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Appendix A: Interview scheme part 1 

lntroduction 
• Explain the research objective and the objective and place of this interview within that 

research. 
• Every interviewee can tell his or her story. lf other interviewees can complete the story, 

they can posit their stories. lf interviewees have other story or do not agree with the 
stories told by the other interviewees, they are asked to tell their story after the preceding 
interviewee has completed his or her story. 

• The interview is confidential but will be recorded in order to write a transcript afterwards. 

Questions 
The interviewees have to answer three questions during the interview. These questions serve 
as input to the stories they are going to tel1. These questions are displayed to them at the 
beginning of the interview and they can choose which question they want to answer first, 
second and third. 

The three questions are: 
1. How is Stork Food Systems (performing)? 
2. What were your peaks and depressions in the last years while working within Stork 

Food Systems? In other words, describe the special moments of the last few years. 
3. What does it mean to work for Stork Food Systems? In other words, what are you 

going to miss when you were not working here? 

Closing/conclusion 
• Writing of transcript of the interview. 
• Joint selection of passages/citation for soap episodes. 
• Tips or remarks for the interviewer? 

Interview instructions 
• Make use of "story creating questions", like: 

► Why? 
► How? 
► What was the motive? 
► And then? 
► What was your objective? 
► What was your intention? 

Ask questions a little child could ask (little children always construct stories in their 
minds), questions that clarify the context. 

• Try to summarize the story after each question and ask the interviewees if the story has 
been completed according them. 

• Be aware of the power of nonverbal signals. 
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Appendix B: Explanation of the themes 

The data analysis of the interviews has been carried out by themes that are connected to the 
hampering factors for emergent change processes. A literature review at the beginning of the 
research has pointed out a list of themes that promote or hamper the start of emergent 
change processes with which organization members can anticipate changes or with which 
they can react effectively to changes in the organization and its turbulent environment. This 
list of themes (theme 7 until 15) together with the topics interviewees carne up with (theme 1 
until 6) , resulted in a list of themes trom which you can read the explanation below. 

1. The relationship with Stork Holding N.V. 
Stork PMT B.V. and Stork Titan B.V. are two subsidiaries of Stork N.V. This relationship 
has consequences tor the business of the two subsidiaries. 

2. Stork Food Systems in general and the relationship Stork PMT and Stork Titan in 
particular 
The opinion of the interviewees about the Food Systems group and its different 
subsidiaries (strategy, developments, etc.). lt goes without saying that extra attention is 
given to Stork PMT and Stork Titan by the interviewees. 

3. Peaks and depressions 
In the interviews interviewees have been asked tor their peaks and depressions in the last 
years while working within Stork Food Systems. They described the special moments of 
the last few years. 

4. Good times and bad times: the influence of trends on the (internal) organization 
The performance of the business over time and the influence of these trends on the 
perceptions of organization members. 

5. Opinions on TKK in general and the Design Day in particular 
The feeling of organization members about the TKK project and the Design Day (the last 
big event of the TKK project). 

6. The appearance of old (1999) patterns 
In 1999 Maarten van Galen (at that time a graduation student) documented the barriers to 
further development of Stork PMT. In what extent do these old (1999) patterns return 
today? 

7. Growth and development and the necessity and motivation to change 
The influence of dynamics in the environment of Stork Food Systems and the necessity 
and motivation to respond to these dynamics. 

8. Freedom versus structure 
In what extent is freedom (in tasks, teams, etc.) appreciated and in what extent do 
organization members prefer structure? 

9. The personal relationship between organization members, coaches and 
management 
How do the different hierarchical levels deal with each other? 

10. Collaboration, communication and information 
The willingness and need to collaborate and to communicate and the role of information 
in these processes. 

11. Managing diversity 
How is diversity (different people with different beliefs and ideas) managed within Stork 
Food Systems? 

12. Personal appreciation and working environment 



How do organization members appreciate their work and the business environment of 
Stork Food Systems? 

13. lntrapreneurship, personal leadership and ambition 
How do organization members deal with intrapreneurship (intrapreneurs innovate on 
behalf of an existing organization) and personal leadership (the desire of an individual to 
take charge of his or her own life). What are the things they want to do and do they set 
goals to achieve these ambitions? 

14. HRM policy 
What are the opinions on the HRM policy of Stork Food Systems? 

15. Appraisal and rewards 
How do organization members value the rewards and appraisals within Stork Food 
Systems? 



... 
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Appendix C: lmpression of the hampering factors per theme 

Theme 1: The relationship with Stork Holding N.V. 
• The relationship with Stork Holding N.V. is appreciated because it creates continuity and 

certainty for the business of Stork Food Systems. 
• The disadvantage of the relationship is the focus on financial results . Organization 

members of Stork Food Systems have the feeling that they belang to Stork Holding 
because they perform well. People ask themselves the question what happens when 
Stork Food Systems shows poor results. 

• lf the financial results of Stork Food Systems are good, the worries about the relationship 
with Stork Holding N.V. decrease. 

• Organization members are proud to work fora big company like Stork. 
• Organization members feel themselves strangers among the other strategie groups; they 

feel that their image wanders. 
• The presentation of Stork Holding to the broader public is mainly focused on Stork 

Aerospace. 
• The relationship with Stork Holding N.V. causes extra rules and corporate activities, which 

are not always perceived as positive. However, in general people think they can take the 
initiatives that are needed; the relationship does not hamper in developing initiatives. 

Theme 2: Stork Food Systems in genera/ and the relationship Stork PMT and Stork 
Titan in particular 
• Organization members are behind the strategy of Stork Food Systems. However, they 

missa translation of this strategy in their daily routines. 
• Communication and collaboration is almost absent between Stork PMT and Stork Titan. 
• Within Titan there are too many different priorities. 
• Employees of Titan do not really believe in the future of Titan. 

Theme 3: Peaks and depressions (personal peaks and depressions excluded) 
• The resignations in summer 2004. 
• A good performing Stork Food Systems. 
• The positive result of Stork Titan in 2005. 
• The acquisition of Townsend. 

Theme 4: Good times and bad times: the influence of trends on the internal 
organization 
• Uncommon is the celebration of successes within Stork Food Systems. But not only the 

celebration is overlooked, the successes in itself are forgotten. People have the feeling 
that they always have to perform better and that "good" is not enough. 

• The performance of the business of Stork Food Systems has a great influence on the 
(un)rest within Stork Food Systems. 

Theme 5: Opinions on TKK in genera/ and the Design Day in particular 
• The absence of a follow-up of the Design Day raises the skepticism concerning this day. 
• lnitiatives within the TKK project have to be more focused on the direct surplus value in 

the daily tasks of organization members. 

Theme 6: The appearance of old (1999) patterns 
• The lack of project evaluations and the lack of priority setting for projects is striking. 

Theme 7: Growth and deve/opment and the necessity and motivation to change 
• The growth and development of Stork Food Systems occupies the mind of the 

organization members. 
• The growth of Stork Food Systems requires more standardization and procedures. 
• Structural improvements are considered less important than the daily tasks. The workload 

is very high what brings about a focus on operations instead of necessary changes. 

Theme 8: Freedom versus structure 



• The freedom within Stork Food Systems is highly appreciated. 
• The tasks and responsibilities of organization members, coaches and management are 

often unclear what causes a lot of restlessness in the organization. 
• Some people do not appreciate the freedom given to them and get frustrated if they do 

not have a well-defined task. 
• Freedom makes a heavy demand on the skills of an organization member. 

Theme 9: The personal relationship between organization members, coaches and 
management 
• The personal relationship is often perceived more important than the business. 
• The tasks and responsibilities of organization members, coaches and management are 

often unclear what causes a lot of restlessness in the organization. 
• Sometimes people display power to steamroller a measure through. 

Theme 10: Col/aboration, communication and information 
• Not everyone is willing to provide the necessary information with which other organization 

members can execute their tasks . 
• Many things are discussed informally resulting in a lack of knowledge distribution. 
• Little interaction between the different sectors and subsidiaries. 

Theme 11: Managing diversity 
• New ideas or initiatives are not always taken into account. 
• Stork Food Systems is an organization with very diverse people. However, this diversity, 

what goes together with different ideas and initiatives, is not always appreciated because 
it slows down the daily operations. 

Theme 12: Personal appreciation and working environment 
• The freedom within Stork Food Systems is highly appreciated. 
• Organization members appreciate the informal culture. 
• People are aware of the fact that everything is pretty organized within Stork Food 

Systems if it concerns the "hardware" (offices, equipment, information systems, 
restaurant, etc.). 

Theme 13: lntrapreneurship, personal leadership and ambition 
• Not everybody is willing to provide information with which other organization members 

can perform well . 
• Some people are passiva in setting objectives and targets (which are in line with the 

organization goals) and committing themselves to these targets . People sometimes lack 
this personal ambition. 

• People do not use the full potential of the whole system (Titan, Townsend, Gamco, 
Piracicaba). They are too much focused on their own task and do not feel the drive to 
search for extra opportunities. 

• Everybody has the chance to develop its talents, but it is always the same group of 
people that have the ambition to develop their talents in favor of the organization. 

• Organization members are aware of the organizational changes, but not everybody is 
willing to keep pace with these changes. 

• In general people are very motivated. 
• More examples of people who keep on asking questions would be a good example of 

passion. At the moment this is lacking at some places. 

Theme 14: HRM policy 
• A greater matter-of-factness is needed in the HRM policy. A continuous critica! look at the 

current group of organization members is necessary. This matter-of-factness is maybe 
somewhat unusual for the culture of "Brabant", but is needed for the development of Stork 
Food Systems. 

• Within Stork Food Systems much energy is put into the development of its organization 
members. 

• The employees that fit into the desired culture of Stork Food Systems have to be 
engaged. For example a culture in line with the principles of the Design Day. 



• Focus on the selection of flexible people who can develop an organization on several 
dimensions is needed. 

• Demotion is a delicate question within Stork Food Systems, however it can prevent 
mismatches of persons on certain positions. 

Theme 15: Appraisal and rewards 
• Variable (team) rewards can help in the improvement of team-cohesiveness (in 

Manufacturing). 
• lt frustrates organization members that they are not rewarded for extra efforts in a year 

like 2005. 

This overview displays an enormous diversity of stories. This diversity can also be found in 
appendix D and E. In appendix D you find the different themes and how often they have been 
mentioned in an interview. In appendix E you find the soap episodes. 



