% van de exploitatiekosten. Bij D.L.L. bedra

gen de totale bedrijfskosten f50.547.000,-, de automatise

ringskosten f4.295.000,-, dit is 8,5% v.d. bedrijfskosten. 

Gekonkludeerd mag worden dat dit percentage niet veel afwijkt 

van dat van de banken. 

KONKLUSIE 

Wanneer de aanwezige kostenaspekten en de ingrijpende 

konsekwenties voor de inrichting van de organisatie beschouwd 

worden, kan er geen andere konklusie getrokken worden dan dat 

het management zich in deze sektor zeer intensief met automa

tisering bezig zal moeten houden. 

~ 3.4.2 Centraal versus decentraal. 

* Aanvankelijk was er in bankorganisaties sprake van decen 

traal geautomatiseerde systemen. Alleen de administratie op 
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het hoofdkantoor werd centraal uitgevoerd. 

* In de zestiger jaren werd er door toenemende kosten van 

automatisering i.v. m. de 'economy of scale' meer centraal 

geautomatiseerd. De konsekwentie was dat het voorkHam dat 

de efficiëntie winst gepaard ging met een effectieviteits

verlies. 

* Nu bestaat er een combinatie tussen centrale en decentrale 

automatisering,dit om snel in te kunnen spelen op verande

rende omstandigheden en het verbeteren van de informatie 

voorziening aan de klanten etc. 

* Inmiddels speelt decentraal computer gebruik een belangrijke 

rol en strekt zich zelfs uit tot in de organisatie van de 

klanten. (voorbeeld:Het overhevelen van debiteuren-bestanden 

zoals dat bij D.L.L. Factors gebeurt.) 

§ 3.4.3 Toepassingen en kansen. 

De invoer van gegevens zal steeds meer gebeuren op de 

plaats waar deze gegenereerd worden, waarna zij voor de rest 

van de organisatie beschikbaar zijn. De laatste jaren is het 

gebruik van personal computers, waarop eigen programma's en 

eigen datafiles worden gegenereerd voor specifieke toepassin

gen naast het netwerk sterk, in opkomst. De situatie als hier 

beschreven vinden we ook binnen D.L.L. terug. Iedere werkmaat

schappij bezit zijn eigen_ netwerk. Deze netwerken zijn onder

ling verbonden en hebben hun verbindingen met externe netwer

ken. 

De extra kansen, problemen en voorwaarde voor een succes

volle toepassing m.b.t. het decentrale computergebruik zullen 

hier opgesomd worden. Voor nadere toelichting wordt er verwe

zen naar de bijlage. 

Kansen 

* Grotere betrokkenheid en een betere taakstrukturering. 

* Bredere toepassing en hogere akseptatiegraad 

* Transactiegewijze verwerking. 

* Betere besluitvorming. 

* Snelle lokale raadpleging. 

* Geringe kwetsbaarheid. 
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* Grotere flexibiliteit. 

* Meer produktinnovatie. 

KONKLUSIE 

Samenvattend kan worden gesteld dat decentraal computergebruik 

een positive invloed kan hebben op de besluitvorming, effi

cientie en effectiviteit van organisaties en daarnaast grote 

invloed zal hebben op de wijze van de produktie. 

Problemen bij decentraal computergebruik. 

* Onvoldoende deskundigheid. 

* Onvoldoende beveiliging. 

* Gevaar van wildgroei. 

* Onberekenbare projekten. 

* Succesvolle invoering stelt nieuwe eisen. 

Voorwaarden voor een succesvolle toepassing. 

Een belangrijke voorwaarde voor succces is de aanwezig

heid van een centrale beheersorganisatie voor: 

* Bedrijfsgegevens. 

* Techniek. 

* Organisatie en training. 

* Financiën. 

* Automatiseringsafdelingen. 

* Apparatuur. 

* Datakommunikatie. 

*Opleidingen training. 

* Ontwikkelingscapaciteit. 

* Deskundig Automatiseringsmanagement. 

§ 3.4.4 Uitdaging voor het topmanagement. 

Om te voldoen aan bovengenoemde voorwaarden is er veel 

inzet nodig van de gehele organisatie.Deze inzet zal in de 

eerste plaats moeten komen van het topmanagement en vooral 

betrekking hebben op financiële afwegingen, het inschatten van 

de mogelijkheden voor nieuwe produkt-markt kombinaties en het 

scheppen van gunstige voorwaarden voor de onvermijdelijke or

ganisatorische veranderingen. Men zal zich moeten richten op: 
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1) Gefundeerde investeringsbeslissingen. 

2) Automatisering in strategisch perspectief. 

3) De samenhang tussen produktbeleid en technologie. 

4) Het spanningsveld tussen korte en lange termijn beleid. 

5) Het veranderingsvermogen van de organisatie. 

6) De funktiewijziging van de automatiseringsafdeling. 

KONKLUSIE. 

De technologische mogelijkheden op het gebied van de ad

ministratieve automatisering lijken vrijwel onbegrensd. Het is 

de taak van het topmanagement de mogelijkheden en beperkingen 

van de eigen organisatie in kaart te brengen. Op basis hiervan 

kan daadwerkelijk worden bijgedragen aan het verhogen van de 

efficiëntie en effectiviteit van de bedrijfsvoering. 
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§ 3.5 De invloed van automatisering op de organisatie. 

Met behulp van de delphimethode is er een onderzoek ge

daan naar de mogelijke veranderingen in de organisatie als 

gevolg van automatisering. Het onderzoeksresultaat wordt in 

onderstaande tabel 3.5.1 weergegeven. 

De inuloed uan micro-elektronica op enkele 
organisatie kenmerk en 

centrale besluituorming meer minder 
56,1 43,9 

om1111ng org11nis11tie groter kleiner 
38,8 61,2 

fleHibiliteit org11nis11tie beuorderd belemmerd 
84,5 15,5 

1111nt11I hiërarchische niuo's meer minder 
14,7 85,3 fig.3.5.1 

De konklusie die uit deze tabel getrokken kan worden is 

dat introduktie van automatiseringsprocessen in belangrijke 

mate zal kunnen leiden tot betrekkelijk kleine ondernemingen. 

Deze zullen worden gekenmerkt door een flexibele organisatie 

en een voortvarende besluitvorming. Er kan hier een link ge

legd worden met de werkmaatschappijen van D.L.L. Deze zijn 

namelijk relatief klein en bezitten een hoge mate van automa

tisering. In de toekomst zullen de kleinere bedrijven over 

dezelfde systemen kunnen beschikken als de grote (denk b.v. 

aan desk top publishing dat nu al voor kleinere bedrijven be

schikbaar is). Onafhankelijk v.d. schaalgrootte worden nieuwe 

mogelijkheden voor verbetering van een flexibele bestuurbaar

heid en besluitvorming hoog ingeschat. In de grote organisa

ties zal er rond de verwerking van informatie een vergaande 

arbeidsspecialisatie optreden (informatiemanagement) 

De belangrijkste invloed van de automatisering is de cen

tralisatie van de besluitvorming waardoor een verhoogde stuur

baarheid ontstaat. Verhoudingsgewijs krijgen de kleine onder

nemingen de grootste kansen m.b.t. de automatisering. De ver

houding kleine bedrijven versus grote bedrijven zal verande

ren. Er zullen meer kleine bedrijven komen or:id:i.t hun overlc-
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vingskansen stijgen (small is beautiful). 

Het verminderen van het aantal hiërarchische nivo's kan 

binnen organisaties op weerstanden stuiten, vooral bij het 

middenkader omdat deze 'bekneld' raakt. Binnen D.L.L. zal bo

vengenoemde moe il ij kheid minder spelen doordat er sprake is 

van een jonge organisatie die over een platte organisatie

struktuur beschikt. Ook zal er binnen organisaties flexibeler 

ingespeeld kunnen worden op externe veranderingen. 

Informatie over de afdeling automatisering uit het organisa

tiehandboek is omwille van de beschrijving van het funktiege

bied toegevoegd als bijlage 2. 
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H 4 

De omgeving 

§ 4.1 Inleiding 

De onderneming dient gezien te worden als een subsysteem, 

ontstaan uit het systeem, omgeving genaamd. Zij staan met el

kaar in verbinding d.m.v. een semi permeabele wand. De 'input' 

voor de organisatie komt uit de omgeving, deze wordt dan ge

transformeerd door de organisatie waarna zij als 'output' af

gezet wordt aan de omgeving. (zie fig 4.1.1) 

onderneming 

omgeuing fig.4.1.1 

Dit houdt in dat de organisatie binnen de omgeving moet 

passen. Er vindt een proces plaats van wederzijdse aanpasing. 

Niet voor elke organisatie geldt dat zij door dezelfde omge

ving omringd wordt, althans wanneer de 'task environment' 

bekeken wordt. 

* De 'task environment' wordt gedefinieerd als het speci-

fieke krachtenveld dat het besluitvormingsproces en trans

formatieproces van de organisatie beinvloedt. De 'task envi

ronment' heeft directe invloed op de doelstellingen, waar

den, structuren, techniek, menselijke relaties en management 

processen binnen de organisatie. 

* De 'general environment' wordt gedefinieerd als de omge-

ving die alle organisaties in onze maatschappij omringt. 

Zie fig. 4.1.2 ter illustratie. In deze fig. zijn de markt 

(het geheel van vraag en aanbod) en de technologie ook opge

nomen. deze aspecten zijn uitvoerig belicht in H 2 en H J. 

De relevante aspekten van de 'task- en gcneral environment' 

worden in bijlage 3 nader gespecificeerd. 
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'GENERRL 

fig.4.1.2 

Gezien het belang van de omgevingsfaktoren voor D. L. L. 

werden deze in hun algemeenheid nader gespecifiseerd. Dit 

wordt ook gedaan om weer te geven hoe komplex en divers deze 

omgeving met name voor D.L.L. is. Er zal niet nader op de 

'task environment' worden ingegaan, omdat deze voor elke werk

maatschappij afzonderlijk bekeken dient te worden. De algemene 

omschrijving wordt als voldoende beschouwd om de verschillende 

werkmaatschappijen afzonderlijk te kunnen plaatsen. 

Bij de 'general environment' zal een voetnoot geplaatst 

moeten worden. Deze zal in de toekomst veranderen. Er zal dan 

sprake zijn van meerdere 'general environments' door een 

sterke internationalisering (openstelling v.d. financieel eko

nomische grenzen in 1992). 

KONKLUSIE. 

Er zal aandacht besteed moeten worden aan de diversiteit 

binnen de verschillende 'general environments', en voorzichtig 

omgesprongen dienen te worden met de uitwisselbaarheid véln 



systemen en beleidsdoelstellingen en de daarmee samenhangende 

strategiëen. 

De organisatie is afhankelijk van ZlJn omgeving m.b.t. de 

'in- en output', daarom moet de eerste prioriteit liggen bij 

het onderzoek van de externe- en dan bij de interne omgeving. 

§ 4.2 Op lange termijn. 

De in § 4.1 genoemde aspekten geven het belang weer van 

de inzichten die een organisatie heeft betreffende de hem om

ringende omgeving. Om deze reden worden er door vele organi

saties methoden gezocht om de omgeving en zijn invloeden in 

beeld te brengen. Dit wordt ondermeer gedaan met lange termijn 

plannen, ekonomische voorspellingen en technologische en so

ciale trendbeschrijvingen. Om deze werkzaamheden uit te voe

ren, beschikt een organisatie over staforganen, waarbij opvalt 

dat D.L.L. niet over een kommerciële (marketing) afdeling op 

holding nivo beschikt. In de organisatie probeert men de wen

sen van klanten, betreffende het produktenpakket op te sporen 

en door te spelen aan de diverse werkmaatschappijen. De werk

maatschappijen krijgen ook veel direkte informatie uit de 

klantenkring betreffende deze wensen. 

Hoofddoelstellingen v.d. organisatie kunnen op verschil

lende terreinen liggen. 

Een bedrijf kan bedrijfsdoelstellingen formuleren die 

verband houden met sociale aspekten (b.v. werkgelegenheid en 

sekundaire arbeids-voorwaarden), met maatschappelijke aspekten 

(b.v. milieuverzorging, bevordering van lokale maatschappe

lijke kontakten), met ekonomische aspekten (b.v. groei, winst

realisatie, produktinnovatie), met technische aspekten (b.v. 

technisch optimaal produktie apparaat, vergaande automatise

ring) etc. etc. Uit fig 4.1.2 kan worden afgeleid dat, wanneer 

met betrekking tot enige aspekten, door het bedrijfsbestuur 

bedrijfsdoelstellingen worden geformuleerd met de beinvloeding 

vanuit, andere voor het bedrijf relevante sektoren, rekening 

zal moeten worden gehouden in de besluitvorming. 

Voorbeeld: Wanneer een winstdoelstelling wordt nagestreefd, 

wordt deze onder andere beinvloed door: 
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* Wettelijke regelingen 

* Ethische overwegingen 

* Publieke opinie 

* Vakbondoptreden 

Uit bovenstaande kan gekonkludeerd worden dat een doel

stelling alleen nagestreefd kan worden binnen bepaalde rand

voorwaarden. (fig. 4.2.1 'Beheersing van bedrijfsprocessen') 
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waar-s1ond 
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Hier wordt op de y-as de omvang van de bedrijfswinst 

weergegeven en op de x-as de weerstand tegen deze bedrijfs-

winst. E is de omvang van de door het bedrijfsbestuur nood-

zakelijk geachte winst. Bij een winstomvang C reageren de kon-

kurrenten in de markt. De weerstand stijgt snel omdat deze 

zich bedreigd voelen in hun marktaandeel. 

In de maatschappij zijn altijd weerstanden te 

meten tegen winst doordat er al tijd groeperingen zijn die 

winst ontoelaatbaar achten.Deze weerstand neemt na N ('normale 

winst') progressief toe. 

------- De overheid heft belastingen over behaalde win

sten en introduceert op deze wijze een weerstand tegen 
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winst. 

-.-.-.- De vakbeweging heeft tegen geringe winsten geen 

bezwaar, nadat de winst het punt N ('normale winst') gepas

seerd is, stijgt de weerstand echter progressief en bij v 
wordt de prohibitieve winstomvang bereikt. De vakbeweging ver

langt dan volledige afroming. 

Uit de grafiek kan worden afgeleid, dat voor het bedrijf 

met betrekking tot het formuleren van een winstdoel slechts 

vrijheidsgraden voor handelen bestaan binnen het gearceerde 

oppervlak. De randvoorwaarden liggen in overheidsvoorschrif

ten, vakbondsreakties en de publieke opinie. Fig. 4. 2 moet 

gezien worden als een hypothetisch model, omdat genoemde kur

ven niet kwantificeerbaar zijn. Wanneer het echter mogelijk 

blijkt te zijn om de kurve reëel in te schatten, ontstaat er 

een simulatiemodel dat gebruikt kan worden voor optimalise

ringsdoelstellingen. 