Appendix D: themes and number of 
passages/citations 



Themes and number of passages/citations 
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Titan PMT Manuf. General Man. Manuf. PMT Manuf. PMT Man. PMT PMT Titan General PMT Titan General Man. # 
Team (coach) (coach) (staff) (coach) Team (coach) (coach) Team passaqes 

Theme 
Relationship Stork Holdinq X 1 3 X X X 2 1 1 X 1 X X 1 X X 2 X 12 
SFS + relation PMT & Titan 5 4 X 3 2 X 2 X X 5 4 1 4 2 1 5 3 7 48 

G rowth & development 1 3 1 4 3 3 3 3 6 X 3 3 5 1 1 X 5 1 46 
Freedom vs. Structure 3 3 3 2 7 6 6 8 X 2 1 4 4 2 3 X X 1 55 
Relationship organization 2 3 5 3 X 1 1 4 X X 1 1 3 X 4 X 1 3 32 
members, coaches and 
manaaement 
Collaboration, 3 5 4 X 2 3 4 1 1 4 1 X 1 3 8 X 1 6 46 
communication and 

1 information 
Manaaina diversitv X 5 3 2 2 4 3 6 2 2 X X X 1 1 X 2 4 37 
Personal appreciation & 3 1 3 2 2 1 3 3 2 2 3 1 2 1 2 1 3 2 37 
workina environment 
lntrapreneurship, personal 3 2 X X X 1 X 4 3 X X X X X X X X X 13 
leadership and ambition 
Peaks and deoressions 1 1 X 1 2 X X 2 5 2 3 2 2 2 3 2 4 3 35 
Good times and bad times X X X 2 X X X 2 1 X 1 1 1 2 X X 1 X 11 
TKK & Desian Dav 2 X 2 2 4 2 3 5 4 3 1 2 1 5 2 X 3 1 42 
Old oatterns (1999) X X 3 5 X X 3 5 3 X 1 X X X 3 X X 1 24 
HRM oolicv X X X 1 X X X X 5 1 X X X 2 X 2 X X 11 
Aooraisal & reward X X 2 X X X 1 1 X X X X X X X X X X 4 
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van ST□FIKr food Systems 
Samengevat in 12 afleveringen: 20 maart tot en 14 april 

Soaps zijn ontstaan rond 1930 op de radio en waren bedoeld voor huisvrouwen. 
Deze soaps werden gesponsord door zeepproducenten, vandaar ook de naam "soap", 
en voor hen waren huisvrouwen een interessante doelgroep. Aangezien mensen graag naar 
soaps kijken omdat dit hun eigen levenssituatie weerspiegelt, is het logisch dat er veel 
huisvrouwen voorkwamen in soaps. 

Inmiddels is het 2006 en is een soap niet alleen iets voor huisvrouwen. Vandaar dat de 
soap twee weken geleden binnen Stork Food Systems geïntroduceerd is om een realistische 
weerspiegeling van de werkomgeving voor medewerkers te creëren. 

P.S. Dit bericht is speciaal bedoeld voor mannen (88,5 % 
binnen SFS) die minder ervaring hebben met soaps. 



Aflevering 1 
"Ik heb soms wel eens het gevoel dat we op de Titanic zitten" 

Groei & ontwikkeling en de motivatie & noodzaak tot veranderen 

Ook benieuwd naar de meningen van je 
collega's? Vandaag de eerste aflevering 
met als thema: "groei en ontwikkeling en de 
motivatie en noodzaak tot veranderen". 
Drie groepen aan het woord: 

De eerste groep legt de vergelijking met een 
boot, een populaire metafoor binnen Stork 
Food Systems: "Ik heb soms wel eens het 
gevoel dat we op de Titanic zitten. Dat we 
allemaal denken dat het heel erg goed gaat, 
maar dat we ondertussen al op die ijsberg zijn 
gevaren en dat het schip aan het zinken is, 
maar dat we het nog niet door hebben. 
Natuurlijk is het lastig om in de toekomst te 
kijken, maar ik denk dat we heel erg gericht 
zijn op onszelf en onvoldoende op de 
buitenwereld. We zijn goed in het ontwikkelen, 
we maken winst, we hebben een groter 
marktaandeel dan de concurrentie en dan 
denk je: "we zijn goed bezig". Maar de vraag is 
of dat zo is. Kijken wij wel goed genoeg naar 
onze concurrenten en de markt en gaan wij 
niet te veel uit van onze eigen kracht? 
Daarnaast zijn we erg operationeel gericht, de 
dagelijkse processen gaan voor, en de 
structurele verbeteringen daar willen we wel 
wat aan te doen, maar als je medewerkers 
nodig hebt dan zijn die heel druk met de 
dagelijkse activiteiten. Als je continu , 
structureel wilt verbeteren moet je gewoon een 
aantal mensen hebben die vrij zijn om 
structureel alles aan de gang te houden en 
continu met projecten bezig zijn. Je kunt dan 
wel mensen inlenen of consultants inhuren, 
maar om het in de organisatie te verankeren 
heb je gewoon een aantal mensen in de 
organisatie nodig die daarvoor tijd hebben. Als 
je steeds met z'n allen op 110% zitten, dan 
vallen de structurele verbeteringen er vanzelf 
naast. En in mindere tijden moet je juist 
investeren in structurele plekken in plaats van 
daarin te snijden." 

Een andere groep ziet eveneens dat er vragen 
zijn naar aanleiding van deze groei: ''We staan 
er geweldig voor, maar we hebben heel veel 
vragen over hoe we ons als organisatie verder 
kunnen ontwikkelen. Deze vragen zijn heel 
complex en moeilijker dan vroeger. We worden 

steeds groter, krijgen meer kennisbronnen en 
de kennis wordt breder. Een volgende stap, 
richting een soort van netwerkorganisatie, 
moet gemaakt worden. Ik kan niet voorspellen 
hoe dit gaat lopen. Er zijn wel 500 a 600 
mensen die met elkaar aan de slag gaan, ik 
kan niet voorspellen hoe dat gaat lopen. Als 
het ergens vastloopt dan zul je daar iets aan 
moeten doen. En als dingen sneller lopen dan 
zal je daar ook op moeten schakelen. Maar het 
zijn wel leuke tijden!" 

Iemand zag het als een kritische massa in de 
groei van een bedrijf. "Je hebt bepaalde 
punten waar bedrijven groeien van 200 naar 
500 medewerkers en van 500 medewerkers 
naar 1000 medewerkers. In Boxmeer is die 
500 grens gepasseerd en dat betekent dat je je 
anders moet gaan organiseren om te groeien 
naar een bedrijf van 1000 werknemers." 

En meer mensen delen deze mening: "Ik zou 
dingen gewoon veel sneller veranderd willen 
zien worden. En ik denk ook dat dat moet! Dit 
is een technisch bedrijf en elke techneut wil 
hier zijn zegje hebben en ik denk dat dit niet 
goed is als je wilt groeien. Standaardisering en 
versimpelen van werkprocessen moeten snel 
' key' worden. Maar ja misschien ben ik ook 
wel een ongeduldig manneke." 

Hoe belangrijk is het om kritisch te blijven, te 
groeien en te veranderen, niet op die Titanic te 
zitten en te zinken? 

Reageren? Graag! Lees de achterkant van deze aflevering! 



Er zijn twee manieren om je reactie te geven: 

of: 

1. Reageer hieronder en stop dit formulier in de ideeënbus bij de 
personeel si nga ng; 

2. Reageer via de Wandelgang op deze aflevering, zodat ook andere 
medewerkers jouw mening te horen krijgen. 

Wat is jouw mening ten aanzien van dit thema? 

Zie jij concrete verbeterpunten? 

Overige opmerkingen? Schrijf ze op! 



Medewerker 1 
De omgeving waarin je opereert he 
mogelijkheden en onmogelijkheden 
daarvan, de uitdaging die je daarin 
het werk leuk of niet. Die mix heeft 
te maken met de naam Stork Food 
(SFS). Het werken bij een werkgev 
combinatie van een stuk persoonlijk 

persoonlijke 

een stuk persoonlijke ambitie en ple ier in Je 
werk hebben. Maar of dat nu SFS is f een 
ander bedrijf hier in de Handelstraat dat is 
voor mij niet zo interessant. In mijn en is 
belangrijk dat de klant, los van het o derwerp, 
tevreden is over SFS en Stork Titan het 
bijzonder (waar ik dan specifiek voo werk). Ik 
denk dat het de kunst is om aan te elen wat . 
die klanten belangrijk vinden, daar 
anticiperen en daar de sterktes uit t 
werkt met zoveel verschillende men 
maakt het leuk en elke keer anders. 
telkens inschatten wat voor die men 
belangrijk is, wat de kwaliteit in de o 
klant is en hoe je die eruit kunt hale 

Medewerker 2 
Ik ga elke dag met plezier hierheen, 
vind het jammer dat iedereen op zij 
eilandje zit. Binnen je eigen groepje 

it" 

len dan je doet, mensen 
er dan waar wij ze de kans toe 
ik van overtuigd. En het altijd 

gen zodat je daar meer in kunt 
nd ik mooi. Een tweede principe 

vind, is dat iedereen 
oet worden vanuit het 

ipe, ieders mening is van 
bedrijf. De ene mening heeft 
rde dan de andere, maar elke 
on van belang. Die twee 
heel belangrijk en ik vind het 

at je bij zo'n bedrijf kunt 
ien zijn dit ook wel twee 
t gevolg zijn van het soort 
nt; we zijn wel een 
bedrijf en in een 
bedrijf heb je eerder dit soort 

en ander bedrijf. Het gaat om 
t die kennis vergaren door 

en te hebben en een cultuur en 
ben waarin je van elkaar wilt 
wij denk ik wel altijd geweest. 

ductiebedrijf kan dat wel eens 
aar is het misschien vaker van: 
r poetsen". Daarnaast hebben 

oduct en een leuke 



klantenbasis. De klanten zijn gewone mensen die passen in het beeld van 
"iedereen is gelijk". Mensen in onze industrie zijn toch wel van het type: 
"doe maar normaal dan doe je al gek genoeg". Het zijn soms mensen die 
meer geld hebben dan wie dan ook, maar het zijn allemaal doodnormale 
mensen gebleven. Dus eigenlijk op elk aspect is het gewoon een leuk 
bedrijf voor mij om te werken. Ik heb niet heel veel wensen meer. 

Er zijn twee manieren om je reactie te geven: 

of: 

1. Reageer hieronder en stop dit formulier in de 
ideeënbus bij de personeelsingang; 

2. Reageer via de Wandelgang op deze aflevering, zodat 
ook andere medewerkers jouw mening te horen 
krijgen. 

Wat is Jouw mening ten aanzien van dit thema? 

Zie Jij concrete verbeterpunten? 

Overige opmerkingen? Schrijf ze op! 



Bron: www.cinode.nl 

Aflevering 3 
De meningen over 

TKK & Design 
Zeven medewerkers aan het 

woord 

Medewerker 1 
Die sessies in Mill, toen we met z'n allen Ome 
Willem met Joepie de Poepie hebben staan te 
roepen, die zijn volgens mij één grote 
schijnvertoning geweest. Na die 25 februari 
2003 is het alleen maar erger geworden, ik kan 
nou niet zeggen dat er hier een gigantische 
cultuurshock is geweest. Sommige dingen van 
het Design gebeuren zijn wel goed, maar we 
hebben ook van die zinloze discussies als een 
directeur die zijn auto tussen de auto's van het 
personeel moet zetten. Wat interesseert mij dat 
nou dat die directeur een dikke BMW rijdt. Van 
mij mag hij een dikke BMW rijden, hij is toch 
directeur, dan hadden we allemaal maar beter 
op moeten letten op school , daar heb ik geen 
moeite mee. 

Medewerker 2 
De Design Day is 3 jaar geleden, daar zijn wij 
als Titan, nooit betrokken bij geweest. 
Daarvoor was het volgens mij TKK. Dat 
varieerde van "Tijd Kwaliteit en Kosten" tot 
"Thee, Koffie en Koekjes", dat soort gradaties. 
Deze twee zaken zijn voor ons altijd een "ver
van-ons-bed- show" geweest, in ieder geval 
voor mij. Ik heb nooit begrepen, los van 
voor - en tegenstanders, waarom dat bij ons 
(Titan) nooit aan de orde is geweest. Ik heb 
toen wel eens ooit van mensen begrepen, die 
bij die Design Dag waren, dat het een soort 
van grote happening was. Ik had de eerste 
keer dat ik het hoorde zoiets van: "die mensen 
zijn naar Woodstock geweest!" Dat het een 
één of ander keerpunt was en dat het nooit 
meer zou worden zoals het was. 

Medewerker 3 
Ik ben ook nog een keer naar Cuijck geweest 
als "Design-zwever". Daar waren er nog meer, 
die er tenminste voor uit kwamen. Als iedereen 
gewoon eerlijk is dan denk ik dat 75% van de 
mensen hier Design-zwever is . 

Medewerker 4 
Het heeft heel veel tijd en geld gekost. Er is 
een mooie dag georganiseerd, maar er is geen 
opvolging aan gegeven na die dag, er is geen 
vervolgscenario. En dan zie je toch dat het 
management daar verschil kan maken. En bij 
dit gesprek nu ook weer: "ga we het wéér doen 
of ga we het nu echt anders doen?". Dat is 
voor mij van belang in de beslissing of ik ja of 
nee ga zeggen tegen dit soort zaken. Als er 
gezegd wordt dat we op dezelfde manier 
doorgaan, dan doe ik niet mee, dat kost me 
veel te veel tijd en energie. Dan ga ik liever wat 
anders doen, genoeg te doen. Zo kijk ik naar 
dit soort processen, sinds dat proces. Er moet 
ook iets leuks voor mij inzitten en opleveren. 

Medewerker 5 
Ze hadden het toch over coaches en pijlers, 
respect en iedereen moet alles kunnen 
zeggen. Maar die pijlers die mis ik wel. Ik heb 
het idee dat als puntje bij paaltje komt, en er is 
iets, dat iedereen die pijlers opgeeft, net als 
tien jaar geleden. 

Medewerker 6 
Die pijlers ook, af en toe worden ze genoemd, 
maar wat zeggen die nu eigenlijk? Hoe vertaal 
je dat nou echt naar je werk? Wat betekent het 
in je werkzaamheden hoe je daar mee om 
moet gaan? Aanspreken, hoe doe je dat nou, 
hoe maak je nou echt die vertaalslag? En dat 



moet heel specifiek worden toegespitst om dat 
effectief te kunnen gebruiken. Want hoe 
verander je gedrag van mensen? Mensen 
hebben bepaalde gewoontes om dingen te 
doen. En dan kun je wel een bepaalde kreet 
horen, zoals respect, maar hoe verander je 
dan je dagelijkse gewoonten. Nu staat het te 
ver weg. Die kretologieën kun je altijd plakken, 
die passen altijd. Eigenlijk zou er een soort van 
cursus moeten komen: hoe maak je nu die 
pijlers concreet. 

Medewerker 7 
Lang leve de vrijheid , maar in mijn wereld niet 
hoor. Elkaar vrij laten en het zelf invullen van 
het functioneren is niet lang leve de vrijheid. 
Dat is gewoon ook eisen van elkaar. En dat is 
in het verleden in een ander daglicht komen te 
staan. De kritiek op de chaos theorie is dat 
iedereen mag doen en laten wat ie wil, maar 
nee. Dat beeld is ontstaan omdat er aantal 
dingen gebeurd zijn die heel erg 
onconventioneel zijn en dan gaan mensen zich 
afzetten. Als je aan een groep mensen gaat 
vragen hoe de organisatie eruit moet komen te 
zien , dan ben je heel onconventioneel bezig , 
want dat deed voorheen de top. En dan gaan 
mensen zich afzetten, dan gaan ze zeggen: 
"iedereen mag hier meelullen". En ik denk dat 
het 'm daar zit, het afzetten tegen een andere 
richting opgaan.Toen we vijf jaar geleden 
Laurie binnenhaalden met die chaos theorie 
wisten we niet wat we gingen doen. We 
konden niet voorspellen wat ons dat allemaal 
wel en niet zou brengen. Mensen hebben het 
van zich afgeworpen, mensen hebben het 
omarmd. Dat weet je elke keer; een bepaalde 
groep mensen werpt die dingen van zich af en 
een bepaalde groep mensen omarmt het. Wat 

de impact daarvan is op een hele organisatie is 
moeilijk te voorspellen. Maar ik zie wel 
veranderingen en verbeteringen; ik zie dat er 
meer openheid is, dat er beter overleg is, 
minder verborgen agenda's en ook een betere 
samenwerking. Ik moet zeggen dat er redelijk 
veel veranderd is in een kort tijdsbestek. 

Er zijn twee manieren om je 
reactie te geven: 

of: 

1. Reageer hieronder en stop dit 
formulier in de ideeënbus bij de 
personeelsingang; 

2. Reageer via de Wandelgang op 
deze aflevering, zodat ook 
andere medewerkers jouw 
mening te horen krijgen. 

Wat is Jouw mening ten aanzien van 
dit thema? 

Zie Jij concrete verbeterpunten? 

Overige opmerkingen? Schrijf ze op! 



Aflevering 4 
Ik heb er af en toe zo'n hekel aan als mensen zeggen: 

"Waar maak je je toch zo druk om!" 
Persoonlijk leiderschap en ambitie 

Persoonlijk leiderschap en ambitie is het 
onderwerp van deze aflevering. Persoonlijk 
leiderschap is iets voor iedereen en is 
eigenlijk niks anders dan het realiseren van 
je doelen en dromen op werk- en privé
niveau, het nastreven van jouw ambities. 
Het realiseren van deze doelen en dromen 
kun je niet alleen, daar heb je anderen bij 
nodig: je familie, je vrienden, je collega's 
enz. Deze mensen hebben echter op hun 
beurt jou weer nodig om hun doelen en 
dromen te realiseren. Twee mensen aan het 
woord. 

Volgens één van de geïnterviewden zit de 
kracht van een organisatie in datgene wat 
individuen er persoonl ijk van willen maken. 
"Dan maakt het helemaal niet uit met welke 
mensen je te maken hebt, of dat nu mensen uit 
productie zijn, mensen van verkoop of mensen 
van HAM, dat maakt niet uit, maar het vizier 
moet gemiddeld de goede kant op staan. Als 
dat zo is kun jij als bedrijf presteren. Het 
probleem is dat sommigen hier binnen SFS af 
en toe niet de bereidheid hebben om een stuk 
communicatie te verstrekken zodat ook andere 
mensen binnen deze organisatie optimaler 
kunnen presteren en daarmee het vizier 
scherper gesteld kan worden voor heel SFS. 
Je kunt bijvoorbeeld niet zeggen: "nu moet je 
een rapport schrijven" . Mensen moeten uit 
zichzelf de bereidheid hebben om dat te doen, 
te communiceren dus, zich te spiegelen aan 
het doel en voor zichzelf na te gaan wat er 
moet gebeuren. Wat is je strategische plan, 
wat zijn je taakstellingen, in hoeverre heb je 
daar al op geanticipeerd? Gaat het goed en 
kun je je accent verleggen of gaat het minder 
goed en moet je bijsturen zodat andere zaken 
niet in het gedrang komen? Sommigen mogen 
zich daar wel wat actiever mee bezig houden. 
Als je hier werkt, kun je het hele jaar door je 
werkzaamheden inrichten, doen en laten wat je 
wilt, en je kunt krijgen wat daar voor nodig is. 
Je kunt het 225 dagen per jaar invullen zoals jij 
dat wilt. Als jij aannemelijk kunt maken dat je 
vijf keer in een korte tijd naar bijvoorbeeld 
Scandinavië moet, dan staat niemand jou in de 

weg. Dus wat dat betreft leef je hier in een 
geweldige situatie. Dit bedrijf geeft je echt 
maximaal de mogelijkheid, er zijn geen echte 
grenzen. Maar probeer er dan ook alles uit te 
halen wat erin zit. Ik heb soms het gevoel dat 
mensen die persoonlijke ambitie missen, dat 
persoonlijk leiderschap. En dan heb ik er af en 
toe zo'n hekel aan als mensen zeggen: "Waar 
maak je je toch zo druk om!". Ik vind dat 
bijzonder irritant. Er zit gewoon een bepaalde 
mate van streven naar perfectie in mij." 

Een ander ziet het als de benutting van het 
hele systeem voor het realiseren van doelen. 
"Iedereen heeft zijn of haar eigen taken en of 
eigen budget welke niet gerelateerd zijn aan 
mogelijk positieve of negatieve invloeden ten 
behoeve van het grotere geheel. Ik denk dat 
dat een verkeerde instelling is als je als 
bedrijf wilt blijven presteren. Kijk naar 
mogelijkheden, extra mogelijkheden en geef 
mensen meer ruimte om zichzelf en het bedrijf 
verder te ontwikkelen." 

Bron: Van Straaten 

Reageren? Graag! Lees de achterkant van deze aflevering! 



Er zijn twee manieren om je reactie te geven: 

of: 

1. Reageer hieronder en stop dit formulier in de ideeënbus bij de 
personeelsingang; 

2. Reageer via de Wandelgang op deze aflevering, zodat ook andere 
medewerkers jouw mening te horen krijgen. 

Wat is Jouw mening ten aanzien van dit thema? 

Zie Jij concrete verbeterpunten? 

Overige opmerkingen? Schrijf ze op! 



''Misschien moet Je 
wel accepteren dat 

mensen mondig zijn" 

Source: www.jrj-socrates.com 

Aflevering 5 
"Misschien moet je wel accepteren dat mensen mondig zijn" 

Omgaan met diversiteit 

Diversiteit gaat over het oog hebben voor 
de goede kanten van mensen om je heen en 
niet verblind zijn door de verschillen. Niet 
iedereen is tenslotte overal even goed in. 
Het gaat er dus niet alleen om wat jij als 
individu kan en weet, maar juist om wat jij 
en je collega· s sámen kunnen en weten. Het 
loont de moeite om mensen met 
verschillende achtergronden, competenties 
en vaardigheden bij elkaar te zetten. Hoe 
wordt er binnen SFS Boxmeer omgegaan 
met diversiteit en de inbreng van nieuwe 
initiatieven? Vijf medewerkers aan het 
woord. 

De eerste geïnterviewde vindt dat er zo af en 
toe wel wat meer naar nieuwe medewerkers 
geluisterd mag worden. "Er zijn nogal wat 
nieuwe mensen binnen gekomen en het zou 
zonde zijn om hun know-how ongebruikt te 
laten. Ik denk dan ook dat er serieuzer over 
ideeën gesproken moet worden. Mensen 
hebben het recht op eerlijke feedback, anders 
gaan de oude systemen overheersen en 
kweek je mensen die vastroesten. Als er 
inderdaad weinig mee gedaan wordt, stop je 
vanzelf met het opperen van nieuwe ideeën en 
of het initiëren van veranderingen, en daar 
moet je nou juist voor oppassen. Soms zijn het 
verdomd goede ideeën, maar doe er dan ook 
wat mee." Iemand anders deelt deze mening: 
"Kom met ideeën, kom met kritiek", wordt er 
gezegd, maar als er niks mee gedaan wordt 

denk je op een gegeven moment ook van: "ik 
kom hier met allerlei initiatieven er wordt niks 
mee gedaan en ik begin toch gefrustreerd te 
raken". 