De omschrijving van de omgeving geeft de komplexiteit 

ervan weer. De vele onzekere faktoren staan een duidelijk 

gekwantificeerde toekomstverwachting in de weg. Met boven

staande hypothetische model tracht men dit probleem te onder

kennen. Een probleem waarmee men nog kampt, is dat men niet 

alle parameters in een model kan substitueren. 

Uit de literatuur blijkt dat publikaties betreffende eko

nomische toekomstverwachtingen, geen korrelatie laten zien in 

vergelijking met de daadwerkelijk zich ontwikkelende situatie. 

Niet voor niets hoor je binnen verschillende grote ondernemi

ngen zeggen 'Vraag het maar aan de portier', wanneer men een 

ekonomische voorspelling probeert te maken. 

Om deze reden is het verstandig ons te koncentreren op 

het schrijven van senario's waarin op kwalitatieve wijze (waar 

mogelijk kwantitatief) getracht wordt om een trend weer te 

geven. 
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KONKLUSIE 

* De omgeving mag wat betreft zijn invloed op de onderneming 

niet onderschat worden. 

* Er zal meer aandacht besteed moeten worden aan reële toe 

komstvoorspellingen. 

De omgevingsschets uit het organisatiehandboek wordt ter 

illustratie als bijlage 3 toegevoegd. 
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Voorspellen is buitenge
woonmoeilijk, vooral 

met betrekking tot 
de toekomst. 

( chinees spreekwoord) 
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H 5 Beheersing. 

§ 5.1 Inleiding. 

Naar aanleiding van een vraag vanuit D.L.L. organisatie, 

naar een systeem ter verbetering van de bestuurbaarheid, is 

eerst een onderzoek gedaan naar de redenen waarom er aandacht 

aan besteed zou moeten worden. 

Om een antwoord te geven op deze vraag wordt D.L.L. org. 

eerst getoetst aan het model van Greigner en het model van 

Minzberg. 

D.L.L. is een sterk groeiende onderneming. Dit is o.a. op 

te maken uit de groei van de omzet, 

belasting en de stijging van het 

5.1.1). 

de groei van de winst na 

aantal medewerkers (fig. 

Bij het bestuderen van D.L.L. organisatie blijkt dat de 

onderneming modulair is opgebouwd (fig.5.1.2). 

D.L.L. C.L.P. 

MODULAIR ONTWERPEN fig.5.1.2 

D.L.L. bestaat zoals uit vorige hoofdstukken is gebleken 

uit vijf werkmaatschappijen, geleid door managers. Deze werk

maatschappijen zijn weer onderverdeeld in functionele afdelin

gen. De werkmaatschappijen worden bijgestaan door stafafdelin

gen. 

Gij het ontstaan van een samenwerkingsverband met de CERA 

bleek dat het copieëren van modules tot de mogelijkheden be

hoorde doordat de architectuur van het automatiseringssysteen 
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overeenkomt met die van de organisatie. Betreffende de hard

ware bleken er geen moeilijkheden te zijn doordat er gebruik 

kan worden gemaakt van een Buroughs A4 i.p.v. de Buroughs Alü 

zoals bij D.L.L. gebruikt wordt. De A4 is de kleinere uitvoe

ring van de Alü, deze computer is geheel identiek maar heeft 

een kleinere kapaciteit. 

De konsequentie van dit alles is een heldere struktuur 

met een duidelijke taakverdeling waarbij de werkzaamheden 

vastgelegd zijn in procedures. Bij kopieeren van het systeem 

van D.L.L. door andere of nieuwe organisaties moet er rekening 

mee gehouden worden dat er aanpassingen aan het systeem nodig 

kunnen zijn i.v.m. de andere omgeving. 

Er zal een goede begeleiding geboden moeten worden vanuit 

de moederorganisatie door personeel dat de in's en out's van 

het systeem kent en tevens de nodige expertise heeft betref

fende de andere omgeving. Vastleggen van alles wat ondernomen 

wordt moet bij het wijzigen van het systeem en de implementa

tie ervan, zowel op automatiseringsgebied als op organisato

risch gebied als zeer belangrijk gezien worden. Na een aan

loopperiode moeten de sleutelfiguren vaak op andere plaatsen 

ingezet worden, of zij vallen voor de organisatie weg door 

ziekte, extern solliciteren enz .. Op zo'n moment moet de orga

nisatie zelfstandig verder kunnen opereren en moet zij terug 

kunnen vallen op akkurate dokumentatie van het systeem. 

Wanneer aan bovenstaande randvoorwaarden voldaan wordt, 

zal het mogelijk zijn om met een minimum aan offers een effec

tive en efficiënte organisatie op te bouwen. 

Bij het bestuderen van D.L.L. organisatie is er nog een 

ander aspekt dat aandacht verdient en dat is de ontwikkeling 

van de aanpak binnen D.L.L. org. van entrepreneurial approach 

naar een professional approach. 

Konklusie. 

Uit deze paragraaf kunnen we konkluderen dat D.L.L. een 

snel groeiende onderneming is waarbij er door de snelle expan

sie extra aandacht besteed dient te worden aan de bestuurbaar

heid. 

Om het fenomeen bestuurbaarheid verder te bestuderen 

wordt er in de volgende paragraaf gebruik gemaakt van het 
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fasemodel van Greigner en van de ideaaltypen van Minzberg. 

De beide modellen bekijken de organisatie ieder vanuit 

een andere invalshoek. 

Het model van Greigner schetst het beeld van de ontwikke

ling van management methoden gedurende de groei van een orga

nisatie. 

Het model van Minzberg laat zien in welke richtingen een 

organisatie zich kan ontwikkelen betreffende haar organisatie

struktuur. 

Deze twee modellen moeten gezien worden als komplemen

tair, omdat zij beide een ander aspekt van de onderneming be

lichten. 
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§ 5. 2 Greigner 

§ 5.2.l Het groeimodel van Greigner. (fig.5.2.l) 

Het model moet gezien worden als een struktuur volgens 

welke vele organisaties zich ontwikkelen. Het model van Greig

ner is als een ideaal model ontwikkeld. Wanneer men probeert 

om een organisatie aan dit model te toetsen zal men dus vaak 

afwijkingen kunnen konstateren. 

Greigner onderscheidt vijf dimensies die van belang ZlJn 

voor het opstellen van een model betreffende de groei van een 

onderneming. 

l) De leeftijd van een organisatie. 

2) De grootte van een onderneming. 

3) De fase van evolutie. 

4) De fase van revolutie. 

5) Het groeipercentage van de onderneming. 

ad l De problemen van het management hebben hun wortels in 

verleden. 

ad 2 Door de groei van de onderneming ontstaan er moeilijk

heden ten aanzien van koordinatie en kommunikatie. Er 

ontstaan tevens nieuwe funkties, nivo's in de hiërarchie. 

De taken raken steeds meer met elkaar verstrengeld. 

ad 3 De kontinue ontwikkeling in de organisatie die nodig is 

om een groei te kunnen waarborgen. 

ad 4 Revolutie ontstaat doordat na een groeiperiode het mana

gement niet meer is uitgerust met de juiste kapaciteiten 

t.a.v. het bedrijf met zijn specifieke behoeften Het ma

nagement krijgt andere taken. Zij zal een andere 'set 

gereedschap' moeten vinden om de volgende periode door te 

komen. 

ad 5 Het groeipercentage is o.a. afhankelijk v.d. marktgroei. 

Bij een grote marktgroei kan de fasering van evolutie en 

revolutie, bij wat er in het model van Greigner als nor

maal beschouwd wordt, achter lopen. Dit wordt veroorzaakt 

door een makkelijk te behalen winst, die tot gevolg 

heeft, dat een krisis uitblijft. 
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§ 5.2.2. De groeifasen van Greigner. 

Elke fase wordt gekenmerkt door een rustige evolutiefase 

die afgesloten wordt door een revolutie. 

* Iedere evolutiefase wordt gekenmerkt door een speci 

fieke managementstijl. 

* Iedere revolutiefase wordt gekarakteriseerd door een 

managementprobleem dat opgelost moet worden voordat de 

groei kan kontinueren. 

Er kan in het algemeen gesteld worden dat bedrijven die 

snel groeien, de vijf fasen sneller doorlopen dan bedrijven 

die langzaam groeien. Bij snel groeiende bedrijven worden zeer 

hoge eisen gesteld aan het management omdat zij steeds nieuwe 

'managementtools' zal moeten ontwikkelen om de snelle groei 

van het bedrijf de baas te blijven. 

Bij het bestuderen van een bedrijf als D.L.L., dat geka

rakteriseerd kan worden als een snel groeiend bedrijf, valt op 

dat bovengenoemde ontwikkeling ook voor D.L.L. op gaat. 

Fase l Oprichting. 

Deze fase wordt gekarakteriseerd door een entrepreneur 

die op een kreatieve wijze een produkt en markt kreëert. 

* Oprichters van bedrijven zijn doorgaans technisch of, 'en

trepreneurial' georiënteerd. 

* De kommunikatie is informeel. 

* Grote inzet wordt matig beloond, maar er wordt een goede 

basis gelegd voor een bloeiende onderneming. 

* Aktiviteiten worden gestuurd door een direkte 'feed back' 

v.d. markt. Het management reageert nadat de konsument heeft 

gereageerd. 

Leiderschapkrisis. 

Na de groeifase veranderen de randvoorwaarden waardoor 

het management zich bezig moet gaan houden met managementver

antwoordelijkheden zoals efficiency, personeel (motivatie), 
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kommunikatiestrukturen en financieële kontrole. 

Fase 2 Ontwikkeling. 

Deze fase wordt gekarakteriseerd door het ontstaan van 

een funktionele struktuur en een duidelijke taakverdeling. 

* Vastleggingssystemen worden geintroduceerd. 

*Normenworden geformuleerd. 

* Formalisatie v.d. kommunikatiestruktuur. 

* Verantwoordelijkheid wordt gedelegeerd naar het management 

en operationele taken naar het middenkader. 

Krisis van autonomie. 

Het middenkader voelt zich zeer gebonden door een cen

trale hiërarchie. Dit leidt tot delegatie van verantwoorde-

1 ij kheid. 

Fase 3 Delegatie. 

Deze fase wordt gekenmerkt door delegatie van verantwoor

delijkheid naar managers. 

* Het opzetten van profitcenters en bonussen wordt gebruikt 

als stimulerende faktor. 

* Het topmanagement houdt zich bezig met de algemene leiding. 

* Het management houdt zich bezig met het ontwikkelen van aan

verwante produkten. 

* Er bestaat geen kontinu kontakt met de 'top' . Het kontakt 

vindt doorgaans per telefoon of per kort bezoek plaats. 

* De managers met een grote autonomie hebben de mogelijkheid 

om zich beter op de markt te oriënteren, sneller te reageren 

en sneller en betere produkten te genereren. 

Krisis van besturing. 

De 'top' ervaart het machtverlies over een groot aktivi

teitengebied. Dit ontstaat doordat managers steeds meer ver

antwoordelijkheden naar zich toe trekken. 

Fase 4 Koördinatie. 

Deze fase wordt gekarakteriseerd door het het opzetten 
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van een formeel systeem dat er toe dient om een betere koördi

natie te kunnen waarborgen. 

* Decentrale units worden geformeerd in produktgroepen. 

* Formele planningsprocedures worden opgezet en intensief on

derhouden. 

* Er wordt meer stafpersoneel ingezet om programma's voor het 

bedrijf te ontwikkelen en managers te beoordelen en te kon

troleren. 

* Besluitvormingsprocessen worden ingezet voor het wegen van 

belangrijke beslissingen. 

* Iedere produktgroep wordt gezien als een investeringscen

trum. 

* Verscheidene technische funkties, zoals data processing wor

den gecentraliseerd op het hoofdkantoor, terwij 1 operatio

nele bezigheden decentraal uitgevoerd worden. 

* Winstdeling e.d. worden gebruikt om de identiteit van het 

bedrijf als geheel vast te houden. 

Vertrouwenskrisis. 

Er ontstaat geleidelijk een gebrek aan vertrouwen tussen 

de 'lijn' en staf en tussen het hoofdkwartier en het 'veld'. 

De staforganen weten te weinig van de operationele aktivitei

ten waardoor de staf weinig medewerking krijgt vanuit het 

'veld'. 

De bureaukratie wordt door allen bekritiseerd. Procedures 

lijken belangrijker te worden dan het oplossen van problemen. 

Dit verstikt elk initiatief tot verbetering. Hierdoor krijgen 

innovatieve aktiviteiten geen kans meer. 

Fase 5 Samenwerking. 

Sterke samenwerking wordt gestimuleerd om de vertrouwens

krisis te boven te komen. 

Er ontstaan teams die 

taktvolle konfrontatie m.b.t. 

Er wordt gestreefd naar 

aan de problemen werken m.b.v. 

interpersoonlijke relaties. 

een flexibele en gedragsweten-

schappelijke aanpak betreffende management. 

* Probleemoplossing wordt verricht m.b.v. teams. 
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*Teamsworden samengesteld m.b.v. personen uit verschillende 

disciplines m.b.t. een taakgericht opereren. 

* De stafgrote wordt gereduceerd en de staf wordt gereorga

niseerd. Met behulp van kombineren worden er komplementaire 

teams samengesteld die dienst doen als konsultants. 

* Een matrixachtige struktuur wordt vaak gebruikt. 

* Formele systemen worden vaak vereenvoudigd en veranderd in 

eenduidige systemen. 

* Vergaderingen van sleutelfiguren (managers) worden regel

matig belegd om zich te richten op probleemgebieden. 

* Opleidingsprogramma's worden gestart om managers omgangs 

vormen te leren t.b.v. het bereiken van een beter 'teamwork' 

en een betere konfliktoplossing. 

* 'Real time' informatiesystemen worden geintegreerd in de 

dagelijkse besluitvorming. 

* Beloningen worden groepsgericht i.p.v. individugericht. 

* Experimenten op innovatief gebied worden aangemoedigd. 

De? krisis. 

De krisis die na fase 5 volgt wordt door Greigner niet 

beschreven. De aard van de krisis is namelijk niet bekend. 

§ 5.2.3 Het model van Greigner. 

Greigner betwijfelt of het raadzaam is om de revolutiefa

sen die in zijn model beschreven zijn te vermijden d.m.v. pre

ventive akties. Volgens Greigner is het bijna niet mogelijk om 

deze revolutiefasen te vermijden. Hij beschouwt deze perioden, 

voorafgaand aan een nieuwe fase als een periode van bewustwor

ding m.b.t. nieuwe ideeën. 