Maar niet alleen gelatenheid en frustratie zijn 
de gevolgen van dit soort gedrag. Een ander 
mogelijk gevolg is dat mensen vertrekken. 
"Degenen die een grote bek hebben gehad en 
afgestraft zijn, die gaan weg, want zij hebben 
andere visies en inzichten en dat botst. 
Mensen vechten een poosje, maar op een 
gegeven moment trekken mensen hun 
conclusie en gaan weg. De mensen die je 
overhoudt zijn niet mondig en dat wil je 
misschien helemaal niet. Misschien moet je 
wel accepteren dat mensen mondig zijn. En als 
je zulke mensen wilt hebben dan moet je ze 
aannemen, accepteren dat ze er zijn en ze de 
ruimte geven. Ik denk dat op heel veel plekken 
de mensen die mondig waren weer weg zijn, 
die hebben hier niet kunnen aarden." 

Volgens één van de geïnterviewden speelt ook 
het bestaan van subculturen een belangrijke 
rol in het omgaan met diversiteit. "Er zijn 
misschien wel wat kleinere subculturen binnen 
je bedrijf en dat moet je ook kunnen 
accepteren. Ik heb daar geen problemen mee. 
Ontwikkelaars zijn hele andere mensen dan 
verkopers , met al zijn voors en tegens. Dat 
betekent dat je niet alles op dezelfde manier 
kunt organiseren, want dan kun je niet het 

Reageren? Graag! Lees de achterkant van deze aflevering! 



maximale uit mensen halen. Dan voelt 
bijvoorbeeld een ontwikkelaar zich misschien 
wel beperkt en kan hij zijn creativiteit niet meer 
ontplooien." Toch blijft het in ogen van 
sommige medewerkers raar: "Ik vind het raar 
dat je samen voor een bedrijf werkt en dat er 
toch steeds onderlinge belangen zijn, zo'n 
strijd tussen sommige afdelingen." 

Hoe kun je met deze diversiteit omgaan? De 
eerste geïnterviewde hoopt dat hij zijn mening 
en zijn ideeën naar buiten mag blijven 
brengen. "Zo zit ik in elkaar. Als je mensen het 
niet gunt hun zegje te zeggen, maak je het 
systeem kapot. Medewerkers die om 
onduidelijke redenen te vaak worden 

teruggefloten slaan dicht met als resultaat dat 
ze zich erbij neerleggen, en dan ben je weer 
terug bij af. Of dat hier bij SFS ook speelt, weet 
ik niet, maar ik denk dat er wel een stukje 
waarheid in zit. Verder denk ik dat Stork erbij 
gebaat is dat mensen af en toe wat meer 
zeggenschap krijgen, wat rebelser kunnen zijn 
en daarvoor ook gewaardeerd worden. Je 
moet ze niet meteen terugfluiten , laat ze maar 
doen, laat ze ondernemen, dan komt het 
vanzelf goed." 

Er zijn twee manieren om je reactie te geven: 

of: 

1. Reageer hieronder en stop dit formulier in de ideeënbus bij de 
personeelsingang; 

2. Reageer via de Wandelgang op deze aflevering, zodat ook andere 
medewerkers jouw mening te horen krijgen. 

Wat is jouw mening ten aanzien van dit thema? 

Zie jij concrete verbeterpunten? 

Overige opmerkingen? Schrijf ze op! 



Aflevering 6 
Het haasje-over-effect en het vieren van successen 

Oude routines en patronen 

In oktober 1999 heeft het toenmalige TKK
team samen met Frans van Eijnatten en 
Guido Scholtes een inventarisatie gemaakt 
van patronen (barrières) binnen Stork PMT. 
Deze patronen zorgen ervoor dat individuen 
en groepen zich inefficiënt gaan gedragen. 
De TKK-initiatieven na deze periode waren 
er onder andere op gericht om deze 
patronen te doorbreken. Ruim vijf jaar later 
zien velen van jullie nog steeds deze oude 
patronen (terugkomen). Het verhaal van 
drie geïnterviewden (rood groen en blauw). 

Bron: www.leapfrog-strategies.com 

Binnen SFS zie je een R&D-achtige, 
pioneerachtige mentaliteit. Als er een idee is 
kunnen we met z'n allen enthousiast worden 
en gaan we met z'n allen rennen , en vergeten 
we wat er geweest is. Al die afspraken die we 
ooit gemaakt hebben, gooien we maar even 
overboord, want die passen gewoon even niet. 
We gaan ergens voor en daar zit ook wel de 
kracht van dit bedrijf. Maar wat ik jammer vind, 
is dat we in het verleden best wel veel goede 
initiatieven hebben gehad maar dat we 
verleerd zijn wat de positieve dingen daaruit 
waren en wat destijds de argumenten waren 
om bepaalde keuzes te maken. Ik denk dat wij 
tot de implementatiefase gaan, maar nooit het 
hele traject afronden. Er blijven dan altijd een 
paar zorgpuntjes inzitten om het helemaal 
optimaal te maken , laat staan dat we het een 
keer evalueren hoe het proces nu verlopen is . 
Inmiddels zijn wij alweer enthousiast gemaakt 

om de volgende stap op te pakken. Op die 
manier krijg je een haasje-over-effect. 

Een mooi voorbeeld is de open dag. Wat 
missen de organisators? Juist, de evaluatie. 
En zo kennen we er nog veel meer. 

We kijken nooit of alle aannames die we aan 
de start van een project hadden ook 
daadwerkelijk klopten. 

Dat is met projecten. De ene is nog niet af of 
de volgende komt er al weer aan. De 
prioriteitsbepaling is vaak nogal wild. Er komt 
wat boven borrelen en dat gaan we dan doen. 

Wordt er wel eens "nee" gezegd tegen een 
project? 

Mwah, soms is er wel weerstand. 

Maar er wordt dan niet gezegd: "oké we doen 
het dus niet" , dan wordt er doorgegaan 
ondanks die weerstand. 

De vraag is of je daar dan genoeg over praat, 
dat die weerstand genoeg uitgesproken wordt. 

Maar een project dat soms een half uur uitleg 
vergt is soms manweken werk. En dat ligt dan 
boven op het dagelijkse werk. 

Waar we slecht in zijn is onze successen te 
onthouden , wat hebben we nu eigenlijk 
bereikt? Kijk eens terug en kijk wat we 
allemaal bereikt hebben, maar nee we weten 
al lang waar we overmorgen willen zijn . 

We zijn gewoon te gretig naar de toekomst. 
Daardoor krijgen mensen het gevoel dat het 
constant fout is wat ze doen, dat het altijd beter 
kan . Dat is ook wel zo, maar ondertussen 
hebben we al wel heel veel dingen bereikt. Die 
successen vergeten we wel eens te vieren 

Te vieren , maar we vergeten ze ook heel snel. 
Dat is gewoon de praktijk. Je ziet weer zo veel 
verbeteringen en daar ga je dan weer mee aan 
de gang. En wat je oppakt is zelden iets 
positiefs , je pakt iets op wat beter kan . De 

Reageren? Graag! Lees de achterkant van deze aflevering! 



dingen die je verbeterd hebt, zijn gewoon in 
één dag weer vergeten. 

Geïnteresseerd in de inventarisatie van oude 
patronen door het toenmalige TKK-team? Kijk 
op Y:\Design NetwerkWetenschappelijk 
Onderzoek\Afstudeerverslagen\2001 - Impact 
van Chaos en Dialoog (Maarten van 

Galen)/Appendices Thesis Maarten en lees 
appendix drie. Zie jij naast bovenstaand 
patroon (patroon 11 en 13), andere 
terugkerende patronen? Laat het me weten! 

Er zijn twee manieren om je reactie te geven: 

of: 

1. Reageer hieronder en stop dit formulier in de ideeënbus bij de 
personeelsingang; 

2. Reageer via de Wandelgang op deze aflevering, zodat ook andere 
medewerkers jouw mening te horen krijgen. 

Wat is Jouw mening ten aanzien van dit thema? 

Zie Jij concrete verbeterpunten? 

Overige opmerkingen? Schrijf ze op! 



Aflevering 7 
"Als Van Hanegem nu nog steeds bij 

Feyenoord zou voetballen dan was dat niet goed" 
Het personeelsbeleid van Stork Food Systems 

Personeelsbeleid is een onderdeel van 
ondernemingsbeleid wat zich richt op het 
personeel. Een andere gebruikte term is 
Human Resource Management (HRM). HRM 
is een specifieke invulling van 
personeelsbeleid en houdt zich bezig met 
het op peil houden en ontwikkelen van het 
personeelsbestand; het scheppen van de 
juiste randvoorwaarden om goede mensen 
met de juiste kennis, vaardigheden en 
attitude te werven en vast te houden. Vier 
medewerkers, met hun visie op dit 
vraagstuk, aan het woord: 

"Experience is a plus, bul primarily we're looking 
lor someone with a strong desire to boss 

people around." 

Volgens één van de geïnterviewden selecteren 
we als SFS alleen de beste mensen. Het 
probleem is echter dat van deze groep altijd 
weer 5 tot 10% de minsten zijn. "Je moet dus 
als bedrijf blijven nadenken over hoe je deze 
onderlaag continu wilt verversen. Dat is één 
van de vraagstukken waar wij als SFS over na 
moeten denken want op dit moment staat het 
redel ijk ver van ons af. Hoe kun je de beste in 
de markt blijven en wat voor consequenties 
heeft dat voor je resources?" 
Het is wat Philips noemt, "een kwaliteitsslag 
maken", volgens een andere geïnterviewde. 
Een kwaliteitsslag die je continu moet maken 
en niet alleen omdat het slecht gaat. "Dat 
betekent dat je continu een beeld moet hebben 

van de mensen die bij dit bedrijf werken en wat 
je van hen verwacht. Worden deze 
verwachtingen niet waar gemaakt dan moet je 
in gesprek gaan om te kijken hoe je wel op dat 
niveau komt. En dat is een zakelijkheid die 
misschien wat ongewoon is voor het 
Brabantse. Als je vroeger bij Stork kwam 
werken dan had je een baan voor het leven. Ik 
denk dat je niet moet schromen om met 
dergelijke processen bezig te zijn en af en toe 
afscheid te nemen." Volgens een ander is het 
geen proces dat haaks staat op de pijlers van 
SFS: "Ik denk dat wij hier de energie nemen 
om mensen weer op het goede pad te krijgen. 
In heel veel bedrijven worden deze 
medewerkers via de zijdeur afgevoerd." 

De eerste geïnterviewde zit er wel heel dubbel 
in: "Ik zit er niet alleen dubbel in, maar veel 
andere medewerkers zullen er ook dubbel 
inzitten. Het zal heel lang duren voordat we 
daar aan gewend zouden zijn, want als je 
eenmaal geselecteerd bent, dan hoor je er hier 
echt bij en dan is het raar om toch van 5% per 
jaar afscheid te nemen. Het is echter denk ik 
wel een manier om fit te blijven." 