Naar de mening van de meeste andere auteurs is het echter 

niet zo dat een revolutie fase noodzakelijk is. Zij proberen 

juist de instrumenten aan te dragen om een zo evenwichtig ma

gel ijk management mogelijk te maken. Doorgaans wordt er wel 

een duidelijk verschil in management onderkent tussen de start 

van de onderneming en de verschillende groeifasen. Men pro

beert het management op de mogelijke moeilijkheden attent te 

maken en het management de nodige instrumenten te bieden om 

een krisis te voorkomen. 
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Greigner stelt dat een revolutie goede diensten kan doen 

bij het 'wakker schudden' van een vastgeroeste organisatie. 

Een organisatie waar dit noodzakelijk blijkt te zijn, is 

er doorgaans een die zich langzaam ontwikkelt, of waar een 

'star' management aan de leiding staat. Bij organisaties met 

een snel groeiproces en een dynamisch management (een manage

ment dat zich aanpast aan de veranderende omstandigheden) 

zullen verschillende revolutiefasen overgeslagen worden. Deze 

zouden alleen storend kunnen werken en worden om die reden 

vermeden. De gedachte die hier achter schuil gaat is dat een 

werknemer makkelijker veranderingen akcepteert die d.m.v. een 

evolutie in de organisatie zijn ontstaan. 

Kwalifikatie van D.L.L. naar het model van Greigner. 

In fig. 5.2.3 zijn de belangrijkste faktoren van het mo

del van Greigner aangegeven. 

Groeimodel uan Grelner 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 
Plaatsing uan D.L.L.in een continuüm 

Aondochtsge- maken en efficienlle eHponsie konsolida- probleem 
bied uon hel uerkopen u.d. werk- u.d. markt tie u.d. oplossen-
monogement znamhe- orgonisa- de 

den tie innouotie 

Organisolle- Informeel funkllo- gedecen- lijn staf motriH of 
s truktuur neel en ge troliceerd en team, 

centrali- en geogra produkt-.... ~ fisch ■ oroeD 

Topmonoge- lndiuldua- leidend de lege- ·watch- parllclpa-
ment stijl listisch en rend dog• lief 

onderne-
menchoo ■ 

kontrole morkl standaard ropporte- plannen gezame-
systeem resultaten en ren en pro en lnues- lijke 

kostencen fit centra terlngscen do els tel 
tro - tro 1;nn 

mnnogement eigenaar salaris en lndiulduele wlnstde- team 
beloning,- uerdlen bonus llng en bonus 
1truktuur sten aandelen-

"""mPn • ·- - bonus fig.5.2.3 

De verschillende faktoren worden per fase kort aangege

ven. Om de positie van D.L.L. in deze fig. aan te kunnen geven 

zijn er vijf horizontale lijnen getrokken waarop een skore ge-

plaatst is. Uit bovenstaande fig. lS duidelijk af te lezen dat 

D.L.L. zich in het model van Greigner in fuse J bevindt. Per 

aandachtsgebied zal hier met behulp van een 'scenario' aange

geven worden waarom D.L.L. gezien wordt als een fase J orga

nisatie en wut voor een ontwikkelingen er verwacht worden voor 
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de toekomst. 

* Aandachtsgebied van het management· 

Er bestaat binnen D.L.L. veel aandacht voor expansie van 

het eigen aandeel in de markt. De omzet groeit sterk en 

internationalisatie wordt als een zeer belangrijke aktivi

teit beschouwd. Men zal zich blijven koncentreren op expan

sie van de markt. Het management gaat echter ook meer aan

dacht besteden aan de 'bestuurbaarheid' van de organisatie 

en het ontwikkelen van instrumenten om dat te kunnen waar

borgen. 

* De organisatiestruktuur. 

De organisatie is gedecentraliseerd d.m.v. het oprichten 

van werkmaatschappijen. Geografisch kan er nog niet gespro

ken worden van vergaande decentralisatie. De trend is er 

echter wel, door de overname van Transleas in Nijmegen en de 

internationle aktiviteiten (De oprichting van de C.L.P. en 

de start van aktiviteiten met de A.D.K.A.). 

* De stijl van het topmanagement. 

Er kan gesproken worden van een topmanagement dat gebruik 

maakt van delegatie van bevoegdheden. Vele taken zijn ver

schoven naar de managers van de verschillende werkmaatschap

pijen. Aan de hand van deze afstudeeropdracht met betrekking 

op de bestuurbaarheid van de organisatie en indirekt de 

vraag naar besturingsinformatie wordt er een noodzakelijk 

element van kontrole ingebouwd: 'watchdog'. 

* Het kontrole systeem. 

D.m.v. rapportages wordt het werk van de werkmaatschap

pijen gekontroleerd. De werkmaatschappijen worden gezien als 

profitcentra. Rapportage betreffende de behaalde resultaten 

dienen één maal per kwartaal plaats te vinden. Eén maal per 

maand wordt er een managersvergadering gehouden. De direktie 

blijft hierdoor op de hoogte van de aktiviteiten van de ver

schillende werkmaatschappijen. 

Er valt in het kader van verder gaande internationalisa-
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tie een trend te onderscheiden met betrekking tot het ont

wikkelen van investeringscentra in het buitenland. 

* Beloningsstruktuur. 

Met betrekking tot de beloningsstruktuur kunnen we kon

kluderen dat D.L.L. over een zeer 'volwassen' beloningssy

steem beschikt. Dit systeem is overgenomen van de Rabobank 

Ned. organisatie. Er worden beoordelingsgesprekken met het 

personeel gevoerd waaraan een bonus gekoppeld is. De bonus 

is gekoppeld aan het prestatienivo. Men begint binnen D.L.L. 

te denken aan de mogelijkheden van winstdeling. 

46 



Pull of T echnonrvcll,,. 

10 Sundard111 
(Coonlinouon -oh 

ltandardiutaonof 
__ , 

structural 
conrlguratlon 

slmple 
structure 

machine 
bureaucrocy 

proffeslonal 
bureaucrocy 

dl11l1lonallzed 
form 

adhocrocy 

PuN of S.....,,;c ,-_ to C-.lnliu (c-á ______ , 

fi 

Nw, O,,-ni.z1tion 
Small O,vena:■tton 
Crisis O,voniutoon 
E-ial Fonn 

AulOCratic Oro,anization 
Svnthnic Oroanaation 

Chor-ic o._...uon 

rabOnakzabon. 
lxtlfflll control 

PfflOIIII..Sonnce 
Oro,nizatton 

Cratt E n1erprase 

Pull of o__,.., ec,,. 
toProt~IZtl 

(Coo<dinat- throuot, 
--oflkHlo) 

(; 
Oisoersed ProfftMONII 

Bureaucracy ~~ 
Pro1es:a.,ona1 
Buruucncy 

fig.5.3.1.a 

prime collrdlnatlng key put or type or 
mechanlsm organlzatlon decent ra 11111 tlo n 

direct strategie 11ertlcal and horlzontal 
superulslon apeH centrallsatlon 

standardlzatlon of technostructure llmlted horlzontal 
work processen decentrollzatlon 

standardlzatlon of operatlng core 11ertlcal and horlzontal 
skllls decentrallzatlon 

standardlzatlon of middle line llmlted 11ertlcal 
outputs decentrallzatlon 

mutual support staff selectl11e 
odjustment decentrolizo tlon 

fig.5.3.1.b 
47 



§ 5.3 Minzberg over groei en struktuurontwikkeling. 

In fig. 5.3.la wordt het model van Minzberg weergegeven 

met de in het systeem werkende krachten die hier nader be

schreven zullen worden. In fig. 5.3.lb worden de ideaaltypen 

met de belangrijkste kenmerken van het model van Minzberg kort 

aangegeven. 

De krachten in het model van Minzberg. 

1) Pull to centralize. 

De kracht om beslissingsbevoegdheid te centraliseren 

wordt uitgeoefend door de 'top' ( strateg ic apex) van de 

organisatie en leidt tot een simple structure. Deze or

ganisatievorm vindt je doorgaans bij jonge organisaties. 

2) Pull to stadardize. 

De staf (technostructure) probeert macht naar zich toe te 

trekken door standaardisatie van werkprocessen omdat 

standaardisatie en het onwikkelen van procedures tot hun 

taken behoort. Hierdoor ontstaat gelimiteerde horizontale 

decentralisatie. De organisatie ondervindt een kracht in 

de richting van 'machine bureaucracy'. 

3) Pull to proessionalize. 

De uitvoerende organen van een organisatie (operating 

core) streven naar zowel horizontale als vertikale 

decentralisatie. Koordinatie wordt bereikt door standaar

disatie van bekwaamheden. De organisatie tendeert naar de 

vorm van professional bureaucracy. 

4) Pull to balkanize. 

Het middenkader (Middle line) streeft net als de andere 

onderdelen van de organisatie naar autonomie.Door te 

streven naar beperkte vertikale decentralisatie tracht 

het middenkader autonomie te verkrijgen. Als gevolg hier

van ontstaan marktgerichte units. Zo ontstaat een 

divisionalized form. 
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5) Pull to collaborate. 

De ondersteunende dienstverlening (support staff) pro

beert macht naar zich toe te trekken door samenwer 

kingsverbanden aan te gaan gebaseerd op hun expertise. 

Bij toetsing van D.L.L. org. aan het model van Minzberg 

blijkt dat D.L.L. met een organisatistruktuur gestart is die 

gelijk is aan die van de 'simple structure'. Koordinatie door 

de 'top' was eenvoudig te realiseren. D. L. L. groeide snel. 

Dit had tot gevolg dat er erg veel aandacht besteed werd aan 

standaardisatie van arbeidsprocessen (denk aan automatisering) 

en het standaardiseren van bekwaamheden (denk aan het ontwik

kelen van specialismen en procedures). Er is al opgemerkt dat 

er een duidelijke koppeling gemaakt moet worden tussen het 

automatiseringssysteem en de gerealiseerde organisatiestruk

tuur. Dit is ook uit voorgaande duidelijk af te lezen. Door 

diversifikatie binnen het dienstenpakket van D. L. L. ontstond 

er een ontwikkeling in de richting van een gedivisionaliseerde 

organisatiestruktuur (divisionalized form) om zo de organisa

tie beter te kunnen struktureren. Deze struktuur is later 

juridisch aangepast, waarna er gesproken werd over een holding 

met verschillende werkmaatschappijen. Op werkmaatschappijnivo 

is dezelfde ontwikkeling waar te nemen. De werkmaatschappijen 

ontwikkelden zich van een simple structure naar een tussenvorm 

tussen machine bureaucracy en professional bureaucracy. 
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§ 5.4 Greigner, Minzberg en D.L.L. 

Om een totaalbeeld samen te kunnen stellen uit het model 

van Greigner, de ideaaltypen van Minzberg en de situatie waar 

D.L.L. zich in bevindt zijn zij in één fig. samengebracht. 

(fig. 5.4.1) 

* De oprichting (fase 1 Greigner) valt samen met het ont

staan van de 'simple structure' (Minzberg). Binnen D.L.L. kan 

deze fase gezien worden als de start van de onderneming met 

acht werknemers. 

* De ontwikkeling (fase 2 Greigner) valt samen met de 

ontwikkeling van de struktuur binnen D.L.L. in de richting van 

zowel een 'machine' als een 'professional bureaucracy' (Minz

berg) D.L.L. houdt zich in deze tijd bezig met het formuleren 

van doelstellingen en procedures. 

* Delegatie van verantwoordelijkheid (fase 3 Greigner) 

vindt bij D.L.L. plaats op het moment dat de organisatie zich 

karakteriseert als een divisionalised form (Minzberg). D.L.L. 

wordt tijdens deze periode onderverdeeld in werkmaatschappij

en. 

Wanneer we het model van Greigner verder volgen naar fase 

4 en we er vanuit gaan dat D.L.L. het model van Greigner ver

der volgt kunnen we konkluderen dat D. L. L. een kris is van 

bestuurbaarheid te wachten staat. 

Greigner geeft vier aanbevelingen betreffende methoden 

waarop de krisis van bestuurbaarheid het hoofd geboden kan 

worden. 

* De onwikkeling van een eenduidig beheersingssysteem t.b.v. 

divisies c.q. werkmaatschappijen. 

* Het formuleren van een duidelijk en bindend strategisch be

leid. 

* Het centraliseren van bepaalde specialistische aktiviteiten. 

* Divisies moeten gezien worden als investeringscentra i.p.v 

profitcentra. 

Om te bepalen welke van de genoemde aanbevelingen van 
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toepassing zouden kunnen zijn voor D.L.L. wordt de situatie 

binnen D.L.L. eerst nader bestudeerd. 

Konklusie. 

Greigner geeft aan dat de bestuurbaarheid binnen D.L.L. 

aandacht verdient, gezien de situatie waarin D.L.L. zich be

vindt. 

Minzberg doet geen uitspraken betreffende de toekomstige 

organisatiestruktuur. Minzberg gaat er van uit dat de organi

satie zich ontwikkelt in de richting waarin de krachten haar 

trekken (fig.5.3.la). D.L.L. heeft, in het door haar geformu

leerde beleid, internationalisatie en het ontwikkelen van aan

verwante produkten staan. Dit impliceert een voortzetting van 

de ingeslagen weg. 

D.L.L. zal de aanverwante diensten die zij ontwikkelt 

waar mogelijk, onderbrengen in nieuwe werkmaatschappijen. Of 

dit ook gebeurt hangt af van de levensvatbaarheid van de ont

wikkelde dienst. 

De nieuw op te zetten buitenlandse ondernemingen zullen 

net als D.L.L. opgebouwd worden als holding met verschillende 

werkmaatschappijen. Er zal naar gestreefd worden om de klanten 

in het buitenland in de toekomst hetzelfde dienstenpakket aan 

te bieden als dat wat zij van D.L.L. gewend zijn. 

Gezien het feit dat de struktuur van de buitenlandse on

dernemingen zo veel mogelijk overeen komt met die van D.L.L., 

is het aanbevelenswaardig om tevens aandacht te besteden aan 

het te implementeren bestuurlijke plan. D.L.L. streeft er bin

nen haar eigen organisatie naar (gezien de geformuleerde af

studeeropdracht) om eenduidigheid in de planning en de invul

ling hiervan te waarborgen. De planningsmethodiek van D.L.L. 

zal, wanneer gebleken is dat deze voldoet, binnen de buiten

landse vestigingen, waar mogelijk, overgenomen dienen te wor

den i.v.m. de hiervoor genoemde eenduidigheid. Op deze wijze 

zal het mogelijk blijken te zijn om informatie van buitenland

se vestigingen te vergelijken met die van D.L.L. Op deze wijze 

is een extra besturingsmechanisme gekreëerd, en is het moge

lijk om een stuk professionaliteit van de eigen 

onderneming zonder veel kosten over te hevelen naar de 

buitenlandse onderneming. Dit is vooral het geval wanneer de 

52 



managers uit de buitenlandse onderneming in eerste instantie 

van de moederorganisatie afkomstig zijn. Deze hebben al met 

het D. L. L. mechanisme gewerkt en kunnen het zonder te hoge 

offers implementeren. Dit alles veronderstelt dat een eventu

ele partner in een 'joint venture' geen bezwaren zal maken 

m.b.t. het voorgestelde systeem. Wanneer dit wel het geval is 

zal het geimplementeerde systeem t.b.v. de directie vertaald 

moeten worden naar het D.L.L. systeem. 
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H 6 Planning en Beheersing. 

§ 6.l De jaarplannen van D.L.L .. 

In het jaarplan 1988 wordt aandacht besteed aan de vol

gende punten. 

a) De Lage Landen b.v. 

b) De werkmaatschappijen. 

c) Begrotingen. 

* De Lage Landen Holding. 

* De werkmaatschappijen. 

* Gekonsolideerde begroting. 

d) Bijlage. 

* Personeelsplan. 

* Investeringsbegroting. 

ad a) Het jaarplan bestaat voor De Lage Landen b.v. uit: 

* Algemeen 

* Direktie. 

*Socialezaken+ Organisatie+ Efficiency. 

* Algemene zaken. 

* Stafgroep Controling. 

* Interne kontrole en EDP audit. 

* Informatiebeheer. 

ad b) De jaarplannen voor de werkmaatschappijen bestaan uit: 

* Een evaluatie van het vorige jaar (niet eenduidig). 

* Kommercieel. 

* Financieel. 
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§ 6.2 Het Middellange Termijn plan(MLTP) van D.L.L. b.v. 

De struktuur van het MLTP van D.L.L. zal hier in het kort 

aangegeven worden. 

a) Inleiding. 

b) Bedrijfsdoelstelling. (tijdloos) 

c) Hoofddoelstelling. (te realiseren in 5-7 jaar) 

d) Omgevingsschets. 

e) Holding. 

f) De werkmaatschappijen. 

g) Meerjarenbegrotingen. 

ad c) De hoofddoelstelling wordt onderverdeeld in 

* Kommercieel. 

* Financieel. 

* Sociaal. 

* Informatieverzorging. 

ad e) De Holding. 

* Beleidsvoornemens op holdingniveau. 

* Internationalisatie bevorderen. 

* Verzelfstandigen van treasury + informatievoorziening. 

* Beleidsvoornemens op het gebied van sociale aspekten. 

ad f) Aandachtpunten voor de werkmaatschappijen zijn: 

* Algemeen. 

* Kommercieel. 

* Financieel. 

* Sociaal. 

* Automatisering. 

ad g) De meerjarenbegroting wordt op een standaardformulier 

ingevuld. 

Dit formulier wordt door alle werkmaatschappijen gebruikt 

met een specifieke aanpassing per werkmaatschappij. 
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§ 6.3 Evaluatie van de jaarplannen en het MLTP. 

Bij het bestuderen van de plannen valt er een duidelijke 

struktuur op (fig. 6.3.1.). 

eu11lu11tie 

I······ 1 
eu11lu11tle 

1······ 1 
doelstellingen rlch tlijnen -
Strategie 11ktiuiteitenpl11n fig.6.3.1 

M.L.T.P K.T.P. 

Deze struktuur kan verder uitgewerkt worden en gekomple

menteerd. Hiervoor wordt verwezen naaar H 7. In deze paragraaf 

zullen enkele kanttekeningen bij het MLTP en de jaarplannen 

geplaatst worden. 

Gekonstateerd is dat de struktuur van het MLTP. en de 

jaarplannen bijna gelijk zijn. De invulling van de struktuur 

is echter anders. 

In het MLTP wordt gesproken over de doelstellingen op 

holdingniveau. Uit de formulering van deze plannen lijkt het 

mogelijk te zijn om deze naar de hoofddoelstellingen te ver

plaatsen (Te realiseren in 5-7 jaar.). De doelstellingen op 

holdingniveau kunnen dan ingevuld worden door de verschillende 

stafafdelingen. Er dient hier wel op gewezen te worden dat er 

dan nog verschillende gebieden zullen zijn die onderbelicht 

kunnen raken doordat er geen stafafdeling voor bestaat. Hier 

kan b.v. gedacht worden aan een marketing afdeling die op hol

ding niveau ontbreekt. Een marketing beleid zou eventueel door 

de marketingmedewerkers van de verschillende werkmaatschap

pij en geformuleerd kunnen worden onder begeleiding van een 

controler. 

In zowel het MLTP als de jaarplannen worden doelstel-

1 ingen en strategie niet geheel gesplitst. 

De invulling van zowel het MLTP als de jaarplannen wordt 

zodanig vrij gelaten dat er zowel op kwalitatief als op kwan

titatief gebied geen sprake is van een eenduidige verslagleg

ging. Hierdoor wordt het vergelijken van de werkmaatschappijen 

onderling bemoeilijkt en is het toetsen aan normen niet goed 

mogelijk. 

Door het verschil 1n invulling tussen het MLTP en de 
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jaarplannen is het moeilijk om te zien of beide plannen 

komplementair zijn. Met komplementair wordt bedoeld in welke 

mate het jaarplan aansluit op het in het MLTP gestelde. 

De evaluatie in het jaarplan zou mogelijkerwijs aangepast 

kunnen worden aan het jaarplan van het jaar ervoor zodat er 

geen aspekten onderbelicht blijven en deze evaluatie kan gel

den als uitgangspunt voor het volgende jaarplan. Het zelfde 

geldt voor de kwartaalevaluatie. Wanneer deze opgesteld wordt 

moet men de doelstellingen uit het jaarplan evalueren en zal 

men moeten kijken of de norm of de strategie gewijzigd dient 

te worden. 

Konklusie. 

Het MLTP en het jaarplan vormen een goede basis voor ver

dere ontwikkeling van een planningscyklus. Hierbij zal reke

ning gehouden dienen te worden met de grootte van het bedrijf 

en de beperking die ligt in de hoeveelheid tijd die er besteed 

kan worden aan de invulling van het bestuurlijk plan. Waar 

mogelijk zal er gebruik gemaakt moeten worden van richtlijnen 

om eenduidigheid in de verslaglegging te kunnen waarborgen. 

De struktuur van het MLTP en het jaarplan komen niet met 

elkaar overeen. 

De controlcyclus is niet uitvoerig besproken, het is ech

ter evident dat deze op de plannen afgestemd dient te worden, 

zodat tijdige bij sturing, waneer nodig, bijtijds zal kunnen 

plaats vinden. 
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§ 6.4 Het veranderingsproces. 

§ 6.4.1. Het veranderingsproces t.b.v. de planningscyclus. 

Het veranderingsproces van de planning en beheersings

cyclus kan als volgt gestruktureerd worden: 

1) Het voorbereiden van het veranderingsproces. 

2) Het realiseren van kondities t.b.v. het P+B (planning en 

budgetterings) systeem. 

3) Het implementeren van de wijzigingen in het P+B systeem. 

ad 1 Er zal in§ 6.4.2. aandacht besteed worden aan de voorbe

reidingen van het veranderingsproces. 

ad 2 In§ 7.2 zullen de uitgangspunten geformuleerd worden die 

aan het planning en beheersingssysteem ten grondslag lig

gen. Deze zullen in§ 7.2 uitgewerkt worden tot een ide

aaltype. 

In § 7.6 zal er een analyse plaats vinden t.o.v. de ver

schillen m.b.t. de bestaande planning. 

ad 3 Wordt nog niet in voorzien. 
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§ 6.4.2. Het voorbereiden van het veranderingsproces. 

Kleynveld, Bosboom en Hegener (organisatieadviseurs) heb

ben een aantal vragen geformuleerd t.b. v een voorbereidend 

onderzoek. De vragen zullen hier gesteld worden, waarna een 

antwoord m.b.t. de huidige situatie de gewenste situatie en 

het veranderingsproces zal volgen. 

De huidige situatie. 

* Is het echt nodig om in de huidige marktomstandigheden 

een hogere prioriteit te geven aan beter plannen en 

beheersen? 

De marktpositie van de verschillende werkmaatschappijen 

is in§ 2.3 aangegeven. Hieruit blijkt dat er sprake is van 

een grote konkurrentie in deze branche. Men kan zich op 

langere termijn geen fouten permitteren. Dit wijst op de 

noodzaak van een goede planning en besturing. 

* Kunnen we de noodzaak duidelijk maken aan de betrokke-

nen? 

Van de direktie uit kwam de vraag naar een beter 

besturingsmechanisme. Van deze kant bestaat er dus een over

tuiging betreffende de noodzakelijkheid. Gezien het feit dat 

D.L.L. een snel groeiende onderneming is, zullen de stafor

ganen en de managers de noodzaak van een goed funktionerende 

planning en beheersing van de organisatie in kunnen zien. 

* Welke offers willen en kunnen we brengen? 

De noodzakelijke offers zullen opgebracht worden. 

* Is onze organisatie rijp voor nieuwe ideëen, konsepten 

en methoden? 

D.L.L. is een jonge flexibele onderneming die nog geen 

noodzakelijke veranderingen uit de weg is gegaan en altijd 

open staat voor nieuwe ideën. 

* Is met onze struktuur (bijvoorbeeld taakverdeling) be-

treffende afdelingen en kultuur (bijvoorbeeld de stijl van 

leiding geven) beter plannen en beheersen mogelijk? 

Een verder uitwerken van het bestaande systeem en het 

perfektioneren ervan wordt zeker mogelijk geacht. Hierop is 
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eerder in dit hoofdstuk al meerdere malen ingegaan. 

* Beschikken we kwantitatief en kwalitatief over de beno-

digde kapaciteiten, zowel voor het plannen en beheersen zelf 

als voor de ondersteuning daarvan? 

Op deze vraag moet met 'nee' geantwoord worden. Binnen 

de stafafdelingen is deze taak niet specifiek toegekend. 

Deze konklusie wordt getrokken uit het feit dat er geen co

ördinator bestaat die de verantwoording voor het proces op 

zich neemt. De directie die deze funktie op zich nam is te 

zeer bezet met andere taken. 

* Moeten onze bedrijfsekonomische opvattingen en methoden 

herzien worden? 

'Neen'. De noodzaak hiervan wordt niet ingezien omdat 

er geen problemen gekonstateerd zijn. Een eenduidige 

verslaglegging zal echter wel gerealiseerd dienen te worden. 

Ten aanzien van de gewenste situatie. 

* Welk prestatieniveau van plannen en beheersen streven 

we na? 

De planning en beheersing moet zodanig zijn dat de di

rektie en staf op de hoogte kunnen blijven van de relevante 

aktiviteiten en prestaties van de werkmaatschappijen. Door 

een betere planning en besturing van de organisatie mag de 

decentrale organisatiestruktuur niet in het gedrang komen en 

mag er geen overbodige bureaukratie geintroduceerd worden. 

* Welke baten verwachten wij van een hoger niveau van 

plannen en beheersen? 

De baten worden in de vorm van uitgangspunten in 

§6.4.3. toegelicht. 

* Hoe moet het P+B systeem ervoor onze organisatie uit 

zien? 

Het ideale P+B systeem voor D.L.L. zal in§ 7.1.1 be

schreven worden. 

* Welke managementni vo' s hebben in welke mate integrale 

management vrijheid met budgetverantwoordelijkheid 

nodig om doeltreffend en doelmatig te kunnen funktioneren? 

De integrale managementvrijheid en budgetverantwoorde

lijkheid liggen vast in de funktieomschrijvingen en prokura-
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tieregelingen. Een direkt antwoord is dus moeilijk te geven 

zonder ver uit te moeten wijden. 

* Hoe moet de coördinatie funktie binnen onze organisatie 

ingevuld worden? 

In eerste instantie ligt deze funktie bij de direktie. 

Het verdient echter aanbeveling om deze te verplaatsen naar 

een verantwoordelijk medewerker, gezien het feit, dat deze 

funktie meer in zal gaan houden en daardoor meer tijd zal 

gaan vergen. 

* Hoe moeten de lijn- en staffunktionarissen samen gaan 

werken? 

De staffunktionarissen zullen door delegatie een ge

deel te van de coördinatiefunktie gaan vervullen. Zij zullen 

de richtlijnen m.b.v. de expertise die zij op hun vakgebied 

bezitten op gaan stellen. Er zal dus in iedere planning een 

korte visie verwacht worden van iedere werkmaatschappij 

m.b.t. de verschillende stafdissiplines. Tevens zal de 

'staf' iets bij gaan dragen t.b.v. de kontrole op de in het 

vorige jaar verrichte aktiviteiten op hun vakgebied. Dit kan 

gebeuren m.b.v. een evaluatie waardoor de negatieve bijge

dachten van een kontrole weg vallen. 

De werkmaatschappij en hebben een grote autonomie van waar 

uit zij de staf om hulp kan vragen. 

* Welk ontwikkelings- en prestatieniveau moet de afdeling 

automatisering bereikt hebben? 

* In H 3 werd hier uitvoerig op ingegaan. 

Ten aanzien van het veranderingsproces. 

* Onder welke voorwaarden kan een nieuwe manier van plan-

nen en beheersen succesvol geimplementeerd worden? 

Wanneer het gehele management achter de plannen staat 

kan een nieuwe wijze van plannen en beheersen succesvol ge

implementeerd worden. 

* Wat moeten we doen om die voorwaarden te realiseren? 

Om goede randvoorwaarden te scheppen moet het management van 

het begin af aan betrokken worden bij het ontwikkelen van de 

nieuwe systemen. 

* Welke knelpunten moeten er worden opgelost voordat we 
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gezien de grootte van de organisatie. 

De richtlijnen die geschreven moeten worden moeten vol

doende duidelijkheid bieden om de planningsaktiviteiten uit 

te kunnen voeren. Wanneer er toch vragen open blijven, kan 

men terecht bij de coördinator of één van de staforganen. 

De coördinator zal 'berekend' moeten zijn op zijn taak en 

evt. verder opgeleid moeten worden) 

* Welke inbreng moet de extern adviseur leveren? 

Gezien de kosten van een extern adviseur en de binnen 

D.L.L. en Rabobank aanwezige kennis wordt het niet als nood

zakelijk gezien om een extern adviseur te kontakteren. 

* Hoe plannen en beheersen we het veranderingsproces. 

Op de beheersing wordt nog nader ingegaan. Op de plan

ning van het veranderingsproces zal men zich nader kunnen 

beraden als men tot implementatie besluit. 

Als eerste zal men het bestuurlijke plan moeten wijziggen. 

Vervolgens zal men zich bezig gaan houden met het schrijven 

en implementeren van richtlijnen m.b.t. evaluatie, MLTP, KTP 

en kontrole van het nieuwe systeem. 

Als laatste stap zal men het nieuwe systeem willen evalue

ren. 
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H 7 Een nieuwe planning en een nieuw besturingsmodel. 

§ 7.1. Inleiding. 

Bij het bestuderen van literatuur betreffende de bestuur

lijke planning, bleek al snel dat er niet één beste manier is 

om de problematiek van de bestuurlijke plannning aan te pak

ken. Tevens valt op dat er niet één betekenis wordt toegekend 

aan begrippen als planning, coördinatie, beheersbaarheid enz. 