Een andere geïnterviewde denkt dat als je 
meer open bent over deze laatste 5%, je er 
ook bewuster mee bezig bent en dat het dan 
ook niet zo onverwacht komt, dat het dan meer 
begeleid is. 

Het blijft een moeilijke kwestie, zoals blijkt uit 
onderstaande dialoog: 

• Ik vind 5% wel een heel groot getal. 
► Ja daar begint het al, het is wel 25 man 

per jaar waar je over praat. 
• Ik zou zelf een andere formule kiezen. 
► Wat dan? Een half procent? 
• Nee, ik heb het dan over een paar 

procenten. 
► Zo van: "Werk jij maar 39 uur in plaats van 

40 uur en doe dat uur wat je slecht doet 
maar niet. " 

• Nee, luister. We willen groeien als bedrijf 
en daarom gaan we mensen met 

Reageren? Graag! Lees de achterkant van deze aflevering! 



jaarcontracten aannemen. Na dat jaar zeg 
je: "Hier zijn we helemaal uit, daar gaan 
we niet mee door" of "Hier zijn we nog niet 
helemaal uit, daar gaan we nog een jaar 
mee door" of "Deze is briljant, deze geven 
we een vast contract". 

► Maar je moet ook afscheid kunnen nemen 
van mensen op bepaalde posities. Je moet 
kunnen zeggen: ''ie past minder bij de club 
dan je 5 of 10 jaar geleden paste". Als Van 
Hanegem nu nog steeds bij Feyenoord 
zou voetballen dan was dat ook niet goed. 

Er zijn twee manieren om je 
reactie te geven: 

of: 

1. Reageer hieronder en stop dit 
formulier in de ideeënbus bij de 
personeelsingang; 

2. Reageer via de Wandelgang op 
deze aflevering, zodat ook 
andere medewerkers jouw 
mening te horen krijgen. 

Wat is jouw mening ten aanzien van 
dit thema? 

Zie jij concrete verbeterpunten? 

Overige opmerkingen? Schrijf ze op! 



Aflevering 8 
Stork NV: een investeerder of een blok aan het been? 

De relatie van Stork Food Systems met haar "moeder" Stork NV 

Stork PMT BV en Stork Titan BV zijn 
beiden werkmaatschappijen van Stork 
NV. Wat betekent het om zo'n "moeder" 
te hebben? Vier medewerkers zetten 
een aantal voor- en nadelen op een 
rijtje. 

In de ogen van veel medewerkers is het 
de continuïteit wat als positief wordt 
ervaren. Eén van de geïnterviewden zegt: 
"Ik zou het leuk vinden als ze afscheid 
zouden nemen van de NV en de PMT-vlag 
uit komt te hangen. Alleen de continuïteit 
hè, het is toch prettiger als je een 
werkgever en leuke collega's hebt als je 
zeker weet dat we nog een aantal jaren 
doorgaan. Een nadeel van bij een NV 
zitten is wel dat er altijd regeltjes zijn, 
regeltjes die heel moeilijk veranderd 
kunnen worden." 

Een ander ziet dat zo helemaal niet: "Er 
zijn bedrijven die elke drie jaar van de ene 
investeringsmaatschappij naar de andere 
schieten. De medewerkers van deze 
bedrijven hebben totaal geen binding met 
de leiding. Deze leiding is gewoon een 
kapitaalkrachtig groepje met totaal geen 
gevoel voor een eigen product. Ik zou 
liever bij een familie werken, een klein 
bedrijf, die daar wél voor gaat. De 
werkmaatschappijen van SFS zie ik dan 
ook het liefst als drie aparte bedrijven." 

Een derde medewerker vindt het erg 
prettig dat medewerkers binnen SFS de 
vrijheid krijgen om de initiatieven te nemen 
die zij denken die nodig zijn. "Ik denk dat 
Theo Hoen daar ook een belangrijke 
invulling aan geeft; hoe hij wil dat wij 
opereren binnen dit bedrijf. Hij maakt 
bewust die schakel naar de buitenwereld. 
Van Theo Hoen naar Sjoerd Vollebregt 
gaat dat dus goed, maar je hoort ook 
andere verhalen; er zijn corporate acties, 
vanuit bijvoorbeeld ICT en inkoop, die 
daar dwars doorheen schieten." 

Het imago van SFS zwalkt van "arrogant" 
tot "onbetrouwbaar'' tot "best-in-class", 
aldus een vierde medewerker. "Ik denk dat 
wij heel veel, ook als persoon, vechten 
met hoe we daar mee om moeten gaan. 
Soms is het "Het Kwade Naarden" en de 
andere keer is het degene die het 
vertrouwen heeft en meegaat in onze 
programma's. Als je door onze productie 
heenloopt, zie je toch wel dat we een 
moeder hebben die investeert in ons. Aan 
de andere kant heb je af en toe het gevoel 
dat het een blok aan je been is. Voor mij 
zit daar een heel wisselend beeld van SFS 
binnen Stork. Ik denk dat we gemiddeld 
blij zijn dat we Stork heten en blijven. In de 
krant wordt nu de vraag gesteld wat dat 
betekent en hoe ver Stork zich op zal 
splitsen. Je merkt wel dat wanneer het 
goed gaat, de zorg daaromtrent minder 
wordt. Als de resultaten minder zijn, dan 
wakkert de discussie wel of niet Stork NV 
weer aan en is er meer ruis binnen het 
bedrijf." 

Wat vind jij? Een investeerder of een blok 
aan het been of ... ? 

Bron: www.stork.nl 

Reageren? Graag! Lees de achterkant van deze aflevering! 



Er zijn twee manieren om je reactie te geven: 

of: 

1. Reageer hieronder en stop dit formulier in de ideeënbus bij de 
personeelsingang; 

2. Reageer via de Wandelgang op deze aflevering, zodat ook andere 
medewerkers jouw mening te horen krijgen. 

Wat is Jouw mening ten aanzien van dit thema? 

Zie Jij concrete verbeterpunten? 

Overige opmerkingen? Schrijf ze op! 



"l llke to keep thlngs slmple." 

bron: www.businesscartoons.co. uk 

Aflevering 9 
"Er zijn heel veel 
grijze gebieden" 

Vrijheid & structuur 

Medewerker 1 
De vrijheid die je krijgt om je taak uit te voeren 
is heel erg prettig. Je hebt een bepaalde taak 
en die kun je invullen zoals jij dat wilt. Daarom 
is zelfregelend vermogen ook zo belangrijk, 
maar daar zijn ook valkuilen bij . Heel veel 
mensen kunnen niet omgaan met dat 
zelfregelend vermogen. Er zijn bepaalde 
mensen die zich ongelukkig voelen als ze zelf 
moeten gaan regelen en dan krijg je te maken 
met een grijs gebied en dat vind ik toch wel 
jammer. Theo Hoen zegt: "Jongens je regelt 
het maar", maar hij moet zich er wel terdege 
van bewust zijn dat sommigen dat niet kunnen. 
En dan krijg je een bepaalde groep mensen die 
gewoon niet weet hoe ze zich daarbij moet 
gedragen. Het liefste zou ik af en toe zeggen: 
"hup duidelijkheid, dit zijn de regels". Dan maar 
regels. Maar ik vind wel dat deze regels dan 
voor SFS in het algemeen opgelegd moeten 
worden. Je kunt het niet maken om bepaalde 
groepen een regel op te leggen en anderen 
niet, dan weet je zeker dat er demotivatie komt. 

Medewerker 2 
Er zijn heel veel grijze gebieden. Een heel grijs 
gebied is bijvoorbeeld dat flexwerk. Dat gebied 
is expres grijs gelaten, maar dat zorgt wel voor 
veel problemen. In onze afdeling wordt gewerkt 
per half uur, terwijl op sommige afdelingen 
gewerkt wordt per kwartiertje. Dat is een grijs 
gebied waar wij best wat wrijving over kunnen 
krijgen met collega's . Het proces bepaalt wat 
voor regels daarover worden gemaakt maar 
dat maakt het ook weer lastig omdat het wel 
onderling afgestemd moet worden. Ik heb er 
regelmatig dat boekje bij moeten pakken 
omdat ik er niet uitkwam. Natuurlijk kan ik mijn 
gezonde verstand gebruiken maar toch krijg je 

dan verschillen tussen afdelingen en de ene 
afdeling gaat daar anders en beter mee om 
dan de andere. 

Medewerker 3 
Het is wel leuk die vrijheid blijheid, maar een 
aantal mensen kan er niet meer overweg, 
zeker niet in zo'n bedrijf wat wij zijn. Dat 
betekent dat je leiding nodig hebt en dat daar 
sturing aan gegeven moet worden. Als ik naar 
het afgelopen jaar kijk, hartstikke goed jaar, 
dan komt dat wel door een aantal mensen die 
sturen en zeggen wat we gaan doen. Ik denk 
dat als je mensen vrij gelaten had, dan had je 
misschien wel rotzooi gehad, verkeerde dingen 
ontwikkeld, verkeerde orders afgesloten. 
Mensen worden wel vrijer gelaten ten opzichte 
van vroeger, ze mogen meer hun mening 
geven, hun mening wordt eerder gevraagd. 
Deze mening wordt niet altijd opgevolgd, dat is 
dan zo, maar ik denk wel dat er een groot 
verschil met het verleden is. 

Medewerker 4 
Ik denk dat er een hiaat zit tussen wat 
management wil , wij als middenkader kunnen 
en wat de werkvloer aan kan en wil. Ik merk 
dat je dingen concreet moet doorvertalen naar 
de werkvloer, in doe-instructies, en dat globale 
instructies vaak niet werken. Mensen zeggen 
soms letterlijk tegen mij : "Zeg me nou wat ik 
moet doen, daar ben ik happier mee dan dat ik 
het zelf moet gaan uitzoeken". Mensen kunnen 
echter vaak meer dan dat ze doen, maar ze 
voelen zich ingekapseld door het systeem 
waar ze in zitten. Je merkt dat als je er zelf niet 
steeds mee aan het sleuren bent, dat er dan 
niks gebeurt. Dat betekent dan dat het niet 
volledig gedragen is of dat er een conflict van 



belangen is. Heel veel gebieden zijn grijs, 
verantwoordelijkheden zijn niet beschreven, 
die moet je zelf invullen. Dat heeft voordelen, 
je kunt nemen wat je prettig vindt en waar je 
goed in bent. Maar er zijn ook dingen die 
minder liggen en die je bij andere neer kunt 
leggen. Je ziet als het ware dat mensen 
allemaal een beetje aan het duwen en 
schuiven zijn met dat soort dingen. Daarnaast 
is er een hele informele machtsstructuur hier. 
Mensen die er vanaf het begin af aan zijn die 
trekken aan de touwtjes en deze structuur 
loopt wel eens dwars door andere 
organisatorische structuren heen. 