Om het lezen van dit hoofdstuk te vergemakkelijken is daarom 

een definitielijst samengesteld (Bijlage 5 . De nieuw te for

muleren bestuurlijke planning zal zo veel mogelijk aansluiten 

bij de bestaande planning en de daarbij gebruikte benamingen 

zo veel mogelijk handhaven om een mogèlijke implementatie van 

het systeem te vergemakkelijken. Bij het ontwikkelen van een 

nieuwe bestuurlijke planning zal er rekening gehouden moeten 

worden met de organisatiestruktuur en de grootte van D. L. L. 

B.V., zodat er een systeem 'op maat' ontwikkeld kan worden. 

Er zal rekening mee gehouden moeten worden dat er gedu

rende de eerste twee jaar een extra inspanning van de organi

satie verwacht zal worden. Na deze twee jaar zal de bestuur

lijke planningen en de planningscyclus een middel voor het 

management geworden zijn i.p.v. een doel, waarmee men de be

stuurbaarheid van de organisatie kan bevorderen. 

Bij het ontwerpen van het nieuwe systeem zal ervan uitge

gaan worden dat het systeem zal worden 'onderhouden'. Niet 

alleen omdat het systeem aan veroudering onderhevig zal zijn, 

maar tevens omdat het systeem afgestemd moet blijven op de 

veranderende onderneming (Greigner en Minzberg). 

Zoals in systemen gebruikelijk is zal geprobeerd worden 

om in ook dit systeem een regelkring op te nemen zodat het 

systeem vanzelf 'up to date' blijft. 

Op deze manier zal geprobeerd worden om een integrale 

managementmethodiek te ontwikkelen waar de bestuurlijke plan

ning en plannen zelf in opgenomen zijn. 
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§ 7.2. Uitgangspunten. 

1) Het ontwikkelen en onderhouden van planning, coordinatie, 

budgettering en rapporteringssysteem als 'tool of manage

ment'. 

2) Het waarborgen van de kontinuiteit van de planningscyclus 

en het bevorderen van de bewustwording m.b.t. het belang 

van de planningscyclus. 

3) Het waarborgen van een duidelijke strukturering. 

4) Het ontwikkelen van een systeem dat genoeg tijd over laat 

voor het overwogen plannen en uitvoeren van aktiviteiten. 

Plannen is een middel , geen doel. 

5) Het ontwikkelen van een systeem dat eenduidige verslag

legging waarborgt. 

6) Het inbouwen van een evaluatie t.b.v. het leereffekt en de 

eventueel noodzakelijke bijsturing. 

7) Het ontwikkelen van een systeem waarbij twee soorten kon

trole een rol spelen, de eerste is t.b.v. het systeem zelf, 

de tweede voor het operationele plan van het volgende jaar. 

8) Het bevorderen van de kommunikatie betreffende de MLTP, het 

KTP, het operationele plan en de budgettering. 

9) Het ontwikkelen van een duidelijke taakstelling betreffende 

de te verrichten werkzaamheden. 

10) Het verbeteren van de slagvaardigheid van de onderneming. 

11) Het zorgdragen voor het komplementair zijn van de ver

schillende plannen. 
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§ 7.3 De organisatie. 

Binnen D.L.L. vindt, zoals al eerder is aangehaald, een 

decentralisatie plaats. De werkmaatschappij en trekken steeds 

meer verantwoordelijkheden naar zich toe. Het gevolg van deze 

ontwikkeling is dat de operationele taken zoals die voorheen 

nog bij staforganen lagen naar de werkmaatschappijen ver

plaatst worden. Hiervan zijn twee duidelijke voorbeelden te 

geven. Reorganisaties werden voorheen in hun geheel door Orga

nisatie en Efficiency uitgevoerd. Bij kleinere reorganisaties 

binnen werkmaatschappijen wordt de stafafdeling Organisatie en 

Efficiency hoogstens nog geconsulteerd voor een second opi

nion, en wordt z.ij alleen nog voor grotere onderzoeken benut. 

Bij personeelszaken ziet men hetzelfde ontstaan. Waren 

zij voorheen nog in het geheel aansprakelijk voor de aanname 

van personeel,nu zijn zij een meer ondersteunend orgaan voor 

de werkmaatschappijen. 

Om een eenduidig beleid te kunnen waarborgen is het dus 

van belang dat er een open comminucatie gewaarborgd wordt tus

sen de verschillende nivo's in de organisatie. 

In fig. 7.3.1 wordt aangegeven welke nivo's worden onderschei

den en met behulp van pijlen in fig. 7.3.1.a weergegeven hoe 

de krachten liggen. In fig. 7.3.1.b worden de kommunikatie

stromen weergegeven. 
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De planningscyklus moet gezien worden als instrument dat 

gebruikt kan worden om o.a. de bestuurlijke eenheid van de 

organisatie te kunnen waarborgen. (Hiervoor worden o . .:1. de 
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richtlijnen gebruikt) 

Voor de direktie is het nut van de richtlijnen drieledig. 

1) M.b.v. de richtlijnen kan de direktie naar informatie 

vragen waar zij daadwerkelijk behoefte aan heeft. 

2) De richtlijnen maken het mogelijk om de informatie die ver

kregen wordt met elkaar te vergelijken. 

3) Aan de richtlijnen kan een norm verbonden worden waardoor 

toetsing eenvoudiger wordt. 

De 'staf' kan m.b.v. de op te stellen richtlijnen zich 

een duidelijker beeld vormen van de behoeften van de werkmaat

schappijen en er op deze wijze voor zorgdragen dat er binnen 

D.L.L. één kultuuur blijft bestaan. Tevens kan zij de managers 

instrumenten aanbieden waardoor het analyseren van gegevens en 

het opstellen van plannen eenvoudiger wordt. 

Het voordeel voor de werkmaatschappijen is dat er richt

lijnen en instrumenten aangedragen worden waarmee zij te werk 

kunnen gaan. De managers weten door de richtlijnen wat er van 

ze verwacht wordt en in wat voor een vorm de plannen gepre

senteerd dienen te worden. 

Bij het gebruik van richtlijnen moet er voor gewaakt wor

den dat er niet een bureaukratisch geheel ontstaat. Er moet 

dus genoeg vrijheid voor de managers over blijven. 
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§ 7.4 Administrative rompslomp of besturingssysteem. 

De doelstelling van het bestuurlijke plan is het in on

derling verband voorbereiden van beslissingen. 

Er zal samenhang gerealiseerd moeten worden tussen de 

verschillende aktiviteitengebieden, produktgroepen, markten, 

geografische eenheden en funktionele afdelingen. Tevens zal er 

samenhang gerealiseerd moeten worden tussen de verschillende 

termijnen waarop gepland wordt, te weten de middellange ter

mijn en de korte termijn. De lange termijn planning wordt nog 

buiten beschouwing gelaten. De bedrijfsdoelstellingen worden 

in de middellange termijn opgenomen en zo in de planningscy

clus meegenomen. Bij verdere groei van D.L.L. kan de bestuur-

1 ij ke planning verder uitgewerkt worden en zou er, wanneer 

noodzakelijk, een lange termijnplan gerealiseerd kunnen wor

den. 

Samenvattend: 

Er hoeft met betrekking tot de bestuurlijke planning 

niet gesproken te worden van adminisratieve rompslomp, maar 

van een besturingssysteem. 

Bij het bestuderen van literatuur wordt de eindstreep van 

de planningssycl us getrokken bij het korte termijnplan. Dit 

zal hier niet gedaan worden. Niet alleen een kontrole op de 

cyclus zelf zal meegenomen worden in het ontwerp maar ook een 

kontrole op de daadwerkelijke uitvoering van de plannen in de 

vorm van een evaluatie. Deze evaluatie heeft niet alleen be

trekking op de cyclus zelf maar ook op de verslaglegging in de 

vorm van kwartaalverslagen, waarin ingegaan kan worden op het

geen in het KTP geinitiërd is. Op deze wijze ontstaat een sy

steem dat zichzelf reguleert. Op deze manier wordt het bewust

zijn van het belang van de planning versterkt. 

Een globale schets van het te ontwikkelen systeem wordt 

in fig. 7.4.1 gegeven. 

68 



Konklusie. 

Met bovenstaande wordt aangegeven dat plannnen en beheer

sen een wezenlijk onderdeel is van van het management proces. 

De planning en beheersing moeten gezien worden als een syber

netisch systeem, dat de spil vormt tussen de strategie van een 

organisatie en de uitvoering van aktiviteiten door die organi

satie. Daarbij vindt wederzijdse beinvloeding plaats in de 

vorm van veelzijdige vertikale en horizontale informatievoor

ziening. (Aan kommunikatie zal dus de nodige aandacht besteed 

moeten worden. ) 
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§ 7.5 De regelkring. 

§ 7.5.1 Bestuurlijke regelkring. 

De Bestuurlijke planning vindt zelf ook in een jaarlijkse 

cyclus plaats. Dit wordt in fig. 7.5.1. aangegeven. 
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Uit deze fig. blijkt dat aan het begin van ieder jaar 

begonnen zal worden met een evaluatie. Hierna zal men beginnen 

met het bijstellen van het MLTP. De input voor het MLTP is: 

* Het MLTP (t-1). 

* De evaluatie betreffende het afgelopen jaar. 

* Richtlijnen evt. normen. 

* De omgeving. 

Als het MLTP gefiatteerd is wordt er begonnen aan het 

KTP. Deze bestaat uit een evaluatie, een aktiviteitenplan, een 

operationeel plan en een budget. De input voor dit plan is: 

* Het MLTP. 

* Een evaluatie. 

* Richtlijnen en normen. 

* De omgeving. 

In het aktiviteitenplan ,-;orden aktiviteiten ontwikkeld 

70 



die kunnen leiden tot een gewenste situatie. Deze aktiviteiten 

worden geevalueerd en samengebundeld tot een aktiviteitenplan 

voor het komende jaar. Deze wordt uitgewerkt tot een operatio

neel plan. Hierin wordt het plan in detail uitgewerkt. Tijdens 

deze uitwerking wordt er globaal gebudgetteerd. Na goedkeuring 

van het plan zal er een gedetailleerd budget gemaakt moeten 

worden. 

Een coördinator zal aangewezen moeten worden om boven

staand proces te begeleiden. 

De taken van de coördinator zullen zijn: 

1) Het ontwikkelen en implementeren van het P+B systeem. 

2) Koördinatie + voortgangskontrole van het systeem. 

3) Analyse+ bekommentarieëring van planning en rapportages. 

4) De organisatie van informatievoorziening. 

5) Evaluatie+ aanpassing van het systeem. 

Hoewel de managers van de diverse werkmaatschappijen zich 

bij het uitvoeren van planningswerkzaamheden kunnen laten 

ondersteunen door stafmedewerkers, bepalen zij uiteindelijk 

zelf de inhoud. Om eenvormigheid te bewerkstelligen t.b.v. de 

coördinator en de direktie, die de plannen ui teindel ijk zal 

moeten fiatteren, worden door de de staf richtlijnen geformu

leerd waarin staat welke informatie gegeven moet worden en in 

welke vorm zij gepresenteerd moet worden. Het 'invullen' van 

de plannen blijft echter primair een proces voor de managers 

van de werkmaatschappijen zelf. 

Het doel van de richtlijnen is: 

* Het vergemakkelijken van de invulling van het MLTP en de 

KTP. 

* Het systematisch en uniform vastleggen van informatie 

t.b.v. de coördinator en de direktie. 

De richtlijnen kunnen aaangevuld worden met normen die 

het voor alle partijen mogelijk maakt om direkt tot toetsing 

over te gaan. Dit heeft als voordeel dat de managers direkt 

gekonfronteerd worden met de feiten. 

v.b. Wanneer een manager zelf het verloop of verzuimpercentage 
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op moet geven, ziet hij meteen of hij boven of onder de 

norm blijft. 

De richtlijnen en normen moeten zelf ook getoetst worden, 

omdat het noodzakelijk kan zijn dat ze aan veranderende om

standigheden aangepast worden. Op deze wijze ontstaat er een 

zelfregulerend systeem (fig. 7.5.2). 
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In deze fig. wordt voor elk ni vo in de organisatie een 

regelkring aangegeven. De regelkring bestaat uit het toetsen 

van aktiviteiten d.m.v. 'meten' aan een norm. ,vanneer nodig, 

worden wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de norm, of 

hetgeen gemeten is. 
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§ 7.5.2. Budgetaire regelkring. 

Bij D.L.L. is een budgetaire regelkring geintroduceerd. 

De werkmaatschappijen worden binnen D.L.L. o.a. beoordeeld op 

hun bijdrage in het netto resultaat van de holding. Wanneer 

het resultaat niet voldoet aan de verwachtingen, kan dit een 

signaal zijn om op onderzoek uit te gaan naar de oorzaak. 

M.b.v. doorbelastingssleutels kan een zelfde beoorde

lingsmethodiek ontwikkeld worden voor de verschillende stafor

ganen. In het kort gaat men als volgt te werk. 

* Men kijkt eerst naar wat de diensten die men aanbiedt extern 

kosten 

* Hierna stelt men een eigen prijs vast voor de te leveren 

diensten m.b.v. uurtarieven e.d. die lager dan of even hoog 

zijn als die van de extern aangeboden diensten. 

* De diensten die een staforgaan t.b.v. de werkmaatschappijen 

levert kunnen nu doorbelast worden naar de verschillende 

werkmaatschappijen. 

* Aan het einde van b.v. een jaar, kan er nu uitgerekend wor

den wat het verschil is tussen de inkomsten en uitgaven van 

de staforganen. 

Voordelen van dit systeem zijn: 

*) Op deze wijze zal het mogelijk zijn om de effektiviteit en 

de efficiëntie van de verschillende staforganen te beoorde

len ten opzichte van externe buro's. Wanneer een stafafde

ling namelijk niet voldoet aan de eisen die er aan gesteld 

worden, kan 

goedkeuring 

een 

van 

manager in 

de direktie, 

principe zijn opdracht, na 

door een extern buro laten 

uitvoeren. Wanneer signalen in deze 

richting ontstaan is het tijd voor een intern onderzoek. 

*) De werkmaatschappijen zullen bewuster om gaan met de tijd 

die er van de stafafdelingen gevraagd wordt, waardoor be

sparingen gerealiseerd kunnen worden. 
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Nadeel van het systeem. 

Door dit systeem wordt het risiko geintroduceerd dat men 

'zaken' laat liggen i.v.m. de daarmee gepaard gaande kosten. 

Het op korte termijn denken wordt dus bevorderd. 

Dit nadeel kan gedeeltelijk ondervangen worden door het 

goed afstemmen van het KTP op het MLTP. Als managers ' korte 

termijn denken ' toe gaan passen zullen zij de doelstellingen 

op de MLT niet kunnen bereiken. 

Bij de afdeling automatisering is de bovenstaande regel

kring al gerealiseerd. 

Na introduktie bleek meteen dat er bij een van de werk

maatschappijen bezuinigd kon worden op het aantal terminals. 

(Aangezien de werkmaatschappijen per terminal aangeslagen wer

den.) Zo worden overbodige uitgaven vermeden. 

De stafafdelingen zullen net als de werkmaatschappijen de 

tijd moeten krijgen om zich op dit systeem in te stellen. Er 

zal wel een datum vastgesteld dienen te worden waarop het 

'break even point' bereikt moet zijn. 

Bij het zich ontwikkelen van stafafdelingen en gebleken 

kompetentie kan het zelfs zo zijn dat de diensten extern aan

geboden gaan worden. 

Deze situatie heeft zich al voorgedaan bij Kredit Manage

ment Support. Deze afdeling was voorheen een ondersteunende 

afdeling voor de werkmaatschappij Factors en is nu een zelf

standige werkmaatschappij die zijn diensten zowel in- als ex

tern aanbied. 

Op deze wijze weet men binnen D.L.L. kosten om te zetten 

in opbrengsten. 
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Medio 
sept. 

Medio 
sept./ 
medio 
okt. 

Medio 
okt. 

Medio 
okt. 

Medio 
okt./ 
eind 
nov. 

Begin 
nov. 

Begin 
nov./ 
medio 
nov. 

Medio 
nov./ 
eind 
nov. 

Bestuurlijke planning Maart 1988 

Direktie 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ... 

o Geven van richtlijnen aan de werkmaatschappijen t.b.v. door haar te formuleren 
jaarplannen 

' Managers werkmaatschappijen 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
o Samenvatten van de voorgestelde plannen (per werkmaatschappij) t.a.v. het 

komend jaar in een korte nota, waarin vermeld: 
- Bijstellen van meerjarenbeleid 
- Evaluatie van het lopende jaar, plan zowel t.a.v. taakstellingen als budgetten 

(max. 1 blad) 
- Kommerciële en financiële doelstellingen voor komend jaar met daarbijbehorende 

prognoses (max. 2 bladen) 
- Aktiviteiten om doelstellingen te kunnen realiseren (max. 2 bladen) 
- Investeringsplan en personeelsplan, elk als aparte bijlage 

o Afstemmen met direktie 

' Direktie 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
o Bespreking en voorlopige fiattering van konsept plannen per werkmaatschappij 
o Doen toekomen van konsept plannen aan de hoofden van Holding/Stafgroepen 

Holding- en Stafafdelingen 

o Vastleggen van aktiviteitenplan en begroting (als bijlage) van Holding/Stafgroepen 
o Afstemmen met eerstverantwoordelijke direkteur 

' Managersvergadering 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
o Bespreking en fiattering van aktiviteitenplannen en begrotingen van 

Ho Idi ng/Stafg roepen 
o Vaststellen van verdeelsleutels aan de hand van voorlopige plannen 

werkmaatschappijen en begrotingen Holding/Stafgroepen 

' Managers werkmaatschappijen 
-------------------------·--------------------------------------------------------------------------------------
o Eventueel aanpassen van de konsept jaarplannen 
o Opstellen van de financiële begroting komend jaar 
o Afstemmen met de Direktie 

' Direktie ________ .,.,.._.,..., _______________ ,.. ___________ .,. ________________________________________________________________________ 

o Goedkeuren plannen en begrotingen van de werkmaatschappijen 

' Commissarissenvergadering ........ .,..,..,. ________________________________ .., __________________ .,. _________________________________________ .,. ______________ 

o Goedkeuring 

fig. 7.6.1.a 
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§ 7.6. Evaluatie van het bestuurlijke plan. 

Nu er een ideaal typische situatie geschetst is met de 

daarbij behorende uitgangspunten, kunnen we er toe overgaan om 

het huidige systeem te evalueren. 

Het bestuurlijke plan wordt in fig. 7.6.la weergegeven. 

Om een analyse uit te kunnen voeren is dit vertaald naar een 

balkendiagram fig. 7.6.lb. 

* Het valt op dat de bestuurlijke planning niet als een plan

ningsmodel wordt weergegeven. Bij nadere bestudering blijkt 

dat door het planningsmodel als een balkendiagram weer te 

geven negatieve tijdsprongen voorkomen kunnen worden. 

* Een verdere uitwerking van het gehanteerde model is aan te 

bevelen. Een coördinatiefunktie zoals deze in het ideaalmo

del gehanteerd wordt zou dit model kunnen aanvullen. 

* Door de planningsakti vi tei ten in een jaar te programmeren 

i.p.v. in 2,5 maand zou er meer ruimte gekreëerd kunnen wor

den met betrekking tot het uitvoeren van verschillende akti

viteiten. Op deze wijze heeft men meer tijd om over hetgeen 

geschreven wordt na te denken en is een betere strukturering 

mogelijk. Op deze wijze kan men een managerial gab voorkomen 

en integraal management bevorderen. 

* Het model kan zodanig uitgewerkt worden dat het een zelfre

gulerend karakter krijgt. Hiervoor dient de verantwoorde

lijkheid voor het systeem vast te liggen. 

* De verschillende beslispunten kunnen afgestemd worden op de 

bestaande managersvergaderingen, waardoor de belasting van 

de managers niet onnodig toeneemt. 

* Het formuleren van richtlijnen kan verder uitgewerkt worden, 

waarbij rekening gehouden kan worden met een duidelijke be

grippenbepaling. Hiermee wordt eenduidige verslaggeving be

vorderd. In deze fase kan gedacht worden aan de werkmaat

schappijen in het buitenland, zodat zij bij de planningscy

clus betrokken kunnen worden. Dit vereist vergaande afstem

ming met de buitenlandse vestigingen. 

Doordat het buitenlandbeleid nog niet zo lang bestaat, zou 

implementatie van het systeem in het buitenland afstemmings-
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verliezen voor de toekomst kunnen voorkomen. 

Konklusie. 

Planning en beheersing zijn een wezenlijk onderdeel van 

het management proces. 

Planning en beheersing moeten gezien worden als een sy

bernetisch systeem dat de spil vormt tussen de strategie van 

de organisatie en de uitvoering van de aktiviteiten van een 

organisatie. Hierbij vindt systematische wederzijdse beinvloe

ding plaats in de vorm van veelzijdige (zowel horizontale als 

vertikale) informatievoorziening, kommunikatie en besluitvor

ming gericht op sturen, terugkoppelen en regelen. Er wordt een 

hoog kwaliteitsniveau gerealiseerd door gebruik te maken van 

het koncept van integraal management, geautomatiseerde reken

modellen, planningen en informatiesystemen. 

Er kan bij het ontwikkelen van een bestuurlijk plan te

vens gedacht worden aan senariodenken. Hiermee wordt bereikt 

dat men de verschillende richtingen van ontwikkelingen bestu

deerd en hieruit verschillende konsekwenties trekt. 

Voor D. L. L. heeft bovenstaande tot gevolg dat de plan

ningscyclus zoals die nu gebruikt wordt, uitgebreid zal moeten 

worden tot een systeem van integraal management. Er kan dus 

gebruik gemaakt worden van uitbreiding van het huidige 

systeem. Hiermee wordt bereikt dat er geen overbodige weer

standen opgeroepen zullen worden bij een druk bezet manage

ment, waardoor implementatie van een nieuw systeem makkelijker 

zal verlopen. 
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§ 7.7 Implementatie van een nieuw systeem. 

Omdat het veranderingsproces ingrijpend kan zijn, dient 

het nieuwe P + B systeem 'in te slijten' in de organisatie. 

Het belangrijkste aspekt bij implementatie is dat er een 

kultuur ontstaat waarin plannen en besturen als een onlosma

kelijk proces in de gehele organisatie zijn opgenomen. De ma

nier waarop het veranderingstrajekt konkreet gestalte kan 

krijgen wordt geillustreerd met enkele voorbeelden. (ontleend 

aan 'planning+ beheersing als management proces' door Klyn

veld, Bosboom en Hegener organisatieadviseurs). 

* Topmanagement benadrukt in al haar uitingen (op vergadering

en, in persoonlijke kontakten, tijdens de nieuwjaarsrede en 

in het personeelsblad) de nieuwe waarden. (bijvoorbeeld: 

kostenbeheersing, resultaatgericht werken enz.). 

* Werkkonferenties worden georganiseerd met managementteams of 

per afdeling, per funktionele groep etc. waarbij het pro

gramma een kombinatie bevat van: 

1) Overdracht van filosofie, uitgangspunten; 

2) Overdracht van kennis; 

3) Reflektie op de eigen situatie en het eigen funktioner 

en; 

4) Toetsen van reeds ontwikkelde visies en instrumenten; 

5) Ervaring opdoen met nieuwe werkwijzen middels simula 

ties, cases, rollenspellen e.d. 

* Managers en medewerkers die ' er in geloven ' trekken het 

ontwikkelingsprojekt. 

* Notities over nieuwe hulpmiddelen, instrumenten en spelre

gels worden in de lijn bediskussieerd. 

* Voorlichtingsbijeenkomsten met diskussie-ronden e.d. worden 

georganiseerd. 

* 

* 

Gerichte opleidingsmodules en 

cifieke doelgroepen ontwikkeld 

Coaching/counceling van 

plaats. 
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* Inhoudelijke en procesmatige ondersteuning wordt gegeven 

bij plannings- en rapportagegesprekken (bij autorisatie en 

bij periodieke bespreking van resultaten). 

* Een aantal gebruikers neemt aktief deel aan het ontwikke

lingstrajekt. 

* Een bulletin geeft informatie over de resultaten en voort

gang van het projekt. 
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H 8 Bestuurlijk plan. 

§ 8.1 Inleiding. 

In dit hoofdstuk zal er naar gestreefd worden om een 

nieuwe aanpak te definieëren met betrekking op de Bestuurlijke 

planning, het Middellang Termijn Plan en het Korte Termijn 

Plan. 

Er zal geprobeerd worden om aan alle eerder gedefinieërde 

randvoorwaarden te voldoen. 

Om een 'maatpak' voor De Lage Landen te ontwikkelen is er 

uitgegaan van de huidige situatie. Een organisatie die bestaat 

uit een Holding met verschillende werkmaatschappijen, met gro

te autonomie. 

Om een 'paraplu' te ontwikkelen over de gehele organisa

tie is er een nieuwe planning ontwikkeld. In deze planning 

worden de aktiviteiten voor alle nivo's in de organisatie aan

gegeven. 

Om een konsistente planning te kunnen samenstellen is er 

gekozen om te werken met planbrieven. Deze planbrieven zijn 

het uitgangspunt van de bestuurlijke planning. Voor zowel de 

staforganen als de werkmaatschappijen zal de direktie enkele 

aandachtspunten formuleren. De koördinatie van de gehele be

stuurlijke planning, waaronder ook de kwartaal verslaglegging 

gerekend dient te worden wordt verricht door een koördinator. 

De eerste twee jaar kan men bij het gebruik van de nieuwe 

bestuurlijke planning ervan uitgaan dat er een extra inspan

ning van de organisatie gevraagd word. Na deze periode is te 

verwachten dat de planningsaktiviteiten in vergelijking met de 

huidige situatie niet veel meer tijd in beslach zal gaan ne

men. Er zal een planning ontstaan die als middel gezien word 

en niet als doel. Om de planning makkelijker te laten verlopen 

en eenduidigheid te waarborgen zal er een planmap ontwikkeld 

worden. Voor de begeleiding van het plannen zal er een koör

dinator funktionaris aangesteld dienen te worden die er voor 

zorg draagt dat alle informatie op de juiste wijze en op het 

juiste tijdstip verkregen wordt. 

In dit verslag zal de opbouw van de MLTP en de KTP aan de 

orde komen. Er zullen verschillende aandachtspunten geformu-
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leerd worden. Het aandachtspunt 'kommercieël' zal hier verder 

uitgewerkt worden (bijlage 6). 
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§ 8.2 Voorstel Bestuurlijke planning.(fig 8.2.1) 

Bij het opstellen van deze bestuurlijke planning is zo 

veel mogelijk rekening gehouden met de geevalueerde bestuur

lijke planning en de uitgangspunten die geformuleerd zijn in 

§ 7. 2. 1. De struktuur die in fig. 7. 5. 2 is aangegeven, is in 

fig. 8.2.1 duidelijk te herkennen. De planbrief voor de werk

maatschappijen die o.a. uit analysemethoden bestaat wordt door 

de direktie aangevuld met enkele aandachtspunten. Ook voor de 

staforganen worden er aandachtspunten door de direktie gefor

muleerd. 

Op de vertikale as van fig.8.2.1 is een indeling toege

past naar hiërargisch niveau, om zo de informatiestromen beter 

aan te kunnen geven. Op de horizontale as is de tijd afgezet. 

De cyklustijd is een jaar. Misschien kunnen we beter spreken 

van een cyklustijd van twee jaar, omdat na de formulering van 

het operationele plan er gedurende het volgende jaar een vier

voudige evaluatie plaats vindt m.b.v. de kwartaalverslagleg

ging. Hiermee worden de doelstellingen die geformuleerd zijn 

getest aan de daadwerkelijk gerealiseerde toestand. 

Bij het bestuderen van de bestuurlijke planning valt op dat de 

planning voor direktie, staf en werkmaatschappijen parallel 

loopt. De vertikale balken geven een formele kommunikatie

struktuur weer. Omdat we gezien hebben dat de planningsstromen 

paralel verlopen zal er echter ook van een intensieve infor

mele kommunikatie sprake dienen te zijn. Met de bestuurlijke 

planning zoals die hier weergegeven is wordt bereikt dat er 

geen 'harde' top down benadering ontstaat. Er is een situatie 

ontworpen van wederzijds overleg. 

Samenvattend: 

Er wordt 'open' kommunikatie nagestreefd zonder dat de 

eenvormigheid van methodiek en verslaglegging in gevaar komt. 

Tevens wordt getracht om een eenvormige bedrij fskul tuur te 

waarborgen. 
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§ 8.3 Voorstel MLTP. 

De aktiviteiten m.b.t. de MLTP beginnen met een evaluatie 

en een externe omgevingsschets. Met externe omgeving wordt 

bedoeld dat elke verantwoordelijke funktionaris zich zal moe

ten oriënteren op de externe omgeving van zijn aandachtsge

bied. 