Medewerker 5 
Een stukje vrijheid, het informele, ik denk dat 
dat iets is wat ik heel prettig vind . Ik zou niet 
kunnen tegen een bedrijf met heel veel 
regeltjes. Voor mij is wel een nadeel van het 
informele, dat af en toe dingen op de 
persoonlijke relatie worden beslist terwijl het 
pure zakelijke en professionele in gevaar komt. 
Daar zit een risico. Op sommige gebieden 
blijven we hangen op het persoonsgerichte, 
dan zie je dat de persoonlijke relatie 
belangrijker is dan de zakelijke beslissing. Dat 
zie je ook met dat "aanspreken op", je ziet dat 
dat heel lastig is en dat dat weinig gebeurt. 

Er zijn twee manieren om je 
reactie te geven: 

of: 

1. Reageer hieronder en stop dit 
formulier in de ideeënbus bij de 
personeelsingang; 

2. Reageer via de Wandelgang op 
deze aflevering, zodat ook 
andere medewerkers jouw 
mening te horen krijgen. 

Wat is jouw mening ten aanzien van 
dit thema? 

Zie jij concrete verbeterpunten? 

Overige opmerkingen? Schrijf ze op! 



Aflevering 10 
"Heel veel wordt informeel bekokstoofd en 

hier wordt niks meer mee gedaan" 

"I hope this bullhom will make this 
meeting a fi ttle less boring.• 

bron: www.3m.com 

Medewerker 1 
Officieel hebben wij één keer in de vier tot zes 
weken een groepsoverleg , maar soms heb je 
het zo druk dat je jezelf geen tijd geeft om een 
groepsoverleg van twee uur te beleggen. Je 
hebt voor jezelf zoiets van: "Oh we hebben het 

Samenwerking & communicatie 

druk, we zijn aan het overwerken, even geen 
groepsoverleg." Maar je merkt wel als je een 
groepsoverleg hebt gehad dat je daarna weer 
allemaal een beetje in dezelfde richting zit, het 
is altijd wel positief zo'n overleg. Buiten het 
groepsoverleg wordt er ook veel 
gecommuniceerd. Er worden dan bepaalde 
afspraken gemaakt en vervolgens wordt daar 
niks mee gedaan. Dat begint me de laatste tijd 
wel op te vallen . Er wordt heel vaak gezegd: 
"Ja dat moeten we een keertje oppakken". En 
daar blijft het bij , er wordt niks opgepakt. 

Medewerker 2 
De communicatie is gewoon heel belangrijk. 
De laatste maanden zijn mensen naar een 
communicatietraining geweest en je ziet 
gewoon duidelijk voordelen. Je wordt er zelf 
veel sterker van, je groeit in je persoonlijkheid, 
en dat zie je bij andere mensen ook. Je ziet ze 
onbewust sterker worden. En ik denk dat je 
daarin ontzettend veel kunt bereiken. Het zijn 
vaak bepaalde sleutelfiguren binnen een groep 
die daar naartoe gestuurd worden of mensen 
die heel slecht in de communicatie zijn. Een 
communicatietraining is niet alleen goed voor 

jezelf maar ook goed voor de directe 
omgeving, je benadert mensen gewoon heel 
anders. En zo probeer je die vlek steeds groter 
te krijgen. Mensen praten erover en gaan het 
positief bekijken. Ik denk dat hierin nog veel te 
bereiken is. 

Medewerker 3 
Ik werk bij PMT, ik zit niet bij Titan of 
Townsend, ik vind het drie andere bedrijven, 
drie andere disciplines. Ik zal de informatie van 
de andere werkmaatschappijen meenemen, ik 
gooi het wel bij die mensen neer, maar ik zal er 
geen effort insteken. Omdat je met z'n allen 
meer markt kunt behappen is er voordeel, 
maar voor onszelf niet. Als ik het werk van 
andere werkmaatschappijen erbij moet doen, 
ben ik met zoveel dingen bezig en dat is geen 
gezonde situatie. Houd het klein , dan is het 
behapbaar voor mensen. 
Wat ik wel veel hoor in mijn omgeving is dat er 
veel informeel bekokstoofd wordt (waar 
anderen geen weet van hebben) en waar vaak 
niks meer mee gedaan wordt. Je hoort steeds 
vaker: "daar had ik ook iets mee kunnen doen" 
of "dat had ik daar en daar voor kunnen 



gebruiken" of "als we dat daar hadden mee 
genomen, hadden we het breder getrokken, en 
hadden we er nog meer profijt van gehad". Het 
wordt nu vergeten. Je bent zo enthousiast dat 
je het wilt oplossen. Op dat moment zijn er 
weinig mensen bij die even breder denken en 
die zich afvragen waar het nog meer te 
gebruiken is. We zijn veel te enthousiast en 
hebben veel te veel die drang naar voren , 
mejuffrouw Timmer activiteit. Het zou wel eens 
goed zijn om een sessie te hebben waar 
iemand bij zit, die eens achterover leunt en 
kritische vragen stelt. Als je het formeel 
opschrijft en doorbrieft naar de mensen, dan 
krijg je meer reacties, kun je er iets meer mee 
doen en heb je er meer profijt van als bedrijf. 
Nu blijft het bij slechts een aantal mensen 
liggen. 

Medewerker 4 
Het generiek uitdragen van de visie zoals wij 
die als SFS hebben dat kan veel beter. Ik denk 
dat 95% van de mensen hier niet weet wat de 
strategische visie van SFS is en ik denk dat 
best veel mensen daar graag meer gevoel over 
zouden willen hebben, zodat het wat meer 
richting kan geven in hun dagelijkse werk. Wat 
doen we en wat streven we na? 

Medewerker 5 (aanvulling op medewerker 4) 
Het was me heel helder vorig jaar toen ik van 
iemand een opmerking kreeg. In het BT is 
vastgesteld dat we standards leveren, en ik 
merk wel dat mensen, bijvoorbeeld 
constructeurs en verkopers, zoiets hebben 
van: "Nee, we zijn groot geworden door 
specials". Die beelden zijn niet in balans en ik 
denk dat we die te weinig naar de organisatie 
uitdragen. Ik merk dat mensen hun eigen visie 

daarin krijgen. Dat zie je ook terug in het aantal 
wijzigingen. Een groot aantal wijzigingen komt 
omdat wij dat willen , niet omdat de klant dat zo 
graag wil. Sommigen hebben zoiets van: "Toch 
nog even dit en dit doen", terwijl dat haaks 
staat op de visie die we eigenlijk uitgesproken 
hebben. Dat gaat nu wel beter, maar ik denk 
dat als je de visie beter zou communiceren dat 
beter zou gaan. Als je daar meer bewust van 
bent en je straalt meer uit wat je met elkaar wilt 
dan kun je daar een stuk versnelling krijgen . 

Er zijn twee manieren om je 
reactie te geven: 

of: 

1. Reageer hieronder en stop dit 
formulier in de ideeënbus bij de 
personeel si nga ng; 

2. Reageer via de Wandelgang op 
deze aflevering, zodat ook 
andere medewerkers jouw 
mening te horen krijgen. 

Wat is Jouw mening ten aanzien van 
dit thema? 

Zie jij concrete verbeterpunten? 

Overige opmerkingen? Schrijf ze op! 



Aflevering 11 
"Soms wordt een soort God van een leidinggevende verwacht" 

De relaties tussen medewerkers en coaches/leidinggevenden 

Bron: www.leren.nf/cursus/magementlcoaching 

De relaties tussen medewerkers en 
coaches/leidinggevenden zijn in elk bedrijf 
onderwerp van discussie, zo ook binnen 
Stork Food Systems. In deze aflevering 
wordt de lezer meegenomen naar deze twee 
belevingswerelden. 

De belevingswereld van de medewerker 
Op de vraag wat medewerkers in een 
coach/leidinggevende zoeken, worden de 
volgende drie punten door een groep van drie 
medewerkers genoemd: 
• Een begrijpend oor, iemand die weet en 

snapt waar je het over hebt; 
• Iemand die luistert en die niet meteen 

komt met zijn eigen ideeën; 
• Iemand die je kan helpen met je taken en 

daarin kan sturen als dat nodig is . 

In de ogen van een medewerker ontbreekt het 
soms aan iemand die het geheel overziet in de 
dagelijkse gang van zaken. Ik heb wel eens 
tegen mijn leidinggevende gezegd: "Ga eens 
een jaar op de afdeling zitten, dan zie je pas 
tegen welke dingen we aanlopen, dan zie je 
wat er mis gaat bij ons en bij andere afdelingen 
en waar steeds de discussie over gaat". 

Volgens een andere medewerker zou er op 
een aantal niveaus meer duidelijkheid 
gecreëerd moeten worden naar elkaar toe; wat 
zijn de verantwoordelijkheden van de coach en 
wat zijn de verantwoordelijkheden van de 

medewerkers en hoe gaan we dit bewaken? 
Nu moet telkens weer de discussie gevoerd 
worden. Als dit duidelijker wordt kunnen 
betrokkenen er (beter) mee omgaan. 

"Nadeel is wel dat als iemand hier niet 
gemogen wordt door iemand dat iedereen zich 
daar snel een zelfde beeld over vormt. Als je 
populair bent, blijf je populair, maar andersom 
ook", aldus een medewerker over de algemene 
omgang met elkaar. 

De belevingswereld van de 
coach/leidinggevende 
Dat er af en toe onduidelijkheid is, beseften de 
coaches/leidinggevenden ook: ''Wij laten at en 
toe wel heel veel open, wij gaan er vanuit dat 
medewerkers daar wel uit komen. Maar at en 
toe vraag ik me wel eens af of dat zo is. 
Daarom vind ik dat je, na alles horend, als 
leiding at en toe best wat knopen door mag 
hakken. En in de goede sfeer kun je met 
inhoudelijke argumenten de discussie daarover 
met elkaar voeren." 

Een coach ziet het op dezelfde manier en 
verwoordt het als volgt: "Als er problemen op 
een afdeling zijn, komt er toch de roep om een 
baas, dan zakt het in en dan is de 
zelfsturendheid ineens minder belangrijk. Later 
wordt er dan echter gezegd dat er alleen 
topdown beslissingen worden genomen. 
Medewerkers hebben vaak niet in de gaten dat 
ze hier echter zelf een aandeel in hebben; het 
ontbreekt ze aan die zelfsturing op bepaalde 
momenten." 

Wat je binnen SFS merkt, in bijvoorbeeld OR 
vergaderingen, is dat er al snel een incident 
wordt uitgelicht en dat er dan gezegd wordt: 
"Kijk, mijn leidinggevende of coach doet het 
niet goed", aldus één van de leidinggevenden. 
"Spreek nu gewoon in elk werkoverleg de 
verwachtingen naar elkaar uit. Wat je nu ziet 
gebeuren is dat medewerkers een soort van 
Go~ van hun leidinggevende gaan verwachten; 
vakinhoudelijk goed zijn, kunnen sturen en 
goed kunnen coachen. En hij of zij moet ook 
nog weten of je vrouw jarig is en of je kind ziek 
is. Die drie dingen: sturen, coachen en 

Reageren? Graag! Lees de achterkant van deze aflevering! 



vakmanschap, dat elke leidinggevende daar 
drie keer een negen inhaalt dat is natuurlijk 
ondenkbaar. Dus laten we nu gaan kijken waar 
zijn of haar kracht ligt en hoe we dat in een 
team of afdeling kunnen compenseren." 