Voor de MLTP zijn verschillende aandachtsgebieden gefor

muleerd. Deze aandachtsgebieden komen overeen met die van de 

staforganen. Hierop bestaat één uitzondering. Er bestaan geen 

kommerciële zaken op stafnivo, terwijl dit wel als belangrijk 

aandachtspunt wordt gezien. Vandaar dat dit wel megenomen 

wordt in de MLTP en de KTP. In§ 8.5 wordt de inhoud van de 

planmap gegeven. Hierin staan de aandachtspunten m.b.t. de 

MLTP genoemd. Per aandachtspunt worden er verschillende aspek

ten belicht. Een externe analyse en een omgevingsschets worden 

als eerste stap in het opstellen van de MLTP gezien. Bij de 

evaluatie wordt gekeken naar hoe het er voor staat m.b.t. de 

verschilllende aandachtsgebieden. Met de externe omgevings

schets wordt gekeken naar ontwikkeling in de omgeving van de 

verschillende aandachtsgebieden. Om een eenduidige inhoud te 

geven aan de MLTP zijn er voor de verschillende werkmaatschap

pijen per aandachtsgebied analysemethoden ontwikkeld. Er zijn 

voor de managers ook checklists per aandachtsgebied samenge

steld waarin ook aandacht besteed wordt aan sekundaire punten. 

Op deze wijze kan een manager zich zelf kontroleren m.b.t. het 

'up to date' zijn van zijn organisatie. 

v.b. In de checklist m.b.t. organisatie en efficiency kan er 

een vraag voorkomen met betrekking op de management stij 1. 

Wanneer een manager op deze wijze met bepaalde punten in aan

raking komt, kan hij wanneer nodig iets ondernemen m.b.t. deze 

sekundaire punten. Het voordeel voor de manager is dat hij met 

betrekking tot de checklist niets hoeft te rapporteren. Dit 

instrument helpt dus de verschillende staforganen om bepaalde 

aandachtspunten bij de verschillende werkmaatschappijen onder 

de aandacht te brengen zonder dat er iets dwangmatigs van uit 

gaat. Wanneer een manager dit wenst kan hij natuurlijk wel bij 

de verschillende staforganen aankloppen voor meer informatie. 
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Het zelfde geldt m.b.t. de verschillende analysemethoden. 
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§8.4 Voorstel KTP. 

Het uitgangspunt van de KTP is de MLTP. De doelstellingen 

voor de KTP zullen dan ook direkt af te lezen moeten zijn uit 

de MLTP. 

Het korte termijnplan bestaat uit een evaluatie, een ak

tiviteitenplan en een operationeel plan met een daaraan gekop

peld budget. De struktuur van het plan is de zelfde als die 

van de MLTP. De verantwoordelijkheid voor het operationele 

plan ligt geheel bij de werkmaatschappijen zelf. 

Het grote verschil met de huidige situatie is, dat er 

voor een operationeel plan expliciet ruimte is gereserveerd in 

de planningscyklus. 

De verwachting is dat de invulling van de KTP niet zo 

veel tijd zal vergen omdat de uitgangspunten al vast gelegd 

zijn in de MLTP. 

87 



§ 8.5 Invulling Planmap 

De planmap is ontwikkeld om de verschillende verantwoor

delijke funktionarissen aanknopingspunten te bieden m.b.t. het 

uitvoeren van de planningsaktiviteiten. Tevens wordt hiermee 

bereikt dat elke funktionaris de zelfde methodiek gebruikt, 

waardoor eenduidigheid gewaarborgd wordt. Wanneer de eendui

digheid toch nog in gevaar komt, kan de koördinator de ver

schillende stukken nog op elkaar afstemmen. 

De planmap bestaat uit de volgende onderdelen. 

* Planbrieven van de direktie en staforganen. (MLTP en KTP) 

* Per aandachtspunt - Planbrief (MLTP en KTP) 

- Analysemethoden (MLTP en KTP) 

- Checklists 

De aandachtspunten zijn: 

* Financieel ekonomisch 

* Kommercieel 

* Automatisering 

* Personeel 

* Algemeen 

* Omgeving (intern) 
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§ 8.6 Samenvatting. 

In dit hoofdstuk is geprobeerd om voor De Lage Landen 

organisatie een 'maatpak' te ontwerpen. 

het pak echter nog niet kunnen passen. 

over de kleur en de soort stof. 

De organisatie heeft 

Wel is er gesproken 

Het is te voorzien dat bij het passen van het pak er zo 

hier en daar iets uitgelegd c.q. ingenomen dient te worden. 

Maar de kleermaker is er van overtuigd dat het pak uiteinde

lijk uitstekend zal gaan zitten. 

De assessoires zullen met zorg gekozen moeten worden om

dat zij anders afbreuk zullen doen aan het pak. Daarom hoopt 

de kleermaker dat dit met zorg zal geschieden. 

Met dit laatste wordt bedoeld dat de planningsmethodiek 

iets is dat onderhouden dient te worden. Het is een systeem 

dat met de tijd mee zal moeten groeien. Aspekten als kwartaal

verslaglegging (assessoire) zullen dan ook op de planning af

gestemd dienen te worden. 
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bijlage 1 

Toelichting bij enquête formulier. 

Voor de verschillende marktposities zijn de belangrijkste 

eigenschappen verzameld. (Bedrijfseconomie Dr.J. Blox) Deze 

eigenschappen zijn in randum volgorde op het enquête formulier 

geplaatst. Op het formulier is ruimte gereserveerd voor een 

waarde oordeel, Waar, Waar/Niet waar, en Niet waar. Uit de 

'sleutel' die onder op het enquete formulier staat is af te 

lezen welke vraag, wanneer 'Waar' geskoort, bij welke markt

positie hoort. De sleutel staat niet op de in te vullen exem

plaren. 

Het enquête formulier wordt per werkmaatschappij ingevuld 

waarna men naar de skore kijkt per marktpositie. Bij de markt

positie oligopsonie geldt de omgekeerde skore als die van oli

gopolie. Op de vragen waar oligopolie skoort met 'Waar' skoort 

oligopsonie dus met 'Niet waar'. Het zelfde geldt voor mono

psonie en monopolie. 

Fig. 2.4 is ontstaan door de som van de skores per markt

positie en werkmaatschappij in een matrix te plaatsen. 

Het enquête formulier is door drie personen ingevuld, 

waarna de skores b.v. 4 'Waar' skores op vragen met betrekking 

op een monopolistische martpositie voor persoon 1, 3 voor per

soon 2 en 5 voor persoon 3 gesommeerd zijn. Dit zou resulteren 

in een skore 11 voor voor een bepaalde werkmaatschappij m.b.t. 

de marktpositie monopolistisch. 

Opmerking 

Het enquêteformulier zou evt. uitgebreid kunne worden met 'ge

wicht' faktoren. Deze zouden b.v. een rangorde kunnen hebben 

tussen Oen 10, en toegekend kunnen worden aan elke vraag af

zonderlijk om zo het belang van iedere vraag aan te geven. Dit 

is hier niet gedaan om de methodiek zo eenvoudig mogelijk te 

houden. 
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bijlage 2 

Automatisering met als doelstelling: 

Het bevorderen van een automatiseringsbeleid alsmede 

toetsen van de uitvoering van de uitvoering dat geintegreerd 

is in het totale beleid van de Lage Landen groep d.m.v. akti

viteiten op het gebied van geautomatiseerde gegevensverwerking 

en informatie-voorziening t.b.v. tussenpersonen en klienten en 

het doen kreeren en behouden van een doelmatige en efficiënte 

geautomatiseerde gegevensverwerking, gericht op de bedrijfsma

tige en bestuurlijke informatieverwerking binnen de Lage Lan

den groep alsmede informatievoorziening t.b.v. tussenpersonen 

en klienten. 

Funktiegebied 

Het, als hoofd Informatie-beheer, doen uitoefenen van bo

vengenoemde doelstellingen, selekteren en onderhouden van 

kontakten met hard en software leveranciers inkl. bijbeho

rende onderhandelingen, representeren van de in en externe 

automatisering binnen De Lage Landen, ini tieren en sturen 

van infra-strukturele projekten op algemeen automatise

ringsnivo en volgenvan ontwikkelingen op automatiseringsge

bied. 

Het als hoofd Systeemontwikkeling, zorgdragen voor een 

doelmatige en efficiënte ontwikkeling, onderhoud en imple

mentatie van operationele en bestuurlijke informatiesyste

men, alsmedevoor de juiste begeleiding en assistentie van 

gebruikers t.a.v. automatiseringshulpmiddelen. 

Het als systeemontwerper, evrvaardigen 

funktionele systeemontwerpen zodanig dat 

en aanpassen van 

dit beantwoordt 

aan de informatieanalyse en op basis hiervan de systeemana

lyse en de programmering kan plaats vinden alsmede het as

sisteren/begeleiden van de gebruikers t.a.v. automatise

ringshulpmiddelen 

Het als systeemanalist, vervaardigen/aanpassen van systeem

analyses resp. technische systeem-ontwerpen zodanig dat dit 

beantwoordt aan de funktionelespecifikaties en op basis 

hiervan kan worden geprogrammeerd. 
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Het als programmeur, programmeren teneinde de programmatuur 

van applikatiesystemen te ontwikkelen of aan te passen. 

Het, als systeemprogrammeur, ontwikkelenen beheren van sy

steemsoftware en hulpmiddelen/standaards voor applikatie

software opdat zo efficiënt en doelmatig mogelijk de hard

ware wordt bestuurd en applikatie-systemenkunnen worden 

toegepast. 

Het, als hoofd Rekencentrum, organiseren en richting geven 

aan de operationele computerverwerking, alsmede in projekt

verband verder uitbouwen en toepassen van de hardware- en 

netwerktechnologie, teneinde de informatiebeschikbaarheid 

voor de totale bedrijfsvoering te waarborgen. 

Het, als medewerker produktiebegeleiding, vaststellen, 

vastleggen en bewaken van produktieplanning, volgorde van 

te verwerken programma's en benodigde materialen, het be

veiligen van gegevensverzamelingenen het adviseren omtrent 

in produktie te nemen informatiesystemen. 

Het, als netwerkbeheer, (mede) ontwikkelen, implementeren, 

beheren en onderhouden van de interne en externe datakom

munikatienetwerken. 

Het, als hoofdoperator Rekencentrum, gedurende de shift, 

plannen, voorbereiden en toezicht houden op produktiewerk

zaamheden in het rekencentrum. 

Het, als operateur, bedienen van de centrale computersyste

men en randapparatuur, de verwerking van de dagelijkse pro

duktie, alsmede het instaleren en onderhouden van interne

en externe netwerken. 

Het, als sekretaresse, funktioneren als sekretaresse t.b.v. 

het afdelingshoofd en het verrichten van de diverse sekre

tariaatswerkzaamheden ter ondersteuning van de afdeling. 

94 



Bijlage 3 

De relevante aspekten van de 'task environment' worden hier 

nader gespecificeerd. 

* Klant. 

Distributie van produkt of dienst. 

Werkelijke gebruiker van produkt of dienst. 

* Leverancier 

Leverancier van nieuwe materialen. 

Leverancier apparatuur. 

Leverancier van produktie komponenten. 

Arbeidsmarkt. 

* Konkurrentie aspekt. 

Konkurrenten voor leveranciers. 

Konkurrenten voor klanten. 

* Sociaal-politiek aspekt. 

Politieke invloed op de organisatie. 

Publiek, politieke invloed op de produktie van produkten en 

diensten. 

Relatie met vakbonden. 

* Techniek. 

Technologische vraag betreffende de eigen produktie van pro

dukten en diensten. 

Verbetering en ontwikkeling van nieuwe produkten en diensten 

door implementatie van nieuwe technologiche ontwikkelingen. 

De relevante aspekten betreffende de 'general environment' 

zijn: 

* Kultureel. 

Het kulturele aspekt inklusief de historische achter 

grond, ideologie en maatschappelijke waarden en normen. 

Gezichtspunten betreffende machtsverhoudingen, informele re

laties, rationaliteit, wetenschap en techno-sociale invloe

den. 

* Technologie. 

Het wetenschappelijk en technologisch niveau van de maat

schappij, inklusief de physieke basis (het produkie mecha

nisme) en het kennisniveau waarop de technologie gebaseerd 
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is. Het niveau van de wetenschappelijke en technologische 

basis v.d. maatschappij en de mogelijkheid om gegenereerde 

kennis toe te passen. 

* Opleiding. 

Het opleidingsniveau binnen de maatschappij. 

Het niveau en de mate van pecialisatie op de opleidingsin

stituten. 

Het aantal personen 'op hoog niveau' van specifieke kennis. 

* Politiek. 

Het politieke klimaat. 

De mate van politieke machtsverdeling. 

De geaardheid van de politieke organisatie. 

* Wetgeving. 

Grondwettelijke bepalingen. 

Soort wetgevingssysteem. 

Handelingsbevoegdheid van de verschillende departementen. 

Specifieke wetgeving betreffende vestiging,belasting en re

gulering aangaande organisaties. 

* Natuurlijke aspekten. 

De aard,hoeveelheid en beschikbaarheid van natuurlijke voor

raden,inklusief klimatologische en andere randvoorwaarden. 

* Demografische faktoren. 

Het aantal de leeftijd en sexe van arbeidskrachten. 

De koncentratie van de bevolking. 

* Sociale aspekt. 

_'Klasse'opbouw v.d. bevolking. 

Mobiliteit v.d. bevolking. 

Aard van de sociale verzorging. 

* Ekonomie. 

Het draagvlak v.d. ekonomie. 

Privé versus publiek eigendom. 

Centrale versus decentrale planning. 
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bijlage 4 

Omgevingsschets 

Sinds het 'rampjaar' 1982 heeft De Lage Landen haar posi

tie op alle fronten aanzienlijk versterkt. De evolutie van 

aanvullend risiko- en liquiditeitsleverancier voor de plaatse

lijke Rabobanken tot een specialist op financieel-administra

tieve deelterreinen heeft de eerste vruchten afgeworpen. 

De organisatiefilosofie, een holding met gespecialiseerde full 

dressed dochters, heeft gestalte gekregen; kommercieeel zijn 

nieuwe lijnen gelegd en het image van het bedrijf is aanzien

lijk verhoogd. Op automatiseringsgebied is veel gerealiseerd; 

nieuwe systemen zijn volop in ontwikkeling. 

Binnen de \rabobankorganisatie is opnieuw duidelijk voor 

de ondernemer als primaire koöperatieve doelgroep gekozen; de 

partikuliere klant is welkom als financieel mede-voorwaarde 

schepper voor uivoering van de kooperatieve doelstelling. 

In het Nederlandse bedrijfsleven is 'back to basics' de 

managementfilosofie. Inschakeling van gespecialiseerde toe

leveranciers, ook van diensten, neemt hand over hand toe. Ex

port blijft een dringende noodzaak voor onze ekonomie. De par

tikuliere bankkliënt wordt mondiger en meer apparaat-minded. 

Efficiënte, veelal anonime, afwikkeling van zaken krijgt in 

veel gevallen voorkeur boven een persoonlijk advies 

Het geformuleerde automatiseringsbeleid voor de Rabobank

organisatie tendeert naar decentralisatie van verwerkingspro

cessen in de toekomst, maar gaat vooralsnog uit van van cen

trale verwerking van de hoofdsystemen. Gezien de daarbij te 

stellen prioriteiten zullen tijdens de planperiode de huidige 

verwerkingsmogelijkheden van de Lage Landen Financiering ten 

behoeve van de plaatselijke banken hun funktie blijven behou

den. Kommunikatie en distributie via netwerken gaat binnen 

afzienbare tijd een grote vlucht nemen. 
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De sociaal-kulturele omgeving kenmerkt zich door toene

mende individualisering. Van de geindividualiseerde mens wordt 

bereidheid gevraagd zich flexibel aan te passen aan snelle 

veranderingsprocessen. Automatisering is zowel bron van als 

middel bij deze verandering. Voor internationalisatie geldt in 

zekere mate hetzelfde. 
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bijlage 5 

Definities. 

Beheersbaarheid: 

Beleid: 

De mate waarin een verandering van een 

toestand te besturen is. 

De wijze van handelen van bestuur met be

trekking tot de te volgen beginselen en of 

gedragslijnen. 

Beleidsformulering:* De analyse en evaluatie van bestaansgron

den. 

Beleidsplanning: 

Besturen: 

Coördinatie 

Doelstelling: 

Gebeurtenis: 

Maatregelen: 

* Het formuleren van hoofddoelstellingen. 

Het formuleren van subdoelstellingen. 

Het formuleren van enkelvoudige doelstel-

1 ingen. 

Het opstellen en kiezen uit alternatieve 

maatregelen. 

Het zodanig beinvloeden van een gebeurtenis 

dat er een gewenst eindresultaat ontstaat. 

Dit omvat de beoordeling of in de afgelopen 

periode de uitvoering konform plan is ver

lopen en of dit heeft geleid tot de reali

satie van de doelstelling. Het betreft mede 

een analyse van de afwijkingen en een dus

danige inschatting van de toekomstige ge

beurtenissen dat men kan beoordelen of een 

voortgezette uitvoering van het plan al dan 

niet na bij sturing in de komende periode 

kan leiden tot realisatie van de doelstel

ling. 

Een doelstelling is een ideaaltypische toe

stand die men nastreeft voor de toekomst. 

De overgang van een begintoestand naar een 

eindtoestand. 

De wij ze waarop men de enkelvoudige doel

stelling tracht te realiseren. De maatrege

len zijn dusdanig omschreven dat er een 

direkte relatie bestaat met de uit te voe

ren werkzaamheden. 
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Plannen: 

Strategie: 

Uitvoering: 

Dit omvat een systematisch proces voor het 

nemen van beslissingen aangaande de huidige 

en toekomstige doelstellingen van een orga

nisatie en betreffende de wijze waaropen de 

middelen waarmee men deze wil bereiken. 

Kanttekeningen bij planning: 

- De toekomstbenadering is prospektief 

(Gericht op de gewenste toekomst). 

- De planning kan betrekking hebben op 

nieuwe en bestaande interne en exter

nes i tua ties, alsmede op nieuwe en 

bestaande relaties tussen organisaties. 

- De kennis omtrent de toekomst kan zeker, 

onzeker of onbekend zijn. 

- Doelstellingen en plannen kunnen gericht 

lijn zowel op de lange als op de korte 

termijn. 

- De beslissingen dienen koherent te zijn 

met andere genomen of te nemen beslis

singen. 

Dit omvat de wijze waarop de door de onder

neming geformuleerde doelstellingen nage

streefd worden, rekening houdend met zowel 

de interne als externe omgeving. 

De daadwerkelijke invulling van een strate

gisch plan. M.b.v. de uitvoering wordt de 

realisatie van de doelstelling nagestreefd. 
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Bijlage 6: Konsept planbrief voor het MLTP t.b.v. de managers 

Planbrief t.b.v. werkmaatschappijen Kommercieel 

Inhoud 

a) Externe ontwikkelingen 
b) Prioriteitenmatrix 
c) Omzetontwikkeling 
d) Markt-omzet-kombinatie 
e) Marktinstrumenten+ konkurrentie 
f) Kansen en bedreigingen 
g) Nieuwe markten en diensten 
h) Promotie 
i) Marktontwikkeling m.b.t. 1992 
j) Eigen aandachtspunten 

verklaring 

ad a,b,c,d,e en f) Deze kunnen m.b.v. analysemethoden nader beschreven worden. 

ad g) Wat ziet u als mogelijke nieuwe markten m.b.t. uw diensten voor de komende periode 
van 5 jaar en welke nieuwe produkten denkt u gedurende deze periode te ontwikke
len? Welke verwachtingen hebt u m.b.t. de omzet? 

ad h) Hoe bewerkt u de markten om bovenstaande resultaten te bereiken. 

ad i) Wat zal het effekt zijn van het wegvallen van de financieel ekonomische grenzen. 

ad j) Eigen aandachtspunten van de verschillende werkmaatschappijen. 

101 



Konsept analysemethoden 

Belangrijkste externe aandachtsgebieden 

Aandachtsgebieden Externe ontwikkelingen 

Vraag / Afnemers 

Afzetmarkten 

konkurentie 

Makro ontwikkelingen 
in de branche 

overige 

In deze tabel kunt u de belangrijkste externe ontwikkelingen aangeven voor de belangrijkste 
aandachtsgebieden. Deze tabel kan naturlijk door u zelf uitgebreid worden. 

Belangrijkste externe aandachtsgebieden 

Kansen 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Bedreigingen 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

In deze tabel kunnen door u de belangrijkste kansen en bedreiging aangegeven worden. 
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1 
Omzet 

Produkt / Marktkombinatie 

00 

inkrimpen 

Inkrimpen 

Liquidatie 
specialisatie 
koncentratie 

10 

Huidig 

markt 
koncentratie 

20 

Nieuw Verwant 

130 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Nieuw en niet 
verwant 

Horizontale 
a-----,i---------;,,-------..,.--------- diversifikatie of _______ _ 

21 produktontwikkeling 

Huidig 

Nieuwen 
verwant 

01 

02 

produkt 
specialisatie 

11 

,12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ongewijzigd 
beleid 

Intensivering 

vertikale 

22 •32 
1 
1 
1 

koncentrlsche 
dlversifikatie 

1------+--------- diverslflkatie of __________ .,. _________________ ~•--------11 

nieuw en 
niet 

verwant 

03 marktontwikkeling 23 33 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

dlskontinue en 
konglomerate 
d iversifikatie 

Omzet/ Markt/ tijd ( per produkt aan te geven evt. met totale markt omzet ) 

1988 1989 
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1990 1991 

--► tijd 

1992 



Er is sprake van horizontale diversifikatie, produktontwikkeling of assortimentuitbreiding , indien gewerkt wordt 
vanuit gebied 11 naar de gebieden 2 en 3 uit de tabel. 
Van vertikale diversifikatie of marktontwikkeling wordt gesproken voor de uitbreiding en vanuit 11 in de richting 
02, 12, 03 en 13. 
De laterale of concentrische diversificatie voor een expansie vanuit 11 in de richting van 22, 32 en 23. 
In het geval van diversifikatie waarbij het produkt en de markt volslagen vreemd en onbekend zijn voor de 
onderneming, spreekt men van discontinue diversificatie en van het opbouwen van een conglomeratie of van 
een conglomerate diversifikatie. 
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prod/marktkombinatie 

D 
i 
e 
n 
s 
t 
e 
n 

Markten 

Overige Totaal 

Omschrijving 
Jaar Omzet Omzet Omzet Omzet Omzet 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

1988 
1989 

Overige 1990 
1991 
1992 

1988 
1989 

Omschrijving 1990 
1991 
1992 

M b.v deze tabel wordt het mogelijk om op overzichtelijke wijze de ontwikkelingen weer te geven m.b.t. de 
omzet per produkt en marktsegment. 
Op de horizontale as worden de verschillende markten aangegeven. 
Op de vertikale as worden de verschillende (produkten) diensten aangegeven. 
M.b.v. pijlen kunt u evt. aangeven of u verwacht dat de produktie toe of afneemd. 
In de rechter kolom kunnen de totalen gezet worden. 
Uit deze tabel kunnen konklusies getrokken worden m.b.t. de ontwikkeling van de verschillende produkt
marktkombinaties. 
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Score Marktinstrumenten 

Marktinstrumenten Waarde D.L.L. Konkurentie 

1) Service aan klant 

2) Prijs 

3) Afwikkelingssnelheid 

4) Reputatie 

5) Acquisitie 

6) Kwaliteit 

7) Samenwerking met klant 

8) Naamsbekendheid ( promotie ) 

9) Afzetkanalen 

10) Overige 

11) Flexibiliteit 

TOTAAL 

Waarde wordt aangegeven met een cijfer ( 1- 1 0) , score , ++ , + , +/- ,- , - -

In bovenstaande fig. zijn verschillende marktinstrumenten aangegeven. 
Met behulp van deze marktinstrumenten zullen we proberen om een beeld te 
geven van onze konkurentiepositie. 
In de kolom 'waarde' zullen we met een getal tussen Oen 10 aan moeten 
geven hoe belangrijk wij dit marktinstrument vinden. 
Na dit gedaan te hebben gaan we beoordelen hoe wij vinden dat D.L.L. op elk 
van de marktinstrumenten skoort. Dit wordt ook gedaan voor de konkurentie 
in zoverre we hierover informatie kunnen bemachtigen. 
Uit de vergelijking tussen D.L.L. en de verschillende konkurenten kunnen we 
al bepaalde konklusies trekken. 
Door een totaal skore te bepalen m.b.t. de vergelijking tussen D.L.L. en haar 
konkurenten kunnen we zien hoe de konkurentie positie van D.L.L.er voor 
staat. Door alle marktinstrumenten in betrekking met de 'wegings' waarde te 
bekijken kunnen we zien hoe we met de minste inspanning een betere 
konkurentiepositie kunnen verkrijgen. 
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Attractiviteit van 
de bedrijfstak, c.q. 

marktsegment 

groot 

l 
gemiddeld 

klein 

Toekenningsmatrix 

(D) 

Zorgenkind 

(E) 

Gangmaker 

(A) 

Gebeten hond 

zwak gemiddelde 

(C) 

Ster 

(8) 

Melkkoe 

sterk 

Relativa 
marktpositie 

In deze fig. zijn vit produkt markt kombinaties weergegeven (PMC). De omzetten van de PMC's 
A en B uit deze fig. zullen in de komende jaren, gezien de geringe attractiviteit (en daarmee de 
groei) van de bedrijfstak, en het geringe marktaandeel van pmc A een geringe groei vertonen, 
stilstaan of zelfs achteruitgaan. 
De produkten C en D bevinden zich potentieel daarentegen duidelijk in een sterkere positie. 
Voor C en D zijn de groeiverwachtingen hoog gespannen.Zij zijn erg attractief door een te 
verwachten snelle groei in de komende jaren. Zij vergen dan echter wel flinke investeringen om 
deze groei te financieren 
De relatie marktpositie voor de produkten A en D hoofdzakelijk te bepalen via hun relatieve 
marktaandelen t.o.v. de grootste concurent voor de desbetreffende produkten is zwak. Die van 
de produkten C en B is daarentegen sterk. 
Uitgangsgegevens voor de laatste waardering is het feit , dat bedrijven c.q. bedrijfsonderdelen 
met de relatief hoogste omzet in hun branche doorgaans door schaalgroottevoordelen en een 
cumulatie van ervaring de laagste kostprijs en daarmee de grootste winstmarge hebben! 

Produkt A biedt weinig mogelijkheden. Investeer hierin niet meer ; oogst wat er te oogsten valt 
en trek je terug; desinvesteer. 
Produkt B Heeft geringe groeikansen. Het biedt door zijn grote winstmarge de financiële 
middelen om in kansrijke produkten als C en D te investeren. Investeer in B inzoverre het nodig 
is om de konkurentiepositie er van te handhaven. Trek niet te snel terug. 
Produkt C biedt vele mogelijkheden Investeer veel in produkt en markt ontwikkeling om de 
marktpositie van C te kunnen handhaven in de snel groeiende markt voor dit produkt. 
Produkt D vergt speciale aandacht en grote investeringen indien men er op korte termijn een 
ster van wil maken. Doet men dit niet dan zal D terzijnertijd veranderen in een 'gebeten hond'. 
Produkt E vraagt om investeringen om te komen tot kostenverlaging en kwaliteit verbetering. 
Produkt E zal zich zelf moeten bedruipen. 
( Ontleend aan Organisatie rond produktinnovatie Prof. Botter ) 
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Omgevingsschets 
( Sterkten, Zwakten, Kansen en Bedreigingen ) 

Sterkten 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Zwakten 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Kansen 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Bedreigingen 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 
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Konsept vragen voor een vragenlijst t.b.v. de managers 

Vragen kommercieel 

Vragen zs s M R G Opmerkingen 

1. Heeft u een goed inzicht in 
de omzet van de verschil-
lende produkten (produkt-
groepen) aan verschillende 
markten c.q. marktgroe-
pen? 

2. Heeft u inzicht in de grootte 
van de markt(en) en uw 
eigen aandeel hierin? 

3. Weet u op welke produkten 
en in welke markten u winst 
of verlies maakt? 

4. Weet u hoe de konkurenten 
zich ontwikkelen en op 
welke onderdelen u beter 
c.q. slechter bent dan uw 
konkurenten? 

5. Heeft u op weloverwogen 
gronden uw distributiekana-
len gekozen en regelmatig 
aangepast aan de verande-
rende marktomstandighe-
den? 

6. Voert u een bewuste prijs-
politiek, rekening houdend 
met kostprijs, winstbijdrage, 
konkurentie e.d? 
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Konsept checklist t.b.v. managers 

Checklist m.b.t. de Kommercieel 

Aandachtsgebieden Denk bijvoorbeeld aan 

Vraag / afnemers o toe I afname bestaande markten 
o wel/ geen nieuwe afnemers binnen 

bestaande markt 
o wel geen nieuwe markten 
o daling/ stijging prijsniveau, etc. 
o daling/ stijging vraag naar innovatie 
o wel/ geen nieuwe produkten in de 

markt 
o ander koopgedrag 
o andere komunikatiepatronen 
o andere gebruiksgewoonten 

Distributie o verschuiving 
* uitschakelingstendens 
* (de)koncentratie 
* assortimentsamenstelling 
* samenwerkingsvormen 
o eisen aan fysieke distributie 
o rechtstreekse verkoop 
o rol van het verkoopapparaat 

Konkurentie o toe I afname aantal konkurenten 
o import/ export 
o kracht van de konkurentie 
o recente trends in konkurentiegedrag 
o samenwerkingsvormen ( bijvoorbeeld 

voor export ) 

Makro-ontwikkelingen o specifieke omstandigheden in de 
branche 

o macro-economische tendensen zoals 
inflatie, rente, groei, nationaal inkomen, 
en loonontwikkeling 

o nieuwe wettelijke regelingen 
o nieuwe technologieën en produkten 
o nieuwe maatschappelijke ontwikke-

lingen zoals b.v. bedrijfsdemokratise-
ring 

Overige 0 
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