Er zijn twee manieren om je 
reactie te geven: 

of: 

1. Reageer hieronder en stop dit 
formulier in de ideeënbus bij de 
personeelsingang; 

2. Reageer via de Wandelgang op 
deze aflevering, zodat ook 
andere medewerkers jouw 
mening te horen krijgen. 

Wat is Jouw mening ten aanzien van 
dit thema? 

Zie Jij concrete verbeterpunten? 

Overige opmerkingen? Schrijf ze op! 



Vrijwel iedereen is het erover eens dat het 
goed gaat met SFS. "Op het gebied van 
slachtapparatuur is SFS wereldmarktleider, 
er is een sterke ontwikkeling op de further
processing markt en met de overname van 
Townsend is SFS goed voorbereid op de 
toekomst", aldus een medewerker. 
Weliswaar goed voorbereid op de 
toekomst, maar dergelijke ontwikkelingen 
roepen ook een hoop vragen op. Vooral de 
medewerkers van Titan zijn hier mee bezig. 

bedrijfsbreed wilt gaan opereren zul je meer 
vanuit één matrixorganisatie moeten werken, 
waarbij de bedrijven met ideeën kunnen 
komen." 

Medewerkers van Titan zijn vooral bezig met 
de toekomst en de veranderingen die daarmee 
gepaard moeten gaan. 
"Je hoort al jaren dat de markt van PMT 
verzadigd raakt en dat Titan het moet gaan 
doen en toch ben ik bang dat dat nog een hele 

en no 
tuur en 
n manie 
n. Het 

00 

En meer medewerkers van Titan delen deze 
mening: "Als ik kijk waar Titan staat qua 
organisatie dan zeg ik: "Nee, we zijn er nog 
lang niet". Ik zie de toekomst nog niet zo 
rooskleurig hoor. SFS in het algemeen wel, 
maar de plaats van Titan daarin nog niet. Die 
druk, die noodzaak, wordt echter niet 
organisatiebreed gevoeld, het leeft niet. Ik heb 
het gevoel dat er nog heel veel dingen 
verbeterd moeten worden bij Titan. Snelheid in 
de organisatie, klantgericht werken, weten 

' vall+Jltie 
zo maar door, 

gen". Ik denk dat wij ns meer 
moeten focussen op 6ouwen, 

itgang, beter worden en iedereen zijn 
vrïheid. Om beter te wor :.;;J~~ · 
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En meer mensen van Titan delen deze 
mening: "Titan is op het nt aan het leren 
lopen, aan het lere rt 
nog wat ande 
je de sitl) 

n 
t ~·ui 

ken , ngen~ zi 
en gaan we hier kritisch genoeg mee om? 
Deze complexiteit zorgt ervoor dat niet alle 
mensen van Titan dezelfde problemen zien. 
Wij zitten te zeuren om multidisciplinair werken 
terwijl verkopers omzet moeten creëren en 
service moet zorgen dat commercie, de klant, 
tevreden blijft. Er zijn heel veel verschillende 
prioriteiten en daarom is het vaak: "net niet", 
"het had anders gemoeten", "hier is geen vraag 
naar", enz. Dit zijn trajecten die moeten 
groeien en daar heb je flexibele mensen voor 
nodig en daar moet je dan ook je 
aannamebeleid op afstemmen; zorgen dat je 
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nderling. We he 
klanten e et opereren al 
organisaties bij één klant 

--- niet. e zult eraan oeten wer 
elkaar te weten te komen wie waar zit en 
elkaar vragen te stellen als je naar een 
gezamenlijke klant toe gaat. Je moet dan 
denken aan vragen als: "hebben jullie nog 
ergens problemen mee", "kan ik rare vragen 
verwachten", enz. Dat zou meer op elkaar 
afgestemd moeten worden. Evenals het 
afstemmen van servicecontracten, dat gebeurt 
nu helemaal niet." 
Ook een medewerker van PMT zet af en toe 
vraagtekens bij de "samenwerking": "Het is 
toch eigenlijk raar dat wij nooit in het 
democenter van Titan zijn geweest. Waarom 
sp~eken w 
van Titan 

emocente 
voor m 

nslachte 
reekt mi 
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deze aflevering, zodat ook 
andere medewerkers jouw 
mening te horen krijgen. 

Jouw mening, verbeterpunten en 
overige opmerkingen. 
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Omgaan met DIVERSITEIT 

Misschien moet je wel 
accepteren dat mensen 

mondig zijn!!! 
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Stork Food Systems en haar 
personeelsbeleid 
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"Er zijn heel veel grijze gebieden" 
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meeting a little less bori ng." 

"Heel veel wordt informeel bekokstoofd en 
hier wordt niks meer mee gedaan" 
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De relaties tussen medewerkers, coaches en management 
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"Soms wordt van een leidinggevende 
verwacht dat ie een soort God is" 



De toekomst van SFS - --



Appendix F: Overview of the interviewees 
of part Il 



Appendix F: Overview of the interviewees of part Il 

Function Sector 
1. SU HRM manager Management - HRM 
2. Manager Manufacturing Management - Manufacturing 
3. Manager CTS Management - ODP 
4. Software engineer lnnovation (PMT) 
5. Member packaging Manufacturing (general} 
6. Assistant controller Finance (Titan) 
7. Senior HRM-officer HRM (general} 
8. Member structural group OOP OOP (PMT) 
9. Mechatronics engineer lnnovation (PMT) 
10. Member structural group lnnovation lnnovation (PMT} 



Appendix G: Interview scheme part Il 



Appendix G: Interview scheme part Il 

Introductie 

Waarom zitten we hier? 1. Ik wil heel graag jouw ervaringen horen ten ll. Door jou te vragen naar jouw ervaringen 
aanzien van het verloop van een door jouw kan ik samen met jou (en de rest van het 
uitgevoerd project (liefst afgerond en in TKK-team) erachter komen wat de 
~eamverband). Ervaringen van mensen gaan kenn isblokkades zijn binnen Stork Food 
namelijk vooraf aan het genereren van Systems. Deze kennisblokkades ga ik 
kennis. inventariseren en analyseren en deze 

analyse wordt het uitgangspunt voor het 
tweede deel van het leerexperiment met 
het hele TKK-team samen. Door op deze 
manier projecten te evalueren is het 
mogelijk om meteen aandachtsgebieden te 
benoemen en daar een actieplan aan te 
koppelen. 

Hoofdvragen (gericht op concreet project) Hulpmiddel (voor "doorvragen") 

Welk project zou je graag willen bespreken? Waarom? (goede of slechte ervaringen) Zie de tabel op de volgende pagina 
(liefst een afgerond project) 

Misschien kun je me iets vertellen over het Wat was de aanleiding? 
verloop van het project? 

Hoe ben je gestart? 
Bijzondere gebeurtenissen? 

Is het project (tijdelijk) vastgelopen? Waarom is het gestopt denk jij? 
Waarom is het niet doorgegaan? 

Had het in jouw ogen anders/beter gekund? Hoe? 



!Vragen (gericht op algemene condities binnen Hulpmiddel (voor "doorvragen") 
~FS) 

!Gebeurt dit vaker op deze manier binnen SFS? Hoe komt dat? Zie de tabel op de volgende pagina 
(naar aanleiding van een antwoord op een 
hoofdvraag) 

Condities en fases project 

~onditie Vraag 

lntention 1. Was er een visie/strategie wat er tot ontwikkeling gebracht moest worden en hoe dit verankerd moest worden in de 
organisatie? 

2. Door wie is deze visie/strategie uitgedragen en welke middelen zijn daarvoor aangewend? 
3. Werden betrokkenen aangemoedigd en/of gesteund door hun omgeving (door collega's/coach/leidinggevende)? 

~utonomy 1 . Kreeg je genoeg ruimte om je ideeën in te brengen/tot ontwikkeling te brengen? 
2. Is er een autonoom, divers (verschillende disciplines) team geformeerd? 
3. Is er sprak van een rugby-aanpak in het project? (of is het een relay of sashima aanpak?) 

Fluctuation and creative chaos 1. Was het mogelijk om te experimenteren in het project (reflection-in-action)? 
2. Werd er bewust chaos gecreëerd om buiten de kaders te kunnen denken? (Wie deed dat?) ("continuous" process of 
questioning and reconsidering existing premises) 

Redundancy 1. Hadden de betrokkenen de beschikking over informatie die buiten hun vakgebied ligt? 
2. Hoe werd de informatie gedeeld? 
3. Heb je mee kunnen denken over dingen die niet op je vakgebied liggen? (Wat vond je daarvan? Heb je een bijdrage 
kunnen leveren?) 

4. Was er een overlaad aan informatie? 
Requisite variety 1. Had iedereen de beschikking over dezelfde corporate informatie? (Was dit noodzakelijk?) 

Fase Vraag 
$haring facit knowledge 1. Wat was jouw motivatie om deel te nemen in dit project? 

2. Wat was de motivatie van anderen en was die motivatie in jouw ogen gerechtvaardigd? 
3. Wat waren de achtergronden van de betrokkenen? 



4. Hoe zijn jullie begonnen aan het project? (face-to-face buiten de dagelijkse omgeving?) 
Creating concepts 1. Is er gebruik gemaakt van deduction? (van algemeen naar specifiek) 

12. Is er gebruik gemaakt van induction? (van specifiek naar algemeen) 
3. Is er gebruik gemaakt van abduction? (metaforen en analogieën) 
14. Is er veel dialoog geweest gedurende het project? 

Justifying concepts 1. Zijn de ontwikkelde concepten getoetst bij de opdrachtgever en op de plek waar het gebruikt ging worden? 
2. Heeft de opdrachtgever ((middle}management) destijds de (justification) criteria geformuleerd waar het resultaat aan 
moest voldoen? 

3. Hoe zagen deze criteria eruit? (kwantitatief, kwalitatief, judgemental/value-laden) 
4. Waren deze criteria in lijn met waarden binnen en buiten (maatschappij) de organisatie? 

Building an archetype 1. Wat was het resultaat (prototype) van het project? 
12. In hoeverre was dit resultaat (prototype) in detail uitgewerkt? 
13. Was er samenwerking met andere afdelingen? 

Cross-leveling of know/edge 1. Is het resultaat (prototype) overgenomen door anderen in de organisatie? 
12. Hebben bepaalde concepten/prototypes aangezet tot andere veranderingen in de organisatie? (horizontale en/of 
!Verticale "kruisbestuivinq") 
13. Konden concepten/resultaten/prototypes in andere delen van de organisatie toegepast/getest worden? 
14. Was er interactie met de externe omgeving? (klanten, leveranciers, concurrenten, onderwijsinstellingen, adviseurs, etc.) 
5. Is er bewust gezocht naar reacties en feedback buiten het (project)team en kwam deze feedback er? 

Condities algemeen 

Conditie Vraag 
lntention 1. Wordt de visie/strategie uitgedragen en zo ja, welke (communicatie)middelen worden daarvoor aangewend? 

12. Wordt daarbij gedefinieerd welke kennis daarvoor nodig is? M.a.w. wordt er geïnventariseerd wie er betrokken moeten 
worden? 

Autonomy 1. Wordt je in de gelegenheid gesteld autonoom (zelfstandig) te werken binnen SFS? 
2. Is het mogelijk (en wordt het aangemoedigd) om verschillende taken op verschillende plekken in de organisatie te 
bekleden? 
3. Worden medewerkers aangemoedigd om crossfunctionele teams op te zetten om bepaalde klussen te klaren? 



F/uctuation and creative chaos 1. Helpt je coach je om at en toe om niet-operationele zaken te focussen? 
12. In hoeverre is het mogelijk om te experimenteren met bepaalde ideeën/concepten (reflection-in-action)? 
3. Zijn de gestelde doelen/visie uitdagend en idealistisch? (vastgesteld door jezelf/door (middle)management) 
14. Worden er bewust dubbelzinnige doelen gesteld door (middle)management)? 

Redundancy 1. Kan je over (voldoende) informatie beschikken die buiten je eigen werkgebied ligt? (rugby-aanpak & informatie-
uitwisseling) 
12. Hoe vaak mag je meedenken over dingen die buiten jouw vakgebied liggen? 
13. Is er een overlaad aan informatie binnen het bedrijf? 
4. Wordt hetzelfde project wel eens uitgevoerd door twee (of meer) concurrerende groepen? 
5. Wordt er bewust "strategie rotation" toegepast? (lange termijn) 

Requisite variety 1 . Heeft iedereen de beschikking over dezelfde corporate informatie? 
2. Wordt er regelmatig gewisseld van structuur? (op verschillende niveaus) 
3. Wordt er bewust "job rotation" toegepast? (korte termijn) 
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Appendix H: An overview of the scores of the learning experiment 

onditions and phases of project A until M answered by interviewee 1 to 10 

ondition uestion 

. lntention 

. lntention 

utonomy 1 . Autonomy 
. Autonomy 
. Autonomy 

F/uctuation and creative 1 . Fluctuation and creative chaos 
chaos 

. Fluctuation and creative chaos 

Redundancy 

. Redundancy 

. Redundancy 

. Redundancy 

Requisite variety 

Fase raag 

Sharing facit know/edge 1.1 

1.2 
1.3 
1.4 

Creating concepts .1 
.2 
.3 
.4 

Justifying concepts .1 
.2 



Building an archetype 

Cross-/eveling of 
knowledge 

onditions in general answered by interviewee 1 to 1 O 

. lntention 

utonomy 1 . Autonomy 
. Autonomy 
. Autonomy 

F/uctuation and creative 1. Fluctuation and creative chaos 
chaos 

. Fluctuation and creative chaos 

. Fluctuation and creative chaos 

. Fluctuation and creative chaos 

Redundancy 
. Redundancy 
. Redundancy 
. Redundancy 

. Redundancy 



Requisite variety 1 . Requisite variety 
. Requisite variety 
. Requisite variety 
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Appendix 1: More information about the VYJ-model 

The VY J-model is a decision-making tree that enables a leader to examine a problem 
situation and to determine which style or level of involvement to engage. Leaders encounter a 
wide range of challenges in the course of a day, week, or month that may require very 
different decision processes (Vroom, 2003). The unit of analysis should therefore be a 
specific decision problem. The model assumes that a leadership style is dependent on a 
situation, on situational characteristics, and that the same leader may thus display different 
leadership styles. In the tree eight situational characteristics, in the form of eight questions, 
can be distinguished. By answering these questions the user knows which decision-making to 
adopt. The model focuses on deciding how many people should participate in the decision
making process and it stimulates both effective and efficient decision-making. 

The eight situational characteristics of the problem situation and their questions have been 
listed below: 

Quality Requirement (QR): 
Is there a quality requirement such that one solution is likely to be more rational than another? 
Commitment Requirement (CR): 
How important is subordinate1 commitment to the decision (for effective implementation)? 
Leader's Information (LI): 
Do you (the leader) have sufficient information to make a high-quality decision on your own? 
Problem Structure (ST): 
Is the problem wel/ structured (e.g. defined, clear, organized, /end itself to solution, time 
limited, etc.)? 
Commitment Probability (CP): 
lf you were to make the decision by yourself, is it reasonably certain that your subordinates 
would be committed to the decision? 
Goal Congruence (GC): 
Do subordinates share the organizational goals to be attained in solving the problem? 
Subordinate Conflict (CO): 
Is conflict among subordinates over preferred solutions like/y? 
Subordinate Information (SI): 
Do subordinates have sufficient information to make a high-quality decision? 

In the manua/ of the decision-making tool (appendix L) more information concerning the 
questions can be found. 

After answering the questions, the model identifies one decision-making style. In total there 
are five styles ranging trom autocratie to consultative to group-based. By answering the 
questions the leader can determine how much involvement of others is needed in the 
decision, how to decide, how to communicate, and how to execute the decision. The five 
styles have been summarized in the table below: 

Decision-making Style Description 
Autocratie type 1 (Al) The leader makes the decision alone, using the information 

available to him/her at that time. 
Autocratie type Il (All) The leader obtains additional information trom the group 

members, and then makes the decision alone. Group members 
mayor may not be informed. The role played by the group 
members in making the decision is clearly one of providing the 
necessary information to the leader, rather than generating or 
evaluating alternative solutions. 

Consultative type 1 (Cl) The leader shares the problem (situation) with the group 
members individually. Group members do not meet collectively, 
and the leader makes the decision alone. The decision may or 

1 Originally the model was intended for managers and their subordin~tes, but experi"nce has shown 
that the model also produces meaningful results tor other relationships (Vroom, 2003). lnstead of the 
words subordinates and leader, the reader can read something else. 



Consultative type Il (CII) 

Group (GIi) 

The leader shares the problem (situation) with the group 
members collectively, but makes the decision alone. The 
decision ma or ma not reflect the rou members' influence. 
The leader meets the group to discuss the problem (situation) 
and they make a final decision as a group (consensus). The 
leader is willing to accept and implement any solution, which has 
the su ort of the entire rou . 

The eight questions and five decision-making styles result in the decision tree displayed 
below: 

__ Yes 

--- No 

- - High 
__ _ Low 

State 
the 

Prnhlo rn 

Source: Moorhead & Griffin, 1995, pp. 311 (reprinted from the model of Vroom & Jago, 1988) 

To use the model, the decision-maker starts at the left-hand side of the tree and asks the first 
question (QR). The answer to this question determines the path to the second node on the 
decision tree. This process continues until the user reaches the last node at the right-hand 
side. The user then knows which decision-making style to adopt. 

Different decision-making trees and the selection of a tree for this research 
At the moment there exist four decision-making trees: two for group-level decisions and two 
for individual-level decisions. One of each is for use when time is the most important factor 
and the other one is used when time is less important and the leader wants instead to 
develop the subordinates' decision-making abilities. Group problems affect more people and 
can therefore have a wider influence (Vroom & Jago, 1988). In view of the time-driven factor, 
can be seen that the elapsed time required to make the decision generally increases with the 
amount of participation. This phenomenon is of particular importance in situations where rapid 
action is a crucial component of success. On the other hand participative decision processes 
develop the human capital : it can provide a "training ground" (in which people can think 
through the implications of decisions in anticipation of a later time in which they may be 
responsible for making them), a team-building function, and helping in aligning the individual 
goals of group members with the goals of the organization (Vroom, 2003). 

The focus in this research is on time-driven group problems, so organization members of 
Stork Food Systems can (re)act effectively on changes in the fast changing environment. 

Effects 
• The decisional process is aften gone through unconsciously. By formulating and 

answering questions that elicit each stage of the process, the decision-making process 
can be made more consciousness (Vroom & Jago, 1988). 

• The model appears to be a tool that managers can apply with some confidence in 
deci.~in,g how many subordinates should participate in the decision-making process 
(Moorhead' &, ~ ( iffin, 1995). 

',i , 



• Research among the users pointed to increases in use of participation, greater flexibility 
in leadership style across situations, and more concern with development of subordinates 
(this effect can also be seen on the long term) (Vroom, 2003). 

• Evidence of validation studies shows the usefulness of the problem set as a measure of 
leader behaviour and a predictor of managerial success (Vroom & Jago, 1988). 
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Appendix K: Drawings decision-making 
tool in AutoCAD 
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lnstructions 

• The texts corresponding with the prototype tool have to be printed both at the front flaps and the 
back flaps of the carton. 

• The carton has to be printed and cut out. 

• Attach the two squares marked with a 1 and a 2 on each other with glue. 

• Fold all the flaps in the direction of 1 en 2 so that the tool itself becomes 10,0 x 20,0 cm. 

• Attach the lose parts at the front and the back, corresponding with the VY J - model. 



Appendix L: Manual decision-making tool 



Appendix L: Manual decision-making tool 

Do you want to stimulate interaction 
and effective decision-making 

without losing time? 

At the heart of this decision-making tool is a 
decision-making model developed by professor 
Vroom and his colleagues. Companies have been 
using this model successfully for 30 years already. 
lt helps organization members in assessing and 
solving problems, in deciding how many people 
should participate in decision-making and in 
deciding how the decisions have to be made. 

With this tool you can assess a problem situation. 
By answering questions about the problem situation, 
you are led to a description of a decision-making 
style. This decision-making style stimulates both 
effective and efficient decision-making for the 
problem at hand. 

What to do? 
• Take a specific problem or decision in mind 

(one which is within your authority). To keep that 
problem or decision firmly in mind, you may wish 
to write it down in a few sentences on a piece of 
paper. 

• Answer the first question: QR*. Select the right 
answer and unfold the flap of the corresponding 
answer ( a new question with again two answers 
is displayed). 

• Continue this process until you reach the 
description of a decision-making style. 

*An explanation of the abbreviations can be found at the 
back. 



QR: Quality Requirement 
Is the quality of the decision important? 
Are there many solutions with the same outcome? Yes? Answer 
the question with "Low'' . 

CR: Commitment Requirement 
Is acceptance of the decision by people involved 
important for effective implementation? 
Do the people involved have to implement the solution? Yes? 
Answer the question with "High". 

LI: Leader's Information 
Do you have sufficient information to make a high
quality decision? 
lt concerns information with respect to the different alternatives and 
their outcornes. 

ST: Problem Structure 
Is the problem structured? 
Is the current state and the state desired clear and the way to 
achieve the state desired? 

CP: Commitment Probability 
lf you were to make the decision by yourself, is it 
reasonably certain the people involved would accept 
it? 

GC: Goal Congruence (look at the other side of the tool) 
Do the people involved share the organizational goals 
to be attained in solving this problem? 
Do the people involved understand and appreciate the goals you 
are trying to pursue. 

CO: Subordinate Conflict 
Is conflict among people involved over preferred 
solutions likely? 
lt concerns conflict with respect to the outcome of a decision and 
the process to that outcome. 

SI: Subordinate Information 
Do the people involved have enough information to 
make a high-quality decision? 



• 
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Appendix M: Overview of the tool testers 

Function Sector 
1. Senior HRM-officer HRM (Qeneral) 
2. Senior HRM-officer HRM (genera!) 
3. Assistant controller Finance (Titan) 
4 . SU HRM manager Management - HRM 
5. ManaQement trainee Genera! 
6 . Area sales manaQer OOP (PMT) 

• 




